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 چکيده

. طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سيستان و بلوچستان بود, هدف از انجام اين پژوهش
از استادان تربيت بدنی مؤسسات آموزش عالی )  درصد زن۳۰ درصد مرد و ۷۰( نفر ۳۰ ,نمونة آماری پژوهش را

مديران و کارشناسان تربيت , مديران هيأت علمی تربيت بدنی وزارت علوم  تحقيقات و فناوری استان, استان
ی نقش ی ورزش همگاناليت هابدنی استان و نيز مديران نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمينة فع

پرسشنامة محقق ساخته بود که روايی آن توسط چند تن از , ه هاری دادجمع آوابزار . تشکيل می دهند, داشتند
 ۴۳پرسشنامه مشتمل بر . تاييد شده بود)  درصد۹۲(استادان صاحب نظر و پايايی آن با روش آلفای کرونباخ 

 تهديدهای ورزش همگانی استان سيستان و فرصت و, ضعف ها, سؤال رتبه بندی شده در زمينة بررسی قوت ها
آزمون مقايسة ميانگين ها و آزمون فريدمن تجزيه , داده های پژوهش با استفاده از آمار توصيفی. بلوچستان بود
 ۰۰۷/۰کمتر از ,  ميليون نفر جمعيت۵/۲استان سيستان و بلوچستان با , ی پژوهش نشان دادفته هايا. و تحليل شد

نرخ , که با توجه به موقعيت خاص جغرافيای استان, ش همگانی مشارکت دارندر ورزدرصد مردم استان د
می توان با تدوين , و نيز شيوع انواع بيماری های ناشی از کم تحرکی... ,  و مواد مخدرتقاچاق سوخ, بيکاری

والن ادارة کل راهبرد توسعة ورزش همگانی و راهکارهای اجرايی بر پاية تحليل اطالعات به دست آمده به مسئ
عالوه بر اين زمينة مناسب تقويت فرهنگ . ارائه کرد تا برنامه ريزی و سازماندهی شود, تربيت بدنی استان

تحقق اهداف , افزايش مشارکت و همکاری فعال ديگر سازمان ها و نهادها, ورزش همگانی و تفريحی در استان
ی در راستای رشد و توسعة ورزش های همگانی و ورزش همگانی و به کارگيری تمامی ظرفيت های بومی و مل

 . بومی استان ارائه شود
 

 واژه هاي کليدي
 .سازمان و توسعة ورزش, راهبرد, ورزش همگانی
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 مقدمه
 ۱۳۶۲آغاز شد و در سال ,  با عنوان ورزش محالت۱۳۵۸در ايران ورزش همگانی از سال 

در استان سيستان و ). ۱۴(فت به صورت تشکل قانونی با نام جهاد تربيت بدنی رسميت يا
امروزه .  به طور رسمی شروع به کار کرد۱۳۷۵بلوچستان اولين هيأت ورزش همگانی از سال 

سازمان ها ناگزيرند به طور دائم بر رويدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در 
يد به شيوه ای سازمان ها با. زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغييرات وفق دهند

در دنيای کنونی که با . اصولی اين تغييرات را شناسايی کنند و خود را با آنها وفق دهند
 يکباره و مبتنی بر تصميم گيری های از نمی توانديگر , سرعتی سرسام آور در حال تغيير است

توانند يی موفق خواهند بود که بسازمان هاامروزه . قضاوت های شهودی و تجربی استفاده کرد
ه بنابراين همة سازمان ها ناگزيرند که عهد). ۱۷, ۱۲(از علم و مديريت راهبردی استفاده کنند 

 و زمانی می شوندگاهی راهبردها از موضع قدرت تعريف . ار مديريت راهبرد يا راهبردی شوندد
قعيت های  ازاين رو برای کسب توانايی رويارويی با مومی کنند بر مسائل بروز  آمدن برای فايق

, ۱( و دليل اهميت آنها بررسی شودسازمان ها راهبردی جهت گيری هایکه ايجاب می کند خاص 
ی مسئوليتی وجود دارد حوزه ها, دقت در اين مالحظات نشان می دهد که در هر سازمان). ۱۸

,  و آن همان مديريت راهبرد استنمی گيرد تخصصی قرار مديريت هایکه در حيطة هيچ يک از 
 و اه برنامهايجاد فضای همراه با تعهد مشترک دربارة , تحقق هدف ها, ی تعيين مسيربراکه 

 برنامه ريزیدانشمندان بسياری اهميت ). ۳۹, ۷(حرکت به سوی موفقيت تعريف شده است 
و همگی روی همبستگی ) ۳۷, ۳۳, ۱۵(ی مختلف بررسی کرده اند جنبه هاراهبردی را از 

يزی مه ر توافق نظر دارند و معتقدند که برنان هاعملکرد مطلوب سازمابرنامه ريزی راهبردی با 
 راهبردی برنامه ريزی, )۱۹۹۵ (١فرای و استونر). ۳۰, ۲۵(راهبردی فرايندی پويا و منطقی است 

می  که برای کمک به سازمان های کوچک طراحی می کنندتوانمندی تعريف را ابزار مديريتی 
از نظر ). ۱۹(شدة محيط تطبيق دهند پيش بينی  خود را با تغييرات د تا آنها به صورت رقابتیشو
يزی راهبردی فرايند تغيير سازمانی مستمر و پيچيده است که نگاه به مه ربرنا, )۲۰۰۰ (٢لرنر
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بر اساس تعريف منشور اروپا در سال ). ۲۹(آينده دارد و بر پيش بينی آينده تمرکز می کند
 بدنی است که از راه مشارکت اتفاقی يا سازماندهی شده به ورزش هر شکلی از فعاليت, ۱۹۹۲

). ۲(بهبود سالمت بدنی و روحی کمک می کند و ورزش شکل دهندة روابط اجتماعی است 
 در آلمان به ورزش همگانی می ۱۹۵۲گزارش ها نشان داده است تعداد افرادی که در سال 

 به ۲۰۰۰ور بود و در سال  درصد کل جمعيت کش۷/۶ نفر يعنی ۰۰۵/۲۰۴/۳, پرداختند
 درصد ۱۴اين آمار در ژاپن از ). ۳۵( درصد رسيده است ۵/۲۸ ميليون نفر يعنی ۷۱۷/۸۱۵/۲۶

تحقيقات انجام شده ). ۲۶( رسيده است ۱۹۷۹ درصد در سال ۶۸ به ۱۹۵۷جمعيت در سال 
 در قارة اروپا نشان می دهد که رويداد اصلی در کشورهای اين قاره ورزش همگانی است

 ۵۴ به ۱۹۹۶ درصد در سال ۴۰ در ورزش همگانی از شرکت کنندگاندر هنگ کنگ تعداد ). ۱۴(
,  درصد۴۵دانمارک ,  درصد۵۲در استراليا ). ۳۸(افزايش يافته است   ۱۹۹۸درصد در سال 

 درصد ۵۷ درصد و در آمريکا ۳۰ايتاليا ,  درصد۳۴کانادا ,  درصد۳۵فرانسه ,  درصد۴۱نروژ 
 عوامل توسعة مهم ترين). ۳۶, ۳۵, ۳۴( مردان به ورزش همگانی می پردازند  درصد۷۲زنان و 

 رسانه هایاستفاده از , مختلف جامعهورزش همگانی شامل بهبود وضعيت اقتصادی اقشار 
برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای , )تأهل, تعداد فرزند(توجه به وضعيت خانوادگی , گروهی
اولويت دادن به ورزش در اوقات فراغت نسبت به , عمومیگسترش ناوگان حمل و نقل , جوايز

