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  چكيده
تن  30نمونة آماري پژوهش، . هدف از انجام اين پژوهش، طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني استان كرمان است

تادان تربيت بدني مؤسسات آموزش عالي، مديران هيأت علمي تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري، از اس) زن 8مرد و  22(
هاي برتر كشور و دانشجويان ارشد مديريت ورزشي هاي حاضر در ليگهاي باشگاهمديران و كارشناسان تربيت بدني، مديرعامل

ساخته است كه روايي آن ها، پرسشنامة محققآوري دادهابزار جمع .هاي ورزشي نقش داشتنداستان بودند كه در زمينة فعاليت
سؤال  47پرسشنامه مشتمل بر . تأييد شد) درصد 91(نظر و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ توسط چند تن از استادان صاحب

هاي پژوهش با استفاده از آمار داده. ها و تهديدهاي ورزش همگاني استان كرمان بودها، ضعفشده در زمينة بررسي قوتبنديرتبه
ها و تهديدها و تشكيل ها، فرصتها، ضعفوتحليل قوتهمچنين پس از تجزيه. وتحليل شدتوصيفي و آزمون فريدمن تجزيه

ماتريس ارزيابي هريك از عوامل داخلي و خارجي ورزش همگاني استان كرمان، محرز شد كه ادارة كل تربيت استان كرمان در 
در نهايت، براساس  .استفاده كند) تغيير يا رها كردن(قرار دارد كه بايد از راهبرد تدافعي  WTورزش همگاني در موقعيت زمينة 
هاي راهبردي به تدوين برنامة راهبردي ادارة كل تربيت بدني استان كرمان در ورزش همگاني اقدام شد و موضوعات آن تحليل

  .هاي عملياتي ورزش همگاني استان كرمان بوداف بلندمدت، راهبرد و برنامهانداز، مأموريت، اهدشامل بيانية چشم
  

  هاي كليديواژه

  .توسعة ورزش، استان كرمان، ورزش همگاني، راهبرد

                                                           
                                                              Email : ab_nasirzadeh@yahoo.com 09370969925: تلفن : نويسندة مسئول  - 11

          



 1392تابستان ، 17ية مديريت  ورزشي، شمارة نشر                                                                                         

 

150

  مقدمه

شود افراد زمان مناسبي براي طور كلي ورزش در تمام دوران زندگي اهميت زيادي دارد و موجب ميبه
بسياري . باشند و در تأمين سالمت جسمي و روحي آنان تأثير بسيار زيادي دارد گذران اوقات فراغت خود داشته

يابد يا از آثار نامطلوب محيط اجتماعي، اقتصادي، وضع خانوادگي، وراثت و مانند آن از طريق ورزش كاهش مي
توان در سه بعد يهاي بدني را مفوايد آشكار مشاركت در فعاليت). 6، 14، 17(رود طور كامل از بين ميحتي به
هاي بدني، افزايش سطح سالمت، افزايش آمادگي جسماني، از جمله فوايد جسماني مشاركت در فعاليت. برشمرد

كاهش وزن، افزايش قدرت بدني، از كاركردهاي روانشناختي يا فردي آن افزايش بهزيستي روانشناختي، كسب 
تماعي آن، گسترش شبكة روابط اجتماعي و كسب شادي و طراوت، لذت و تفريح، و از جمله كاركردهاي اج

  ).18، 19(هاي اجتماعي است پاداش

يابد و اين هاي جسماني روز به روز افزايش ميتوجه به فوايد ذكرشده تقاضاي مردم براي شركت در فعاليت
قاضاها، كه براي پاسخگويي به اين تنحويها در سطح جهان شده است، بهافزايش رشد و گسترش اين فعاليت

با عنوان  1358در ايران ورزش همگاني از سال . ها و نهادهاي مخلتفي به وجود آمده استها، سازمانجنبش
در ). 15(صورت تشكيل قانوني با نام جهاد تربيت بدني رسميت يافت به 1362ورزش محالت آغاز شد و در سال 

هاي امروزه، سازمان). 6(سمي شروع به كار كرد طور ربه 1373استان كرمان اولين هيأت ورزش همگاني از سال 
هاي غيرورزشي در معرض تغيير و تحوالت، ها همانند سازمانورزشي از جمله ادارات كل تربيت بدني استان

طور دائم بر رويدادهاي داخلي و خارجي نظارت ها ناگزيرند بهمحيطي و جهاني قرار دارند، به همين دليل سازمان
در دنياي كنوني كه با سرعتي . د در زمان مناسب و برحسب ضرورت خود را با تغييرات وفق دهندكنند تا بتوانن

هاي شهودي و هاي يكباره و مبتني بر قضاوتگيريتوان از تصميمآور در حال تغيير است، ديگر نميسرسام
ديريت راهبردي استفاده كنند هايي موفق خواهند بود كه بتوانند از علم و مامروزه سازمان. تجربي استفاده كرد

، 31، 35(اند و همگي هاي مختلف بررسي كردهريزي راهبردي را از جنبهدانشمندان بيساري اهميت برنامه). 13(
  ).28، 31(ريزي راهبردي با عملكرد مطلوب سازمان توافق نظر دارند روي همبستگي برنامه) 16
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اگر . رود، از هر مسيري كه برود به جايي خواهد رسيدمي داند به كجاآن كس كه نمي 1به نظر پيتر دراكر
داند به كجا خواهد رفت و اگر هدف سيستم مشخص باشد، ولي سيستمي هدف مشخصي نداشته باشد، نمي

  .داند چگونه به هدف خود برسدريزي نداشته باشد، نميبرنامه

رو هر سيستمي كه خواهان ازاين. خداست، سازمان بدون راهبرد همانند كشتي بدون نا2به عقيدة خوئل روزز
  ).18(موفقيت است، بايد اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسيدن به آن اهداف را نيز مشخص سازد 

اي كه به آن وسيله اي است كه از مديريت نظامي سرچشمه گرفته است و براي تشريح شيوهراهبرد، واژه
راهبرد عبارت است از برنامة جامع و كاملي ). 13(رود كار مييابند، بههايشان دست مينيروهاي نظامي به هدف

استراتژي نوعي برنامه است كه مقصود يا ). 2، 13(شود كه بر مباني آن نيل به اهداف اساسي سازمان تظمين مي
ي راهبردي ريزبرنامه). 1(كند منظور اصلي سازمان را برحسب خدمتي كه به جامعه عرضه خواهد كرد، معين مي

 10الي  5شده است و به اين مسئله توجه دارد كه جهان بعد از بينينگاه به آينده دارد و تمركز آن بر آيندة پيش
هايي با اكنون خواهد داشت و درصد خلق آيندة سازمان بر مبناي آن چيزي است كه احتمال سال چه تفاوت

