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 مقدمه

اي وجود نداشته است، ليكن  يافته سازمانبدني  يت تربي ها برنامهزمين،  فرهنگ باستاني ملل مشرق

 سال در اروپا منشور تعريف در). 1(دهد  يمهاي بدني بخش الينفك زندگي روزمره را تشكيل  يتفعال

 به شده يسازمانده يا اتفاقي مشاركت طريق از كه است بدني فعاليت از شكلي هر معني به ورزش 1992

 در نتايج كسب دليل يا اجتماعي ة روابطدهند شكل ورزش و كند مي كمك روحي و بدني بهبود سالمت

  ).2(شود  مي رقابتي تمامي سطوح

 قصه، و حكايت صورت به ملت هر تاريخ از چشمگيري بخش كه نيست پوشيده كس يچه بر

 صورت به كتابي هيچ در شايد كه يا گونه به است، شده  حفظ و منتقل ديگر نسل به نسلي از سينه به ينهس

 هرچند داشتند، نياز سرگرمي و بازي به مردم گذشته روزگاران در .نشده است اشاره مسائل اين مكتوب به

شان  خانواده و خود معاش صرف تأمين را خويش وقت بيشتر، ها انسان شده سبب ما عصر زندگي ماشيني

براي  داشتند و بيشتري فراغت اوقات دليل، همين به بود، تكلف يب و ساده مردم زندگي گذشته دركنند، 

 متنوعي ايجاد هاي سرگرمي خود براي وسيله اين به و آوردند مي روي تفريح و بازي ورزش، به آن كردن پر

 تا يپرداز داستانو  شعرخواني يني،نش شب مانند داشت، مختلفي يها جنبه سرگرمي و تفريح .كردند مي

 يكديگر از هايشان و سرگرمي رسوم آداب، براساس گذشته، اعصار بشري جوامع سنتي هاي نمايش انجام

  ). 3(شدند  مي متمايز

ي دور اجرا ها زمانشك بازي نيز كه از  از ورزش و فعاليت بدني، بي ذكرشدههاي  با توجه به ويژگي

يافته، جدي و منظم نيست،  سازمانبازي فعاليتي . شود يمشده است، نوعي ورزش مناسب محسوب  يم

ها  يتفعالها و  يبازبسياري از  ).4( است بخش لذتبلكه شامل يك فعاليت انتخابي آزادانه و داوطلبانه و 

 شده  ساختهي دور و قديم ها زماناز   انسانمندي  يترضايازها، منافع و ن، ها خواستهيي به پاسخگوبراي 

 به هم منطقه هر در .آيند مي حساب به اجتماعي هر و ميراث فرهنگ سنتي از -بومي  هاي بازي). 5(است 

 سنتي، - بومي  هاي بازي .دارد وجود خاصي هاي بازي تاريخي، و زباني فرهنگي، اقليمي، شرايط فراخور

 بازي پوشش تحت وسعت محلي يها يباز در و شوند اجرا خاصي يا محلة منطقه در كه است هايي بازي

 زبانوهوا،  آب مانند مشترك وجوهاتي داراي كه دارد هايي استان استان يا به اختصاص شود و مي بيشتر

هاي بومي محلي معمول بوده  يبازو  ها ورزشتحت عنوان  ها ورزشدر ايران نيز اين دسته از  .باشد ...و

پرداخته  آنهادر ايران به  منحصراًاشاره كرد كه  سنگ هفتتوان به وسطي و  يم آنهاة جمل ازاست؛ 

  ).6(شود  يم
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. يي خواهد رسيدجا هبرود، از هر مسيري كه برود  يمداند به كجا  ينمي كه كسبه نظر پيتر دراكر، 

داند به كجا خواهد رفت و اگر هدف سيستم مشخص  ينماگر سيستمي هدف مشخصي نداشته باشد، 

به عقيدة خوئل روزز، ). 7(داند چگونه به هدف خود برسد  ينميزي نداشته باشد، ر برنامهباشد، ولي 

موفقيت است،  خواهانه رو هر سيستمي ك ينازا. سازمان بدون راهبرد همانند كشتي بدون ناخداست

  ).8(بايد اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسيدن به آن هدف را نيز مشخص سازد 

از  باالتر و بهتر پردازند، مي راهبردي مديريت به كه هايي سازمان عملكرد براساس نتايج تحقيقات

كه  هايي سازمان است، اين از حاكي نيز ورزشي هاي سازمان از برخي عملكرد بررسي. هاست سازمان ديگر

استفاده  راهبردي يزير برنامه بر مبتني و قوي مديريتي از خود اهداف به دستيابي و مأموريت انجام براي

براي  .يافتند دست چشمگيري هاي موفقيت به قهرماني ورزش جمله از مختلف هاي فعاليت در كردند،

در  دوم رتبة سيدني، 2000 المپيك در سوم رتبة به آتالنتا 1996 المپيك چهارم رتبة از چين نمونه،

 به آتالنتا، المپيك در هفتم رتبة از نيز استراليا .يافت  دست پكن 2008 المپيك رتبة اول و آتن المپيك

  ).9(يافت   دست آتن و سيدني المپيك در چهارم يها رتبه

، ها مدلترين  يكاربردين و تر مهميزي راهبردي وجود دارد؛ يكي از ر برنامهي زيادي براي ها مدل

و تهديد، ابزار مهمي است كه مديران  ها فرصتماتريس نقاط قوت، ضعف، . است SWOTماتريس 

، SOي راهبردها: كنند و با استفاده از آن چهار نوع راهبرد ارائه دهند يميلة آن اطالعات را مقايسه وس به

 جمهوري در ورزش جايگاه و ارزش به توجه با). WT )10ي راهبردهاو  STي راهبردها، OWي راهبردها

 اين كه شود، مي احساس روز به و مدرن يها برنامهتدوين  همچنين و مطالعه تحقيق، به نياز ايران اسالمي

 هاي رقابت عرصة .كند مي طلب را آنها تر تخصصي و حضور تر سنگين را رشته اين كارشناسان مسئوليت امر

 و شده  يسپر ديگر مقطعي موردي، سنتي، يكردهايرو به روي آوردن دوران زيرا است، تنگ بسيار جهاني