ه ازاين رو در اسکاتلند توجه ويژ). ۴( بخش خصوصی است سرمايه گذاریديگر مسائل فراغتی و 
ندن اوقات فراغت متمرکز شده است ا ورزشی با رويکرد گذر–ی بر توسعة فضاهای تفريحی ا
ايش و روند رو به رشد ورزش همگانی در نشان دهندة گر) ۱۹۹۷(مدل مول و همکاران ). ۳۱(

 بايد گسترش ورزش دولت ها نشان می دهد هش هانتايج پژو). ۱۰(هزارة سوم ميالدی است 
در غير اين صورت بايد در انتظار , ی درازمدت خود قرار دهندمه هاهمگانی را سرلوحة برنا

افزايش ,  ناشی از کم تحرکیی هایغيبت از کار در اثر بيمار, آمارهای نگران کنندة بيماری ها
 ). ۲۷, ۲۴, ۱۰(مرگ و مير و کاهش سطح بهداشت عمومی باشيم 
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 لذت    تماشا     تنوع
 
 
 
 
 
 

 )۱۹۹۷(برداشت  از مول و همکاران ,  مدل ورزش. ۱شکل 
 

يک راهبرد است که شکل دهی آن مستلزم ديد وسيع به , سياست گذاری در ورزش
است و سياست گذاری چه جهانی و چه منطقه ای بايد برخاسته از نيازهای جامعه جامعه 

نتايج پژوهشی که در دانمارک ). ۱۰(باشد تا به تصميمات مناسب با آن نيازها منجر شود 
رسيدن به درجات باال و ,  انجام شد نشان داد انگيزة مردم از شرکت در فعاليت های ورزشی

نشاط و روابط , بلکه تندرستی, نيست) باالتر و قوی تر, سريع تر(دستيابی به شعار المپيک 
 ه اندمحققان اظهار کرد). ۱۰(اجتماعی داليل مهم شرکت در فعاليت های ورزشی بوده است 
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 با ارائة )۲۰۰۱( در سال ١وينتر). ۲۱, ۱۰(قرن بيستم قرن ورزش همگانی و تفريحی است 
ورزش (ه جای پرداختن به سالمت جامعه را سرمايه گذاری در ورزش قهرمانی ب, آماری
ی را نبايد فدای منطقه اازاين رو نيازهای بومی و ). ۴۰(بيهوده عنوان کرده است ) همگانی

 بديهی است در صورتی که اين نيازها شناسايی نشوند و برای آنها . نيازهای جهانی کرد
بر فرهنگ جهانی تسليم خواهد فرهنگ بومی ورزش در برا,  مناسب انجام نگيردزیـامه ريـرنـب

 زیـامه ريـرنـب. شد و بروز چنين شرايطی به معنای کمرنگ شدن و نابودی فرهنگ بومی است
به پويايی و ماندگاری , محلیهمگام با روند توسعة جهانی و  همسو با ارزش های , درست

ن در ساية رشد ورزش همگانی و توفيق در تحقق اين آرما). ۱۰(فرهنگ بومی منجر می شود 
چرا که ورزش از مقوالتی , مديريت اصولی و صحيح در سازمان های متولی امر ورزش است

 ٢لوندی). ۱۱(است که تمامی سنين و اقشار از آن بهره می برند و به نحوی با آن مرتبط اند 
 ميليون دالر برای گسترش ۱۵در گزارش خود بيان داشته است اگر دولت استراليا ) ۱۹۹۹(

 بيش از صد برابر به سالمت جامعه تأثيرگذار هزينه ایفايدة چنين , مگانی هزينه کندورزش ه
ورزش همگانی نسبت به بودجة , مشخص شد در برنامة جامع ايرلند شمالی). ۳۲(خواهد بود 

 تعداد کارکنان و مربيان استخدام شده در ۲۰۰۲در سال ). ۴(ديگر بخش ها بيشتر بوده است 
 ۱۶۶, ۲۰۰۳نفر بوده و تعداد رشته های مورد عالقة اين کشور در سال  ۷۵۰۰۰کشور روسيه 

 ميليون نفر ۹۰۰/۱۱۹/۱۴گان در برنامه های ورزش همگانی کت کنندرشته بوده و تعداد شر
 ۴۰۰ حدود نتايج تحقيقی در اروپا). ۱۴( درصد از کل جمعيت روسيه بوده است ۸/۹معادل

). ۳۴(به فعاليت ورزشی مستمر می پردازند )  درصد مرد۷۵ درصد زن و ۲۵(ميليون نفر 
نظريه ها و مدل های مربوط به مطالعة راهبردی ورزش اغلب ناظر به نظريه های توسعة تربيت 

 زيرا ملل و مناطق مختلف جهان در قبال ،ملی و فراملی است, بدنی و ورزش منطقه ای
اين شيوه ها از آغاز بر پايه . داعتالی ورزش خود از برخی رويکردها و شيوه ها بهره گرفته ان

به هر . های نظری استوار بوده يا پس از رواج ميدانی از پشتوانة نظری برخوردار شده است
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صورت می توان مباحثی نظری برای شيوه ها و رويکردهای موسوم برای اعتال و توسعة ورزش 
 ). ۹(در ميان ملل مختلف به دست آورد 
 : می توان در چند دسته قرار داد رويکردهای توسعة ورزش ملی را

در اين رويکرد تأکيد بر اين است که جامعه به سوی ورزش  : ١ورزش مبتنی بر جامعه_ ۱
 روی آورد و رواج ورزش در ميان جامعه دستاوردهای چند منظور دارد؛

در اين رويکرد تالش بر اين است که بر توسعه و ارتقای  : ٢ورزش مبتنی بر نخبگان_ ۲
رگزيدگان و نخبگان تأکيد شود و در واقع توسعه در  ورزش قهرمانی محوريت ويژه ورزش ب

 داشته است؛
 و بهره گيری ورزش از رسانه های ۱۹۵۰پس از دهة  : ٣توسعة ورزش به مثابة صنعت_ ۳

در نتيجه ورزش به . سبب اقبال بی سابقة جامعه از ورزش شد, جمعی به ويژه تلويزيون
ی از مجموعه اکسب و کار ورزش نيازمند . امعه رواج يافتشی از ج بخ٤عنوان کسب و کار

حقوقی و اجرايی است که در برخی جوامع اين مالزمات فراهم شده و , سازمانی مالزمات
 ).۹, ۵(ورزش به يک صنعت تبديل شده است 

توجه گستردة همگان به ورزش در جوامع : توسعة ورزش به مثابة ابزار تربيت عامه _ ۴
تة صنعتی سبب شده است که ورزش به مثابة تربيت عامه در سال های اخير پرطرفدار پيشرف
 باشد؛
همواره ترکيبی از چهار رويکرد باال در ميان ملل و مناطق : رويکردهای ترکيبی _ ۵

از اين رو بايد به موارد چهارگانه به عنوان نقطه های مرزی رويکردهای , مختلف جهان است
 ). ۹( ورزش نگريسته شود توسعة تربيت بدنی و

 , ويت هاـاولازی برای توسعه ارائه شود چشم اندهدف از تبيين راهبرد اين است که 
می توان مديريت راهبردی  ). ۲۳, ۳(ی خاص را برای ما مشخص می سازد حمايت ها و ه هاـرنامـب

 ان را قادر اجرا و ارزيابی تصميماتی که سازم, هنر علم تدوين: را بدين گونه تعريف کرد 