اين . ها در ميدان رقابت داردقش كليدي در موفقيت سازمانريزي راهبردي نبرنامه. رود در آينده ايجاد شودمي
  شود و در صورت اجراي صحيح و درستي تدوين شود، به انتخاب راهبردهايي منجر ميريزي اگر بهنوع برنامه

  .انجامدموقع به تعالي سازمان مي به

هاي ها و حمايتها، برنامهيتاندازي براي توسعه ارائه شود و اولوهدف از تبيين راهبرد اين است كه چشم
هنر علم تدوين، : توان مديريت راهبردي را به اين گونه تعريف كردمي). 2، 9(خاص را براي ما مشخص سازد 

پس مراحل مديريت . هاي بلندمدت خود دست يابدسازد به هدفاجرا و ارزيابي تصميماتي كه سازمان را قادر مي
مقصود از تدوين راهبرد تعيين ). 22، 25(تدوين، اجرا و ارزيابي راهبردها : راهبردي دربرگيرندة سه مرحله است

  .مأموريت سازمان است

ها و مقصود از فرصت. سازدهاي مأموريت، سندي است كه سازماني را از ديگر سازمان مشابه متمايز ميبيانيه
ناسي، محيطي، سياسي، قانوني، شتهديدهاي خارجي، رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم

                                                           
1 .  Peter Drucker 
2 . Joel Roses 
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ها و فرصت. دولتي، فناوري و رقابتي است كه ممكن است در آينده منفعت يا زيان زيادي به سازمان برساند
ها ها و ضعفقوت. كنندرو از واژة خارجي استفاده ميازاين. تهديدها به مقدار زيادي خارج از كنترل سازمان است

هاي بسيار عالي يا بسيار ها آنها را به شيوهگيرد كه سازمانرل سازمان قرار ميهاي قابل كنتدر زمرة فعاليت
كوشد در تأمين هاي خاصي كه سازمان ميصورت نتيجههاي بلندمدت را بهدهند و هدفضعيف انجام مي
مك آنها به تواند به كراهبردها، ابزارهايي هستند كه سازمان مي. كننددست آمد را تعريف ميمأموريت خود به

  ). 23، 24، 41(هاي بلندمدت خود دست يابد هدف

شده هاي ارائهروش. اي گنجاندمرحلهگيري سهتوان در چارچوب تصميمهاي مهم تدوين راهبرد را ميروش
كند كه راهبردها را شناسايي، ها كمك ميها مناسب است و به استراتژيستدر اين چهارچوب براي انواع سازمان

شامل ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي ) تدوين راهبرد(مرحلة اول چهارچوب . ي و گزينش كنندارزياب
حاصل بررسي راهبردي عوامل داخل سازمان است كه اين  1ماتريس ارزيابي عوامل داخلي. عوامل داخلي است

، عوامل اقتصادي، 2مل خارجيماتريس ارزيابي عوا. كندهاي اساسي سازمان را تدوين ميها و ضعفماتريس قوت
اين . كندشناسي، محيطي، سياسي، دولتي و ديگر عوامل بيروني سازمان را ارزيابي مياجتماعي، فرهنگي، بوم

نامند، در مرحلة دوم كه آن را مرحلة مقايسه مي. كندها و تهديدهاي اساسي سازمان را تدوين ميماتريس فرصت
شود و به اين منظور بين عوامل داخلي و خارجي سازمان نوعي توازن و وجه ميپذير تبه انواع راهبردهاي امكان

  ):13، 17(رود به شرح زيرند كار ميها و ابزارهايي كه در مرحلة دوم بهروش. شودتعادل برقرار مي

  :3)تحليل سوات(ها و تهديدها ها، فرصتها، قوتماتريس ضعف

توانند با ه مديران به وسيلة آن اطالعات را مقايسه كرده و مياين ماتريس يكي از ابزارهاي مهمي است ك
در اجراي . معروفند WT ،WO ،SO ،STاستفاده از آن چهار نوع راهبرد ارائه كنند كه به راهبردهاي 

همة مديران . برداري كندهاي خارجي بهرهكوشد از فرصتسازمان با استفاده از قوت داخلي مي SOراهبردهاي 
هاي دالخي از رويدادها و دهند سازمانشان در موقعيتي قرار گيرد كه بتوانند با استفاده از قوتترجيح مي

هاي موجود بردراي از فرصتاين است كه سازمان با بهره WOهدف راهبرد . برداري كنندروندهاي خارجي بهره
                                                           
1 . Internal factor evaluation (IFE) matrix 
2 . External factor evaluation (EFE) matrix 
3 . SWOT matrix 
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هاي بسيار مناسبي ان فرصتگاهي در خارج از سازم. هاي داخلي را بهبود بخشنددر محيط خارج بكشوند ضعف
ها در اجراي سازمان. بردراي كندتواند از آنها بهرهسبب داشتن ضعف داخلي نميوجود دارد ولي سازمان به

هاي خود آثار ناشي از تهديدات موجود در محيط خارج را كاهش دهند يا كوشند با استفاده از قوتراهبرد  مي
گيرند و آورند، حالت تدافعي به خود ميرا به اجرا درمي WTكه راهبردهاي هايي سازمان. آنها را از بين ببرند

سازماني كه ضعف داخلي . هاي داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي استهدف، را كاهش ضعف
در  .آميز قرار خواهد گرفتشود، در موضعي مخاطرهرو ميدارد و با تهديدات بسيار زيادي در محيط خارج روبه

  ).13، 27(واقع چنين سازماني براي بقاي خود مبارزه خواهد كرد 

  :1ماتريس عوامل داخلي و خارجي

  تهاجمي يا رشد و توسعه، (شود كه سازمان بايد از چه نوع راهبردهايي در اين بخش مشخص مي
گيري مرحلة سوم كه تصميمدر . استفاده كند) كارانه يا حفظ و نگهداري، تنوع يا راهبرد تدافعي يا تغييرمحافظه

  ).13(شود بندي با استفاده از نظرهاي خبرگان و اعضاي شوراي راهبردي استفاده مينام دارد، از روش اولويت

  SWOTوتحليل تجزيه – 1 جدول
 عوامل داخلي

  )W(ها  ضعف  )S(ها  قوت  عوامل محيطي

  )O(ها  فرصت
 1ناحية

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

  3ناحية 
ها براي جبران  استفاده از فرصت

  )WO(ها  ضعف

  )T(تهديدها 
 2ناحية

ها براي  استفاده از قوت
  )ST(جلوگيري از تهديدها 

  4ناحية 
هاي ناشي  به حداقل رساندن زيان

  )WT(ها  از تهديدها و ضعف

  

