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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this work was to design and formulate a strategic plan for the sports development of the 

staffs in the University of Bojnord. The statistical population of this research work in the qualitative part 

included the director, staffs, and experts of the university physical education department and the 

professors and experts of the university physical education, and in the quantitative part included the 

staffs of the University of Bojnord. The statistical sample consisted of 15 members of the statistical 

community in the qualitative section and 50 employees in the quantitative section. The sampling method 

in the qualitative section was purposeful and based on the expertise, experience, and knowledge of staff 

sports, and in the quantitative section was simple random. The results obtained showed that the 

championship sport of the employees had 5 strengths, 7 weaknesses, 5 opportunities, and 6 threats, and 

a total of 10 strategies, and the public employee sports had 7 strengths, 7 weaknesses, 6 opportunities, 

and 6 threats, and a total of 11 strategies. The most important strategy in the development of 

championship sports for the staffs of the University of Bojnord was increase in the budget and credits 

of the championship sports and use of professional coaches in the sports teams, and in the development 

of sport for all, the development of sports culture and engaging in sports activities among the employees 

through innovative and attractive programs. 

Introduction 

The employees spend a lot of their time in their workplace, as their working lives considerably affect 

their personal lives. In the nowadays’ work environment, most employees experience a considerable 

amount of job stress. The working conditions in the today’s organizations and lifestyle in the present 

century have many psychological and physical complications for the organization’s human resources. 

Accordingly, and based on the positive effects of exercise on the psychological and physical aspects, 

having a plan to develop exercise among the employees can be the first and most important step for 

starting a sport development in the organizations. 

Methodology and Approach 

The present work was applied in terms of the descriptive-survey research method in terms of purpose 

and mixed (quantitative and qualitative) in terms of data collection. The statistical population of the 

research work in the qualitative part included the director, staffs, and experts of the university physical 

education department and the professors and experts of the university physical education, and in the 
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quantitative part included the staffs of the University of Bojnord. The statistical sample consisted of 15 

members of the statistical community in the qualitative section and 50 employees in the quantitative 

section. The sampling method in the qualitative section was purposeful and based on the expertise, 

experience, and knowledge of staff sports, and in the quantitative section was simple random. In order 

to collect the data, a semi-guided exploratory interview method and a questionnaire were developed to 

obtain the strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and to prioritize the developed strategies 

and statistical analysis from a framework called the Model Strategy Development Framework, SWOT-

ANP model.  

Results and Conclusion  

The results obtained showed that the championship sport of the employees had 5 strengths, 7 

weaknesses, 5 opportunities, and 6 threats, and a total of 10 strategies. Considering the total score of the 

developed strategies in this section, it can be said that the offensive strategic position is the dominant 

strategy in this section. Public employee sports had 7 strengths, 7 weaknesses, 6 opportunities, and 6 

threats, and a total of 11 strategies. According to the total score of the developed strategies in this section, 

it can be said that the defensive strategic position is the dominant strategy in this section. 

The most important strategy in the development of championship sports for the staffs of the University 

of Bojnord was increase in the budget and credits of championship sports and use of professional 

coaches in the sports teams, and in the development of sport for all, the development of sports culture 

and engaging in sports activities among the employees through innovative and attractive programs. 

Finally, it is recommended to the managers, officials, and policy-makers at the University of Bojnord to 

develop championship and public sports among the employees at the university level using the existing 

opportunities and strengths, eliminating the weaknesses, and decreasing the threats as well as applying 

the developed strategies in each section. 

Keywords: Budget and credits of championship sports, development of sports culture, sport for all. 

To cite this article: 

Reihani, M., Abdi, S., Dastom, S., & Khosravipoor, Z. (2021). Designing and Formulating a Strategic Plan for 

Sports Development of Staffs in University of Bojnord using SWOT-ANP Model. Mudīriyyat-i manābi̒-i 

insānī dar varzish (Human Resource Management in Sport), 8(2), 339-358. 

Corresponding Author: Mohammad Reihani 

E-mail: mo.reihani@ub.ac.ir 

 



 

 358ـ339صفحه  /2شماره  /8سال  /1400تابستان 

 

گاه صنعتی شاهرود  دانش

 SHM.2021.10061.2271/10.22044  شناسه دیجیتال:

 مدیریت منابع انسانی در ورزش

 مقاله پژوهشی  
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 4و زهره خسروی پور 3صالح دستوم ، 2، شهرام عبدی1محمد ریحاني

 . استادیار مدیریت ورزشي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران 1

 مشهد، ایران دانشکده علوم ورزشي، دکتری مدیریت ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد، . 2

 رشت، ایران دانشکده علوم ورزشي، . دکتری مدیریت ورزشي دانشگاه گیالن، 3

 جنورد، ایران دانشکده علوم انساني، ب، ورزشي دانشگاه بجنورد. دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت 4
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 چکیده

 بجنورد بود. کارکنان دانشگاه ورزش توسعه راهبردی برنامه تدوين و : هدف کلي اين پژوهش طراحيهدف

ها به آوری دادهکاربردی و از نظر جمع ،پیمايشي، به لحاظ هدف-پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش توصیفي: شناسيروش

آماری پژوهش در بخش کیفي شامل مدير، کارکنان و کارشناسان اداره  کنندگانمشارکتبود.  صورت آمیخته )کمي و کیفي(

تربیت بدني دانشگاه و اساتید و خبرگان تربیت بدني دانشگاهي و در بخش کمي شامل کارکنان دانشگاه بجنورد بود. 

گیری بود. روش نمونهنفر از کارکنان  50نفر از افراد جامعه آماری و در بخش کمي شامل  15در بخش کیفي کنندگان مشارکت

صورت تصادفي ساده در بخش کیفي هدفمند و بر مبنای تخصص، تجربه و آگاهي نسبت به ورزش کارکنان و در بخش کمي به

ها نیز از دو روش مصاحبه اکتشافي نیمه هدايت شده و پرسشنامه محقق ساخته و برای بدست آوردن آوری دادهبود. برای جمع

های تدوين شده از چارچوبي با عنوان چارچوب جامع بندی استراتژیا و تهديدها و همچنین اولويتهنقاط قوت، ضعف، فرصت

 استفاده شده است. SWOT-ANPتدوين استراتژی مدل 

راهبرد و ورزش  10تهديد و در مجموع  6فرصت و  5ضعف،  7قوت،  5: نتايج نشان داد، ورزش قهرماني کارکنان دارای هایافته

 راهبرد است. 11تهديد و در مجموع  6فرصت و  6ضعف،  7قوت،  7کارکنان دارای همگاني 

دست آمده در بخش توسعه ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه بجنورد، افزايش اعتبارات ورزش ترين استراتژی به: مهمگیرینتیجه

دانشگاه و در بخش توسعه ورزش همگاني، توسعه های ورزشي کارکنان ای در تیمقهرماني و استفاده از مربیان و کادر فني حرفه

 .است های نوآورانه، جذاب و بديعتوسط برنامه های ورزشي در بین کارکنانفرهنگ ورزش و پرداختن به فعالیت

 .، ورزش همگانيورزش فرهنگ توسعه، قهرماني ورزش اعتبارات های کلیدی:واژه

  محمد ریحاني :نویسنده مسئول
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 مقدمه

به طور قابل توجهي بر زندگي  آنهاگذرانند، به طوری که زندگي کاری از وقت خود را در محل کار مي زيادی بخشکارکنان 

. شرايط کاری در کنندسطح بااليي از استرس شغلي را تجربه مي کارکنانگذارد. در محیط کار امروز اکثر شخصي آنها تأثیر مي

های امروزی و سبک زندگي در قرن حاضر عوارض جسماني و رواني زيادی برای منابع انساني سازمان ايجاد کرده است سازمان

آلبار )یرد گيشکل م یامروز که با توسعه مداوم دانش و فناور يدشد يرقابت یفضادر عین حال (. 2007و همکاران،  1)پودسکف

مستعد  منابع انسانيحفظ  در گروها سازمان یتموفقدر اين راه . کندفشار دوچنداني به منابع انساني وارد مي(، 2019، 2و هوک

 یتبا موفق ياپو یطيمح ینخواهند در چنيم هايي کهدر واقع سازمان (.2013، 3آلبارسوا) آنها است یکار يزندگ یفیتک يشبا افزا

 (.2017، و همکاران 4ک)روگ دارند نیاز کیفیتبا و  سالم کارکنانفراهم کنند، به  يرقابت يتو مز کردهخود را حفظ  يتموجود

ها، بررسي راهکاری از بین بردن عوارض جسماني و رواني و بهبود تجارب کاری يک نیاز اساسي در تقويت سازمان در اين ارتباط

کیفیت زندگي و زندگي کاری کارکنان را توسعه بخشیده رفاه، تواند يکي از عواملي که مي(. 2002، 5و رفاه کارکنان است )لوتنس

ورزش است. ورزش به عنوان يک پديده فرهنگي راهي برای سازگاری و تأمین  بخشدو سالمت رواني و جسماني آنها را بهبود 