                                                      
1 - Community – Based  
2 - Elite- Based  
3 - Industry  
4 - Business  
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پس مراحل مديريت راهبردی در برگيرندة , می سازد به هدف های بلندمدت خود دست يابد
مقصود از تدوين راهبرد اين ). ۳۱, ۲۲(اجرا و ارزيابی راهبردها , تدوين : سه مرحله است 

 است که مأموريت سازمان تعيين شود و عوامل محيطی خارجی که سازمان را تهديد 
 , شناسايی و قوت ها و ضعف های داخلی سازمان, صت هايی را به وجود می آورند و فرمی کنند

 ). ۳۷, ۲۸(ن شود يهدف های بلندمدت و انتخاب راهبردهای خاص برای ادامة فعاليت تعي
 :مثالً در سند توسعه بخش تربيت بدنی و ورزش استان يزد 

 :اهداف و راهبردها به شرح زير تدوين شده است 
 ف تدوين اهدا

 اهداف کلی  )۱
 گسترش و ترويج فرهنگ ورزش؛ •
 ايجاد نشاط و سالمتی در جامعه ؛ •
 ايجاد فضاهای مناسب ورزش همگانی و تفريحی ؛ •
 .ارتقای جايگاه ورزش بانوان و آقايان در مسابقات قهرمانی کشور •

 اهداف کمی  )۲
 مترمربع در افق پنج ۳/۰ مترمربع به ۲/۰افزايش سرانة فضاهای ورزشی از  •

 ساله؛
 ۲/۰افزايش تعداد مردان زير پوشش برنامة ورزش های همگانی و تفريحی از  •

  درصد از کل جمعيت مردان استان در افق پنج ساله؛۱۲درصد به 
 ۱/۰افزايش تعداد زنان زير پوشش برنامة ورزش های همگانی و تفريحی از  •

 درصد از کل جمعيت زنان استان در افق پنج ساله ؛
ران مرد سازمان يافته در برنامة ورزش های قهرمانی افزايش تعداد ورزشکا •

 . درصد از کل جمعيت مردان استان در افق پنج ساله ۶ درصد به ۵از 
 

 راهبردها و سياست های اجرايی 
 احداث و تجهيز اماکن ورزشی استاندارد؛ •
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فراهم ساختن زمينة الزم به منظور جذب و پرورش مربيان جديد و ارتقای سطح  •
 علمی آنها؛

 جلب و جذب حمايت های بخش دولتی و خصوصی به منظور توسعة ورزش؛ •
 فراهم آوردن انگيزش در سطح جامعه برای مشارکت در برنامه های ورزشی؛ •
 تجهيز و پشتيبانی های عمومی از بخش ورزش؛ •
 ارزيابی مستمر توسعة سالمت و نشاط جامعه؛ •
اد مکان ها و فضاهای جلب نظر و ترغيب مسئوالن ذي ربط استان به گسترش و ايج •

 ورزشی و تفريحی در بخش های مورد نياز ؛
 ترغيب بخش خصوصی در وارد شدن به عرصة ورزش حرفه ای ؛ •
 ی پيشگام در عرصة ورزش حرفه ای؛ه هادر اختيار گذاشتن تسهيالت ويژه به باشگا •
 .تعامل با صدا و سيما در خصوص پخش مسابقات ورزشی •
 

 ١راهبرد ورزش همگانی کنت
 تدوين شد که در اين سند چشم انداز ورزش ۲۰۰۲هبرد ورزش همگانی کنت در سال را

 :همگانی به صورت زير تعريف شده است 
دسترسی به هر عضو زندگی اجتماعی با ايجاد فرصت های مشارکت که به استانداردهای 

 . بهبود سالمت و تندرستی منجر می شود
 کرده اندسيدن به توسعه ورزش همگانی ترسيم  هدفی که آنها در اين سند برای رمهم ترين

 :عبارت است از 
 :اهداف راهبرد آنها عبارت است از . توسعة جامعة سالم و قوی

 سرمايه گذاری مستمر در نگهداری و سالم نگه داشتن مراکز ورزش همگانی؛_ ۱
 حمايت از توسعة کلوپ های ورزشی به عنوان تسهيالت اجتماعی کليدی برای ايجاد_ ۲

 مشارکت بيشتر؛

                                                      
1 - Kennet  
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استفاده از سياست های مشاوران و تأمين مالی برای توسعة اماکن موجود و ايجاد _ ۳
 اماکن جديد به منظور استفاده از بازی های چندکاره در حوزه های روستايی؛

 ايجاد فرهنگ ورزش همگانی؛_ ۴
 برگزاری جلسات بين  کلوپ های ورزشی؛_ ۵
ارائة خدمات حمل و نقل مناسب تر به مراکز , و نقلحمايت از ايجاد تسهيالت حمل _ ۶

 .تفريحی و ورزش همگانی
 سندی است که سازمانی را از ديگر سازمان های مشابه متمايز , بيانيه های مأموريت

, اجتماعی, رويدادها و روندهای اقتصادی, مقصود از فرصت ها و تهديدهای خارجی. می سازد
فناوری و رقابتی است که ممکن , دولتی, قانونی, یسياس, محيطی, بوم شناسی, فرهنگی

فرصت ها و تهديدها به مقدار زيادی . است در آينده منفعت يا زيان زيادی به سازمان برساند
, ضعف ها , قوت ها. ازاين رو از واژة خارجی استفاده می کنند, خارج از کنترل سازمان است

ی گيرد که سازمان ها آنها را به شيوه های در زمرة فعاليت های قابل کنترل سازمان قرار م
بسيار عالی يا بسيار ضعيف انجام می دهند و هدف های بلندمدت را به صورت نتيجه های 

. تعريف می کنند, خاصی که سازمان می کوشد درتأمين مأموريت خود به دست آورد
دمدت خود دست راهبردها ابزاری هستند که سازمان می تواند به کمک آنها به هدف های بلن

,  درصد از کل مساحت ايران۲/۱۱استان سيستان و بلوچستان با مساحت ). ۴۱, ۲۰, ۱۸(يابد 
). ۶( درصد بيش از نرخ بيکاری کشور است ۴ درصد رو به روست که ۷/۱۴با نرخ بيکاری 

قاچاق سوخت و مواد , قاچاق کاال, با توجه به موقعيت خاص جغرافيايی منطقه, ازاين رو
کمبود چشمگير اماکن , سرقت های مسلحانه و غيرمسلحانه, مهاجر پذير بودن استان, مخدر

بايد با , محروميت های اقتصادی و فرهنگی استان, کمبود مربيان ورزشی, ورزشی و تفريحی
اين استان با . بررسی و تجزيه و تحليل قرار داد, ديدگاه خاصی اين منطقه را مورد بحث

 ۱۷۵۵۷ نفر از زنان و در مجموع ۳۰۲۰ نفر از مردان و ۱۴۴۳۷ط  ميليون نفر فق۵/۲جمعيت 
 ۰۰۷/۰اين آمار حاکی از آن است که کمتر از , نفر از افراد آن در ورزش همگانی شرکت دارند

از طرفی با توجه به شيوع انواع بيماری های قلبی . درصد در ورزش همگانی مشارکت دارند
نبود يک راهبرد توسعة ورزشی در سطح . تأسف بار استاين آمار , ...چاقی و , روانی, عروقی
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که محقق را بر آن داشت تا , ورزش همگانی استان يکی از عوامل بسيار مهم و تأثيرگذار است
در راستای بررسی اهميت موضوع به طراحی و تبيين راهبرد توسعة ورزش همگانی در استان 

 ). ۱۳, ۶(سيستان و بلوچستان بپردازد 
له تمامی مراحل انجام پژوهش بر اساس فرايند جامع راهبرد مدل ديويد ديده در اين مقا