                                                           
1 . Internal – external matrix 
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  انتخاب نوع راهبرد – 1شكل 
  هاي همگانيتعاريف ورزش

 المللي المپيك، فعاليتي است كه قدرت و برتري را به انسان بازورزش همگاني از ديدگاه كميتة بين

  هاي ورزشي وسيلة فعاليتگرداند و موجبات رشد و گسترش سالمتي، آمادگي و احساس خوب بودن را به مي
محلي يا (ي و فرهنگي توانند به آن عادت كنند، در هر سن، جنس، نگرش، شرايط اقتصادبه مردمي كه مي

  ).5(آورد را فراهم مي) ايمنطقه

، ورزش همگاني يعني لذت، رضايت، آرامش، تعادل، تسلط، موفقيت، تهيج، نشاط، )2002( 1نظر يوكا وويبه
  ).15(دوستي، آشنايي، بازي جوانمردانه، ادراك، رشد و تكامل، سالمتي، آمادگي جسماني و خوب بودن 

ي قوي نياز كند، فعاليتي كه به مهارت خاص يا ارادهگونه تعريف ميمگاني را اين، ورزش ه)1999( 2كيم
  ).15(مندي و هدف مورد نظرش براي بهتر شدن در آن شركت كند تواند باتوجه به عالقهندارد و هركس مي

تخاب ، ورزش همگاني شركت در ورزشي است ك انسان آن را كامالً آزادانه ان)2000( 3به نظر كارل سون
  ).21(كرده باشد 

                                                           
1 . Ukka VVori 
2 . Kim 
3 . Carlson 

هاي متعدد محيطي فرصت  
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 تهديدهاي محيطي عمده
Treats 

 
  كارانه راهبرد محافظه             راهبرد تهاجمي 

 
  راهبرد تدافعي                  راهبرد تنوع

 نوع راهبرد



 طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني استان كرمان 

 

155

ورزش همگاني را ورزش براي همه، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، توانايي و ) 1991( 1يورگن پالم
  ).15(داند وابستگي اجتماعي مي

هزينه، هاي ورزشي ساده، كماي از فعاليت، ورزش همگاني را پرداختن به مجموعه)1997( 2ريچارد مول
  ).15(داند كه امكان شركت در آنها براي همة افراد وجود دارد ط ميبخش و بانشابدون رسميت، فرح

توان نتيجه گرفت كه ورزش همگاني و تفريحي هاي همگاني، ميشده از ورزشباتوجه به تعاريف ارائه
يعني همه بتوانند در هر زمان، در هر كجا، با هر فرد يا گروه دلخواه با هر شدتي كه . دموكراسي در ورزش است

سهولت و مندند بپردازند و نشاط، سالمتي جسمي و رواني خود را بهيل باشند و به هر رشتة ورزشي كه عالقهما
  .شان را رشد دهندهاي اخالقي، رفتاري، اجتماعي و عاطفيترين قيمت تأمين كنند و ظرفيتارزان

يقات انجام گرفته در قارة تحق). 25(اند قرن بيستم قرن ورزش همگاني و تفريحي است محققان اظهار كرده
نتايج پژوهشي در دانمارك ). 15(دهد كه روند اصلي در كشورهاي اين قاره ورزش همگاني است اروپا نشان مي

هاي ورزشي، رسيدن به درجات باال و دستيابي به شعار المپيك نشان داد انگيزة مردم از شركت در فعاليت
هاي درستي، نشاط و روابط اجتماعي داليل مهم شركت در فعاليتنيست، بلكه تن) ترتر، باالتر، قويسريع(

  ).10(ورزشي بوده است 

ميليون دالر براي گسترش ورزش همگاني  15در گزارش خود بيان داشته اگر دولت استراليا ) 1999(لوندي 
  ).33(برابر بر سالمت جامعه تأثيرگذار خواهد بود  100اي بيش از هزينه كند، فايدة چنين هزينه

در پژوهش پيرامون علل رشد تعداد اندك مردم لهستان در ورزش همگاني، به اين نتيجه ) 1990( 3والتسكا
  ). 42(ترين داليل، گران بودن امكانات ورزش و پايين بودن قدرت اقتصادي مردم است رسيدند كه عمده

ي را بدون پرداختن به سالمت نتيجه روي ورزش قهرمانگذاري بيبا ارائة آماري، سرمايه) 2001( 4ويتنر
هاي انجام گرفته بر كاركردهاي مثبت ورزش بيشتر پژوهش). 40(بيهوده دانسته است ) ورزش همگاني(جامعه 

                                                           
1 . Juryen Palm 
2 . Mull, Richard 
3  . Wolanska 
4  . Winter 
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ها را افزايش گونه فعاليتهاي بدني ميزان شركت افراد در ايناند آگاهي از فوايد فعاليتصحه گذاشت و بيان كرده
هاي بدني، ميزان مشاركت گرفته بر فوايد آشكار مشاركت در فعاليتهاي انجامبا وجود تأكيد پژوهش. دهدمي

ها بايد گسترش ورزش همگاني را دهد دولتها نشان مينتايج پژوهش). 22(هاي بدني كم است افراد در فعاليت
ها، كنندة بيماريدر غير اين صورت بايد در انتظار آمارهاي نگران. هاي درازمدت خود قرار دهندسرلوحة برنامه

تحركي، افزايش مرگ و مير و كاهش سطح بهداشت عمومي باشيم، هاي ناشي از كمغيبت از كار در اثر بيماري
هاي درازمدت زمينة رشد ورزش قهرماني فراهم همچنين با قرار دادن توسعة ورزش همگاني در سرلوحة برنامه

درصد مردم استان در ورزش  001/0كه كمتر از  نتيجه گرفت) 1387(غفراني ). 10، 27، 30(خواهد شد 
ترين داليل اين وضع اند و يكي از مهمدرصد مردم در ورزش همگاني مشاركت داشته 007/0قهرماني و كمتر از 

نتيجه گرفت كه ) 1385(روشندل ). 9(نامطلوب را نداشتن راهبرد توسعة ورزش قهرماني و همگاني بيان كرد 
درصد بقيه به عوامل ديگر مربوط  63ها و ادينه شدن ورزش همگاني در كشور به رسانهدرصد تغييرات در نه 37
  ).12(شود مي

نفر از زنان و در  9426نفر از مردان و  4916نفر، تنها  2584834استان كرمان با داشتن جمعيتي حدود 
آن است كه از هر  كنند كه اين رقم حاكي ازنفر از مردم آن در ورزش همگاني شركت مي 14324مجموع 

عروقي،  –هاي قلبي نفر در ورزش همگاني مشاركت دارند و باتوجه به شيوع انواع بيماري 6نفر كمتر از  1000
طوركه ذكر شد، ورزش و تحرك باعث سالمت روح و زيرا همان. بار استرواني و همچنين چاقي، اين آمار تأسف