ها، کاهش از بیماریها برای کاهش خطر برخي ترين و موثرترين استراتژیاز مهم و (2010، 6)وانگنیازهای رواني و جسماني 

ها فقدان برنامه اين در حالي است که دهه(. 2005، 7)براون و براون استفردی و اجتماعي ات اجتماعي و افزايش نشاط انحراف

فعالیت ورزشي منظم  به کارکنان، به طور جدی مانع تقاضای آنانورزشي در زمینه ورزش کارکنان و تضعیف رويدادهای ورزشي 

 (.2016، 8شده است )ژيانگ و ژو

بر اساس شواهد فقط  ها در عصر نوآوری و فناوری نقش مهمتری دارند. اين در حالي است کههای مختلف دانشگاهدر بین سازمان

کارکنان (. 2013زاده و همکاران، کنند )مهدیها استقبال ميهای ورزشي دانشگاهدرصد کمي از جامعه دانشگاهي کشور از برنامه

و نتايج  تواند بسیار سازنده بودهبدني و ورزش کارکنان ميدهند و توجه به تربیتدانشگاهي را تشکیل مي  بخش مهمي از جامعه

های خستگي سازگاری با تغییرات و کاهشها برای (. کارکنان دانشگاه2011)عزيزی و همکاران، مثبتي در پي داشته باشد 

بنابراين، اگر میزان تحرکات بدني خود را افزايش  ؛سمي و رواني، بايد شادابي و سالمتي روحي و جسمي خود را حفظ کنندج

از اين رو توجه به  (.2013)گودرزی و همکاران، ها دچار آسیب شود ای آنکیفیت و کمیت زندگي حرفه ،ندهند، ممکن است

کارکنان دانشگاه به عنوان يکي از ارکان اصلي و اثرگذار از اهمیت بااليي برخوردار ها و به خصوص بین توسعه ورزش در دانشگاه

گذاری با برگشت فراوان است، بنابراين لزوم توسعه ورزش گذاری در توسعه ورزش در دانشگاه يک سرمايهسرمايه. در واقع است

ناپذير همچنین پر کردن زمان فراغت کارکنان، اجتناب تحرکي وهای مرتبط با بيها برای پیشگیری و درمان بیماریدر دانشگاه

 (. 2017است )آصفي و اسدی دستجردی، 

( بر ساخت يک 2016اند. ژيانگ و ژو )پرداختهمنابع انساني در های مختلف به بررسي نقش عوامل موثر بر توسعه ورزش پژوهش

ائل فرهنگي از طريق کارکنان موفق در زمینه ورزش؛ ساختار سه گانه برای سیستم مديريت ورزش کارکنان با تاکید بر مس

 11کالتربرگ و دوهرتيبرخورداری از داوطلبان و کارکنان با حقوق کافي؛ ( بر 2013) 10( و اسپای2012و همکاران ) 9کیسي
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کارکنان و های مهم ( به ويژگي2017) 2شن( و ولتي و 2016) 1ول و ولتيهای داخلي سازمان؛ ظرفیتاستفاده از ( بر 2019)

های مشترک و درک ( بر ارزش2013( و اسپای )2012) 3ها؛ مکنتاش و اسپنسها، مهارتداوطلبان مانند سبک رهبری، انگیزه

و  هازيرساخت ،های مالي، منابع مالينیز به ظرفیتهايي پژوهشاند. در اين بین های مرتبط با ورزش پرداختهمتقابل از ارزش

همچنین  ؛(2013؛ اسپای، 2010و همکاران،  5؛ تامسون2011، 4؛ جولیانوتي2012اند )کیسي و همکاران، ريزی توجه کردهبرنامه

 (2011و جولیانوتي، ) ی ورزشيها( نظارت و ارزيابي بر برنامه2016، )6سندرز ؛( دسترسي به تسهیالت2015ولتي و همکاران، )

 اند.استراتژيک برای توسعه ورزش منابع انساني تاکید کردهريزی ( بر برنامه2008و همکاران، ) 7اسکینرو 

های حوزه ورزش منابع انساني بیشتر در يکي از ابعاد موثر بر توسعه دهد، توجه پژوهشها نشان ميطور که مرور پژوهشهمان

 ،( اعتقاد دارند2008و همکاران ) 8سوتیريادوورزش قهرماني يا همگاني، بدون توجه به برنامه راهبردی بوده است. در حالي که 

ريزان باشد. در در توسعه همزمان ورزش همگاني و قهرماني بايد ابعاد مختلف موثر در سطح کالن، میاني و خرد مد نظر برنامه

ير و سازماني انکارناپذدر هر جامعه توسعه ورزش قهرماني و همگاني ريزی راهبردی در هر دو بعد توجه و برنامهضرورت واقع 

های استراتژيک و رسد برای دستیابي به نتايج مطلوب در بخش توسعه ورزش قهرماني و همگاني بايد برنامهنظر مياست و به

تواند اولین و بر اين اساس داشتن برنامه برای توسعه ورزش در بین کارکنان مي ريزی کرد.راهبردی متناسبي را طراحي و برنامه

ريزی راهبردی در با توجه به اهمیت برنامهبه طور کلي بايد گفت، ها باشد. توسعه ورزش در دانشگاهمهمترين گام برای شروع 

های های مختلف و از جمله ورزش قهرماني و همگاني، ضرورت توجه به اين مهم بیش از پیش بر مسئوالن بخشتوسعه مقوله

افتادگي نشگاهي جوان واجب است و بدون شک يکي از داليل عقبمختلف از جمله مسئولین و مديران دانشگاه بجنورد به عنوان دا

با تدوين يک برنامه راهبردی مناسب  ،رسددر عرصه ورزش کارکنان، کم توجهي مسئوالن به اين مقوله مهم است. به نظر مي

های عنوان يکي از دانشگاهبه بتوان توسعه ورزش قهرماني و همگاني در اين دانشگاه را تا حد زيادی بهبود بخشید. دانشگاه بجنورد

تواند سالمت و نشاط کارکنان ها از ابتدا ميريزی برای ورزش آننوپا و مستعد کشور که دارای نیروهای انساني جوان بوده و برنامه

ور در اين را افزايش دهد، در زمینه ورزش قهرماني و همگاني، فاقد برنامه جامع و بلند مدت برای توسعه ورزش است. به اين منظ

 راهبردهای مطلوب برای توسعه ورزش قهرماني و همگاني کارکنان دانشگاه بجنورد ارائه شود. ،پژوهش سعي شده است

 شناسيروش

صورت آمیخته ها بهآوری دادهکاربردی و از نظر جمع ،پیمايشي، به لحاظ هدف-پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش توصیفي

بدني دانشگاه و پژوهش در بخش کیفي شامل مدير، کارکنان و کارشناسان اداره تربیتکنندگان مشارکت. بود)کمي و کیفي( 

افراد جامعه آماری در بخش کیفي نفر از  15در بخش کیفي شامل کنندگان مشارکتبدني دانشگاهي بود. اساتید و خبرگان تربیت

خصص و تجربه و آگاهي نسبت به ورزش کارکنان و ورزش دانشگاهي گیری در اين بخش هدفمند و بر مبنای تبودند. روش نمونه

نفر  50 ،( بود. نمونه آماری در اين بخش شامل=150Nکلیه کارکنان دانشگاه بجنورد ) ،بود. جامعه آماری در بخش کمي شامل

گیری در اين بخش تصادفي ساده بود و همه افراد جامعه آماری و روش نمونه (1زن( )جدول  14مرد و  36از کارکنان دانشگاه )

 از شانس مساوی برای انتخاب شدن برخوردار بودند. 
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شده و همچنین جلسه تجزيه و تحلیل سوات با گروهي از ها در مرحله کیفي، مصاحبه اکتشافي نیمه هدايتآوری دادهابزار جمع

ای بود. در مرحله های حاصل از مطالعات کتابخانهو تکمیل سواالت و پرسش وهش جهت شناسايي متغیرهاکنندگان پژمشارکت

صورت محقق های اکتشافي و جلسه تجزيه و تحلیل سوات، پرسشنامه پژوهش بهای و مصاحبهکمي و بر اساس مطالعه کتابخانه

اه تهیه شد. الزم به توضیح است که همگاني دانشگ قهرماني و های مربوط به چارچوب توسعه ورزشساخته شامل موارد و مولفه

همگاني بر اساس  قهرماني و مقايسه زوجي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد توسعه ورزشدو پرسشنامه در اين پژوهش از 

توان بیان کرد، استفاده شده است. در خصوص روايي و پايايي پرسشنامه هم مي ANPمقیاس ال ساعتي جهت استفاده در مدل 

 ،نامه که مبتني بر مقايسه زوجي تمام عناصر با يکديگر است، احتمال اينکه يک متغیر در نظر گرفته نشودپرسشدر اين نوع 

گیری خاصي در طراحي اند و طراح قادر به جهتبنابراين چون تمامي معیارها در اين سنجش مورد توجه قرار گرفته ؛صفر است

(. برای 2016پور، نفسه از روايي الزم برخوردار هستند )قدسيمقايسه زوجي فيهای مبتني بر سواالت نیست، بنابراين پرسشنامه