 ).۲۰(می شود 
 بازخورد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارزيابی راهبرد  اجرای راهبرد    دوين راهبرد           ت

 
 )June ۱۹۹۸(اقتباس از 

 
اهداف , SWOT, مأموريت(ين راهبرد فرايند جامع راهبردی مدل ديويد شامل تدو

مرحلة عملی مديريت راهبرد که کارکنان و (ای راهبرد ر اج،)بلندمدت و شيوة تخصيص منابع
و ) مديران بسيج می شوند تا راهبرد تدوين شده را اجرا کنند و اجرا بر کارايی تأکيد دارد

خارجی : ب ) کان پذير بودنام, ثبات رويه ها(داخلی : شامل الف , ردبمعيارهای ارزيابی راه
 ).داشتن مزيت رقابتی, سازگاری با عوامل محيطی(

ارجیبررسی عوامل خ  

 تعيين 
 چشم انداز

تعيين 
مأموريت

 تعيين
هدف های  

بلندمدت

, تدوين
ارزيابی  و 
انتخاب 
 راهبرد

تعيين 
هدف های 
ساالنه و 

سياست ها 

تخصيص

 منابع 
محاسبه و 

ارزيابی 
 عملکرد 

 بررسی عوامل داخلی
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ε

ارزيابی عملکردها و , فعاليت های ارزيابی راهبرد شامل بررس عوامل داخلی و خارجی
 . اقدام های اصالحی است

 

 روش تحقيق 
 توصيفی از نوع,  استادانی ه هاروش اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و گردآوری داد

پرسشنامة محقق ساخته که روايی آن توسط اطالعات الزم به وسيلة . مطالعة موردی است
تاييد شده )  درصد۹۲(آلفای کرونباخ  چند تن از استادان صاحب نظر و پايايی آن با روش 

از )  درصد زن۳۰,  درصد مرد۷۰( نفر ۳۰, نمونة آماری اين پژوهش. گردآوری شد, بود
مديران هيأت علمی تربيت بدنی وزارت , سسات آموزش عالی استاناستادان تربيت بدنی مؤ

مديران  و کارشناسان تربيت بدنی استان و مديران نهادهای , علوم تحقيقات و فناوری استان
روش . دولتی و خصوصی استان بودند که در زمينة فعاليت های ورزش همگانی نقش داشتند

برای تعيين حجم نمونة آماری ). ۸(ادفی بود روش نمونه گيری طبقه ای تص, نمونه برداری
 : مورد نياز از فرمول نمونه گيری از جامعة محدود استفاده شد 

pqZ1)-(N

pqNZ
n

2

2
a

2

2

2
a

+
= 

 
 روش های تجزيه و تحليل داده ها

چارچوب تصميم گيری سه مرحله ای روش های مهم تدوين راهبرد را می توان در 
ن چارچوب برای انواع سازمان ها مناسب است و به روش های ارائه شده در اي, گنجاند

مرحلة اول . ارزيابی و گزينش کنند, استراتژيستها کمک می کند که راهبردها را شناسايی
شامل ارزيابی عوامل داخلی و ماتريس ارزيابی عوامل , چارچوب که تدوين راهبرد است

دی عوامل داخل سازمان ماتريس ارزيابی عوامل داخلی حاصل بررسی راهبر.  است١خارجی
ماتريس ارزيابی . است که اين ماتريس قوت ها و ضعف های اساسی سازمان را تدوين می کند

                                                      
1 - External Factor Evaluation (EFE) matrix 
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دولتی و , سياسی, محيطی, بوم شناسی, فرهنگی, اجتماعی, عوامل اقتصادی, عوامل خارجی
ديدهای اين ماتريس فرصت ها و ته. هدمی دديگر عوامل بيرونی سازمان را مورد ارزيابی قرار 

به انواع , امندـمی نآن را مرحلة مقايسه در مرحلة دوم که . اساسی سازمان را تدوين می کند
 توجه و بدين منظور بين عوامل داخلی و خارجی سازمان نوعی توازن رراهبردهای امکان پذي

, دروش ها و ابزارهايی که در مرحلة دوم مورد استفاده قرار می گيرن. و تعادل برقرار می شود
 :به شرح زيرند 

اين ماتريس يکی از ابزارهای مهمی  : ١فرصت ها و تهديدها, قوت ها, ماتريس ضعف ها
است که مديران بدان وسيله اطالعات را مقايسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار 

و   STی راهبردها: ج , WOراهبردهای : ب , SOراهبردهای : الف : نوع راهبرد را ارائه کنند 
در اين بخش مشخص می  : ٢ماتريس عوامل داخلی و خارجی). WT) ۱۲ ,۱۶راهبردهای : د

برداشت يا رها , حفظ و نگهداری, رشد و ساخت(شود که سازمان بايد از چه نوع راهبردهايی 
از روش اولويت بندی با , در مرحلة سوم که آن را تصميم گيری می نامند. استفاده کند) کردن

 ). ۲۴( از نظرهای خبرگان استفاده می شود استفاده
 

 SWOT تجزيه و تحليل _ ۱جدول
عوامل داخلی

 (W)فهرست ضعف ها (S)  فهرست قوت ها عوامل محيطی

 (O)فهرست فرصت ها 
 ۱ناحية 

استفاده از فرصت ها با استفاده 
 (SO)از نقاط قوت 

 ۳ناحية 
استفاده از فرصت ها برای جبران 

 (WO)ضعف ها 

 (T) تهديدها فهرست
 ۲ناحية 

استفاده از قوت ها برای 
 (ST)جلوگيری از تهديدها 

به حداقل رساندن زيان های ناشی از 
 تهديدها و ضعف ها

(WT) ۴ ناحية 

 

                                                      
1 - SWOT matrix  
2 - Internal – External matrix  
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  تحقيق يافته های نتايج و 
از استادان تربيت بدنی )  درصد زن۳۰,  درصد مرد۷۰( نفر ۳۰, نمونة آماری اين پژوهش

مديران هيأت علمی تربيت بدنی وزارت علوم تحقيقات و , استانمؤسسات آموزش عالی 
مديران و کارشناسان تربيت بدنی استان و مديران نهادهای دولتی و خصوصی , فناوری استان

 . استان بودند که در زمينة فعاليت های ورزش همگانی نقش داشتند
 

 توزيع آزمودنی ها_ ۲جدول 

تعداد کل  جامعة آماری
 جامعه

 درصد از کل نمونه نمونهتعداد 

 ۳۳/۳۳ ۱۰ ۱۴ اعضای هيأت علمی 

 ۱۰ ۳ ۳ مديران هيأت عملی تربيت بدنی

 ۴۰ ۱۲ ۴۵ مديران و کارشناسان تربيت بدنی استان

 ۶۷/۱۶ ۵ ۱۵ مديران نهادهای دولتی و خصوصی 

 ۱۰۰ ۳۰ ۷۷ جمع کل 

 
 امکانات و فضاهای ورزشی استان سيستان و بلوچستان_ ۳جدول 

 زورخانه پيست استخر سالن ميدان زمين  سال

۷۵ ۸ ۱۸ ۲۸ ۵ ۸ ۴ 

۷۷ ۱۰ ۲۸ ۳۱ ۵ ۷ ۶ 

۷۸ ۱۰ ۳۰ ۳۲ ۶ ۹ ۶ 

۷۹ ۱۰ ۳۵ ۳۳ ۶ ۱۰ ۶ 

۸۰ ۱۰ ۵۱ ۳۵ ۶ ۱۵ ۶ 

۸۱ ۱۰ ۵۱ ۳۵ ۶ ۱۵ ۶ 

۸۲ ۸ ۲۴۵ ۶۰ ۹ ۲۰ ۶ 

۸۳ ۲۶۲ ۲۴۵ ۷۵ ۱۱ ۲۷ ۸ 
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 آمار مربيان و داوران ورزش استان سيستان و بلوچستان_ ۴جدول 