 رويكرد و فراگير يزير برنامه يافته، سازمان و متراكم تجارب و علمي، فنون يكردهايرو آن يجا به

 مصون محيط و رقبا تهديدات از و پرداخت ها فرصت از كارا بهينه و يريگ بهره به توان مي را سيستمي

  .ماند

 -  حركتي هاي مهارت رشد بر محلي و بومي هاي بازي تأثير« عنوان با )1385(نتايج پژوهش اكبري 

 بنيادي حركتي -مهارتي بر رشد محلي -  بومي هاي بازي دهد مي نشان »سال 9 تا 7 پسران بنيادي

 هاي بازي وضعيت بررسي« با عنوان) 1390(نيازي در پژوهشي ). 11(اند  داشته مثبتي تأثير كودكان

 عدم و رسانه در نوين هاي بازي نمايش و تبليغ به اين نتيجه رسيد كه »گلستان استان محلي و بومي
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 و فرهنگي هاي يشهر با جامعه نكردن آشنا و جامعه به عموم محلي و بومي هاي بازي اي رسانه پوشش

 وزارت پرداختن عدم فرهنگي، حوزة توجه مهم از علل بومي هاي بازي اجتماعي و اقتصادي كاركردهاي

 و بومي هاي بازي برتر ورزشكاران معرفي همچنين عدم و محلي و بومي هاي بازي به جوانان و ورزش

 محلي و بومي هاي بازي با ورزش معلمان ناآشنايي بدني، يت ترب حوزة توجه مهم علل از ها استان محلي

 حوزة توجه مهم علل از محلي، و بومي هاي بازيينة زم در مدون كتابي نبود همچنين و ها استان

 اعياد در ها بازي اين افتادن رونق از و سرگرمي عنوان به منازل در كامپيوتر و تلويزيون حضور و آموزشي

  ).12(است  محلي و بومي هاي بازي به كاهش گرايش در شهروندي حوزة توجه مهم علل از ها عروسي و

 رواني سنتي بر رشد -بومي  هاي بازي تأثيرات بررسي«عنوان  با) 1387(چمن  نتايج پژوهش قره

 اجتماعي و عاطفي رواني، رشد موجب بازي نشان داد كه »ابتدايي مقطع آموزان دانش اجتماعي

 اجتماعي و عاطفي رواني، جسمي، رشد بر بيشتر گروهي هاي شود و بازي مي ابتدايي آموزان دانش

  ).13(تأثير دارد  ابتدايي مقطع آموزان دانش

 بين جامعه در محلي و بومي هاي بازي ظهور كه داد نشان دانمارك در )2005 ( تحقيقات ايچبرگ

 زمينة در پژوهش در) 2004(برنت ). 14(شود  مي مدرنيته و سنت توسعه، تكامل، تحول، موجب

 بهآنها  ترين مهم كه بود اهدافي دنبال به و داشت آفريقا هاي ارزش بر معرفي سعي محلي، بومي هاي بازي

 مباني  توسعة و ترويج آموزشي، تأثيرات. 2يقا؛ آفر سراسر در ها بازي اين كردن عمومي. 1 :ستا زير شرح

 رفتار كاهش. 4ها؛  بازي اين اجراي از ناشي سالمتي مزاياي. 3آموزشي؛  اهدافمنظور  به ها بازي اين

 اين انجام براي ساختارهايي ايجاد. 6شهري؛  مراكز و ها پارك در ها بازي اين انجام. 5اجتماعي؛  ناپسند

 گسترش و رشدهدف  با نيجريه در )2009(تحقيق اكينمي  در). 15(آفريقا  مختلف مناطق در ها بازي

 بومي هاي بازي گسترش و رشد براي سطوح تمامي در ها دولت حمايت و حضور محلي، بومي هاي ورزش

 پس كه نتايج مطالعاتي .شد قلمداد ضروري جامعه ميان در ها ورزش اين هاي يهپا كردن قوي محلي و و

منظور  به كه داد نشان گرفت، انجام نيجريه محلي و بومي هاي بازي و ها ورزش افتتاح فدراسيون از

 و استاندارد هاي پتانسيل به رسيدن براي همچنين و ها بازي اين در بيشتر متقابل و درك همكاري

) 2013(همچنين اسپيوي و هريتز ). 16(داد  ارتقا رقابتي و المللي بين سطح را درآنها  بايد تر اثربخش

ي از ورزش در مقابل آگاههاي تفريحي را نا در پژوهشي بر روي دانشجويان، موانع مشاركت در فعاليت

ي در مورد چگونگي مشاركت در ورزش، كمبود آگاه، نااندام تناسبديگران، نبود امكانات كافي براي 

  ). 17( برشمردندي ديگر كارهاوقت، عدم حمايت ديگران و صرف وقت زياد براي 
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دهند ورزش و بازي، جزء الينفك زندگي اجتماعي انسان است و با توجه به  يمها نشان  يبررس

شده و   يطراحي خاص ها هدف باي خاص ها ورزشها و  يبازشرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه 

ي ها زماندر . است شده  گذاشتهها رو به فراموشي  يبازكه امروزه بيشتر اين  اند ميان مردم رايج بوده

. تري در ميان آنان بود يمانهصمداشتند و روابط  هم باو همسايگان ارتباط بيشتري  ها خانوادهقديم 

شدند كه يكي از  يمهاي مختلف دچار  يماريبر به شدند، كمت يمگذاشتند و پير  يمكه پا به سن  يهنگام

و تحرك بيشتري داشته، بوده  وجوش جنبهايي كه  يبازو  ها ورزشبر تغذية سالم انجام  داليل آن عالوه

دليل  سنتي را گرفته و افراد به -هاي بومي  يبازجاي ... هاي كامپيوتري، موبايل و يبازامروزه . ستا

هاي گوناگوني مانند  يماريبدليل وجود امواج مضر دچار  ها، به يبازز اين دسته از اندازه ا  يشبة استفاد

عنوان خوب   يچه  بهازحد آن  يشبشوند، به همين دليل استفادة  يمهاي چشمي  يماريبانواع سرطان و 

