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 همگانی استان يزدطراحی و تدوين برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش 

 

 – 3مجید جلالی فراهانی – 1د گودرزی وممح  – 1سیدمحمدامین عرب زاده تفتی

  0 قهفرخی ابراهیم علیدوست
 

 ايران تهران، ، دانشگاه تهران،و علوم ورزشی دانشکدة تربیت بدنی ،. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی1

 ايران تهران، ، دانشگاه تهران،و علوم ورزشی دانشکدة تربیت بدنی. استاد مديريت ورزشی، 1

 ايران تهران،  ، دانشگاه تهران،و علوم ورزشی دانشکدة تربیت بدنی. دانشیار مديريت ورزشی، 0و3

 چکیده
 راهبردپژوهش حاضر از نظر بود.  زدیاستان  یورزش همگان ۀتوسع یراهبرد ۀبرنام نیو تدو یطراحهدف از این پژوهش، 

از فر ن 33آماری تحقیق ً ۀجامعاست. هدف از نوع تحقیقات کاربردی  توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ
و  قاتیتحقی وزارت علوم و بدن تیتربی علم أتیه رانیمدنفر(،  12) استان یعالآموزش  مؤسسات تربیت بدنی تاداناس

ی استان بودند خصوصی و دولتی نهادها رانیمد نفر( و12ی استان )بدن تیترب کارشناساننفر(، مدیران و  2ی استان )فناور
بررسی نقاط قوت،  ۀسؤال در زمین 33شده حاوی تهیه ۀپرسشنامنفر(.  7ی نقش دارند )ورزشی هاتیفعالۀ نیزمدر  که

نظر گرایش صاحب تاداننفر از اس 11تعیین روایی پرسشنامه از  برایضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود. 
 قابلیت پایایی، از روش یریگمنظور اندازهمورد تأیید آنها قرار گرفت. به ۀمدیریت ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنام

 دهدمیکه نشان  /. است98 حاصل از پرسشنامه یهااین مقدار براساس داده .استفاده شد SPSS افزارآلفای کرونباخ و نرم
 11قوت،  9نشان داد که در زمینۀ ورزش همگانی،  هاافتهی .استبرخوردار  لازماز قابلیت پایایی  مورد استفاده، ۀپرسشنام
و بحث و تبادل نظر گروهی  SWOTآنها در ماتریس  لیوتحلهیتجزتهدید وجود دارد که پس از  11فرصت و  8ضعف، 

ی هالیتحلقرار دارد و در نهایت، براساس  SOمشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقۀ 
راهبردهای لازم برای  نیترمهمراهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعۀ ورزش همگانی در این استان شد. 

ی، مگانهی ورزش هاگاهیپادر  کردهلیتحصی متخصص و انسانی روینتوسعۀ ورزش همگانی استان یزد عبارت از استفاده از 
 ی ورزش بانوان بودند.برای اماکن جادیا ی سراسر استان وهمگانی ورزش هاگاهیپاسعۀ تو

  

 یدیکلگان واژ

 .SWOTبرنامۀ راهبردی، توسعه، یزد، 
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 مقدمه

ی هارسالتبه اهداف و  لینبرای  شیخوی هاتیمحدودو  امکاناتی از آگاهی ورزشی امروزی با هاسازمان

ی راهبردی را انتخاب کرده و در زیربرنامه کردیرو، ندهایفراو  هاهیرویۀ منابع و وحدت سابلندمدت در 

 هاسازمانی ورزشی زیربرنامهشده است. در واقع  نیتدوو  میتنظی فراوانی راهبردی هابرنامهچارچوب  نیا

 (.1) شودیمی کارکنان منجر شغلی کارامدنشاط و  شیافزاو  بتیغبه کاهش 

 که اندافتهیدرفراست به رانیمد، کردهرا احاطه  هاسازمان کهی آورشگفت راتییتغبا  ریاخدر سنوات 

 به ثمر خود رای هابرنامه توانندیمبلندمدت بهتر  دری سازمان هاتیمأموراهداف و  نییتبو  نییتعبا 

 رونیزاانشان دهد.  واکنشخود  طیمحو بهتر به  کند کارسازمان بهتر  کهی فراهم آورند بیترتبرسانند و 

 نیا کمکمطرح شده است. به  هاسازمانضرورت در  کعنوان یی و جامع بهراهبردی هابرنامهاستفاده از 

و سازمان را در مقابل  نیمع ندهیآی خود را در هایریگجهت شودیمقادر  تیریمدی، زیربرنامهنوع 