كيلومتر  180حدود (درصد كل مساحت ايران  11تن بيش از همچنين استان كرمان با داش. شودجسم انسان مي
از طرفي باتوجه به . درصد بيشتر از نرخ بيكاري كل كشور است 4روست كه درصد روبه 13با نرخ بيكاري ) مربع

 300شده بيش از مواد مخدر كشف 1386در سال (موقعيت خاص جغرافيايي منطقه، قاچاق كاال و مواد مخدر 
كمبود چشمگير اماكن تفريحي ورزشي و كمبود نيروي انساني   هاي مسلحانه و غيرمسلحانه،تسرق) هزار گرم

هاي اقتصادي و فرهنگي استان، بايد با توجه خاصي اين منطقه را و محدوديت...) مانند مربي، داور و (متخصص 
  ).6(وتحليل قرار داد مورد بحث و بررسي و تجزيه

ريزي طير و مهم ادارة كل تربيت بدني استان كرمان استفاده از برنامههاي خمنظور انجام مسئوليتبه
هاي علمي به طراحي و تدوين رو تحقيق حاضر در تالش است با استفاده از شيوهازاين. راهبردي ضرورت دارد
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 برنامة راهبردي ورزش همگاني ادارة كل تربيت بدني استان كرمان بپردازد و گام كوچكي در راستاي رشد و
  .توسعة ورزش كشور بردارد

  تحقيقروش 

روش پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري اطالعات توصيفي و از نوع مطالعة موردي 
  :به اين منظور براي تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني استان كرمان هشت مرحله به شرح زير طي شد. است

  ستان؛مطالعة وضعيت موجود ورزش همگاني ا. 1

  پيشينة تحقيق؛ –انداز سند چشم –هاي منتخب مطالعة برنامة راهبردي ورزش همگاني استان. 2

  ورزش همگاني استان؛ Swotنويس تهية پيش. 3

به روش  Swotبا حضور خبرگان ورزش استان و نهايي كردن فهرست  Swotتشكيل شوراي تدوين . 4
  دلفي؛

  هاي و توزيع آن بين افراد آگاه؛به پرسشنامه Swotهاي تبديل گويه. 5

  ؛Swotبندي و تحليل آماري اولويت. 6

استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ورزش همگاني استان كرمان براي تعيين موقعيت . 7
  ورزش همگاني استان كرمان؛

منظور تدوين هاستفاده از ماتريس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد ورزش همگاني استان كرمان ب. 8
بر مبناي قضاوت تحليلي و شهودي و توفان مغزي اعضاي شوراي راهبردي  WS ،WT ،SO ،STراهبردهاي 

هاي ريزي راهبردي در سازماننفر از نخبگان آشنا با مفهوم برنامه 6ورزش همگاني استان كرمان كه مركب از 
  .ورزشي و از مديران عالي ورزش استان كرمان بودند

از استادان تربيت بدني مؤسسات آموزش عالي، مديران ) زن 8مرد و  22(تن  30اري اين پژوهش نمونة آم
هاي هيأت علمي تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مديران و كارشناسان تربيت بدني، مديرعامل
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بودند كه در زمينة هاي برتر كشور و دانشجويان ارشد مديريت ورزشي بومي استان هاي حاضر در ليگباشگاه
علت محدود بودن جامعة تحقيق نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد و از به. هاي ورزشي نقش داشتندفعاليت

  .) 7(گيري در دسترس استفاده شد روش نمونه

  چگونگي توزيع افراد نمونه– 2جدول 

  درصد از كل  تعداد نمونه  تعداد كل جامعه  جامعة آماري

  47/53  16  16   اعضاي هيأت علمي

  66/6  2  2  مديران هيأت علمي تربيت بدني

  20  6  30  مديران و كارشناسان تربيت بدني

  66/6  2  6  مديرعامل هاي باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر كشور

  33/13  4  4  دانشجويان ارشد مديريت ورزشي 

  100  30  58  جمع كل 

  

هاي سيستان و بلوچستان، بردي ورزش همگاني استانهاي مورد بررسي در مطالعة تطبيقي برنامة راهنمونه
نظران و مديران باتجربة ورزش استان بر آن از نظر صاحبعالوه. ايالم، يزد، مازندران، همدان و قم حضور داشتند

براي تحليل و تبيين وضع موجود و مطلوب و همچنين نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت ورزش همگاني استان 
وتحليل فريدمن و از آزمون تجزيه Swotهاي پرسشنامة بندي هريك از گويهبراي اولويت. شدكرمان استفاده 

  .استفاده شد Twosبراي تدوين راهبرد متناظر نيز از تكنيك تدوين راهبرد 
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

راين در تدوين بناب. تهديد بود 14فرصت و  9ضعف،  16نقطة قوت،  8هاي پژوهش حاكي از معناداري يافته
و نيز ماتريس  Swotهاي مربوط به ، بيانگر گويه1جدول . ها استفاده شدراهبردهاي پيشنهادي از اين گويه
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عوامل (ها و تهديدها توان بين فرصتدهد كه چگونه ميماتريس مذكور نشان مي. تحليل عوامل بر آن است
هاي راهبردي كرد و به اين ترتيب چهار مجموعه از گزينهتوازن ايجاد ) عوامل داخلي(ها ها و ضعبا قوت) خارجي

  : صورت زير ايجاد كردممكن به

منظور منتفع شدن از توان از نقاط قوت بههايي كه مي، راهبردهايي كه براساس بررسي راهSoراهبردهاي 
  .شوندها پيمود، طراحي و ساخته ميفرصت

  دهند؛اي پرهيز از تهديدها مورد توجه قرار ميعنوان روشي بر، نقاط قوت را بهSTراهبردهاي 

  كنند؛ها تأكيد ميها از طريق غلبه بر ضعفگيري از فرصت، بر بهرهWOراهبردهاي 

  .كنندها و پرهيز از تهديدها تأكيد مي، اساساً ماهيتي دفاعي دارند و بر حداقل كردن ضعفWTراهبردهاي 

» SOراهبردهاي «ارجي سازمان مقايسه، و نتيجه در بخش هاي خهاي داخلي با فرصتبه اين صورت قوت
نوشته شده  WTنوشته شده است و نقاط قوت داخل با تهديد خارجي مقايسه، و نتيجه در بخش راهبردهاي 

هاي و ضعف«» هاي داخلي با تهديدات خارجي مقايسه و نتيجه در بخش راهبردهاي همچنين ضعف. است
  .ان مقايسه، و نتيجه در بخش راهبردهاي  نوشته شده استداخلي با فرصت موجود در سازم