بهتر است  ،باشد 1/0شود. اگر نرخ ناسازگاری مقايسات زوجي بیشتر از نامه نیز نرخ ناسازگاری محاسبه ميسنجش پايايي پرسش

(، در مقايسات زوجي، ≥1/0CRباشد ) 1/0تر يا مساوی د. در صورتي که نرخ ناسازگاری، کوچکشودر مقايسات تجديدنظر 

های توصیفي و برای در پژوهش حاضر جهت بررسي متغیرهای جمعیت شناختي از روش (.2004سازگاری وجود دارد )مهرگان، 

( استفاده SWOTبدست آوردن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها از چارچوبي با عنوان چارچوب جامع تدوين استراتژی مدل )

که شد  استفاده 1ANP بندی راهبردهای مورد استفاده در بحث تدوين برنامه راهبردی، از روشايت هم برای اولويتشد؛ در نه

 گیرد.يمانجام  Super Decisionsدر قالب نرم افزار 

 هایافته

مدرک تحصیلي درصد  36 فراواني زن با 14مرد و  36مورد مطالعه نشان داد، نمونه جمعیت شناختي های توصیف ويژگينتايج 

 درصد مدرک کارشناسي ارشد بودند. 64کارشناسي و 

 شناختي افراد نمونهتوزيع جمعیت. 1جدول 

 درصد فراواني فراواني ویژگي جمعیت شناختي متغیر درصد فراواني فراواني ویژگي جمعیت شناختي متغیر

 جنسیت
 72 36 مرد

 تحصیالت
 36 18 کارشناسي

 64 32 ارشد کارشناسي 28 14 زن

ها ارائه شده ورزش قهرماني و همگاني کارکنان و راهبردهای آن ANPهای عملیاتي يافتههای پژوهش در دو بخش يافته ادامهدر 

 است.

 ورزش قهرماني کارکنان و راهبردها ANPهای عملیاتي یافته

با توجه به معیارها و زير معیارها: پس از  های مناسبشناسايي زير عوامل اصلي سوات و مشخص کردن استراتژیمرحله اول، 

ها اقدام به شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در های مستخرج از پرسشنامهبررسي پرسشنامه و تجزيه و تحلیل داده

دام به همچنین با استفاده از اين مدل و در قالب يک رويکرد استراتژيک اق ؛بحث ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه بجنورد شد

ها و تهديدهای اين موضوع مشخص گرديد. از تجمیع نظرات پاسخگويان در های داخلي، همچنین فرصتشناسايي قوت و ضعف

نقطه ضعف تشخیص داده شد و در بحث عوامل بیروني شامل  7نقطه قوت و  5مجموع عوامل دروني شامل نقاط قوت و ضعف، 

                                                           
1. Analysis Network Process  
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های تهديد تشخیص داده شد که بر اساس اين نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصتنقطه  6فرصت و نقطه  5ها و تهديدها، فرصت

 (.2)جدول شماره های مختلف و متناسب با موضوع مشخص گرديد مشخص شده، استراتژی

 مربوط به بحث ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه بجنورد SWOT. 2جدول 

های گروه
SWOT 

 زیر معیارها ردیف

 نقاط قوت

(Strength) 
 (S1) حمايت رياست، معاونین و مدير تربیت بدني دانشگاه از توسعه ورزش قهرماني کارکنان  1

 (S2) ها و مسابقات درون دانشگاهي در بخش کارکنان بدني از قبیل جشنوارهتدوين و اجرای منظم تقويم سالیانه در اداره تربیت 2

 (S3) دانشگاه حضور قهرمانان و ورزشکاران ملي و استاني در بدنه اداری  3

 (S4)  های قهرماني دانشگاهشرکت منظم و حداکثری کارکنان در تمرينات تیم 4

 (S5)  بدنيبدني و همچنین وجود اساتید مجرب در رشته تربیتمديريت کارآمد اداره تربیت 5

 نقاط ضعف

(Weakness) 
 (W1)  نیروها و کادر ورزشي مجرب و متخصص در بخش ورزش قهرماني کارکنانکمبود  6

 (W2)  کمبود فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشي در بخش ورزش قهرماني 7

 (W3)  فقدان نظام شناسايي، جذب و پرورش استعدادهای ورزشي در بخش ورزش قهرماني دانشگاه 8

 (W4)  های کارمندی در بخش ورزش قهرمانيتیمکم توجهي مسئولین نسبت به تشکیل  9

 (W5)  های قهرمانيهای مناسب جهت تمرين تیمعدم اختصاص زمان 10

 (W6)  های ملي و کمبود مسابقات و اردوهای ورزشيمحدوديت شرکت در رقابت 11

 (W7)  های ورزش کارکنانهای فعال و کمیتهفقدان انجمن 12

 هافرصت

(Opportunity) 
 (O1)  وجود ديدگاه مثبت مسئولین نسبت به توسعه ورزش قهرماني کارکنان 13

 (O2)  های موفق در زمینه ورزش قهرماني کارکنانامکان استفاده از تجارب ساير دانشگاه 14

 (O3)  های سني متفاوتدر اختیار داشتن جمعیت کارمندی در دامنه 15

 (O4)  های قهرمانيشرکت و حضور در تیمعالقه و اشتیاق کارمندان جهت  16

 (O5)  هاهای ورزشي ديگر ادارات و سازمانامکان استفاده از اماکن و مجموعه 17

 تهديدها

(Treat) 
 (T1)  وجود مشکالت اقتصادی و معیشتي در بین کارکنان 18

 (T2)  های قهرماني کارکنانمیزباني اندک دانشگاه در پذيرش و برگزاری رقابت 19

 (T3)  گذاری محدود دانشگاه در بخش ورزش قهرماني کارکنانسرمايه 20

 (T4)  های ورزشي کارکنانساعات کاری زياد و عدم حمايت مديران باالدستي از فعالیت 21

 (T5)  های هم منطقه و مرتبط با دانشگاه بجنوردرشد سريع ورزش قهرماني در دانشگاه 22

 (T6)  مسئولین دانشگاه از منافع ورزش قهرماني کارکنان و کم توجهي نسبت به توسعه آن در دانشگاهفقدان اطالع  23
 

های ( ارتباطANPای )در فرآيند تحلیل شبکه SWOTجايابي عناصر  با SWOTپس از تکمیل ماتريس و  1مطابق با شکل 

 .شدمختلف ايجاد  موجود بین عناصر

 
 در فرآيند تحلیل شبکه SWOT جايابي عناصر. 1شکل 
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 SOمربوط به استراتژی  SO3تا  SO1 هایجايگزين. است جايگزين 10و  اریمع ريز 23معیار،  4مدل اين تحقیق، دارای 

)محافظه  WOمربوط به استراتژی  WO3تا  WO1 هایجايگزين)رقابتي(،  STمربوط به استراتژی  ST1 جايگزين)تهاجمي(، 

 )تدافعي( هستند.  WTمربوط به استراتژی  WT3تا  WT1  هایجايگزينکارانه( و 

، ماتريس SWOTمرحله دوم. مشخص کردن درجه اهمیت عوامل سوات: با فرض عدم وجود وابستگي متقابل میان عوامل اصلي 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بر اساس  ،در اين مرحله عوامل سوات شامل .شودمقايسات زوجي عوامل اصلي تشکیل مي

شوند. نحوه امتیازدهي به صورت مقايسه زوجي عوامل با بندی ميدرجه اهمیت عوامل و تأثیرشان برای رسیدن به هدف وزن

 . استال ساعتي  9تا  1اساس جدول امتیازدهي  يکديگر و بر

=ماتريس  ها توجه کرد.در انجام مقايسات زوجي بايد به سازگاری ماتريس [aij]A  را سازگار گويند، اگرij=akj*aika میزان .