  . هاي محلي و پرتحرك نيز انجام گيرد يبازشود  يمها، توصيه  يبازنيست و در كنار اين 

حاضر  در حالها كه  يبازين و اهاي محلي بومي در آن رايج بوده  يبازاستان كرمان كه از ديرباز 

و يادها  ها خاطرهيقات بيشتر نياز دارند تا از و تحقاست، به بررسي  شده  سپردهبه فراموشي  آنهابيشتر 

ات افراد مسن و سالمندان يري از نظريگ بهرهبا توجه به فرهنگ غني و اصيل اين ديار و با . محو نشوند

اين پژوهش به احيا و آشنايي بيشتر با . ها بازشناسي شود يبازاستان سعي شده تا تعدادي از اين 

بر ارتقاي سطح سالمت افراد جامعه، فرهنگ  پردازد تا عالوه سنتي استان كرمان مي - هاي بومي  يباز

  . غني اين استان نيز رو به فراموشي گذاشته نشود
 

  يناسش روش
 ازو  ميداني اطالعات گردآوري نظر از و توصيفي راهبرد نظر از كاربردي، هدف نظر از پژوهش اين روش

 مربيان، داوران، خبرگان، ورزشكاران، كلية تحقيق آماري جامعة .ستا موردي مطالعة اجرا شيوة نظر

نمونه در دو .  )نفر 1600 مجموع در( بود سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش كارشناسان و مديران

نفر از خبرگان امر ورزش و  10در قسمت مصاحبه از  كهبود  پرسشنامهقسمت مصاحبه و توزيع 

نيز با توجه به جدول كرجسي و  پرسشنامهي بومي و سنتي استفاده شد و در قسمت توزيع ها ورزش

  .توزيع شد آنهابين  پرسشنامهنفر انتخاب شدند و  210مورگان 

 يها مقاله و يا كتابخانه منابع و اينترنت شبكة طريق از مستندات كاوش طريق از ها دادهگردآوري 

 عوامل بتوان تا انجام گرفت، جهان و كشور كرمان، سنتي استان -بومي  هاي ورزش موضوع مرور  به مربوط
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ين ا ازپس  .كرد سنتي استان كرمان شناسايي -بومي  هاي ورزش در را راهبرد تدوين و طراحي بر مؤثر

 ضعف، قوت، نقاط ترين امر ورزش و ورزش بومي و سنتي، مهم نظران صاحبمرحله از طريق مصاحبه با 

قرار  پرسشنامه قالب در سپس و تعيين شد سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش تهديدها و فرصت

 استادان و مربوط كارشناسان و خبرگان از نفر 10از  پرسشنامه محتواي روايي تعيين منظور به .گرفت

  .گرفت قرار آنها تأييد مورد پرسشنامه كه شد ينظرخواه ورزشي مديريت با گرايش نظر صاحب

 با چارچوب، تأييد مورد در اطالعات به تر دقيق دستيابي همچنين و اطالعات كمي تحليل منظور به

 و بررسي براي بخش چهار در پرسشنامه اينترنتي، و يا كتابخانه مطالعات و گذشته تحقيقات توجه به

 بخش در. شد طراحي ليكرت ارزشي پنج طيف از استفاده با تهديد و فرصت قوت، ضعف، شناسايي نقاط

 در طراحي شد؛ كرمان سنتي استان -بومي  هاي ورزش قوت نقاط با مرتبط سؤال 10 پرسشنامه، اول

هاي بومي  ورزش هاي فرصت با مرتبط سؤال 9 سوم بخش ضعف و در نقاط با مرتبط سؤال 10 دوم بخش

 -بومي  هاي ورزش تهديدهاي با مرتبط سؤال 9 پرسشنامه، چهارم بخش در و سنتي استان كرمان -

 با عالمت كرمان استان در را ها سؤال اين از يك هر وضعيت ها نمونه كه شد طراحي سنتي استان كرمان

 . تعيين كردند قبول يرقابلغضعيف و  متوسط، آل، خوب، يدها هاي ينهگز از يكي زدن

كه  استفاده شد- SPSS    16 افزار نرم و كرونباخ آلفاي روش از پايايي، قابليت يريگ اندازه منظور به

 پرسشنامة دهد مي  نشان كه آمد، دست به درصد 91/0 از پرسشنامه حاصل يها داده براساس مقدار اين

وتحليل داده از دو سطح آمار توصيفي و  يهتجزبراي . است برخوردار خوبي پايايي قابليت از استفاده مورد

  .استفاده شد SWOTاز تحليل  راهبردهااستنباطي و براي تدوين استراتژي و 
 

  ها افتهي
 1/59(از آمار توصيفي، بيشترين نمونة آماري مربوط به جنسيت زن  آمده دست بهبا توجه به نتايج 

 درصد بيشترين و از وضعيتي سني نيز،) درصد 9/38(مرد  جنسيت به مربوط درصد كمترين و) درصد

 )درصد 6/2(به باال  46و كمترين درصد مربوط به سنين ) درصد 5/56(سال  35تا  26سنين  به مربوط

 نفر به اين پرسش 104نفر،  193 تعداد از خدمت سابقة برحسب پاسخگويان درصدي فراواني توزيع. بود

 و كمترين) درصد 2/34( سال 5 تا 1 سوابق به مربوط درصد بيشترين اد باقيماندهپاسخ ندادند و از تعد

 مربوط درصد پست سازماني نيز بيشترين لحاظ ازو ) درصد 5/0(سال  15تا  11درصد مربوط به سوابق 

  .بود) درصد 5/0(ادارة ورزش و جوانان  يسرئ به مربوط كمترين درصد و) درصد 6/46(ورزشكاران  به
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  سنتي استان كرمان -ي بومي ها ورزشماتريس ارزيابي عوامل خارجي . 1جدول 
  وزن ×رتبه   رتبه  وزن  ها فرصت

  090/0  26/2  04/0  هاي بومي سنتي مند استان كرمان به ورزش وجود جوانان و نوجوانان مستعد و عالقه
  073/0  45/2  03/0  سنتيهاي بومي  مندي مردم استان كرمان به ورزشكاران و قهرمانان ورزش عالقه