سازمان  ی ازروشن ریتصوتا  ندکیم کمک تیریمدی جامع به زیربرنامهی مجهز سازد. آتو تحولات  راتییتغ

از  نیبنابرای هماهنگ سازد. واحدی راهبرد لوای سازمان را در هاتیفعالدست آورد و و اهدافش به

امروز  طیمحی هایدگرگون وی، تحولات راهبردی بلندمدت و زیربرنامهی آوردن به رو لیدلا نیترمهم

 کهیطوربه باشد، گراطیمح و نگرندهیآ که رندیگ بهرهی زیربرنامه ینوع از دیبا نیبنابرا. هاستسازمان

 سازمان تعامل نحوۀ و سازمان آنها بر ریتأث بلندمدت یزمان افق ی، درطیمحتحولات  و عوامل ییشناسا ضمن

ی افراد روان ی وجسمانسلامت  نیتأم، امروزه ورزش از عوامل گریدی سواز  (.3) کندآنها را مشخص  با

ی هاتیفعالکردند مشارکت افراد در  انیب (.3112)و همکاران  1سوهن کهیطوربه. شودیمجامعه محسوب 

 تیعالفی راهبردی زیربرنامه. شودیمی جسمانی و روانی و شناختی، اجتماعی سبب توسعۀ بدنی و کیزیف

کار به ننایاطمو  اتیعملی و منابع، توسعۀ انرژ، تمرکز هاتیاولو نییتعی برای است که سازمانی تیریمد

ی برا شدهیطراحی از اعمال امجموعه ای روشبرنامه،  ک( راهبرد ی3112) 3ۀ گرنتدیعق(. به 3رود )می

 و یگذارهیسرما اهداف و بلندمدت اهداف نییتعشامل  راهبرد قتیحق اجراست. در ای به هدف یابیدست

ی و نظر از است. اهداف نیا به یابیدست یبرا ازین مورد دادن منابع صیتخص و یاتیعمل یواحدها یسازگار

 راه از دوم ی،ریگمیتصم تیفیک تیتقو راه از ؛ نخستکندیم کمکسازمان  مؤثر تیریمد به راهبرد

 راهبردی برنامۀ .بلندمدت اهداف یریگیپ بر سازمان تمرکز قیاز طر و سوم منابع و لاتیتسه یهماهنگ

                                                           
1. Cohen1 

2. Grant 
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 آنجا به ندهیآ در خواهدیم سازمان که است ییجا دارد؛ قرار آن در سازمان که است یراهاز  جامع یانقشه

 (.2، 2دارد ) اندازچشم سال 11 تا طور معمولاً و به برسد

 یتیخصوص چنان از ها،سال نیا در حادث دیجد یازهاین با همراه دهۀ گذشته چند رخدادهای

 قابلهم ازهاین و رخدادها نیا با توانینم رمنعطفیغ و متداول یزیربرنامه بر هیتک صرف با که برخوردارند

 ژهیوبه و بلندمدت یزیربرنامه سمت به نظرانو صاحب رانیمد توجه قبل دهۀ سه از رونی. ازاکرد

 برای افتهیسازمان اقدامی توانیم را راهبردی یزیربرنامه واقع در. است شده راهبردی جلب یزیربرنامه

 همانند ورزشی یهاسازمانبر این (. افزون6) کرد فیتعر یادیبن اقدامات دادن انجام و هامیتصم اتخاذ

 ۀ خودژیو مسائل با و دارند قرار جهانی و یطیمح تحولات و رییتغ معرض در یرورزشیغ یهاسازمان

 زمان در دبتوانن تا کنند نظارت خارجی و داخلی یدادهایرو بر پیوسته رندیناگز رونی. ازااندبانیگربهدست

 ندارزشم و متعالی هدف نیا به توانیم زمانی دهند. اما وفق راتییتغ با را خود ضرورت، برحسبو  مناسب

 امعه،ج اقشار ریسا وها وزارتخانه ،کیالمپ ملی ۀتیکم ،هاونیفدراس مانند نهادها وها سازمان ریسا که دیرس

 داشته را خود یهاتیفعال در قاتیتحق و پژوهش از یمندبهره و علمی ورزش سویبه حرکت دغدغۀ

 به دنرسان یاری در ایبالقوه ییتوانا که راهبردی عنوانبه بدنی تیفعال و ورزش نقش نی. بنابراباشند