 داوران مربيان
 رشتة ورزشی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ۱۸ ۱۰ ۲۸ ۱۷ ۸ ۲۵ ورزش همگانی

 
 آمار ورزشکاران سازمان يافته بر حسب سن و جنس_ ۵جدول 

 بزرگساالن جوانان نوجوانان نونهاالن جمع 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع 

 ۴۴۴ ۷۷۸ ۱۶۸۸ ۱۲۳۵۲ ۵۵۳ ۷۵۲ ۴۳۵ ۵۵۵ ۳۱۲۰ ۱۴۴۳۷ ۱۷۵۵۷ جمع

درصد 
 مشارکت

۷/۰% ۵۷/۰% ۰۱۳/۰%  

 
يک مربی در ورزش ,  نفر ورزشکار۷۰۰ن است که به ازای هر نتايج بررسی ها حاکی از آ

پس از بررسی منابع مختلف و راهبرد استان های مختلف ). ۶(همگانی فعاليت می کنند 
 طزمان بررسی قوت ها و ضعف ها توس, کشور و بررسی وضعيت استان سيستان و بلوچستان

فرصت ها و , قوت ها, ضعف هاکه با استفاده از پرسشنامه , محقق و خبرگان استان است
پس از تحليل پرسشنامه با استفاده از آزمون مقايسة ميانگين ها , تهديدها شناسايی شده

با استفاده از آزمون فريدمن عمده ترين . فرصت ها و تهديدها مشخص شد, قوت ها, ضعف ها
 . فرصت ها و تهديدها تعيين شد, قوت ها, ضعف ها 

در : من برای رتبه بندی ضعف ها و قوت ها به شرح زير است نتايج حاصل از آزمون فريد
 2χ مشخصات آماری و آمارة ۹ و ۷ ميانگين رتبه های هر متغير و در جدول های ۸ و ۶جدول 

 و نزديک به صفر بوده و از ۰۱/۰با توجه به مقدار عدد معنی داری کمتر از . ارائه شده است
% ۹۵در سطح اطمينان  H0بنابراين فرض . ر استکمت) α =۰۵/۰(سطح معنی داری استاندارد 

بنابراين می توان گفت ضعف ها و قوت های مرتبط با حوزة ورزش همگانی . د نمی شوديتأي
 . استان رتبه های يکسانی ندارند
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١٢١

ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسی ويژگی های مثبت مرتبط ورزش در حوزة _ ۶جدول 
 يستان و بلوچستانهمگانی استان س

 ميانگين رتبه عوامل مرتبط 

 ۳۵/۵ حضور پرشور جامعة جوانان و نوجوانان استان

 ۳۵/۳ روحيه وحدت قومی مرم استان

 ۲۵/۳ استان) عدم نياز به اماکن سرپوشيده(شرايط جوی بهينه 

 ۱۵/۳ فعاليت های ورزش همگانی استان در کليه مناسبت های فرخنده کشورمان

 ۹۸/۲ همگان به فضاها و اماکن ورزش همگانی استاندسترسی 

 ۹۲/۲ فعاليت ورزش کارمندی استان

 
 معنی داری آزمون فريدمن_ ۷جدول 

 شاخص های آماری مقادير محاسبه شده

 تعداد ۳۰

۲۴۰/۵۲ 2χ 

 درجة آزادی ۵

 معنی داری ۰۰۱/۰کمتر از 

 
امعة جوانان و نوجوانان حضور پر شور ج,  مالحظه می شود۶همان طور که در جدول 

استان به عنوان مهم ترين ويژگی مثبت لحاظ شده و مابقی بر اساس اولويت ميانگين رتبه به 
عدم نياز (شرايط جوی بهينة , روحية وحدت قومی مردم استان: ترتيب زير مشخص شده اند 

ان و دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزش همگانی است, استان) به اماکن سرپوشيده
 . فعاليت ورزش کارمندی استان
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١٢٢

ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسی ضعف های مرتبط با حوزة ورزش همگانی استان _ ۸جدول 
 سيستان و بلوچستان

 ميانگين رتبه ضعف

 ۹/۱۰ مشارکت مردم استان در ورزش همگانی 

 ۴۸/۱۰ برنامه های تشويق و ترغيب مردم به ورزش همگانی استان

 ۴۲/۱۰ استفاده از کارشناسان خبره و نيروهای متخصص در زمينة ورزش همگانی

 ۱۳/۱۰ کيفيت پايگاه های ورزش صبحگاهی استان

 ۹۷/۹ شناخت مردم استان از جايگاه ورزش همگانی به عنوان يک ضرورت فردی و اجتماعی

 ۹/۹ زش همگانیبرنامه های راديو و تلويزيون استان در مورد آموزش و ترويج ور

 ۸۸/۹ فرهنگ ورزش همگانی در سطح استان

 ۷/۹ تعامل و هماهنگی بين ادارات استان در برگزاری مسابقات همگانی

 ۵۵/۹ زش همگانی استانربرنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در مورد و

 ۴/۹ کميت فضاهای ورزش همگانی استان

 ۱/۹ امکانات و تجهيزات ورزش همگانی استان

 ۶۳/۸ عاليت هيأت های ورزش همگانی در ادارات تربيت بدنی شهرستان های استانف

 ۹۷/۷ توجه مسئوالن به ورزش همگانی معلوالن استان

 ۸۲/۷ به روز بودن امکانات و زير ساخت های ورزش همگانی استان

 ۶۲/۷ مشارکت بخش خصوصی در ورزش همگانی استان

 ۳۵/۶ در مورد ورزش همگانی) حفظ و توزيع اطالعات, پردازش, ام جمع آورینظ(سيستم جامع و يکپارچه اطالعاتی 

 ۱۸/۵ استان) امکانات و اعتبارها(توجه به ورزش همگانی مناطق روستايی 

 
 معنی داری آزمون فريدمن _ ۹جدول 
 شاخص های آماری مقادير محاسبه شده

 تعداد ۳۰
۸۳۴/۵۹ 2χ 
 درجة آزادی ۱۶
 داریمعنی  ۰۱/۰کمتر از 

 
 نشـان داده    ١ ماتريس عوامـل خـارجی     ۱۱ ماتريس عوامل داخلی و در جدول        ۱۰در جدول   

, رشـد و سـاخت  (در اين بخش مشخص شده که سازمان بايد از چه نوع راهبردی          . شده است 
 . استفاده کند) برداشت يا رها کردن, حفظ و نگهداری

                                                      
1 - Internal – External Matrix 
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١٢٣