 . (2010)ملکي و همکاران،  استی مقايسات زوجي قابل قبول هاسيماترباشد، در  1/0ناسازگاری کمتر از

 ماتريس مقايسه زوجي عوامل سوات. 3جدول 

 SWOT T O W S SWOTدرجه اهمیت عوامل 

289/0 2 3 5/0 1 S 

441/0 3 3 1  W 

152/0 2 1   O 

117/0 1    T 

CR=  )053/0)میزان ناسازگاری  

استفاده  های متقابل میان عوامل اصلي از طريق بررسي تأثیر هر عامل بر روی عامل ديگر بامرحله سوم. در اين مرحله وابستگي

های دروني تجزيه و تحلیل محیط های متقابل میان عوامل اصلي پس ازشود. وابستگيهای مقايسات زوجي تعیین مياز ماتريس

 آيد. و بیروني سازمان به دست مي

 نیز مطابق با مدل ذيل تشکیل شده است: SWOTارتباط دروني و روابط متقابل معیارها يا همان عوامل اصلي 

                                           

 (2010)ملکي و همکاران،  مدل ارتباطات دروني معیارها. 2شکل 

شود. تشکیل نمي هافرصتزوجي برای ، هیچ ماتريس مقايسهرندیگيمقرار  ریتأثنقاط قوت تحت  لهیبه وسها تنها از آنجا که فرصت

و وزن تهديد  296/0، وزن فرصت 539/0ها )وزن ضعف در بخش بررسي ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي با توجه به قوت

( و در بررسي مقايسه 250/0و تهديد  750/0)وزن قوت  هابررسي ماتريس زوجي عوامل اصلي با توجه به ضعف(، در 163/0

ها نرخ ناسازگاری هم دارای دست آمد. در تمامي ماتريس( به333/0و ضعف  666/0زوجي عوامل اصلي با توجه به تهديدها )قوت 

 بود. 1/0مقداری کمتر از 

W 

T 

S O 
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کمیتي ال ساعتي اهمیت دروني  9: در اين قسمت با استفاده از جدول ارهایمع ريزه اهمیت دروني مرحله چهارم. محاسبه درج

 ريزهر کدام از معیارها به صورت مقايسه زوجي مشخص شد. در چهار ماتريس بررسي شده شامل مقايسه زوجي  ارهایمع ريز

ها دارای مقداری کمتر ناسازگاری هر کدام از ماتريس ها و تهديدها، نرخنقاط قوت، ضعف، فرصت ،ی عوامل سوات شاملارهایمع

 بود. 1/0از 

: در مراحل قبل از محاسبه هاآنها با توجه به معیارها و زير معیارها و روابط بین مرحله پنجم. محاسبه درجه اهمیت استراتژی

وزني و سپس ماتريس محدود تشکیل  سيسوپر ماتری غیر وزني، هاسيسوپر ماترها، به ترتیب بندی استراتژیاهمیت و اولويت

گیرد و محقق، صورت مي Super Decisionsگردد. الزم به ذکر است که کلیه مراحل فرآيند مذکور توسط نرم افزارو محاسبه مي

 تنها بايد مدل مورد استفاده در تحقیق خويش را به درستي طراحي کند و مقايسات زوجي را انجام دهد. در اين پژوهش نیز با

بندی نهايي ها خودداری شده و تنها، اولويتي و محدود، از ذکر آنوزن ریغوزني،  سيسوپر ماترضرورت ذکر نتايج  توجه به عدم

های مختلفي که ازمیان زيرمعیارهای قوت، ضعف، فرصت و تهديد استخراج شده، ها ارائه گرديده است. ابتدا استراتژیاستراتژی

 شود.يمگزارش 

 ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه بجنورد مربوط بههای استراتژی. 4جدول 

 هااستراتژی ردیف هاانواع استراتژی

 تهاجمي

(SO) 
 (S1+S5+O1ای )افزايش اعتبارات ورزش قهرماني و استفاده از مربیان و کادر فني حرفه 1

2 
های مختلف در آن بخش استفاده از ظرفیتهای ورزشي استان و ها و انجمنهای دانشگاه با هیاتتوسعه همکاری

(S4+O3+O4+O5) 

 (S2+S3+S5+O2های ورزشي در دانشگاه و استان )ريزی و برگزاری منظم مسابقات و جشنوارهبرنامه 3

 رقابتي

(ST) 
1 

های ورزشي ای و تشکیل و توسعه انجمنهای ورزشي کشوری و منطقههای منظم دانشگاهي در رشتهبرگزاری لیگ

 (S2+S4+T3+T4+T6دانشگاهي )

 کارانهمحافظه

(WO) 
 (W3+O1منظور شناسايي، جذب و پرورش کارکنان مستعد در ورزش قهرماني )طراحي و استقرار نظام استعداديابي به 1

2 
معنوی ها و روابط عمومي و حمايت مادی و ها، دانشکدهرساني، ترويج ورزش قهرماني با همکاری انجمنايجاد نظام اطالع

 (W4+W5+W6+W7+O2+O4از قهرمانان )

 (W2+W4+O5های موجود جهت جذب حامیان مالي )ها و ظرفیتاستفاده از فرصت 3

 تدافعي

(WT) 
 (W6+W7+T2ای و کشوری در دانشگاه )ايجاد شرايط الزم جهت اخذ و میزباني رويدادهای ورزشي موثر منطقه 1

 (W1+W4+T3+T6توسعه ورزش قهرماني ) ای دررويکرد علمي، کیفي و برنامه 2

 (W2+W4+W5+T3+T6ها و تجهیزات ورزشي دانشگاه بجنورد )احداث و ارتقای زيرساخت 3

افزار با توجه به امتیازهای داده های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، نرمهای مستخرج از میان زيرمعیارپس از بیان استراتژی

کند که يمها را به لحاظ امتیاز نهائي کسب شده بیان بیروني بین عناصر، وضعیت هر يک از استراتژیشده و ارتباطات دروني و 

 ها ذکر شده است.های هر يک از استراتژیدر ادامه امتیاز
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 ها(ها )گزينهاستراتژی يينها یبندتياولو .5 جدول

 اولویت امتیاز نرمال شده استراتژی

SO1 22437/0 1 

SO2 08083/0 6 

SO3 17400/0 2 

ST1 10836/0 3 

WO1 04810/0 10 

W02 09832/0 4 

WO3 06737/0 7 

WT1 05638/0 8 

WT2 05177/0 9 

WT3 09045/0 5 

امتیاز و به ترتیب دارای اولويت اول، دوم و  نيترشیبدارای  ST1, SO3, SO1های استراتژی ،پیداست 5گونه از جدول همان

. استای افزايش اعتبارات ورزش قهرماني و استفاده از مربیان و کادر فني حرفهمربوط به  SO1سوم شناخته شدند. استراتژی 

SO3 و  استهای ورزشي در دانشگاه و استان ريزی و برگزاری منظم مسابقات و جشنوارهدر ارتباط با برنامهST1  برگزاری

 . استهای ورزشي دانشگاهي ای و تشکیل و توسعه انجمنهای ورزشي کشوری و منطقههای منظم دانشگاهي در رشتهلیگ

مربوط به استراتژی رقابتي،   ST1مربوط به استراتژی تهاجمي، گزينه SO3 تا   SO1هایکه قبالً ذکر شد، گزينه طورهمان

. استمربوط به استراتژی تدافعي  WT3تا  WT1های مربوط به استراتژی محافظه کارانه و گزينه WO3 تا   WO1هایگزينه

ها بر اساس ارتباطات و امتیازهای مربوط به امتیاز نهائي استراتژی 1خاممتیاز قابل بررسي است. امتیازهای افزار سه ادر خروجي نرم

که نرم افزار مجموع امتیازها را عدد يک  استبر اين اساس  2نرمال شدهیازهای . امتاستاولیه داده شده به معیارها و زيرمعیارها 

ها عدد يک دهد و در نهايت مجموع امتیازهای استراتژیيمگیرد و امتیازهای خام را هم به همین تناسب تغییر يمدر نظر 

ترين امتیاز کسب شده است را به عنوان مبنا یشبای که دارای که استراتژی استهم به اين شکل  3ايده آل شود. امتیازهایيم

 کند.يمها بر همین مبنا تغییر گیرد و امتیاز ساير استراتژیيمو عدد يک در نظر 

)معادل  1986/0های مربوط به استراتژی تدافعي در مجموع توان گفت که بر اساس امتیازهای نرمال شده، گزينهدر نهايت مي

های مربوط به استراتژی درصد(، گزينه 21)معادل  2138/0ط به استراتژی محافظه کارانه در مجموع های مربودرصد(، گزينه 20

درصد(  48)معادل  4792/0های مربوط به استراتژی تهاجمي در مجموع درصد(، گزينه 11)معادل  1083/0رقابتي در مجموع 

 نيترشیبه در وضعیت فعلي استراتژی تهاجمي با کسب گفت ک توانيماند. بر اساس امتیازهای کسب شده امتیاز کسب کرده

در قسمت بااليي ذکر شده  هاآنهای زيرمجموعه هر کدام از امتیاز بايد مورد توجه و اولويت قرار بگیرد و امتیازهای استراتژی

 است.