سنتي استان كرمان  -هاي بومي  كننده در ورزش يتتقوقوانين و مقررات حمايتي و 
  در برنامة پنجم توسعة كشور

08/0  66/2  212/0  

  163/0  76/2  07/0  هاي بومي سنتي ينة ورزشزم درمخدر استان كرمان  اعتبارات ورزشي مركز مبارزه با مواد
  094/0  36/2  04/0  سنتي استان كرمان -هاي بومي  اطالعات و ارتباطات ورزشرشد روزافزون فناوري 

هاي استان كرمان، توسط  استفاده از استعدادهاي نهفتة حاشية شهرستان
  هاي بومي سنتي استعداديابان در ورزش

06/0  53/2  151/0  

استفادة مديران و مربيان استان كرمان از علم روزافزون ورزش جهت توسعة 
  سنتي استان كرمان - هاي بومي  ورزش

04/0  33/2  093/0  

هاي  يزي و اجراي ورزشر برنامهيري بزرگان و پيشكسوتان استان كرمان در كارگ به
  سنتي استان كرمان -بومي 

07/0  57/2  179/0  

سنتي  -هاي بومي  استفاده از كتابي تخصصي در استان كرمان براي شناساندن ورزش
  ها احيا و توسعة اين ورزشبه نسل جديد جهت 

08/0  59/2  207/0  

        تهديدها
افزايش آمار جوانان و نوجوانان بيكار در استان كرمان كه به انجام كارهاي غيرقانوني 

  پردازند و پردرآمد مي
08/0  75/2  220/0  

  245/0  73/2  09/0  هاي بومي سنتي نقش افزايش نرخ بيكاري در استان كرمان در بخش ورزش
هاي بومي  مخدر در استان كرمان در بخش ورزش افزايش آمار قاچاقچيان موادنقش 
  سنتي

07/0  84/2  198/0  

هاي بومي  مخدر در استان كرمان در بخش ورزش نقش افزايش آمار معتادان به مواد
  سنتي

006/0  59/2  15/0  

سنتي  -هاي بومي  هاي شركت در مسابقات در بخش ورزش ينههزنقش روزافزون 
  استان كرمان

05/0  49/2  124/0  

هاي  نقش زندگي ماشيني، صنعتي و غيرفعال مردم استان كرمان در بخش ورزش
  بومي سنتي

01/0  22/2  022/0  

سنتي استان  -هاي بومي  ينة ورزشزم درنقش استفادة غيرورزشي از اماكن ورزشي 
  كرمان

03/0  47/2  074/0  

سنتي  - هاي بومي  مجازي در بخش ورزشهاي  اي و سرگرمي يانهراهاي  نقش بازي
  استان كرمان

02/0  92/1  038/0  

  201/0  52/2  08/0  هاي بومي سنتي نقش ميزان درآمد مردم استان كرمان در توسعة ورزش
  Σ    429/2 =Σ=1  مجموع

  
 حاصل سنتي استان كرمان، -بومي  هاي ورزش خارجي عوامل ارزيابي ماتريس 1با توجه به جدول 
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 را محيطي سازمان ها و تهديدات فرصت ماتريس اين .است خارجي سازمان عوامل راهبردي بررسي

 در نتايج، كه شده عمل خارجي عوامل ماتريس تهية همانند ماتريس داخلي نيز براي تهية .كند مي ارزيابي

 .است شده  مشخص 2 جدول

 در رتبه باالترين كه شد محرز و مشخص سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش ضعف و قوت نقاط

سنتي استان  -هاي بومي  دسترسي همگان به فضاها و اماكن ورزشي، ورزش به مربوط ها بخش قوت

 در و هاي بومي سنتي ينة ورزشزم درروحية مردم استان كرمان را  به مربوط رتبه كرمان و كمترين

هاي خصوصي استان  گذاري بخش يهسرمامشاركت و  به مربوط رتبه باالترين شد، محرز ها ضعف بخش

ي راديو و تلويزيوني استان كرمان ها برنامه به مربوط رتبه كمترين و هاي بومي سنتي كرمان را در ورزش

  .است شده  دادهنشان  2 جدول در كه هاي بومي سنتي است در مورد آموزش و ترويج ورزش
 

 سنتي استان كرمان -ي بومي ها ورزشماتريس ارزيابي عوامل داخلي . 2جدول 

  وزن ×رتبه   رتبه  وزن  ها قوت
  05/0  50/2  02/0  هاي بومي سنتي ينة ورزشزم درروحية مردم استان كرمان 

  244/0  05/3  08/0  سنتي استان كرمان - هاي بومي  دسترسي همگان به فضاها و اماكن ورزشي، ورزش
  196/0  80/2  07/0  هاي بومي سنتي حضور نوجوانان و جوانان استان كرمان در ورزش

  172/0  78/2  06/0  سنتي استان كرمان - هاي بومي  استعدادهاي بالقوه، ورزش
  232/0  91/2  08/0  سنتي استان كرمان -هاي بومي  هاي ورزشي، ورزش حضور تيم

استان كرمان در بخش ) كلية مقاطع تحصيلي(بدني  يتتربنقش كميت دبيران بومي 

  هاي بومي  ورزش
03/0  51/2  075/0  

استان كرمان ) كلية مقاطع تحصيلي(بدني  يت تربنقش كيفيت عملكرد دبيران بومي 

  هاي بومي سنتي در بخش ورزش
06/0  76/2  165/0  

هاي استان  نقش كميت منابع انساني متخصص در ادارات ورزش و جوانان شهرستان

  هاي بومي سنتي كرمان در ورزش
04/0  75/2  110/0  

فعاليت در  منظور بهتوانمندي تخصصي و فني مربيان سطح باالي استان كرمان 

  هاي بومي سنتي ورزش
03/0  73/2  081/0  

هاي فرخنده در بخش  ي ورزشي، در زمان مناسبتها جشنوارهبرگزاري مسابقات و 

  هاي بومي  ورزش
03/0  62/2  078/0  
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 سنتي استان كرمان - ي بومي ها ورزشماتريس ارزيابي عوامل داخلي . 2جدول ادامة 