 حائز اهمیت است.  اریبس دارد، اقتصادی و اجتماعی سلامتی، اهداف

ا انسان شده است. ب یبدن یهاتیفعال نیگزیجا یکیو الکترون ینیماش لیدر حال حاضر اغلب وسا

سال  هاونیلیپرتحرک او که م یو زندگ وستهیوقوع پبه یانسان یزندگ وۀیکه در ش یدگرگون نیتوجه به ا

ه سال ب ستی، در ظرف دوافتهینسل به نسل انتقال  یطور وراثتشده و به نهینهاد اشیدر ابعاد وجود

ازحد فناوری بر زندگی افراد، سبب شده مدرنیته و تأثیرات بیش نیهمچن(. 7) شده است لیسکون تبد

 کهیورطپنجه نرم کنند. به و ت جسمانی و روانی ناشی از فقر حرکتی دستلااست که شهروندان با مشک

را انجام  تیفعال شدۀهیجهان سطوح توص تیدرصد جمع 60 که زندیم نیبهداشت تخم یسازمان جهان

 بردارد دررا  یادیز یاقتصاد نۀینفر است و هز ونیلیمرگ سالانه دو م لیدل یتحرکیب نکهیو ا دهندینم

درت، )ق یاستخوان، کاهش عملکرد بدن ی، پوکیعروق -یقلب یهایماریبا ب تحرکیب یسبک زندگ(. 8)

 سدۀدر  نیبنابرا (.11، 9) در ارتباط است ریوممرگ لیخطر تمام دلا شی( و افزایریپذانعطاف و استقامت

 ندیدر فرا ی(. از طرف11) شودیم محسوب یاز معضلات بهداشت یمدرن امروز یدر زندگ یتحرکحاضر کم

رخوردار ب یهمراه با سلامت یافراد آن از عمر طولان شتریکه ب یاسالم و جامعه یانسان یرویتوسعه، داشتن ن

 یکشورها لیدل نیبه هم (.11) دیآیم حساببه یو فرهنگ یانسان مهم توسعۀ یهاباشند، از شاخص
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تا با استفاده از  در جامعه دارند یبدن تیبه گسترش ورزش و ترب یتوجه خاص یو صنعت شرفتهیپ

توسعه  یهاو رشد و گسترش ورزش هم خود را به شاخص یو اقتصاد ی، اجتماعیبهداشت یدستاوردها

 یزیرتوسعه برنامه گریتحقق اهداف د یسالم و کارامد برا یانسان یرویکرده و هم با استفاده از ن کینزد

 جادیهدف ا که با هستند «یهمگان یهاورزش» رگذاریمنظم و تأث یبدن یهاتی(. از انواع فعال13) کنند

سبب شده است که نیاز به  مسئلهاین . شوندیم یریگیو سلامت در سطح جامعه پ ینشاط، شاداب

مسئول در این حوزه نیز، بیش از  یهاو سازمانپیش احساس شود،  از ورزش همگانی بیش یهاتیفعال

در  خوبی یهاشرفتی. در این زمینه پکنندیورزش همگانی فعالیت م یهاتیریزی فعالپیش در برنامه

 همگانی ورزش هنوز ،هاتیفعال این مۀچند سال اخیر در کشورمان حاصل شده است، اما با وجود ه

شهرها نالدر ک رسدینظر مایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. به یهاخانواده مصرفی اقلام از یکی عنوانبه

 هداشت مثبتی تأثیرات همگانی ورزش زۀمنظم در حو یهاوضعیت بهتری وجود دارد و تبلیغات و برنامه

ش لاما در شهرهای کوچک و نواحی محروم، کمبودهای فراوانی در این حوزه وجود دارد و نیاز به تا. است

 هرعنوان یک فرهنگ و یکی از ملزومات زندگی روزمورزش همگانی به عۀجانبه برای توسچشمگیر و همه

 (. 13شود )می احساس شهروندان

ی ریناپذجبرانی هالطمه شکیبی شاخص، هاسازمانجامعه و  در سلامتبا وجود نقش مهم ورزش 

جه تو ازمندینی در استان است که مؤثردنبال خواهد داشت. ورزش در استان یزد بخش جامعه به کلی برا

ف و یی نقاط ضعشناسا تینهایی شود و در شناسااستان باید  نیاگفت مشکلات  توانیماست. در واقع 

در موارد ذکر شده استان  نیا وضعیت بهبود بهی بخش همگانی هاقوتو  هافرصتی روو تمرکز  دیتهد