 ورزش همگاني کارکنان و راهبردها ANPهای عملیاتي یافته

: پس از ارهایمع ريزهای مناسب با توجه به معیارها و سوات و مشخص کردن استراتژی مرحله اول. شناسايي زير عوامل اصلي

يي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در شناساا اقدام به هپرسشنامههای مستخرج از بررسي پرسشنامه و تجزيه و تحلیل داده

دل و در قالب يک رويکرد استراتژيک اقدام به همچنین با استفاده از اين م ؛بحث ورزش همگاني کارکنان دانشگاه بجنورد شد

                                                           
1. Raw 

2. Normal 

3. Ideals 
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ها و تهديدهای اين موضوع مشخص گرديد. از تجمیع نظرات پاسخگويان در های داخلي، همچنین فرصتشناسايي قوت و ضعف

نقطه ضعف تشخیص داده شد و در بحث عوامل بیروني شامل  7نقطه قوت و  7مجموع عوامل دروني شامل نقاط قوت و ضعف، 

های اين نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت بر اساسنقطه تهديد تشخیص داده شد که  6فرصت و نقطه  6ها و تهديدها، فرصت

 در ادامه اين موارد ذکر شده است. های مختلف و متناسب با موضوع مشخص گرديد که مشخص شده، استراتژی

 مربوط به ورزش همگاني کارکنان دانشگاه بجنورد SWOT. 6جدول 

های گروه
SWOT 

 زیر معیارها ردیف

 نقاط قوت

(Strength) 
 (S1) های مختلف دانشگاه از ورزش همگاني کارکنان حمايت مسئولین بخش 1

 (S2) های همگانياشتیاق و عالقه کارکنان به انجام ورزش 2

 (S3) کم هزينه، راحت و در دسترس بودن انجام ورزش همگاني برای کارکنان  3

 (S4) های ورزشي متعدد با ماهیت همگاني برای کارکنان های ورزشي و وجود رشتهبرگزاری جشنواره 4

 (S5) وجود گروه تربیت بدني و اساتید برجسته تربیت بدني در دانشگاه 5

 (S6)سواری در سطح دانشگاه ساخت، احداث و راه اندازی سامانه دوچرخه 6

 (S7)دسترسي آزاد همه کارکنان به فضاها و اماکن ورزشي دانشگاه  7

 نقاط ضعف

(Weakness) 
 (W1) های همگانيعدم آگاهي برخي از کارکنان نسبت به اهمیت پرداختن به ورزش 8

 (W2) امکانات و تجهیزات اندک اداره تربیت بدني دانشگاه در بخش ورزشي 9

 (W3) زمینه ورزش همگاني کارکنان فقدان طرح و برنامه جامع در 10

 (W4) اعتبارات اندک دانشگاه در زمینه ورزش همگاني کارکنان 11

 (W5) فقدان کمیته ورزش کارکنان در ساختار اداری 12

 (W6) های ورزشي همگانياطالع رساني و آگاهي بخشي ضعیف به کارکنان در خصوص برنامه 13

 (W7) تحرک در بین کارکنانعدم توسعه فرهنگ ورزش و  14

 هافرصت

(Opportunity) 
 (O1) ها و ساير نهادها با دانشگاه در توسعه ورزش همگانيهمکاری شهرداری 15

 (O2) ها در توسعه ورزش همگاني کارکنانهای موفق ساير دانشگاهبررسي برنامه 16

 (O3) ورزش همگاني کارکنانوجود ديد و نگاه مثبت مسئولین دانشگاه در زمینه توسعه  17

 (O4) وجود فضاهای طبیعي مناسب جهت انجام ورزش همگاني در دانشگاه 18

 (O5) های ورزش همگانيمشارکت خانواده کارکنان در برنامه 19

 (O6) های فردی و سازماني کارکنان به توسعه و تعمیم ورزش همگاني اشتیاق و انگیزه 20

 تهديدها

(Treat) 
 (T1) تغییر الگوهای فیزيکي، اجتماعي و رفتاری کارکنان )رواج زندگي غیر فعال( 21

 (T2) وجود مشکالت اقتصادی و معیشتي در بین کارکنان 22

 (T3) های ورزشيهای کاذب و قابل دسترس )تفريح غیر فعال( در مقابل انجام فعالیتها و فعالیتوجود سرگرمي 23

 (T4) هايي برای ورزش همگانيريزی جهت اختصاص زمانعدم برنامهساعات کاری زياد و  24

 (T5) هاهای ورزش همگاني و مخالفت با حضور کارکنان در اين برنامهعدم حمايت مديران باالدستي از برنامه 25

 (T6) های ورزش قهرماني در مقابل ورزش همگانيپر رنگ بودن جنبه 26

ی هاارتباط( و ANPای )در فرآيند تحلیل شبکه SWOTبه جايابي عناصر  SWOTمطابق بخش قهرماني پس از تکمیل ماتريس 

. است جايگزين 11و  اریمع ريز 26معیار،  4موجود بین عناصر مختلف  ايجاد گرديد. مدل اين پژوهش در بخش همگاني، دارای 

)رقابتي(،  STمربوط به استراتژی  ST3تا  ST1 هایجايگزين)تهاجمي(،  SOمربوط به استراتژی  SO3تا  SO1 هایجايگزين
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مربوط به استراتژی  WT3تا  WT1 هایجايگزين)محافظه کارانه( و  WOمربوط به استراتژی  WO2تا  WO1 هایجايگزين

WT  .تدافعي( هستند( 

، ماتريس SWOTمرحله دوم. مشخص کردن درجه اهمیت عوامل سوات: با فرض عدم وجود وابستگي متقابل میان عوامل اصلي 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد بر اساس  ،در اين مرحله عوامل سوات شامل .شودمقايسات زوجي عوامل اصلي تشکیل مي

شوند. نحوه امتیازدهي به صورت مقايسه زوجي عوامل با بندی ميندرجه اهمیت عوامل و تأثیرشان برای رسیدن به هدف وز

 . استال ساعتي  9تا  1اساس جدول امتیازدهي  يکديگر و بر

=ها توجه کرد. ماتريس در انجام مقايسات زوجي بايد به سازگاری ماتريس [aij]A  را سازگار گويند، اگرij=akj*aika میزان .

 . (2010)ملکي و همکاران،  استی مقايسات زوجي قابل قبول هاسيماترر باشد، د 1/0 ناسازگاری کمتر از

  ماتريس مقايسه زوجي عوامل سوات. 7جدول 

 SWOT T O W S SWOTدرجه اهمیت عوامل 

311/0 4 2 5/0 1 S 

381/0 2 2 1  W 

202/0 3 1   O 

103/0 1    T 

CR= )090/0 )میزان ناسازگاری  

های متقابل میان عوامل اصلي از طريق بررسي تأثیر هر عامل و مطابق تحلیل بخش قهرماني، وابستگي مرحله سوم. در اين مرحله

های متقابل میان عوامل اصلي پس از شود. وابستگيهای مقايسات زوجي تعیین مياستفاده از ماتريس بر روی عامل ديگر با

 آيد. های دروني و بیروني سازمان به دست ميتجزيه و تحلیل محیط

شود. تشکیل نمي هافرصتزوجي برای ، هیچ ماتريس مقايسهرندیگيمقرار  ریتأثنقاط قوت تحت  لهیبه وسها تنها از آنجا که فرصت

و وزن تهديد  296/0، وزن فرصت 539/0ها )وزن ضعف در بخش بررسي ماتريس مقايسه زوجي عوامل اصلي با توجه به قوت

( و در بررسي مقايسه 200/0و تهديد  800/0)وزن قوت  هاعوامل اصلي با توجه به ضعف (، در بررسي ماتريس زوجي163/0

ها نرخ ناسازگاری هم دارای دست آمد. در تمامي ماتريس( به750/0و ضعف  250/0زوجي عوامل اصلي با توجه به تهديدها )قوت 

 بود. 1/0مقداری کمتر از 

کمیتي ال ساعتي اهمیت دروني  9: در اين قسمت با استفاده از جدول ارهایمع ريزمرحله چهارم. محاسبه درجه اهمیت دروني 

 ريزهر کدام از معیارها به صورت مقايسه زوجي مشخص شد. در چهار ماتريس بررسي شده شامل مقايسه زوجي  ارهایمع ريز

ها دارای مقداری کمتر از ماتريس ها و تهديدها، نرخ ناسازگاری هر کدامی عوامل سوات شامل نقاط قوت، ضعف، فرصتارهایمع

 بود. 1/0از 

: در مراحل قبل از محاسبه هاآنها با توجه به معیارها و زير معیارها و روابط بین مرحله پنجم. محاسبه درجه اهمیت استراتژی

س محدود تشکیل و وزني و سپس ماتري سيسوپر ماتری غیروزني، هاسيسوپر ماترترتیب ها، بهبندی استراتژیاهمیت و اولويت

گیرد و محقق، صورت مي Super Decisionsگردد. الزم به ذکر است که کلیه مراحل فرآيند مذکور توسط نرم افزار محاسبه مي

درستي طراحي کند و مقايسات زوجي را انجام دهد. در اين پژوهش نیز با تنها بايد مدل مورد استفاده در تحقیق خويش را به

بندی نهايي ها خودداری شده و تنها، اولويتي و محدود، از ذکر آنوزنریغوزني،  سيسوپر ماترذکر نتايج  ضرورتتوجه به عدم
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های مختلفي که از میان زيرمعیارهای قوت، ضعف، فرصت و تهديد استخراج شده، ها ارائه شده است. ابتدا استراتژیاستراتژی

 شود.يمگزارش 

 کارکنان دانشگاه بجنورد همگانيورزش  مربوط بههای استراتژی. 8جدول 

 هااستراتژی ردیف هاانواع استراتژی

 تهاجمي

(SO) 
1 

های بومي و محلي در استان جهت توسعه های طبیعي و الگوهای جذاب و متنوع ورزشاستفاده از تنوع آب و هوايي، جاذبه

 (S1+S2+S7+O1+O4ورزش همگاني )

2 
ها و نظرات کارشناسي شده توسعه ورزش همگاني در سطح دانشگاه با کمک ايدههای تهیه، تصويب و اجرای طرح

(S1+S5+S6+S7+O1+O3+O6) 