  وزن ×رتبه   رتبه  وزن  ها ضعف
  135/0  71/2  05/0  سنتي استان كرمان -هاي بومي  ينة ورزشزم دراستفاده از مربيان كارشناس 

  080/0  68/2  03/0  سنتي استان كرمان -هاي بومي  و بلندمدت در ورزش مدت كوتاهيزي ر برنامه
  51/0  58/2  02/0  سنتي در مدارس -هاي بومي  به ورزشتوجه مسئوالن استان كرمان 

  254/0  18/3  08/0  هاي بومي سنتي هاي خصوصي استان كرمان در ورزش گذاري بخش يهسرمامشاركت و 
  136/0  73/2  05/0  سنتي استان كرمان - هاي بومي  نقش نظام استعداديابي در ورزش

  166/0  78/2  06/0  استان كرمانسنتي  -هاي بومي  كميت فضاهاي اختصاصي براي ورزش
  221/0  77/2  08/0  سنتي استان كرمان -هاي بومي  كيفيت امكانات و تجهيزات اماكن ورزش

 -هاي بومي  تعامل و هماهنگي بين ادارات استان كرمان در برگزاري مسابقات ورزش

  سنتي 
05/0  73/2  136/0  

هاي بومي  آموزش و ترويج ورزشي راديو و تلويزيوني استان كرمان در مورد ها برنامه

  سنتي
01/0  48/2  024/0  

  201/0  88/2  07/0  هاي بومي سنتينوجوانان در ورزش ريزي اصولي جهت پيشرفت نونهاالن وبرنامه

  Σ    807/2 =Σ=1  مجموع
  

و  جوانان و ورزش يها اداره كه شد مشخص خارجي و داخلي ارزيابي ماتريس تشكيل از پس

 استفاده (WO)كارانه محافظه هاي استراتژي بايد از استان كرمان عشايري روستايي ورزش هاي يأته

سنتي استان  -بومي  و جوانان و ورزش يها اداره استان كرمان، عشايري روستايي ورزش رو ازاين كنند،

 كرده، احراز برداشت را يا كردن رها ناحيه در خارجي و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس، نهايي نمرة كرمان،

ص  ديويد، آر كتاب فرد از اقتباس) (كارانه محافظه( كردن رها يا محصول برداشت هاي استراتژي از بايد

  .است شده  مشخص 1شكل  در كه كنند استفاده) 379
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  سنتي استان كرمان - بومي  يها ورزش خارجي و داخلي ماتريس. 1شكل 
  

  كرمانسنتي استان  - بومي  يها ورزش تهديدهاي و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط ماتريس. 3جدول 
 Sها  قوت  

 مردم استان كرمان در ةروحي
  هاي بومي سنتي ورزش ينةزم

دسترسي همگان به فضاها و 
هاي بومي  اماكن ورزشي، ورزش

  سنتي استان كرمان - 
حضور نوجوانان و جوانان استان 

هاي بومي  كرمان در ورزش
  سنتي

ي ها استعدادهاي بالقوه، ورزش
  سنتي استان كرمان - بومي 

هاي ورزشي،  حضور تيم
سنتي استان  - هاي بومي  ورزش
  كرمان

يت تأثير كميت دبيران بومي ترب
) مقاطع تحصيلي ةكلي( بدني 

 Wها  ضعف

 استفاده از مربيان كارشناس در
سنتي  - هاي بومي  ورزش ينةزم

  استان كرمان
مدت و  كوتاه يزير برنامه

 - هاي بومي  بلندمدت در ورزش
  سنتي استان كرمان

به ن استان كرمان توجه مسئوال
سنتي در  - هاي بومي  ورزش
  مدارس

 گذاري يهمشاركت و سرما
هاي خصوصي استان  بخش

هاي بومي  كرمان را در ورزش
  سنتي
نظام استعداديابي در  نقش

سنتي  - هاي بومي  ورزش



  95                                           كرمان استان سنتي – بومي هاي ورزش توسعة استراتژي تدوين و طراحي 

 

استان كرمان در بخش 
  هاي بومي سنتي ورزش

كيفيت عملكرد دبيران نقش 
مقاطع  ةكلي( بدني يت بومي ترب
استان كرمان در بخش ) تحصيلي
  هاي بومي سنتي ورزش

كميت منابع انساني نقش 
متخصص در ادارات ورزش و 

هاي استان  جوانان شهرستان
هاي بومي  كرمان در ورزش

  سنتي
توانمندي تخصصي و فني 
مربيان سطح باالي استان كرمان 

هاي  منظور فعاليت در ورزش به
  بومي سنتي

 برگزاري مسابقات و
ورزشي، در زمان  يها جشنواره
هاي فرخنده در بخش  مناسبت
سنتي استان  - هاي بومي  ورزش
  كرمان

  استان كرمان
كميت فضاهاي اختصاصي براي 

سنتي  - هاي بومي  ورزش
  استان كرمان

كيفيت امكانات و تجهيزات 
 - هاي بومي  اماكن ورزش

  سنتي استان كرمان
تعامل و هماهنگي بين ادارات 
استان كرمان در برگزاري 

 - هاي بومي  مسابقات ورزش
  سنتي استان كرمان

راديو و تلويزيوني  يها برنامه
استان كرمان در مورد آموزش 

  هاي بومي سنتي و ترويج ورزش
ريزي اصولي جهت برنامه

پيشرفت نونهاالن و نوجوانان در 
  هاي بومي سنتيشورز

 Oها  فرصت

وجود جوانان و نوجوانان مستعد و 
مند استان كرمان به  عالقه
  هاي بومي سنتي ورزش
مندي مردم استان كرمان به  عالقه