  
ها و تهديدهاي ورزش همگاني استان كرمان و راهبردهاي متناظر ها، فرصتها، قوتماتريس ضعف – 3جدول 

  )ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي(با آن 
عوامل داخلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل خارجي

 )S(قوت ها
 ه هاي تندرستي در ساخت و احداث ايستگا

 پارك ها و فضاهاي سبز
  حضور جامعة جوان و نوجوان استان در ورزش

 همگاني
  دسترسي همگان به فضاها و اماكن ورزشي 
  برگزاري برخي مسابقات همگاني به مناسب

 هاي فرخنده 
  مشاركت مردم استان در ورزش همگاني 
  مشاركت بخش خصوصي در ورزش هاي

 همگاني استان 
 أت هاي ورزش همگاني استان در فعاليت هي

 كلية مناسبت هاي فرخنده 
  فعاليت ورزش كارمندي استان در بخش

  )S(ورزش همگاني 
  

  )W(ضعف ها 
  عدم توسعة فرهنگ ورزش و تحرك در

  جامعه 
  ،عدم توجه به ورزش همگاني معلوالن

  روستاييان استان زنان و 
  وابستگي شديد مالي به دولت  
 ن به فضا و عدم دسترسي ارزان همگا

  امكانات ورزشي 
  عدم استفادها ز نيروهاي كارامد، خبره و

متخصص در زمينة ورزش همگاني 
  استان

  نداشتن برنامه هاي بلند مدت و كوتاه
  مدت در ورزش همگاني

  عدم ساختار سازماني مناسب  
  بودجه كم اختصاص يافته به بخش

  ورزش همگاني استان
  عدم تساوي امكانات و فرصت هاي

ش همگاني در بخش زنان و مردان ورز
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  استان 
  عدم اطالعات صحيح و كافي در زمينة

  ورزش همگاني استان 
  عدم شناخت مردم استان از جايگاه

ورزش همگاني به عنوان يك ضرورت 
 فردي و اجتماعي

  )O(ها فرصت
  تاكيد تعاليم ديني به پرداختن به ورزش  
  هزينة كمتر و امكان دسترسي بيشتر به

 مگاني نسبت به ديگر ورزش هاورزش ه

  تاكيد قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران مبتني بر رايگان بودن ورزش براي 

 كلية اقشار

  شمار دانش آموختگان رشتة تربيت
بدني در استان و امكان استفاده از آنها 

 در پايگاه هاي ورزش همگاني 

  وجود فضاهاي طبيعي مناسب در استان 

  ورزش در سالمت تاكيد پزشكان به نقش
 جامعه

  وجود نهادهاي مردمي و مراكز مذهبي
 در گسترش ورزش همگاني استان 

  وجود رسانه هاي بين المللي و اينترنت
 براي اطالع رساني 

  اعتبارات ورزشي مركز مبارزه با مواد
  مخدر استان 

  

  )SO(راهبردهاي 
  تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني  
  و گسترش استاني توانمند در جهت بسط

صنعت گردشگري ورزشي با اتكا به وجود 
  فضاي طبيعي مناسب در استان 

  گسترش مكان هاي ورزشي در تمام نقاط
  استان

  گسترش مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي
  عمومي در ورزش همگاني 

  ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي جذب
  بيشتر مردم براي حضور در ورزش همگاني 

 ا و مراكز مواد مخدر هماهنگي با شهرداري ه
  براي توسعة ورزش همگاني 

  توسعة پايگاه هاي ورزش همگاني  
  تقويت ورزش همگاني در مدارس  
  استفاده از دانش آموختگان تربيت بدني در

  پايگاه هاي ورزش همگاني 

  )WO(راهبردهاي 
  تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني  
  بهره گيري از متخصصان در امر توسعة

  ي ورزش همگان
  توسعة اماكن ورزشي در روستاهاي

  استان 
  توجه بيشتر به ورزش همگاني زنان و

  معلوالن 
  گسترش مسابقات همگاني در سطح

  استان با اهداي جوايز 

  )T(تهديدها
  به ويژه به دليل (باالبودن نرخ اعتياد

  )موقعيت خاص استان
  رواج (تغيير روش زندگي مردم استان

  )فعالزندگي غيرفعال، تفريح غير
 سياسي شدن حيطه هاي ورزشي استان  
  مشكالت اقتصادي مردم استان  
  تغييرات پي درپي مديران ورزشي  
  مركز سازمان هاي خصوصي استان

براي كسب سود ) باشگاه هاي خصوصي(
  بيشتر بر ورزش قهرماني

 باال بودن نرخ بيكاري استان  
  نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي  
 م ورزشي افزايش قيمت تجهيزات و لواز

  )ST(راهبردهاي 
  توسعة اماكن ورزش رايگان  
  توسعه و ترويج ورزش در مدارس  
  اطالع رساني كافي دربارة فوايد ورزش و

  مضرات دخانيات
 زام ادارات به ورزش صبحگاهي ال  
 تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني 

  )WT(راهبردهاي 
  تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني  
  توسعه و ترويج فرهنگ ورزش و

  تحرك در جامعه از طريق رسانه ها
  جذب حاميان مالي در امر توسعة

  ورزش همگاني 
 تغيير ساختار ورزش همگاني استان  



 طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني استان كرمان 

 

161

  موجود در استان
  سهم كم رسانه ها در ورزش همگاني  
  سرانة كم فضاي سبز در استان  
  كاهش اوقات فراغت مردم استان به

  دليل مشكالت معيشتي 
  

  :ارة كل تربيت بدني استان در ورزش همگانيموقعيت راهبردي اد

نتايج پژوهش نشان داد كه ادارة كل تربيت بدني استان براساس ماتريس ارزيابي عوامل دروني ورزش 
. ضعف دارد) هاها و ضعفقوت(رو از لحاظ عوامل دروني ، ازاين)5/2كمتر از (است  21/2همگاني داراي نمره 

كمتر از (است  36/2ه براساس ماتريس ارزيابي عوامل بيروني ورزش همگاني داراي نمرة بر اين، اين ادارعالوه
در مجموع براساس ماتريس . با تهديد مواجه است) ها و تهديدهافرصت(رو از لحاظ عوامل بيروني ازاين). 5/2

همگاني استان  ارزيابي عوامل دروني و بيروني ورزش همگاني كه از مقايسة عوامل دروني و بيروني ورزش
. كل تربيت بدني استان كرمان در بعد ورزش همگاني در منطقة  قرار دارد  محاسبه شد، مشخص گرديد كه ادارة

هاي گيرند و هدف، كاهش ضعفآورند، حالت تدافعي به خود ميرا به اجرا درمي WTهايي كه راهبرد سازمان
هاي داخلي دارد و با تهديدات بسيار سازماني كه ضعف .داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است