 . شد خواهد رمنج

ی ورزش در استان یزد است. اثربخش شیافزای راهبردی، زیربرنامهی ریکارگبه، گریدمنفعت مهم 

ی را روشن ساخته و بر آن سازمان، موضوعات راهبردی برندیمکار یی که برنامۀ راهبردی را بههاسازمان

دهند و به ی پاسخ  میمنطقصورت ی بهخارجی و داخلی فشارهاو  تقاضاهابه  نیهمچن. کنندیمنظارت 

ی ی راهبردزیربرنامهبا استفاده از  گریدعبارت . بهابندییم رییتغی طیمح طیشرای کارامد با اوهیش

 (. 12) شودیماثربخش در سازمان فراهم  تیریمدی هانهیزم

 نیتدو و راهبردی تفکر جادیا تیاهم کشور همگانی ورزش توسعۀ یهااستیس اجرای راستای در

 در همم نیا اگرچه. ستین دهیپوش کسی بر شدهنییتع شیپ از اهداف تحقق برای راهبردی مؤثر برنامۀ
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 ،رانیا در قاتیتحق براساس اما داشته، رشد رو به روندی آن، تیاهم توجه به با یی،اروپا کشورهای شتریب

 (. 12است ) تأمل قابل نکات دارای ی ورزشیهارساختیز کنونی تیوضع به توجه با

 قشن و دهیپد نیا تیاهم از حاکی اقتصادی و یاسیس اجتماعی، فرهنگی، یهادهیپد با ورزش ارتباط

 اب کشور هر در ورزش شرفتیپ و توسعه کلی نگاه کی در و کشورهاست ملی ی توسعۀهابرنامه در آن

 تیهنگف یهایگذارهیسرما است که شده سبب موضوع نی. ای داردکینزد ارتباط کشور آن قدرت و اقتدار

 (.16گیرد ) انجام کشورها بیشتر در ورزش توسعۀ برای

 اقشار بین در ورزش گسترش و توسعه راستای در همگانی ورزش در اجتماعی مشارکت سیاست

 و نشاط افزایش به کمک و افراد تحرک کاهش جبران زمینۀ در آن مزایای از گیریو بهره جامعه مختلف

 چند گذشت وجود با. است رشدی به رو جامعۀ هر هایاولویت از روانی شهروندان، و جسمانی سلامتی

 برخی و شودمی تقسیم نابرابر طوربه ورزش در فرصت مشارکت هنوز همه، برای ورزش سیاست از دهه

از ورزش،  یریگبا بهره یهمگان(. ورزش 11دارند ) ورزش به کمتری دستیابی محروم، اجتماعی هایگروه

اربرد ساز در جوامع کانسان یمدل ۀو توسع یسازادهیپ یبرای عنوان ابزاربه یهمگان یبدن تیو فعال نیتمر

ه ک. چنانندکنشرکت  یورزش همگان ۀحوز در توانندیم یینژاد و مذهب و توانا ت،یافراد با هر مل ۀدارد. هم

نسبت به  رانیدر ا یهمگان ورزش تیوضع دهد،ینشان م یمار و ارقام شرکت افراد در ورزش همگانآ

د وجو لیدلبه حاضر، خود نامطلوب است. در حال ۀردهم یکشورها گرید یجهان و حت ۀشرفتیپ یکشورها

 تمشارک زانیاز م یو قطع قیمار دقآ ،یبدن تیپرداختن به فعال ۀو نحو زانیمختلف در مورد م یهااددیرو

نشان  یمشارکت را ناکاف زانیمار و ارقام موجود، مآ تمامیدر کشور وجود ندارد، اما  یدر ورزش همگان

در کنار  کند که دایتوسعه پ ییتا جا یاست که ورزش همگان نیبر ا زین یمسئولان ورزش دیتأک و دهندیم

 (19گیرد ) قرار مردم زندگی سبد از بخشی عنوانروزمره، به یهاتیفعال

ی راهبردی زیربرنامه نیتدودهۀ گذشته به  کی یطی در کشور ورزشی هاسازمانتعداد زیادی از 

ی هاورزشی مل ونیفدراس، کیالمپی ملۀ تیکمبه  توانیم انیم نیاکه در  اندکردهخود مبادرت 

 نیهمشطرنج و... اشاره کرد. در  ونیفدراسی، دانیدووم ونیفدراسی، سواردوچرخه ونیفدراسی، دانشگاه