هاي  ورزشكاران و قهرمانان ورزش
  بومي سنتي

قوانين و مقررات حمايتي و 
هاي بومي  در ورزش كننده يتتقو

 ةسنتي استان كرمان در برنام - 
  پنجم توسعة كشور

اعتبارات ورزشي مركز مبارزه با 
 ينةزم مواد مخدر استان كرمان در

  هاي بومي سنتي ورزش
رشد روزافزون فناوري اطالعات و 

 SOهاي  استراتژي

- ورزش بنيادي توسعة به كمك

  سنتي استان كرمان -بومي  هاي
 و مستعد جوانان از استفاده

هاي استعداد يژهو به(مند  عالقه
استان  شهرهاي ةحاشي بالقوه
 )كرمان

 فوتبال مدارس هاباشگاه توسعة

 نامتخصص نظر زير

-كالس برگزاري ميزان افزايش

 با كمك داوري و مربيگري هاي

 خصوصي هاي بخش

 قومي وحدتة روحي از استفاده

 ورزش هاي يأتامكانات ه و مردم

 تبديل در عشايري روستايي

 WOهاي  استراتژي

 استقالل تقويت و منابع افزايش

 جوانان و ورزش هاياداره مالي

 روستايي ورزش هاي يأتو ه

و  استان كرمان عشايري
 بخش اين ورزشكاران

 براي يزير برنامه و تالش 

 ورزشي هايجشنواره برگزاري

 با توجه هااستان ديگر دعوت و

استان  هاي طبيعيجاذبه به
 كرمان 

 هاي يزير برنامه اجراي

اثربخش  بلندمدت و مدت كوتاه
سنتي  - بومي  هايورزش در

 استان كرمان 
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 - هاي بومي  ارتباطات ورزش
  سنتي استان كرمان

استفاده از استعدادهاي نهفته 
هاي استان  شهرستان ةحاشي

كرمان، توسط استعداديابان در 
  هاي بومي سنتي ورزش
مديران و مربيان استان  ةاستفاد

كرمان از علم روزافزون ورزش 
 -هاي بومي  جهت توسعة ورزش
  سنتي استان كرمان

از بزرگان و  يريكارگ به
پيشكسوتان استان كرمان در 

هاي  و اجرا ورزش يزير برنامه
  تان كرمانسنتي اس - بومي 

استفاده از كتابي تخصصي در 
استان كرمان براي شناساندن 

سنتي به نسل  - هاي بومي  ورزش
جديد جهت احيا و توسعة اين 

  ها ورزش

 بدون كاربري و وسيع فضاهاي

 هايورزش ورزشي اماكن به

ة حاشي يژهو به(سنتي  -بومي 
 )استان شهرهاي

-برنامه و هارسانه تعداد افزايش

-با ورزش مرتبط اي يانهرا هاي

 ،يرسان اطالع جهت سنتي هاي
 يمند افزايش عالقه و آموزش

 هاورزش نوع اين به استان مردم

 نمسئوال نظارت و يدتأك افزايش
 بهبود جهت در استان عالي

 دبيران عملكرد كيفيت

مثال  طور به( بدني يتترب
 برگزاري و) ساالري يستهشا

بومي  هايورزش مسابقات متعدد
  استان كرمان سنتي در - 

 در انساني منابع مديريت بهبود

 و جوانان و ورزش هاياداره

 روستايي ورزش هاي يأته

 استان كرمان عشايري

 يا رسانه بيشتر پوشش 

 - بومي  هايورزش مسابقات
 تمايل افزايش سنتي جهت

 براي مالي حاميان

 بخش در اين گذاري يهسرما

 كردن مكانيزه و يانداز راه 

- ورزش اطالعاتي هايسيستم

سنتي استان  - بومي  هاي
 كرمان

 انگيزه ايجاد و هامشوق تعيين 

 بومي هايورزش ورزشكاران در

 سنتي

 داوران و مربيان تعداد افزايش 

 هايفعاليت كردن علمي و

 - بومي  هايورزش ورزشي
 سنتي استان كرمان

  
 Tتهديدها 

تأثير افزايش آمار جوانان و 
نوجوانان بيكار در استان كرمان 
كه به انجام كارهاي غيرقانوني و 

  پردازند پردرآمد مي
بيكاري در  تأثير افزايش نرخ

هاي  استان كرمان در بخش ورزش
  بومي سنتي

افزايش آمار قاچاقچيان مواد نقش 
مخدر در استان كرمان در بخش 

  هاي بومي سنتي ورزش
افزايش آمار معتادان به مواد نقش 

مخدر در استان كرمان در بخش 
  هاي بومي سنتي ورزش

 STهاي ياستراتژ

 و اخالقة مقول به ويژه توجه

 -بومي  هايورزش در فرهنگ
 جهت سنتي استان كرمان

 توسعة

 وحدت باالي يةروح از استفاده

 در استان كرمان مردم قومي

 سوء تأثيرات كاهش جهت

ورزشي  هايحيطه شدن سياسي
سنتي استان  -بومي  هايورزش
 كرمان

-ورزش توسعة استراتژي تدوين

 سنتي استان كرمان -بومي  هاي

  

 WTهاي  استراتژي

 گذاري يهسرما بخش به توجه

 كاهش جهت در خصوصي

- ورزش كه هاييزمينه تمامي

 سنتي را تهديد - بومي  هاي

  كنند مي

-ورزش توسعة استراتژي تدوين

استان سنتي  - بومي  هاي
  كرمان
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شركت  هاي ينهروزافزون هزنقش 
اي ه در مسابقات در بخش ورزش

  سنتي استان كرمان - بومي 
زندگي ماشيني، صنعتي و نقش 

غيرفعال مردم استان كرمان در 
  هاي بومي سنتي بخش ورزش

غيرورزشي از اماكن  ةاستفادنقش 
هاي بومي  ورزش ينةزم ورزشي در

  سنتي استان كرمان - 
و  اي يانههاي را بازينقش 
هاي مجازي در بخش  سرگرمي

ن سنتي استا - هاي بومي  ورزش
  كرمان
ميزان درآمد مردم استان نقش 

هاي بومي  كرمان در توسعة ورزش
  سنتي

  

  يريگ جهينتبحث و 
 خارجي عوامل بيني پيش و داخلي عوامل صادقانة وتحليل تجزيه آن تبع به و مناسب راهبرد تعيين

 و ها سازمان از بسياري موفقيت رمز بنابراين .است سازمان يك بيشتر وري بهره و موفقيت كنندة تضمين

 بررسي و )ها ضعف و ها قوت( داخل موجود منابع صحيح وتحليل تجزيه تواند مي هاي مديريتي، پروژه