در واقع، چنين سازماني براي . آميز قرار خواهد گرفتشود، در موضعي مخاطرهرو ميزيادي در محيط خارج روبه
. را پيش خواهد گرفت) مانند كاهش يا واگذاري يا تغيير(بقاي خود مبارزه خواهد كرد و راهبردهاي تدافعي 

ها راهبردهاي خود را باتوجه به منطقة قرارگرفتن در يكي از چهار خانة ماتريس دروني و بيروني، ازمانمعموالً س
كنند كه باتوجه به اينكه استان كرمان در ورزش انتخاب مي WTيا  WOيا  STيا  SOيكي از راهبردهاي 

با وجود اين، . است WTس رو غالب راهبردهاي انتخابي از باكقرار دارد، ازاين WTهمگاني در موقعيت 
در اين زمينه عقيده بر اين است كه در انتخاب . هاي مجاور نيز انتخاب شدراهبردهاي ادارة كل از خانه

جاي تأكيد بر هاي ماتريس چهارگانه اكتفا نشود و بهراهبردهاي شايسته است كه به نقطة معيني در يكي از خانه
چندين نوع راهبرد در پيش بگيرد، زيرا اين كار راهبردهاي سازمان را  طور همزمان سازمانيك دسته راهبرد، به

  .دهدسازد و احتمال خطا در گزينش راهبردهاي مناسب را تا حد زيادي كاهش مياز حالت تك نوعي خارج مي



 1392تابستان ، 17ية مديريت  ورزشي، شمارة نشر                                                                                         

 

162

  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ورزش همگاني استان كرمان – 4جدول 
  رتبه وزن    رتبه  وزن  قوت

  188/0  4  047/0  ها و فضاهاي سبز هاي تندرستي در پارك داث ايستگاهساخت و اح
  163/0  9/3  042/0  حضور جامعة جوان  و نوجوان استان در ورزش همگاني

  155/0  8/3  041/0 دسترسي همگان به فضاها و اماكن ورزشي
  122/0  4/3  036/0 برگزاري برخي مسابقات همگاني به مناسب هاي فرخنده

  128/0  2/3  04/0 دم استان در ورزش همگانيمشاركت مر
  133/0  5/3  038/0 مشاركت بخش خصوصي در ورزش هاي همگاني استان

  096/0  3  032/0 فعاليت هيأت هاي ورزش همگاني استان در كلية مناسبت هاي فرخنده

        ضعف

  106/0  2  053/0 توسعة فرهنگ ورزش و تحرك در جامعه
  087/0  9/1  046/0 علوالن استانتوجه به ورزش همگاني م 

  084/0  8/1  047/0 كميت نيروهاي كارامد در ورزش همگاني
  064/0  4/1  046/0  دسترسي ارزان همگان به فضا و امكانات ورزشي 

  093/0  9/1  049/0  استفاده از نيروهاي كارامد، خبره و متخصص در زمينة ورزش همگاني استان
  098/0  2  049/0  ت در مورد ورزش همگاني استانبرنامه هاي بلندمدت و كوتاه مد

  086/0  2  043/0  فرهنگ ورزش همگاني در سطح استان
  064/0  5/1  043/0  توجه به ورزش همگاني روستاييان و نقاط محروم شهارهاي استان

  068/0  6/1  043/0  توجه به ورزش همگاني زنان استان
  084/0  8/1  047/0  بودجة اختصاص  يافته به بخش ورزش همگاني استان
  076/0  7/1  045/0  كميت امكانات و تجهيزات در ورزش همگاني استان

  054/0  2/1  045/0  تساوي امكانات و فرصت هاي ورزش همگاني در بخش زنان و مردان استان
  049/0  2/1  041/0  اطالعات صحيح و كافي در زمينة ورزش همگاني استان

  050/0  2/1  042/0  ورزش همگاني استانبه روز بودن امكانات و زيرساخت هاي 
  05/0  1/1  046/0  تعامل و هماهنگي بين ادارات استان در برگزاري مسابقات همگاني 

  042/0  1/1  039/0  شناخت مردم استان از جايگاه ورزش همگاني به عنوان يك ضرورت فردي و اجتماعي
  21/2    1  جمع 
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  همگاني استان كرمانماتريس ارزيابي عوامل خارجي ورزش  - 5جدول 
  رتبه وزن    رتبه  وزن  فرصت

  204/0  8/3  054/0 تاكيد تعاليم ديني به پرداختن به ورزش  
  155/0  3/3  047/0  هزينة كمتر و امكان دسترسي بيشتر به ورزش همگاني نسبت به ديگر ورزش ها

  165/0  1/3  053/0  كلية اقشارتاكيد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبتني بر رايگان بودن ورزش براي 
شمار دانش آموختگان رشتة تربيت بدني در استان و امكان استفاده از آنها در پايگاه هاي 

  ورزش همگاني 
048/0  7/3  176/0  

  152/0  5/3  043/0  وجود فضاهاي طبيعي مناسب در استان 
  157/0  4/3  046/0  تاكيد پزشكان به نقش ورزش در سالمت جامعه

  159/0  7/3  043/0  دهاي مردمي و مراكز مذهبي در گسترش ورزش همگاني استان وجود نها
  138/0  3/3  042/0  وجود رسانه هاي بين المللي و اينترنت براي اطالع رساني 

  147/0  4/3  043/0  اعتبارات ورزشي مركز مبارزه با مواد مخدر استان
        تهديد

  116/0  2  058/0  )انبه ويژه به دليل موقعيت خاص است(نرخ اعتياد 
  073/0  6/1  046/0  )رواج زندگي غيرفعال، تفريح غيرفعال(تغيير روش زندگي مردم استان 

  093/0  8/1  052/0  سياسي شدن حيطه هاي ورزشي استان
  086/0  7/1  051/0  مشكالت اقتصادي مردم استان 

  011/0  9/1  058/0  تغييرات پي درپي مديران ورزشي 
براي كسب سود بيشتر بر ) باشگاه هاي خصوصي(صوصي استان تمركز سازمان هاي خ

  ورزش قهرماني
055/0  4/1  077/0  

  061/0  2  061/0  نرخ بيكاري استان
  091/0  9/1  048/0  نفوذ فرهنگ جوان پسند غربي 

  075/0  5/1  05/0  قيمت تجهيزات و لوازم ورزشي موجود در استان
  099/0  8/1  055/0  سرانة فضاي سبز در استان 

  094/0  2  047/0  اوقات فراغت مردم استان به دليل مشكالت معيشتي
  36/2    1  جمع

  :براي تهية ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ورزش همگاني استان پنج مرحله به شرح زير طي شد

 كل تربيت بدني را تهديد   شوند و سپس آنها كه ادارةابتدا در جدول عواملي كه موجب فرصت مي. 6