 ماتريس ارزيابی عوامل داخلی_ ۱۰جدول 

  رتبه وزن قوت
 ۱۳۱/۰ ۲/۳ ۰۴۱/۰ سترسی همگان به فضاها و اماکن ورزش همگانی استاند

 ۱۳۲/۰ ۳/۳ ۰۴/۰ حضور پرشور جامعة جوانان و نوجوانان استان

 ۱۱۹/۰ ۳/۳ ۰۳۶/۰ استان) عدم نياز به اماکن سرپوشيده(شرايط جوی بهينة 

 ۱۶۳/۰ ۴/۳ ۰۴۲/۰ فعاليت های ورزش همگانی استان در کلية مناسبت های فرخنده کشورمان

 ۱۰۲/۰ ۲/۳ ۰۳۲/۰ فعاليت ورزش کارمندی استان

 ۱۷۴/۰ ۷/۳ ۰۴۷/۰ روحيه وحدت قومی مردم استان

    ضعف

 ۰۶۳/۰ ۴/۱ ۰۴۵/۰ کيفيت پايگاه های ورزش صبحگاهی استان

 ۰۶۹/۰ ۶/۱ ۰۴۳/۰ امکانات  و تجهيزات ورزش همگانی استان

 ۰۵۵/۰ ۴/۱ ۰۳۹/۰ انی استانبرنامه های تشويق و ترغيب مردم به ورزش همگ

 ۰۵۶/۰ ۳/۱ ۰۴۳/۰ فعاليت هيأت های ورزش همگانی در ادارات تربيت بدنی شهرستان ها

 ۰۵۵/۰ ۴/۱ ۰۴۳/۰ ش همگانیبرنامه های راديو و تلويزيون استان در مورد آموزش و ترويج ورز

 ۰۵۵/۰ ۲/۱ ۰۴۶/۰ توجه مسئوالن به ورزش همگانی معلوالن استان

 ۰۵۹/۰ ۲/۱ ۰۴۹/۰ از کارشناسان خبره و متخصص در زمينة ورزش همگانیاستفاده 

 ۰۶۴/۰ ۳/۱ ۰۴۹/۰ برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در مورد ورزش همگانی

) حفظ و توزيع اطالعات, پردازش, نظام جمع آوری(سيستم جامعه و يکپارچه اطالعاتی 
 در مورد ورزش همگانی

۰۴۷/۰ ۲/۱ ۰۵۶/۰ 

 ۰۶/۰ ۳/۱ ۰۴۶/۰ هنگی بين ادارات استان در برگزار مسابقات همگانیتعامل و هما

 ۰۵/۰ ۲/۱ ۰۴۲/۰ کميت فضاهای ورزش همگانی استان

 ۰۵۷/۰ ۴/۱ ۰۴۱/۰ مشارکت مردم استان در ورزش همگانی

 ۰۶/۰ ۳/۱ ۰۴۶/۰ به روز بودن امکانات و زير ساخت های ورزش همگانی استان

 ۰۵۶/۰ ۲/۱ ۰۴۷/۰ انیورزش همگبخش خصوصی در مشارکت 

 ۰۵۴/۰ ۱/۱ ۰۴۹/۰ توجه به ورزش همگانی مناطق روستايی و امکانات و اعتبارات استان

 ۰۵۴/۰ ۲/۱ ۰۴۵/۰ فرهنگ ورزش همگانی در سطح استان

 ۰۵۶/۰ ۳/۱ ۰۴۳/۰ شناخت مردم استان از جايگاه ورزش همگانی  به عنوان يک ضرورت فردی و اجتماعی

 ۱=Σ  ۶۲۷/۱=Σ 
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 ماتريس ارزيابی عوامل خارجی_ ۱۱ول جد

  رتبه وزن فرصت 
 ۱۴۷/۰ ۴/۳ ۰۴۳/۰ فضاهای طبيعی اقصی نقاط استان

 ۱۳۸/۰ ۳/۳ ۰۴۲/۰ تاکيد و نظارت مسئوالن عالی استان بر توسعة ورزش همگانی

 ۱۴۷/۰ ۴/۳ ۰۴۳/۰ تعدد رسانه های استان

بدنی و ورزش استان در برنامة قوانين و مقررات حمايتی و تقويت کننده در بخش تربيت 
 چهارم توسعة کشور

۰۴۸/۰ ۷/۳ ۱۷۶/۰ 

 ۱۵۵/۰ ۳/۳ ۰۴۷/۰ عالقة مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان

 ۱۵۲/۰ ۵/۳ ۰۴۳/۰ اعتبارات مرکز مبارزه با مواد مخدر استان

 ۱۵۷/۰ ۴/۳ ۰۴۶/۰ یگزينش استان به عنوان منطقة مشمول برخورداری از مزايای اعتبارات طرح توازن منطقه ا

 ۲۰۴/۰ ۸/۳ ۰۵۴/۰ تاکيد تعاليم دينی به پرداختن به ورزش

تاکيد قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مبنی بر رايگان بودن ورزش برای کلية اقشار 
 جامعه

۰۵۳/۰ ۱/۳ ۱۶۵/۰ 

    تهديد

 ۱۰۴/۰ ۸/۱ ۰۵۸/۰ افزايش آمار قاچاقچيان مواد مخدر استان

 ۱۱۰/۰ ۹/۱ ۰۵۸/۰ ی استانافزايش نرخ بيکار

 ۰۶۷/۰ ۴/۱ ۰۴۸/۰ زندگی ماشينی و غيرفعال مردم استان

 ۰۷۲/۰ ۴/۱ ۰۵۲/۰ سياسی شدن حيطه های ورزش استان

 ۰۹۹/۰ ۸/۱ ۰۵۵/۰ افزايش آمار معتادان به مواد مخدر استان

 ۰۷۴/۰ ۶/۱ ۰۴۶/۰ افزايش هزينه های احداث اسکله ها و موج شکن های ويژة ورزش های آبی استان

 ۰۹۲/۰ ۷/۱ ۰۵۵/۰ افزايش قيمت تجهيزات و لوازم ورزشی موجود در استان

 ۰۸۱/۰ ۶/۱ ۰۵/۰ افزايش هزينه های سيستم های سرمايشی اماکن ورزشی استان

 ۰۸۷/۰ ۷/۱ ۰۵۱/۰ افزايش هزينه های نگهداری سالن های سرپوشيده استان

 ۰۶۶/۰ ۴/۱ ۰۴۷/۰  شهرهای استانتغيير ساختار شهرها و بالطبع تخريب اماکن روباز

 افزايش آمار جوانان و نوجوانان بيکار استان که به انجام کارهای غيرقانونی و پردرآمد ۱۱۷/۰ ۹/۱ ۰۶۱/۰
 Σ  ۴۱/۲=Σ=۱ می پردازند
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 ماتريس داخلی و خارجی نُه خانه ای ورزش همگانی استان سيستان و بلوچستان_ ۱۲جدول 

 
 

 ارزيابی داخلی و خارجی مشخص شد که تربيت بدنی استان بايد تشکيل ماتريسبعد از 
در اين شرايط . در هر دو مورد راهبردهايی را به اجرا درآورد که موجب رشد و ساخت شود

, واحدها بايد راهبردهايی را به اجرا در آورند که موجب توسعه و رشد ورزش استان شود
ن به سبب اينکه در ورزش همگانی نمرة نهايی ازاينرو تربيت بدنی استان سيستان و بلوچستا

توسعه و رشد , ارزيابی عوامل داخلی و خارجی در ناحية رشد و ساخت وجود دارندماتريس 
در مرحلة تصميم گيری برای انتخاب راهبرد از تکنيک دلفی استفاده شده و با . استفاده کند

 . استفاده از نظرهای خبرگان راهبردها اولويت بندی شد
 :ريحات و بازی های محلی استان نيز عبارتند از تف

هرانی ريکی و , چوک چوک, لپاراکامجولی, ازبکالن چه بکل, توپيچ: منطقة بلوچستان 
 .ايدوئي
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, خوسو, تغار تغار, دیبک, کريچو کريچوپندونه, کدش کدش, اره غنی: منطقة سيستان 
). ۶(بازی توت , ابيزهو, لوره کلورهک, چوک بازی, مجل بازی, چه زدی, اله سور کوره, کيچ زور

 پس از بررسی اسناد و مدارک موجود در ادارة کل تربيت بدنی استان مشخص شد که 
هيچ گونه راهبرد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و بيانية مأموريت در سطح استان سيستان 