 ترين مشكل از خارجي و داخلي اصلي عوامل مقايسة .باشد )تهديدها و ها فرصت(خارجي  هاي موقعيت

 .دارد نياز خوبي هاي قضاوت به كه است تهديد و فرصت ضعف، قوت، ماتريس نقاط تهية هاي بخش

راهبردهاي  اجراي در. ندارد وجود مقايسه قابل عوامل مجموعه بهترين به نام چيزي كه است ذكر شايان

SO طورمعمول به .كند برداري بهره خارجي هاي فرصت از كوشد مي داخلي هاي قوت از استفاده با سازمان 

 آنجا به كنند تا مي استفاده WO , ST , WT راهبردهاي از چنين موقعيتي به رسيدن براي ها سازمان

 كوشد مي دارد، اي عمده هاي ضعف سازمان يك كه هنگامي .گيرند بهرهSO راهبردهاي از بتوانند كه برسند

 پيشرفته كشورهاي توسعة زيربناي كه داشت اذعان بايد .كند تبديل ها به قوت را آنها يا ببرد بين از را آنها

 است، موردنياز متخصصان تربيت و انساني نيروي بعد در آنها دقيق گذاري سرمايه مرهون ورزش امر در

 ديگر كارگيري به در تأثيرگذار و مهم عامل و حركت اصلي محور نيروي انساني سيستمي هر در چراكه
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 اطالعات كردن روز به براي تخصصي هاي كارگاه برگزاري .رود مي شمار به سيستم آن اختيار در منابع

 علمي هاي انديشي هم و ها همايش برگزاري و برنامه فوق هاي ورزش و مسئوالن سرپرستان مديران، مربيان،

  ).7(بود  خواهد ثمربخش انساني نيروي امر تربيت كردن مرتفع در تخصصي

 ،)1390( پناهي سيف ،)1388(گودرزي  ،)1386( تحقيقات زير با نتايج تحقيق نصيرزاده نتايج

 و رشد قسمت رد همگي كه بودند ناهمسو ،)1392(و رضوي ) 1391(گودرزي  ،)1391(زاده  خسروي

 با) 1390( محمدي و) 1391( نظري ،)18)(1392(تحقيق حسيني  نتايج .گرفتند قرار تدافعي يا توسعه

  .گرفتند قرار (WO) كارانه  محافظه منطقة در همگي كه بودند همسو تحقيق نتايج اين

 كرمانسنتي استان  -بومي  هاي ورزش شد مشخص خارجي و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس براساس

 هاي فرصت از گيري بهره با سازمان كه است اينWO هاي  استراتژي از هدف. دارد قرار WOدر موقعيت 

هاي  سازمان با مشاركت .برآيد سازمان درون در موجود هاي ضعف رفع درصدد بيرون محيط در موجود

از  دسته اين زمرة در آنها آموزش و شرايط داراي افراد استخدام و خاص هاي استراتژي داراي و قوي

 ورزش هاي هيأت و جوانان و ورزش هاي اداره كه است آن بيانگر نتايج اين ).4( دارد قرار ها استراتژي

توسعة  براي را هايي استراتژي است، شايسته كه طور آن نتوانسته استان كرمان عشايري روستايي

حسيني  تحقيق هاي يافته با تحقيق هاي يافته كه كند طراحي سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش

 .دارد همخواني )1390( و محمدي) 1391( ، نظري)18) (1392(

 نتيجه اين به و كند مي اشاره ورزش در سازي خصوصي امر اهميت به خود تحقيق در )1384( رضوي

 نيز حاضر تحقيق در راهبرد اين .)19(شود  مي ورزش در كارايي افزايش سبب سازي خصوصي كه رسد مي

سنتي  -بومي  هاي ورزش توسعة و پيشرفت در مهمي نقش تواند مي خصوصي بخش كه است شده  اشاره

 شد بيان رضوي تحقيق در خصوصي بخش به ورزشي اماكن واگذاري همچنين .باشد داشته استان كرمان

جمله از  .است سنتي استان كرمان - بومي  هاي ورزش روي پيش هاي فرصت از تحقيق اين در و نيز

انساني  نيروي و مربيان تربيت دقيق، ريزي برنامه )1385( آذين بدري تحقيق در شده ارائه راهبردهاي

تحقيق  در شده تدوين راهبردهاي با كه است مربيان علمي ارتقاي و آموزشي هاي دوره برگزاري باتجربه،

ورزش  انساني منابع جايگاه كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در آذين بدري همچنين .همسوست حاضر

جايگاه  با كه كرد، استفاده تغيير هاي استراتژي از بايد و دارد قرار ضعف منطقة در كشور ژيمناستيك

 تحقيق در شده ارائه هاي استراتژي ولي نيست، همسو سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش استراتژيك

 ترين مهم )1388( گودرزي .)2(همسوست  حاضر تحقيق در شده تدوين هاي استراتژي با بدري آذين
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  تربيت و جوانان و ورزش كل اداري بين هماهنگي ايجاد ورزشكاران، مالي تقويت بنية شامل را راهبردها

 كردن علمي ورزشي، امكانات از بهينه استفادة منظور به دولتي هاي ديگر دستگاه و ها آموزشگاه بدني

سنتي استان  -بومي  هاي ورزش توسعة راهبردهاي با كه كرد بيانورزش  و بدني تربيت  هاي فعاليت

 اشاره رسانه در نوين هاي بازي نمايش تبليغ و امر به خود تحقيق در) 1390( نيازي .)7(بود  همسو كرمان

 عموم به محلي و بومي هاي بازي اي پوشش رسانه عدم را محلي بومي هاي بازي ضعف عمدة علل و كند مي

 بومي، هاي بازي اجتماعي و كاركردهاي اقتصادي و فرهنگي هاي با ريشه جامعه نكردن آشنا و جامعه

 هاي بازي برتر محلي، معرفي نكردن ورزشكاران و بومي هاي بازي به جوانان و ورزش وزارت نپرداختن

 كتابي نبود همچنين و ها استان و محلي بومي هاي بازي با ورزش معلمان ها، ناآشنايي استان محلي و بومي