  .ثبت شد كنند،مي
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) بسيار مهم(تا يك ) اهميتبي(ها از صفر به هريك از اين عوامل بايد وزن يا ضريب داده شود، اين ضريب. 7
شود داده مي) در مقايسه با عوامل تهديدكننده(شوند، وزن بيشتري اغلب به عواملي كه موجب فرصت مي. است

كه پس از بحث گروهي و توافق نظر ) ها ضريب بااليي دادولي اگر عوامل تهديدكننده هم شديد باشند، بايد به آن(
  .ها عدد يك شودبايد مجموع اين وزن. ها را تعيين كردتوان وزناعضاي شوار مي

به   1 – 2ها و رتبة به فرصت 3 – 4ترتيب رتبة باتوجه به كليدي يا عادي بودن فرصت يا تهديد به. 8
  .ها تعيين شدو توافق نظر اعضاي شورا رتبهپس از بحث گروهي . تهديدها اختصاص يافت

  .هاي ستون سوم براي هر عامل در هم ضرب شدهاي ستون دوم و رتبهدر ستون چهارم ماتريس، وزن. 9

  .در انتهاي ستون چهارم امتياز نهايي ادارة كل به لحاظ برخورداري از فرصت يا تهديد تعيين شد. 10

  .ي عوامل دروني به همين روال انجام گرفتاين مراحل براي تشكيل ماتريس ارزياب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موقعيت راهبردي ورزش همگاني استان كرمان – 2شكل 

نمرة ماتريس ارزيابي 
 داخلي همگاني

۱ ۲۱/۲  ۵/۲  

۵/۲  

۳۶/۲  

۴ 

۱ 

س ارزيابي 
نمرة ماتري

 خارجي همگاني

SO 

ST 
WT 

WO 
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  گيريبحث و نتيجه

هاي متفاوتي از جمله تأمين سالمت جسمي و تاكنون با انگيزه 1900ورزش همگاني در بين كشورها از سال 
ترش روابط اجتماعي، دور شدن از زندگي ماشيني، بازگشت به طبيعت، سازي اوقات فراغت، گسرواني، غني

ولي در . سازي براي رشد ورزش قهرماني و توصية پزشكان مورد توجه قرار گرفته استافزايش كارايي، زمينه
و در استان كرمان اولين هيأت ورزش همگاني در مركز استان در  1358ايران، فدارسيون ورزش همگاني از سال 

كنندگان در استان درصد شركت). 6، 15(طور رسمي شروع به كار كرده است به 1375ر كرمان از سال شه
كنند، هاي همگاني شركت ميطور مداوم در ورزشنفر به 6درصد است، يعني از هر هزار نفر  006/0كرمان 

سي تربيت بدني است هاي استان متر از كارشناهاي شهرستاندرصد رؤساي هيأت 75همچنين سطح تحصيالت 
)6.(  

  شود، ادارة كل تربيت بدني استان كرمان در ورزش همگاني از مالحظه مي 3گونه كه در جدول همان
ها و فضاي سبز، حضور جامعة جوان و نوجوان هاي تندرستي در پاركهايي همچون ساخت و احداث ايستگاهقوت

اكن ورزشي، مشاركت مردم و مشاركت بخش خصوصي استان در ورزش همگاني، دسترسي همگان به فضاها و ام
ها تالش كند و بنابراين شايسته است كه ادارة كل تربيت بدني براي حفظ و بهبود اين قوت. برخوردار است

هاي عدم توسعة فرهنگ ورزش و تحرك در جامعه، عدم دسترسي با وجود اين با ضعف. عملكرد خود را ارتقا دهد
مدت، عدم توجه به ورزش همگاني زنان، هاي بلندمدت و كوتاهت ورزشي، نداشتن برنامهارزان به فضا و امكانا

يافته به ورزش همگاني استان و وابستگي شديد مالي به دولت و در معلوالن و روستاييان، بودجة كم اختصاص
  .ريزي مواجه استهاي مالي، فرهنگي و برنامهمجموع با تنگناها و چالش

تواند به تأكيد تعاليم ديني به پرداختن ورزش، تأكيد ها در ورزش همگاين، ميرين فرصتتهمچنين از مهم
  .ها و امكان دسترسي بيشتر اشاره كردقانون اساسي، تأكيد پزشكان، هزينة كمتر نسبت به ديگر ورزش

دليل موقعيت ترين تهديدهاي ورزش همگاني استان كرمان، باال بودن نرخ اعتياد و بيكاري بهاز جمله مهم
دليل مشكالت خاص استان، مشكالت اقتصادي، تغييرات پي در پي مديران و كاهش اوقات فراغت مدرم به

ها ليكن اين كمك. شوندادارات كل تربيت بدني از طرف سازمان تربيت بدني حمايت مالي مي. معيشتي است
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هاي جذب حاميان بسياري از كشورها، فرصتاز طرف ديگر، در . دهدهاي آنها را پوشش ميبخش اندكي از هزينه
هاي انجمن المپيك بريتانيا بدون بودجة دولتي سمرايه و بودجة ورزش). 3، 20(و تأمين منابع مالي وجود دارد 

كميتة ملي المپيك آمريكا از طريق حاميان مالي جهاني و ملي، شركاي مالي، ). 20(كند المپيكي را تأمين مي
رسد نظر مي، بنابراين به)39(پردازد هاي مالي مورد نياز ميآوري كمكور مجوزها به جمعكنندگان و صدتدارك

كارگيري راهبرد ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي جذب حاميان مالي در امر توسعة ورزش همگاني استان به
، )1387(حقيقات غفراني اين راهبرد با نتايج ت. كرمان، راهبرد مناسبي براي فائق آمدن بر اين مشكالت باشد

) 2001(و يتنر ) 1990(و با تحقيقات خارجي والسكا ) 1386(، گودرزي )1388(، پناهي )1387(زاده خسروي
  ).1، 3، 9، 11، 40، 42(كامالً همخواني دارد 

. هاي ورزش همگاني استان كرمان، عدم توسعة فرهنگ ورزش و تحرك استترين ضعفيكي ديگر از مهم
هاي جمعي اثر معناداري روي تغيير نگرش و رفتار مردم براي ورزش رسانه) 1382(يق غفوري براساس تحق
دليل نبود اقتصادي بيشتر ورزش قهرماني نسبت به ورزش همگاني به ها بهاز طرف ديگر، رسانه. كردن دارند

ويج فرهنگ ورزش همگاني از رسد راهبرد توسعه و ترنظر ميبنابراين به. پردازندترويج و نشر ورزش قهرماني مي
. ها و تهديدهاي ادارة كل تربيت بدني استان كرمان باشدها راهبرد مناسبي براي فائق آمدن به ضعفطريق رسانه