 یهامیتقو نیتدودر کنار  شیخوی مطلوب ارتقای توسعه و برای کشور ورزشی هاسازمانلب، زمینه اغ

. توسعۀ ورزش همگانی در استان یزد انددادهقرار  شیخو، برنامۀ راهبردی را سرلوحۀ عمل انهیسالی ورزش

ی والابه اهداف  دنیرسی براتوجه خاص است.  ازمندینو  شودیمی آنان وربهرهنشاط و  شیافزاموجب 

ی گامی مشخص راهبردهااهداف و  نییتعبا  کهاست  ازینبرنامۀ راهبردی  کورزش در این استان به ی
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 اهداف برداشته شود.  نیابه  دنیرسی برا

با  یورزش همگان ۀدر حوز یکه در خصوص مدلساز دهدیحوزه نشان م نیا یهاپژوهش یبررس

موضوع همچنان در سطح  نیپرداختن به ا تیگرفته اهمصورت یهاپژوهشه و گرفتانجام هایاقدام وجود

 است. ذاررگیتأث یورزش همگان ۀدر کمک به توسع شپیاز  شیت بتحقیقا نیا جیجامعه وجود داشته و نتا

 ،یاجتماع ،یرفتار ،یاحساس ،یشناخت ،یشناختروان ،یستیز ،یشناختتیر مطالعات عوامل جمعبیشت

 ۀنیمدر ز یاریبس یهاتاکنون مدل ی،مدلساز ۀنیاند. در زمکرده یو بررس ییرا شناسا یطیو مح یفرهنگ

 یورزش همگان ۀتوسع ۀنیدر زم یبه مدلساز یمحدود قاتیتحق رانیارائه شده است. در ا یورزش همگان

 مدارس یورزش انجمن است: آورده خود تیمأمور یۀانیب در یکنتاک التیا ی مدارسورزش . انجمناندپرداخته

 یجوانمرد بر دیتأک با و مؤثر یاوهیش با را یورزش یهابرنامه و هاتیفعال تیفیک نیبالاتر دیبای کنتاک التیا

 انجمن نیامهم  یراهبردها از یبرخ .سازد برقرار ورزشکار آموزان دانش آموزش توسعۀ و یدوست و ورزش

 آموزش آموزان، آموزش دانش یبرا یبانیپشت نقش توسعۀ انجمن، یمال ثبات نیتضم و حفظ از: اندعبارت

 در یجوانمرد و یمردانگ جیترومدارس،  از یزیمم و نظارت توسعۀ انجمن، یانسان منابع یاحرفه توسعۀ و

 (.18اصلاح ساختار ) و ینیبازب و تماشاگران، و انیمرب آموزان، دانش انیم

 یهادر دانشگاه یورزش همگان ۀموانع توسع یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1382) یو اسد یآصف

 ۀدسته مانع در توسع 8 که دندیرس یجهنت نیبه ا «آن ۀتوسع یکاربرد یراهکارها ۀشهر تهران و ارائ یدولت

موانع  ،یزریبرنامه و گذاریاستیاند از: موانع سعبارت تیاولو بیترتدانشگاه مؤثرند که به یورزش همگان

 و موانع یموانع فرد ،یموانع انسان ،یموانع اطلاعات ،یموانع قانون ،یانع آموزشمو ،یموانع مال ،یشناخت

در پژوهشی دیگر دانشگاه ارائه شد.  یورزش همگان ۀتوسع یبرا ییهم راهکارها انی. در پایرساختیز

 «در استان هرمزگان یورزش همگان ۀتوسع یالگو یطراح» نامبا  ی( در پژوهش1386و همکاران ) یسواد

 ۀعاد توسعاب ریمس لیبرخوردار است. تحل یاز برازش مطلوب قیتحق یکه ساخت نظر ندیدرس جینتا نیبه ا

، 81/1 بیبا ضرا بیتتربه یمنابع و رفتار ت،یریبر عوامل مد یطیاستان نشان داد عامل مح یورزش همگان

 بیبا ضرا بیترتو منابع به یرفتار هایبر عامل تیریعامل مد نیگذار است. همچنریتأث 22/1و  26/1

 توانیپژوهش م یهاافتهیاثرگذارند. براساس  یبر سطح رفتار 66/1 بیو عامل منابع با ضر 81/1و  81/1

مثبت  ۀمداخل ،یطیعوامل مح تیحما چوبشدن ورزش در استان هرمزگان براساس چار یگفت که همگان