 هنرور .)12(دارد  همسويي تحقيق حاضر نتايج با كه داند مي محلي و بومي هاي بازي در زمينة مدون

 هايي راهبرد از سنتي بايد -بومي  هاي ورزش توسعة براي كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در) 1393(

 قالب در برگزاري و پرورش، آموزش  هاي برنامه سنتي در -بومي  هاي ورزش مسابقات گنجاندن مثل

 ايجاد جذاب، فضاهاي و ها در محيط برگزاري بدني، تربيت  معلمان آموزش المللي، بين و ملي هاي جشنواره

 علمي اصول براساس آنها علمي كردن، جوانان و ورزش وزارت در محلي و بومي هاي ورزش ادارة كل

 از رساني اطالع و آموزش اين بخش، بودجة افزايش، رويدادها و مسابقات از باكيفيت تصويربرداري ورزش،

 با كه ها استفاده كرد، و دانشگاه مدارس در آموزش پژوهشي، هاي فعاليت از حمايت ها، رسانه طريق

  ).20(دارد  همسويي حاضر تحقيق هايي راهبرد

 سپس و راهبردها بلندمدت، اهداف مأموريت، انداز، چشم ابتدا استراتژي تدوين روند به توجه با

  :از اند عبارت كه شد، تدوين سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش توسعة هاي استراتژي

   سنتي استان كرمان -بومي  يها ورزش انداز چشم
  .بهتر زندگي به اميد و بانشاط ورزشكار، سالم، اي جامعه به رسيدن •

  سنتي استان كرمان -بومي  يها ورزش تيمأمور 

تمامي  بين در قهرماني و پهلواني اخالقي، اصول رعايت سنتي با -بومي  هاي ورزش ترويج و ارتقا •

  .استان كرمان اقشار
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 سنتي استان كرمان -بومي  يها ورزش بلندمدت اهداف

ساله،  5 افق در استان كرمان جوانان و نوجوانان سنتي به -بومي  هاي ورزش شناساندن و بازيابي

 20 افق در استان سراسر در سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش مخصوص ورزشي اماكن ساختن

هاي استان  شهرستان تمامي در متخصصان نظر زير عشايري و روستايي ورزش هاي هيأت اندازي ساله، راه

 به سنتي استان كرمان -بومي  هاي ورزش زن و مرد ورزشكاران جمعيت ساله، افزايش 10 افق در كرمان

سنتي  -بومي  هاي ورزش هاي باشگاه كيفي و كمي ، افزايش.موجود به وضع نسبت درصد 10 ميزان

  .ساله 20 افق در استان كرمان

   سنتي استان كرمان -بومي  يها ورزش شدة بندي اولويت راهبردهاي نيتر مهم
 سنتي بومي هاي ورزش توسعة استراتژي تدوين

سنتي استان  - بومي  هاي ورزش توسعة جهت در مالي منابع افزايش منظور به خيرين شوراي تشكيل

سنتي استان  -بومي  هاي ورزش توسعة براي آنها با برخورد و مخدر مواد قاچاقچيان از جلوگيري، كرمان

 پشتيبان سنتي جهت -بومي  هاي ورزش به مند عالقه ورزشي پيشكسوت خيرين از گيري كرمان، بهره

بومي  هاي ورزش فرهنگ ايجاد، مناسب و موفق الگوهاي به توجه با مناسب استعداديابي نظام مالي، ايجاد

 بنية تقويت، مالي اسپانسرهاي و حاميان جذب براي مناسب اي زمينه ايجاد، استان كرمان سنتي در -

 ورزشكاران در انگيزه ايجاد و ها مشوق تعيين، سنتي بومي هاي ورزش بخش در ورزشكاران مالي

 اعالم جهت عشايري و روستايي ورزش هيأت براي روزشده به سايت ايجاد، سنتي بومي هاي ورزش

  .استان كرمان در ها جشنواره همچنين و مربيگري داوري، هاي مسابقات، كالس برگزاري

 سنتي استان كرمان -بومي  يها ورزش اجرايي يها استيس 

 ايجاد كرمان، سنتي استان -بومي  هاي ورزش ترويج توسعة سنتي، بومي مسابقات برگزاري

 عنوان به ورزشي متخصصان از استفاده متخصصان، سنتي زير نظر - بومي  ورزش ورزشي هاي باشگاه

 اماكن سنتي، افزايش بومي هاي ورزش روي گذاري سرمايه افزايش سنتي، بومي هاي ورزش استعداديابان

 ورزشي اماكن كلية از غيرورزشي استفادة ممنوع كردن سنتي استان كرمان، - بومي  هاي ورزش ورزشي

 مالي حاميان جذب سنتي استان كرمان، -بومي  هاي ورزش نخبة ورزشكاران از حمايت استان كرمان،

 متعدد ورزشي مسابقات سنتي استان كرمان، برگزاري - بومي  هاي ورزش بخش در گذاري سرمايه براي

 هاي هيأت در متخصص از افراد دهها، استفا ورزش اين ورزشكاران در انگيزه ايجاد سنتي براي -بومي 

 براي مختلف سني هاي رده در منظم هاي استعداديابي برگزاري استان كرمان، عشايري روستايي ورزش
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 اين سوي به و نوجوان جوانان دادن سوق جهت رايگان ورزشي اماكن ايجاد نهفته، استعدادهاي كشف

  .ها ورزش
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Abstract 

The aim of this study was to design and codify development strategy of 

local-traditional sports in Kerman province. The research method was 

descriptive and case study. The statistical population consisted of experts in 

interview and identification of strengths, weaknesses, opportunities and 

threats parts and all athletes, experts, referees, coaches, managers and 

experts in local-traditional sports in Kerman province in the distribution of 

questionnaires part (N=1600). As the population size was determined, the 

statistical sample was 210 subjects by Krejcie and Morgan Table and 193 

standard questionnaires were collected. To analyze the data, descriptive and 

inferential statistics and SWOT analysis were used. The final score of 

internal factors evaluation matrix (2.807) and external factors evaluation 

matrix (2.429) showed that strategic position of local-traditional sports in 

Kerman province was located in the conservative region (WO). 
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