 (S1+S6+S7+O4طراحي فضاها و مسیرهای دانشگاه با رويکرد گسترش ورزش همگاني ) 3

 رقابتي

(ST) 
 (S1+S2+S7+T2همگاني )های منظور تحريک شرکت کارکنان در ورزشهای انگیزشي بهاستفاده از مشوق 1

2 
رساني مناسب در برگزاری و اجرای مسابقات ورزش همگاني دانشگاه و همچنین کاربرد های اطالعطراحي و کاربرد سیستم

 (S1+S2+S7+T5+T6های کم هزينه و آسان )های تبلیغاتي برای معرفي و شناساندن ورزشها و روشبرنامه

 (S1+S5+S6+T3+T5در آموزش و ترويج ورزش همگاني )های نو آوریگیری از فنبهره 3

 کارانهمحافظه

(WO) 
1 

نامه همکاری في مابین و گسترش ها و نهادها با تنظیم تفاهمها و امکانات کلیه ادارات، سازمانبرداری از ظرفیتبهره

 (W1+W2+O1+O2+O3مشارکت بخش خصوصي )

2 
های ورزشي، ايجاد نگرش مثبت به ترغیب افراد به فعالیت بدني، آموزش مهارتهای رواني به مربیان برای آموزش مهارت

 (W1+W2+W3+W6+W7+O3+O6) اوقات فراغتهای فعالیت بدني و ورزش در دانشگاه از طريق کالس

 تدافعي

(WT) 
1 

جذاب و بديع های نوآورانه، توسط برنامه های ورزشي در بین کارکنانتوسعه فرهنگ ورزش و پرداختن به فعالیت

(W1+W3+W4+W6+W7+T1+T2+T3+T5) 

2 
ها و رويدادهای دهي جشنوارهو همچنین سازمان های ساالنه و عملیاتي جهت توسعه ورزش همگاني دانشگاهطرح برنامه

 (W3+W4+W5+T3+T4+T5ورزشي همگاني در دانشگاه )

3 
و اعتباری کافي برای توسعه ورزش همگاني دانشگاه ها و تسهیالت مالي تخصیص منابع مالي کافي برای اجرای برنامه

(W2+W3+W4+T5) 

های نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، نرم افزار با توجه به امتیازهای داده شده و های مستخرج از میان زيرمعیارپس از بیان استراتژی

کند که در ادامه امتیازهای يمها را به لحاظ امتیاز نهائي کسب شده بیان ارتباطات دروني و بیروني بین عناصر، وضعیت هر يک از استراتژی

 ها ذکر شده است.هر يک از استراتژی

 ها(ها )گزينهاستراتژی يينها یبندتياولو .9 جدول

 اولویت امتیاز نرمال شده استراتژی

SO1 07891/0 6 

SO2 13629/0 2 

SO3 07575/0 8 

ST1 07642/0 7 

ST2 08416/0 5 

ST3 07402/0 9 

WO1 03315/0 11 

W02 11240/0 4 

WT1 13685/0 1 

WT2 13112/0 3 

WT3 06089/0 10 
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امتیاز و به ترتیب دارای اولويت اول، دوم و  نيترشیبدارای  WT2, SO2, WT1های پیداست استراتژی 9گونه از جدول همان

توسط  های ورزشي در بین کارکنانمربوط به توسعه فرهنگ ورزش و پرداختن به فعالیت WT1سوم شناخته شدند. استراتژی 

های توسعه ورزش همگاني در سطح در ارتباط با تهیه، تصويب و اجرای طرح SO2. استهای نوآورانه، جذاب و بديع برنامه

النه و عملیاتي جهت توسعه ورزش همگاني های ساطرح برنامه WT2و  استها و نظرات کارشناسي شده دانشگاه با کمک ايده

 . استها و رويدادهای ورزشي همگاني در دانشگاه دهي جشنوارهو همچنین سازمان دانشگاه

مربوط به استراتژی  ST3 تا   ST1هایمربوط به استراتژی تهاجمي، گزينه SO3 تا   SO1هایکه قبالً ذکر شد، گزينه همان طور

مربوط به استراتژی تدافعي  WT3تا  WT1های مربوط به استراتژی محافظه کارانه و گزينه WO2  تا  WO1هایرقابتي، گزينه

ها بر اساس ارتباطات و مربوط به امتیاز نهائي استراتژی خامافزار سه امتیاز قابل بررسي است. امتیازهای . در خروجي نرماست

که نرم افزار مجموع امتیازها را  استبر اين اساس  نرمال شده امتیازهای .استامتیازهای اولیه داده شده به معیارها و زيرمعیارها 

ها عدد دهد و در نهايت مجموع امتیازهای استراتژیيمگیرد و امتیازهای خام را هم به همین تناسب تغییر يمعدد يک در نظر 

ترين امتیاز کسب شده است را به عنوان یشبای که دارای که استراتژی استهم به اين شکل  ايده آل شود. امتیازهایيميک 

 کند.يمها بر همین مبنا تغییر گیرد و امتیاز ساير استراتژیيممبنا و عدد يک در نظر 

)معادل  3288/0های مربوط به استراتژی تدافعي در مجموع توان گفت که بر اساس امتیازهای نرمال شده، گزينهدر نهايت مي

های مربوط به استراتژی درصد(، گزينه 15)معادل  1455/0به استراتژی محافظه کارانه در مجموع های مربوط درصد(، گزينه 33

درصد(  29)معادل   2909/0های مربوط به استراتژی تهاجمي در مجموع درصد(، گزينه 23)معادل  2346/0رقابتي در مجموع 

 نيترشیبدر وضعیت فعلي استراتژی تدافعي با کسب  گفت که توانيماند. بر اساس امتیازهای کسب شده امتیاز کسب کرده

در قسمت بااليي ذکر شده  هاآنهای زيرمجموعه هر کدام از امتیاز بايد مورد توجه و اولويت قرار بگیرد و امتیازهای استراتژی

 است.

 گیریبحث و نتیجه

های توسعه ورزش د و سپس به بررسي استراتژیشوميانداز و ماموريت ورزش دانشگاه بجنورد ارائه در اين بخش ابتدا بیانیه چشم

 قهرماني و همگاني پرداخته خواهد شد.

 .1404دستیابي به جايگاه نخست ورزش قهرماني و همگاني دانشگاهي استان در افق  :اندازبیانیه چشم

آنان به همراه احیای ورزش سازی اوقات فراغت ارتقای سطح سالمت جسمي و رواني کارکنان از طريق غني بیانیه ماموریت:

همگاني و کارمندی در دانشگاه و همچنین موفقیت در زمینه کسب عناوين قهرماني استاني و کشوری در راستای توسعه ورزش 

 قهرماني.

 توسعه ورزش قهرماني کارکنان

و با تحلیل وضع مطلوب  گويد که سازمان در حال حاضر در کجا ايستاده استريزی راهبردی با تحلیل وضع موجود ميبرنامه

پردازد و از آنجايي گويد که قصد رسیدن به کجا را دارد، که برای اين منظور به بررسي عوامل دروني و بیروني هر سازمان ميمي

سويي ها از نظر هملذا بحث در مورد نتايج تحقیقات راهبردی مشابه و مقايسه آن ،که محیط هر سازمان منحصر به خودش بوده

و قیاس صورت گرفته دارای  استعدم آن با هم، با توجه به متغیرهای مجزا و گوناگوني که پیرامون خود دارند، غیر اصولي و يا 

ريزی های مورد استفاده در برنامهولي آنچه در اين نوع مطالعات قابلیت مقايسه و بررسي را داراست، مدل است؛های بسیاری تناقض

 دهد.ها را انتخاب و مورد استفاده قرار ميان با توجه به شرايط و عوامل خود آنراهبردی است، چرا که هر سازم

تهديد را نشان داد و با  6فرصت و  5نقطه ضعف،  7نقطه قوت،  5های پژوهش در بخش توسعه ورزش قهرماني کارکنان يافته
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عنوان راهبرد که موقعیت راهبردی تهاجمي بهتوان بیان کرد های تدوين شده در اين بخش ميتوجه به مجموع امتیاز استراتژی

( و نصیرزاده 2008(، حمیدی )2013غالب در اين بخش است. نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش گودرزی و همکاران )

ارکنان منظور تدوين راهبردهای توسعه ورزش قهرماني کاند، همخوان است. به( که موقعیت راهبردی تهاجمي را نشان داده2008)

رو و همچنین کاستن های پیشيابي به فرصتها، دستها، حفظ و ارتقای آنو در جهت شناسايي راهکارهای استفاده بهینه از قوت

و مقايسه  SWOTشود. بر اساس الگوی ماتريس استفاده مي SWOTها و کاهش اثرات تهديدها از روش تجزيه و تحلیل از ضعف

راهبرد اساسي و مهم تدوين شد. با توجه  10عوامل و پس از تعديل و ادغام راهبردهای حاصل شده از اين ماتريس، در مجموع 

افزايش اعتبارات گردند. راهبرد اول ها ذکر ميترتیب اولويت، اين استراتژیهای تدوين شده در ادامه بهبندی استراتژیبه اولويت