ع بسيار و بلوچستان وجود ندارد که حا کی از آن است که استان در اين موارد در وض
 . نامطلوبی قرار دارد

 

 بحث و نتيجه گيری 
پزشک يونانی در مورد نياز انسان به فعاليت های حرکتی , بقراط,  سال قبل۲۰۰۰بيش از 

مستمر اعالم داشت که فعاليت های بدنی برای سالمتی ضروری است و ارگان های بدن انسان 
ورزش همگانی ). ۱۴(د را حفظ کند با تمرين های بدنی متوسط و مداوم می تواند سالمت خو

 ميالدی تا کنون با انگيزه های متفاوتی از جمله تأمين سالمت ۱۹۰۰در بين کشورها از سال 
ندگی زدور شدن از , اجتماعیگسترش روابط , غنی سازی اوقات فراغت, جسمی و روانی

و توصية زمينه سازی برای رشد قهرمانی , افزايش کارايی, بازگشت به طبيعت, ماشينی
 و در ۱۳۵۸در ايران فدراسيون ورزش همگانی از سال ولی , پزشکان مورد توجه قرار گرفته

استان سيستان و بلوچستان اولين هيأت ورزش های همگانی در مرکز استان شهر زاهدان از 
درصد شرکت کنندگان در استان ). ۱۴, ۶( به طور رسمی شروع به کار کرده است ۱۳۷۵سال 

هيأت ورزش همگانی .  درصد است۰۰۷/۰وچستان نسبت به ديگر استان ها سيستان و بل
استان از بدو تاسيس تا کنون هيچ گونه پژوهش يا سخنرانی ای در زمينة ورزش همگانی 

 درصد رؤسای هيأت های شهرستان های استان کمتر از ۹۰انجام نداده و سطح تحصيالت 
 ). ۶(کارشناسی تربيت بدنی است 

به بررسی روش های توسعة ورزش ) ۱۳۸۴(خاکی و همکارانش , اخلیدر مطالعات د
بهبود وضعيت اقتصادی اقشار , يافته های پژوهش آنها نشان داد. همگانی در کشور پرداختند

برگزاری مسابقات , توجه به وضعيت خانوادگی, استفاده از رسانه های گروهی, مختلف جامعه
اولويت دادن ورزش در اوقات , ل و نقل عمومیگسترش ناوگان حم, ورزشی و اهدِا جوايز
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 فراغت نسبت به ديگر مسائل فراغتی و استفاده از سرمايه گذاری بخش خصوصی از 
ايشان پی بردند موانع فرهنگی موجود بر سر . رين عوامل توسعة ورزش همگانی اندـمهم ت

هکارهای مناسبی ارراه توسعة ورزش همگانی از جمله مواردی است که بايد بررسی شود تا 
مشابه ديگری مظفری و در پژوهش ). ۴(در راستای رفع موانع فرهنگی موجود ارائه شود 

ايران و مقايسه آن با چند کشور منتخب جهان را وضعيت ورزش همگانی ) ۱۳۸۴(همکارانش 
بررسی کردند و دريافتند درصد افرادی که در ايران زير پوشش هيأت های ورزش همگانی 

 کشور جهان ۲۳ جمعيت است که در مقايسه با د درص۹۲/۵, بانوان ورزش می کنندآقايان و 
ايران , همچنين در مورد زمان تشکيل سازمان رسمی برای ورزش همگانی. از همه کمتر است

درصد شرکت کنندگان در .  کشور جهان در رديف آخر قرار گرفته است۲۰در مقايسه با 
 درصد هيأت های ۸۸.  بيشتر و از ديگر قاره ها کمتر بودورزش همگانی ايران از قارة آفريقا

نيز برای افزايش آگاهی آحاد مردم هيچ گونه سخنرانی ای نداشته اند و سطح ورزش همگانی 
کمتر از کارشناسی ,  درصد از رؤسای هيأت های ورزش های همگانی کشور۶۵تحصيالت 

ت کنندگان در ورزش همگانی در هنگ کنگ تعداد شرک, در پژوهش های خارجی). ۱۴(است 
در استراليا ). ۳۸( افزايش يافته است ۱۹۹۸ درصد در سال ۵۴ به ۱۹۹۶ درصد در سال ۴۰از 
 ۳۰ايتاليا ,  درصد۳۴کانادا ,  درصد۳۵فرانسه ,  درصد۴۱نروژ ,  درصد۴۵دانمارک ,  درصد۵۲

, ۳۴(ازند  درصد مردان به ورزش همگانی می پرد۷۲ درصد زنان و ۵۷درصد و در آمريکا 
۳۵ ,۳۶.( 

محقق نيز در اين تحقيق برای بررسی و اشراف کامل تر به موضوع تدوين راهبرد ورزش 
همگانی در استان سيستان و بلوچستان ابتدا به بررسی و مطالعة اسناد و مدارک ادارة کل 

 یاستان هاتحقيق روی ادبيات موضوع و بررسی راهبردهای توسعة ورزشی , نی استانتربيت بد
جلسات متعددی با مسئوالن و , ديگر پرداخته و در مرحلة بعدی برای تدوين مأموريت

خبرگان تربيت بدنی استان تشکيل داده و سپس به تدوين راهبرد ورزش همگانی استان 
 . سيستان و بلوچستان اقدام کرده و اهداف بلندمدت آن را نيز تعيين کرده است

 چشم انداز 
 . ان سيستان و بلوچستان در حد مناسب ورزش می کنند تمامی اقشار مردم است‐
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  مأموريت ورزش همگانی 
گسترش روابط ,  غنی سازی اوقات فراغت افراد،تأمين سالمت جسمی و روانی افراد

افزايش کارايی افراد و , بازگشت به طبيعت, دور شدن از زندگی ماشينی, اجتماعی افراد
 .زمينه سازی برای رشد ورزش قهرمانی 

 اهداف بلندمدت 
  ساله ۲۰ درصدی مردم استان در ورزش همگانی در افق ۱۰مشارکت 

 :مهم ترين راهبردهای ورزش همگانی نيز به شرح زير تدوين شد 
 تدوين راهبرد توسعة ورزش همگانی؛

 فراهم ساختن زمينة مناسب برای تقويت فرهنگ ورزش همگانی و تفريحی در استان؛
  فعال ديگر سازمان ها در راستای تحقق اهداف ورزش استان؛افزايش مشارکت و همکاری

 کلية ظرفيت های بومی و ملی در راستای رشد و توسعة ورزش های همگانی و به کارگيری
 بومی استان؛

 .گسترش مشارکت نهادها در ورزش همگانی
 با توجه به اينکه الزمة عملکرد خوب يک سازمان تدوين و اجرای راهبردهاست و در اين

پژوهش در مورد چگونگی اجرای , از نظر محقق, پرداخته شده, ن راهبرديمقاله تنها به تدو
با , به طور کلی. اين راهبردها و بررسی ساختار ورزش همگانی استان ضروری به نظر می رسد

و نيز ... , قاچاق سوخت و مواد مخدر , نرخ بيکاری, توجه به موقعيت خاص جغرافيای استان
می توان با تدوين راهبرد توسعة ورزش ,  بيماری های ناشی از کم تحرکیشيوع انواع

راهکارهای اجرايی بر پاية تحليل اطالعات به دست آمده به مسئوالن ادارة کل , همگانی
تربيت بدنی استان ارائه کرد تا برنامه ريزی و سازماندهی شود و زمينة مناسب برای تقويت 