و با تحقيقات خارجي والنسكا ) 1386(، گودرزي )1388(، پناهي )1387(زاده اين راهبرد با تحقيقات خسروي
همسو ) 1387(اما با تحقيق غفراني ). 1، 3، 9، 11، 40، 42(اني دارد كامالً همخو) 2001(و وينتر ) 1990(

ساختار . نتايج نشان داد كه ادارة كل تربيت بدني با ضعف عدم ساختار سازمان مناسب مواجه است. نيست
هاي سازمان هاي بلندمدت و سياستيابند و هدفاي است كه منابع تخصيص ميكنندة شيوهسازماني تعيين

عنوان يك قاعدة كلي، ساختار سزماني در مؤسسات متناسب با اهداف و راهبردهاي بلندمدت به. شوندميتعيين 
عنوان يك قاعدة كلي، ساختار سازماني در مؤسسات متناسب با اهداف به. شوندهاي سازمان تعيين ميو سياست

ود، بهبود ساختار سازماني را يكي كميتة ملي المپيك مالزي در طرح طاليي خ. شودو راهبردهاي آن تنظيم مي
باتوجه به اينكه ادارة كل تربيت بدني استان كرمان در بعد ورزش ). 34(هاي مهم قلمداد كرده است از اقدام

هاي داخلي دارد و با تهديدات بسيار زيادي در محيط همگاني در منطقة  قرار دارد و همچنين سازماني كه ضعف
در واقع، چنين سازماني از راهبردهاي تدافعي . آميز قرار خواهد گرفتضع مخاطرهشود، در مورو ميخارج روبه
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رسد راهبرد تغيير ساختار سازماني راهبرد مناسبي نظر ميكند كه بهاستفاده مي) مانند كاهش، واگذاري و تغيير(
، پناهي )1387(زاده اين راهبرد با تحقيقات خسروي. شودبراي ادارة كل تربيت بدني استان كرمان محسوب مي

، 11(مغايرت دارد ) 1387(همسوست، ولي با تحقيق غفراني ) 1385(، بدري آذرين )1386(، گودرزي )1388(
9 ،3 ،1.(  

تر به موضوع تدوين راهبرد ورزش همگاني در استان محقق در اين تحقيق براي بررسي و اشراف كامل
ادارة كل تربيت بدني استان، تحقيق در مورد پيشينة موضوع و كرمان، ابتدا به بررسي و مطالعة اسناد و مدارك 

انداز پرداخت و در پايان پژوهش جلسات متعددي هاي ديگر و سند چشمبررسي راهبردهاي توسعة ورزش استان
انداز و مأموريت، اهداف بلندمدت، همچنين چشم. با مسئوالن و خبرگان تربيت بدني استان كرمان تشكيل شد

  :هاي ساليانه تدوين شد كه به شرح زير استو برنامهراهبردها 

  ؛ انداز ورزش همگاني استان كرمانچشم؛ انداز، مأموريت، اهداف و راهبرد ورزش همگاني استان كرمانچشم

  ؛مأموريت ورزش همگاني استان كرمان؛ اي سالم، ورزشكار، با نشاط و اميد به زندگي بهتررسيدن به جامعه 

سازي غني ؛ تأمين سالمت جسمي و رواني افراد ؛ گاني در بين تمامي اقشار مردم استانتوسعة ورزش هم 
سازي براي رشد ورزش زمينه ؛دور شدن از زندگي ماشيني ؛گسترش روابط اجتماعي افراد ؛اوقات فراغت افراد

ر جهت بسط و استاني توانمند د ؛ اهداف بلندمدت ورزش همگاني استان كرمان؛بازگشت به طبيعت ؛قهرماني
درصدي  10مشاركت  ؛ گسترش صنعت گردشگري ورزشي با اتكا به منابع فرهنگي، طبيعي و نيروي انساني

تدوين  ؛ ترين راهبردهاي ورزش همگاني استان كرمانمهم؛ مردم استان در ورزش همگاني در افق ده ساله
رزش و محالت باتوجه به ايجاد توسعة ورزش روستايي، بومي و محلي و و ؛راهبردي توسعة ورزش همگاني

توسعة اماكن ورزشي  ؛ترويج فرهنگ ورزش و تحرك در جامعه ؛گيري از خيرين ورزشي باربهره ؛ امكانات ورزشي
تقويت ورزش  ؛ ها در راستاي تحقق اهداف ورزش استانافزايش مشاركت و همكاري فعال ديگر سازمان ؛رايگان

هاي اجرايي سياست؛هاي ورزش همگانيموختگان تربيت بدني در پايگاهآاستفاده از دانش ؛همگاني در مدارس
هاي ايجاد مكان ؛گسترش مشاركت نهادها در ورزش همگاني ؛ورزش همگاني استان كرمان) اهداف عملياتي(

  ها براي استفاده از فضاي موجود در هماهنگي و همكاري با شهرداري ؛ورزش همگاني در تمام نقاط استان
هاي مختلف برگزاري مسابقات ورزش همگاني به مناسبت ؛ هاي همگاني و تفريحيمنظور انجام ورزشبهها پارك
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كارگيري نيروي حمايت و به ؛ هاي همگانيهماهنگي با مركز مواد مخدر براي توسعة ورزش ؛ همراه با جايزه
ها و حمايت از جشنواره  ؛تقويت ورزش صبحگاهي در مدارس ؛ هاي ورزش همگانيانساني متخصص در فعاليت
گذاري بخش خصوصي در حمايت از سرمايه ؛ هاي همگانيحمايت از هيأت ورزش ؛ مسابقات ورزشي در روستاها

  ها و هاي ورزشي و تفريحي زودبازده ويژة كاركنان دستگاهايجاد اماكن و باشگاه ؛ توسعة ورزش همگاني
 ؛ هاي راديو و تلويزيوني در مورد ورزشافزايش برنامه ؛ اماكن ورزشيايجاد امكانات ورزشي رايگان در  ؛ هاخانواده
 ؛ اصالح ساختار ورزش همگاني استان ؛ تحركيتحركي و كمرساني كافي دربارة فوايد ورزش و مضرات بياطالع

  .هاي زود بازده ويژة بانوانايجاد و احداث اماكن و باشگاه

كند، با تغيير يا اصالح ساختار سازماني راهبردي جديد مبادرت مي معموالً هر سازماني كه به تدوين برنامة
شده و شركت مديران و كاركنان رو مطابقت دادن ساختار سازماني با راهبردهاي تدوينشود، ازايننيز مواجه مي

راهبردي  تواند ادارة كل تربيت بدني را در اجراي برنامةهاي عملياتي ساليانه، ميادارة كل در تدوين برنامه
  .پيشنهادشده كمك كند
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