طور ويژه های توسعه و بهنیازهای اولیه برای برنامهای است. يکي از پیشاستفاده از مربیان و کادر فني حرفه ورزش قهرماني و

های باشد. پژوهشبرنامه توسعه ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه، تخصیص منابع مالي کافي و افزايش اعتبارات در اين بخش مي

( نیز اعتبارات و 2011پناهي شعباني و همکاران )( و سیف2012ظفری و همکاران )(، م2017زيادی از جمله اندام و همکاران )

توان کنند. ميهای ورزش در بخش ورزش قهرماني را از راهبردهای مهم برای توسعه ورزش قهرماني عنوان ميتامین بودجه

ن شود، ضمن اينکه استفاده از مربیان متخصص های مد نظر تامیهای الزم برای اجرای برنامهبا اين راهبرد حداقل ،انتظار داشت

ريزی و برگزاری برنامههای قهرماني در پي داشته باشد. راهبرد دوم تواند نتايج مثبتي را برای تیمهای ورزشي هم ميدر بدنه تیم

تواند سبب ورزشي ميباشد. برگزاری منظم مسابقات و رويدادهای های ورزشي در دانشگاه و استان ميمنظم مسابقات و جشنواره

ای و کشوری های ورزشي کارکنان جهت شرکت در مسابقات منطقهافزايش میزان آمادگي جسماني و رواني ورزشکاران و تیم

های منظم گردد. سومین راهبرد برگزاری لیگها ميشود و عالوه بر آن باعث شادی، نشاط، شادابي و ايجاد حس شادماني در آن

 ،رسدهای ورزشي دانشگاهي است. به نظر ميای و تشکیل و توسعه انجمنهای ورزشي کشوری و منطقهرشتهدانشگاهي در 

های ورزشي داشته باشد و برگزاری تواند اثر مثبتي را بر آمادگي و هماهنگي تیمهای ورزشي در سطح دانشگاه ميبرگزاری لیگ

( 2011بین کارکنان ايجاد نمايد. در همین رابطه سیف پناهي شعباني ) تواند شور و نشاط زيادی را نیز درمداوم مسابقات مي

های ورزشي کند. با تشکیل انجمنهای استاني را جهت توسعه ورزش قهرماني در استان کردستان پیشنهاد ميهم برگزاری لیگ

سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود. تواند با های ورزش قهرماني کارکنان ميريزی، سازماندهي و هماهنگي برنامهامور برنامه

ها و روابط عمومي و حمايت مادی و ها، دانشکدهرساني، ترويج ورزش قهرماني با همکاری انجمنراهبرد چهارم ايجاد نظام اطالع

ها و مههای ورزش قهرماني، شرکت در اين قبیل برنا. با توجه به مشغله کاری، اطالع کارکنان از برنامهاستمعنوی از قهرمانان 

رساني مناسب و ترويج ورزش قهرماني و های قهرماني با چالش مواجه است. نظام اطالعآگاهي نسبت به مزايا و شرايط تیم

های ورزش قهرماني را افزايش داده و تواند میزان مشارکت کارکنان در برنامههمچنین حمايت مادی و معنوی از قهرمانان مي

ها و تجهیزات ورزشي احداث و ارتقای زيرساختی قهرماني را باال ببرد. راهبرد پنجم شامل هاشانس کسب موفقیت برای تیم

افزاری يا امکانات و فضاهای ورزشي يکي از محورهای توسعه در هر بخشي مقوله توسعه سخت ،دانشگاه بجنورد است. بديهي است

ترين ای از مهمامکانات و تجهیزات تمريني و مسابقههای ورزشي و همچنین وجود (. زيرساخت2011است )حمیدی و همکاران، 

های مناسب شانس موفقیت به میزان زيادی باشد. در صورت عدم و کمبود زيرساختاقدامات جهت توسعه ورزش قهرماني مي

( 2013) 1وپا( و پ2011(، سیف پناهي شعباني و همکاران )2017(، اندام و همکاران )2017يابد. فراهاني و همکاران )کاهش مي

دانند. های ورزشي را از جمله راهبردهای مهم در توسعه ورزش قهرماني ميافزايش سرانه ورزشي، ايجاد، ارتقاء و بهبود زيرساخت

های های ورزشي استان و استفاده از ظرفیتها و انجمنهای دانشگاه با هیاتششمین راهبرد در اين بخش شامل توسعه همکاری

ها و ای را با هیاتهای گستردهتوان همکاری. با توجه به کمبود امکانات در پرديس دانشگاهي، مياستمختلف در آن بخش 

                                                           
1. Popa 
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ها در جهت توسعه ورزش قهرماني کارکنان بهره برد. راهبرد هفتم های آنهای ورزشي به عمل آورد و از امکانات و ظرفیتانجمن

. با توجه به محدوديت منابع و همچنین وجود پتانسیل استهای موجود جهت جذب حامیان مالي ها و ظرفیتاستفاده از فرصت

های مناسب از اين ظرفیت در جهت پیشبرد اهداف ريزی و طرحتوان با برنامهباالی حامیان مالي در سطح استان و شهرستان مي

رايط الزم جهت اخذ و میزباني رويدادهای ورزشي موثر د. راهبرد هشتم شامل ايجاد شکرورزش قهرماني در دانشگاه استفاده 

تواند سبب تسريع توسعه ورزش قهرماني شود، اخذ میزباني هايي که ميای و کشوری در دانشگاه است. يکي از راهمنطقه

ش برای کسب رويدادهای ورزشي در سطح دانشگاه و استان است. با توجه به آثار مثبت فراوان میزباني رويدادهای ورزشي، تال

( ايجاد 2015تواند کمک شاياني را به توسعه ورزش قهرماني کارکنان دانشگاه نمايد. راسخ و سجادی )میزباني مسابقات مي

شرايط الزم جهت کسب میزباني و برگزاری رويدادهای ورزشي را از جمله راهبردهای مهم برای توسعه ورزش قهرماني بانوان 

های علمي و ها و برنامهای در توسعه ورزش قهرماني است. رويکردها، طرحد علمي، کیفي و برنامهبرشمردند. راهبرد نهم رويکر

تواند به نحو مطلوبي مسیر توسعه را هدايت نمايد و از هدر رفت منابع جلوگیری کند. تخصصي در زمینه ورزش قهرماني مي

عنوان يکي از راهبردهای مهم ورزش قهرماني کشور را به( تدوين و اجرای نظام جامع توسعه علمي 2012مظفری و همکاران )

منظور شناسايي، جذب و پرورش اند. دهمین و آخرين راهبرد در اين بخش طراحي و استقرار نظام استعداديابي بهمعرفي نموده

توان کارکنان ميکارکنان مستعد در ورزش قهرماني است. با شناسايي، جذب و پرورش صحیح استعدادهای ورزشي در بین 

ای و کشوری شوند. در همین رابطه سیف پناهي های ورزشي شايسته و قدرتمندی روانه مسابقات منطقهامیدوار بود که تیم

( طراحي و استقرار 2015( ايجاد نظام استعداديابي مناسب با توجه به الگوهای موفق و مناسب و راسخ و سجادی )2011شعباني )

 اند.عنوان راهبردهای مهم در بخش توسعه ورزش قهرماني مطرح کردهبه نظام استعداديابي را

 توسعه ورزش همگاني کارکنان

کننده موفقیت بیشتر يک سازمان تضمین ،تعیین راهبرد مناسب و به تبع آن تجزيه و تحلیل صحیح عوامل داخلي و خارجي

تواند تجزيه و تحلیل صحیح منابع موجود داخل ديريتي، ميهای مها و پروژهبنابراين، رمز موفقیت بسیاری از سازمان؛ است

های پژوهش يافته(. 2013ها و تهديدها( باشد )حسیني و همکاران، های خارجي )فرصتها( و بررسي موقعیتها و ضعف)قوت

ه به مجموع امتیاز تهديد را نشان داد و با توج 6فرصت و  6نقطه ضعف،  7نقطه قوت،  7در بخش توسعه ورزش همگاني کارکنان 

عنوان راهبرد غالب در اين بخش است. توان بیان کرد که موقعیت راهبردی تدافعي بههای تدوين شده در اين بخش مياستراتژی

( 2016( و سواری و همکاران )2017(، سجادی و همکاران )2017نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش فراهاني و همکاران )

منظور تدوين راهبردهای توسعه ورزش همگاني کارکنان و در اند، همخوان است. بهبردی تدافعي را نشان دادهکه موقعیت راه

رو و همچنین کاستن از های پیشيابي به فرصتها، دستها، حفظ و ارتقای آنجهت شناسايي راهکارهای استفاده بهینه از قوت

و مقايسه  SWOTشود. بر اساس الگوی ماتريس استفاده مي SWOTها و کاهش اثرات تهديدها از روش تجزيه و تحلیل ضعف

راهبرد اساسي و مهم تدوين شد. با توجه  11عوامل و پس از تعديل و ادغام راهبردهای حاصل شده از اين ماتريس، در مجموع 

گردند. راهبرد اول توسعه فرهنگ ها ذکر ميترتیب اولويت، اين استراتژیمه بههای تدوين شده در ادابندی استراتژیبه اولويت