 سازمان هاافزايش مشارکت و همکاری فعال ديگر ,  استانفرهنگ ورزش همگانی و تفريحی در
تحقق اهداف ورزش همگانی و به کارگيری تمامی ظرفيت های بومی و در راستای , و نهادها

 . ملی در راستای رشد و توسعة ورزش های همگانی و بومی استان ارائه شود

 



    طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سيستان و بلوچستان  

 

١٢٩

 منابع و مآخذ
, ترجمة زنديه". استقرار مديريت استراتژيک). "۱۳۸۳. (دانل, مک. جی, ادوارد, اچ ايگور انسف.۱
 .تهران. سمت
بررسی وضعيت ورزش ژيمناستيک در ايران با رويکرد تدوين نظام ). "۱۳۸۵. (آذين, بدری.۲

 .دانشگاه تهران, رسالة دکتری ". جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژيمناستيک کشور
 .انتشارات سمت". زی استراتژيکبرنامه ري). "۱۳۸۰. (حميدرضا, حميدی زاده. ۳
مقايسة ديدگاه های اعضای ). "۱۳۸۴. (امير احمد,فريدون؛ مظفری , آفرينش؛ تندنويس, خاکی. ۴

نشرية علوم ". ورزشکاران و مديران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی, مربيان, هيأت علمی 
 .۵شمارة , حرکتی و ورزش

ترجمة ". مديريت معاصر در ورزش). "۱۳۸۲. ( جروم کوارترمنکی زنگر؛, ژانت بيپارکز؛ بيوليار. ۵
 .دفتر نشر آثار عملی دانشگاه تربيت مدرس, محمد احسانی

معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت )."۱۳۸۵. (سالنامه آماری استان سيستان و بلوچستان .۶
 .و برنامه ريزی استان سيستان و بلوچستان

ترجمة علی اشرف ". مديريت استراتژيک در برنامه های توسعه"). ۱۳۷۴. (پاول, ساموئل. ۷
 .انتشارات مديريت صنعتی تهران, افخمی
چاپ ". روش های تحقيق در علوم رفتاری). "۱۳۸۰. (الهه, عباس؛ حجازی, زهره؛ بازرگان, سرمد. ۸

 .انتشارات آگاه, پنجم تهران
 .شرکت راد سامانه). ۱۳۸۲. (ورسند راهبردی نظام جامع توسعة تربيت بدنی و ورزش کش. ۹
نقش و جايگاه تقاضای ). "۱۳۸۴. (هاشم, حسين؛ کوزه چيان, فرزاد؛ رحمان سرشت, غفوری.۱۰

 .۲شمارة , نشرية حرکت". اجتماعی در جهت گيری
 طراحی و تبيين الگوی ). "۱۳۸۳. (محمد, هاشم؛ احسانی , محمود؛ کوزه چيان, گودرزی. ۱۱

 .۲۱شمارة , نشرية حرکت". يتی مديرانمهارت های سه گانة مدير
دفتر , محمد اعرابی, ترجمة علی پارسائيان" . مديريت استراتژيک). "۱۳۷۹. (فرد ديويد. ۱۲

 .پژوهش های فرهنگی تهران
سازمان ". نقش ورزش در جلوگيری از انحرافات اخالقی جوانان). "۱۳۶۹. (محمد, معدن کن. ۱۳

 .تهران. برنامه و بودجه



  ۱۳۸۸بهار , ۳۹شمارة , نشرية حرکت                                                                                                 

 

١٣٠

وضعيت ورزش همگانی ايران و مقايسة آن با ). "۱۳۸۴. (محمدعلی, امير احمد؛ قره , ی مظفر. ۱۴
 .۶شمارة , نشرية علوم حرکتی".چند کشور منتخب جهان

15.Ansoff HI. (1994). “Comment on henry mintzberg’s rethinking strategic 
planning”. Long Range Plan; 27(3) : PP:31-2. 

16.Barrie Houlihan, Anita White (2002). “The politics of sports development : 
development of Sport Or Development Through sport?” P:200. 

17. David C.Watt. (2003). “Sports management and administration”.P: 126. 
18. David Jennings and John J.Disney. (2006). “Designing the strategic 

planning process : does psychological type matter?” www.emeradinsight.com/ 
0025-1747.htm. 

19. Fry L.Fred and Stoner R. Charles. (1995). “Strategic planning for the 
new and small business”. Upstart publishing company, Inc. 

20. Fred R.David , (1998). “How companies define their mission”. Long 
range planning 22, no 3. 

21. Girginov Vassil. (2001). “Strategic relations and sport policy making” : 
the case of aerobic union and school sport federation, Bulgaria”. Journal of 
sport management, 15, PP:173-b, 194. 

22. Grant, R.M. (2003). “Strategic planning in a turbulent environment : 
evidence from the oil majors”.  Strategic Management Journal, vol. 24 No. 6. 
PP:491-527. 

23. Http:// eric-web.tc.columbia.edu, (2002). 
24. Holzweher, F.(2002). “Sport for all as a social chang and fitness 

development”. Institute of sport science. Vienna University: Austria. 
25. Hopkins WE, Hopkins.SA. (1997). “Strategic planning-financial 

performance relationships in banks: a causal examination”. Strateg manage J; 
18:635-52. 

26. Ikrede, sasaru, (2001). “Sport for all in Japan(ssf)”. Http://www.ssf.or.je. 
27. Larsen Knud. (2002). “Effects of professionalization and 

commercialization of elite sport on sport for all sport consumption in Denmark”. 
Paper presented at 9th word sport for all congress. The Netheland. 



    طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سيستان و بلوچستان  

 

١٣١

28. Leigh Robinson, (2004). “Managing public sport and Leisure services-
sports & Recreation, P: 61. 

29. Lerner L.Alexandra, (2002). “A strategic planning prtmer for Higher 
Education”. http://www.des.calstate.edu/strategic.html. 

30. Lloyd C.Harris, Emmanuel Ogbonna, (2006). “Initiating strategic 
planning”. Journal of Business Research 59, PP: 100-111. 

31. Lorange, P. And Vancil, R.F. (1995). “Tailor-making the corporate 
planning system’s design” in Lorange, P. [Ed.]. Strategic planning and Control : 
Issues in the strategy process, Blackwell, Cambridge, MA. 

 32. Lundy Kate, (1999). “Community vs.elit sport – the exclusive balance-
ministry for informantion technology and sport”. Australia. 

33. Mintzberg H. (1994). “The rise and fall of strategic planning”. London’ 
prentice Hall. 

34. Naul, Roland and Ken , Hardman (2002). “Sport and physical education 
in Germany, pullished by routledy London”.  

35. Palm, Jurgen, And Wolfyang , Baumann, (2002). “Sport for all as 
departure into the unknown lands of sport”. Heusenstamm, Germany. 

36. Pereira, Eduardo, Blanco, (2002). “In search of and institutional and 
local model of sport for all”.Email :info@aedpt.com. 

37. Kaplan S, Beinhocker E. (2003). “The real value of strategic planning”. 
MIT Sloan manage Rev; 44(2) ; PP: 71-91. 

38. Kim, Kin,Soo.(1999). “Development of model for non-profit, Univeisyt of 
Physical Education”. Seoul. Korea. 

39. Vancil, Richard F. (1976). “Strategy formulation in complex 
organization”. sloan management. 

40.Vinther Per. (2001). “No money No sport”. Olympic Message, No. 42. 
PP:65-68. 

41.Vrontis. D.Kogetsidis.H and Stavrou, A. (2006). “Strategic marketing 
planning for a supplier of liquid food packaging products in Cyprus”. Journal of 
Business & Industrial Marketing Vol.24. No.4. PP:250-61, ISSN 0885-8624. 