های . کارکنان يکي از گروهاستهای نوآورانه، جذاب و بديع توسط برنامه های ورزشي در بین کارکنانورزش و پرداختن به فعالیت

ها د. به هر میزان که آنشورد مطلوب سیستم ميها منجر به عملکمهم و کلیدی در سطح دانشگاه هستند که عملکرد صحیح آن

ها افزايش به همان نسبت بازدهي آن ،تری قرار داشته باشنداز لحاظ روحي و رواني و همچنین جسماني در وضعیت مطلوب

ب برای اين های بانشاط و جذاهای تحقق اين امر گرايش اين گروه به ورزش همگاني است. با اجرای برنامهبايد و يکي از راهمي

( 2014( و رضوی و همکاران )2013نیا )پور و سمیعسوی اين ورزش سوق داد. در همین خصوص جوادیها را بهتوان آنگروه مي

نیز راهبرد ترويج فرهنگ نیاز به ورزش در زندگي روزمره و عادت به هزينه کردن برای ورزش را مطرح کردند. راهبرد دوم تهیه، 



  2شماره  /8سال  /1400مدیریت منابع انساني در ورزش/ تابستان 

 

355 

ها و ها و نظرات کارشناسي شده است. طرحهای توسعه ورزش همگاني در سطح دانشگاه با کمک ايدهتصويب و اجرای طرح

تواند برای توسعه دهد، ميهای کارکنان را مورد بررسي قرار ميهای علمي و تخصصي که ابعاد مختلف شرايط و ويژگيبرنامه

های راهبردی گیری از نظر متخصصین جهت تهیه برنامهنیز بهره( 2016ورزش همگاني کارکنان مفید باشد. شعباني و همکاران )

و  های ساالنه و عملیاتي جهت توسعه ورزش همگاني دانشگاهاند. راهبرد سوم طرح برنامهدر حوزه ورزش همگاني را توصیه کرده

ها زماندهي و برگزاری جشنوارهريزی، سا. برنامهاستها و رويدادهای ورزشي همگاني در دانشگاه دهي جشنوارههمچنین سازمان

های توان جهت جذب و مشارکت بیشتر کارکنان به برنامهيکي از اقدامات انگیزشي است که مي ،و رويدادهای ورزشي ويژه کارکنان

های رواني به مربیان برای ترغیب افراد به فعالیت بدني، آموزش مهارتهای همگاني از آن بهره جست. راهبرد چهارم ورزشي

اوقات فراغت است. يکي های های ورزشي، ايجاد نگرش مثبت به فعالیت بدني و ورزش در دانشگاه از طريق کالسموزش مهارتآ

ترين های فراغتي، در تايم مناسب و با کماز اقدامات مطلوب و مناسب جهت ترغیب کارکنان به ورزش همگاني برگزاری کالس

های خالقانه و جذاب تالش نمايند تا فرهنگ های تدريس مناسب و برنامهند با روشتوانها ميهزينه است. مربیان اين کالس

(، 2013نیا )پور و سمیعورزش کردن را در وجود تک تک کارکنان نهادينه کنند. نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج جوادی

ديده را برای ترغیب ز افراد کارآزموده و آموزشها نیز استفاده ا( همخواني دارد. آن2015) ( و سواری و همکاران2016شباني )

رساني مناسب در برگزاری و اجرای های اطالعاند. راهبرد پنجم طراحي و کاربرد سیستمافراد به ورزش همگاني توصیه نموده

های کم هزينه های تبلیغاتي برای معرفي و شناساندن ورزشها و روشمسابقات ورزش همگاني دانشگاه و همچنین کاربرد برنامه

رساني مناسب يکي از مشکالت موجود در مسیر توسعه ورزش همگاني عدم آگاهي بخشي و اطالع ،رسدنظر مي. بهاستو آسان 

رساني جديد و مناسب اين کمبود را تا حد زيادی برطرف نمود. راهبرد ششم های اطالعتوان با استفاده از سیستمباشد. مي

های بومي و محلي در استان جهت توسعه ورزش های طبیعي و الگوهای جذاب و متنوع ورزشايي، جاذبهاستفاده از تنوع آب و هو

تواند به جذب بیشتر های فراعتي با توجه به ظرفیت باالی استان ميهمگاني است. استفاده از ايام و اوقات تعطیل و طراحي برنامه

( نیز استفاده 2014( و رضوی و همکاران )2015. سواری و همکاران )ها کمک کندکارکنان جهت مشارکت در اين قبیل برنامه

منظور های انگیزشي بهاستفاده از مشوقاند. راهبرد هفتم از فضاهای طبیعي موجود را برای توسعه ورزش همگاني پیشنهاد کرده

الت اقتصادی و اينکه انجام های همگاني است. با توجه به گرفتاری شغلي کارکنان و مشکتحريک شرکت کارکنان در ورزش

های انگیزشي )از قبیل اضافه کاری با توان با در نظر گرفتن مشوقها نیاز به عامل انگیزشي دارد، ميهای ورزشي توسط آنبرنامه

 ها را به سوی ورزش جذب کرد. سواری و همکارانورزش، اعطای تسهیالت ويژه، برگزاری اردوهای برون شهری، اهدای جوايز( آن

( در پژوهش خود راهبرد جذب بیشتر مشارکت مردم از طريق اهدای جوايز را ارائه کردند. راهبرد هشتم طراحي فضاها و 2015)

مسیرهای دانشگاه با رويکرد گسترش ورزش همگاني است. تصويب روزهای بدون خودرو و عدم تردد خودروها در سطح دانشگاه، 

سواری برای کارکنان از جمله اقدامات اين بخش اني، استفاده از سامانه دوچرخهطراحي فضاهای کاری متناسب با ورزش همگ

های مهم در توسعه های نو در آموزش و ترويج ورزش همگاني است. آموزش يکي از بخشآوریگیری از فن. راهبرد نهم بهرهاست

تواند های نوين ميبا استفاده از متدها و روش های ورزشي متنوع، کم هزينه و آسان به کارکنانورزش همگاني است. آموزش رشته

( مشارکت در توسعه دانش 2013نیا )پور و سمیعباعث جلب توجه و افزايش انگیزه اين افراد به ورزش همگاني شود. جوادی

ب در اين های کیفي گذران اوقات فراغت را از جمله راهبردهای مناسعنوان زيرساختورزش بومي و روزآمد کردن علم ورزش به

ها و تسهیالت مالي و اعتباری کافي برای توسعه بخش بیان کردند. راهبرد دهم تخصیص منابع مالي کافي برای اجرای برنامه

ها در بخش سالمت روح و جسم گذاریيکي از بهترين سرمايه ،گذاری در ورزش همگانيورزش همگاني دانشگاه است. سرمايه

توان امیدوار به گذاری و تخصیص منابع مالي مناسب برای توسعه ورزش همگاني ميا سرمايهافراد و کارکنان سازمان است. ب

( نیز افزايش و 2017وجود يک سیستم پويا، بانشاط، سرزنده و شاداب در سازمان بود. در همین رابطه سلطانیان و همکاران )
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عنوان يکي از راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان ا بهتامین اعتبارات مورد نیاز ورزش همگاني از محل منابع عمومي استان ر

ها و امکانات برداری از ظرفیتکنند. يازدهمین و آخرين راهبرد اين بخش بهرهاستان تهران برای توسعه ورزش همگاني بیان مي

. امروزه استفاده استصي نامه همکاری في مابین و گسترش مشارکت بخش خصوها و نهادها با تنظیم تفاهمکلیه ادارات، سازمان

توان با استفاده های جبران کمبودهای موجود در سازمان است. مييکي از راه ،هاهای ساير نهادها و سازماناز امکانات و ظرفیت

های مردمي و حمايت ها مسیر توسعه ورزش همگاني را هموار نمود. حمايت ويژه از تشکلهای موجود در ساير سازماناز ظرفیت

 .است( در اين بخش 2013نیا )پور و سمیعفعال در ورزش همگاني از جمله راهبردهای جوادی های مردم نهادسازمانايجاد از 

بندی راهبردهای توسعه ورزش قهرماني و همگاني دانشگاه بجنورد های بیان شده در راهکارها و اولويتطور کلي بنا به تفاوتبه

پر اهمیت، راه را برای توسعه ورزش قهرماني و همگاني کارکنان دانشگاه بجنورد هموارتر کرد. توان با هدف قرار دادن عوامل مي

توانند با بکارگیری اين راهکارها و راهبردها مديران دانشگاه را در راستای توسعه و مدير و کارشناسان اداره تربیت بدني مي

ها و اهداف دانشگاه کمک کرد. از اين رو پیشنهاد دهي برنامهپیشرفت ورزش دانشگاه کمک کنند تا در نهايت بتوان به جهت

دانشگاه بجنورد با استفاده از تحلیل انجام گرفته، با به حداقل رساندن نقاط ضعف و تهديدات محیطي و استفاده از نقاط  ،شودمي

 دهد. برداری را جهت توسعه ورزش قهرماني و همگاني دانشگاه انجامها حداکثر بهرهقوت و فرصت
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