رورت ض نی. بنابراردیپذیصورت م یوامل رفتارع قیاز طر تینهادر منابع و  یبسترساز ،یتیریعوامل مد

 .(31) شده باشد لیو تحل ییبر الگو شناسا یاستان مبتن نیدر ا یورزش همگان ۀتوسع هایمشیدارد خط
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فرهنگ ورزش  ۀثر بر توسعؤعوامل م ییشناسا»با عنوان  ی( در پژوهش1381و همکاران ) ینسترن بروجن

ش فرهنگ ورز ۀعامل در توسع نیترکه عامل اصول و ساختار مهم دندیرس هجینت نیبه ا «رانیدر ا یهمگان

مطلب بر ضرورت آموزش در  نیدوم قرار گرفت. ا ۀدر رتب یبوده است. آموزش ورزش همگان یهمگان

بر زمان یندایفر یفرهنگ ورزش همگان ۀ. توسعدیافزایدر کشور م یفرهنگ ورزش همگان ۀتوسع یراستا

( در پژوهشی با نام 1381پور و همکاران )جوادی. (31) طلبدیمسئولان را م یخواهد بود که عزم جد

که  به این نتایج رسیدند« و ارائۀ الگو رانیا یدر ورزش همگان یاستگذاریموجود س ندیفرا یشناسبیآس»

مطالعات و  ،یعلم نیتدو ر،یتفس ل،یتحل ،یاقتصاد طیها، شراباورها و فرهنگ ،یسازمان یهامؤلفه

 ندیموجود در فرا یهابیکشورند و آس یورزش همگان یاستگذاریمؤثر در س یهاها، مؤلفههشپژو

 ف،یضع ساختارجمله ضعف در نظارت و کنترل،  از یکشور شامل عوامل یدر ورزش همگان یاستگذاریس

 ،یانسان یروین فیمحدود، عملکرد ضع یها، منابع مالرسانه فیو اجرا، عملکرد ضع یزیرضعف در برنامه

 ،یسازیو بوم یقیمطالعات تطب نیهستند. همچن یو پژوهش یو مشارکت محدود مراکز علم نیقوان

 توانیم هستند که ییالگوها ،یبر پژوهش علم یمبتن یالگوها ،ینیو د یفرهنگ یالگوها ،یسازمان تیریمد

 یهارتبه نیانگیم نیب ،یبخش کم جیاز آنها استفاده کرد. طبق نتا یدر ورزش همگان یاستگذاریس یبرا

موجود تفاوت معنادار مشاهده نشد.  ینقش منابع اطلاعات زانیو م یموجود در ورزش همگان یهابیآس

 ییاهو چالش هابیبا آس رانیا یدر ورزش همگان یاستگذاریس ندینشان داد که فرا جینتا ،یکل طوربه

و اصلاح  یساختار راتییاصلاح کرد. تغ یعلم یهاآنها را شناخت و براساس روش دیهمراه است که با

 یاستگذاریس یبرا یو علم قیدق یاز الگوها دیبا ن،ی. همچنندیآیشمار مآنها به نیتراز عمده نیقوان

 یراهبردها نییتع»با عنوان  ی( در پژوهش1381پارساجو و همکاران )همچنین  .(33) استفاده کرد

شده ییشناسا یهامقوله تیکه در نها دندیرس یجهنت نیبه ا «رانیا یدر ورزش همگان یمشارکت اجتماع

باطات ارت ۀجامع ورزش، توسع تیریکلان، مد یهابخش ۀشامل توسع بیترتبه ،یانتخاب یحاصل از کدگذار

 ندتوانیورزش کشور م رانیشدند. مد نییورزش تع یزشیجذاب و انگ طیمح ،یساختار ۀتوسع ،یاجتماع

 یورزش همگان ۀمنظور توسعخود به یهایزیربرنامه یشده در راهبردهاییشناسا یهامقوله م،یاز مفاه

ورزش  ۀعوامل توسع لیتحل»در پژوهشی با نام ( 1381)وفایی مقدم و همکاران  .(33) ندکناستفاده 

 طاز عوامل توسعه به خود افراد مربو یاریبسبه این نتیجه رسیدند که « ادیبنداده یۀبراساس نظر یهمگان

سوده آ الیکردن موانع موجود، افراد با خ و برطرف یطیدهندۀ محدر عوامل سوق لیبلکه با تسه شوند؛ینم

ورزش  میدر مفاه رییگرچه تغافراغت انتخاب خواهند کرد؛  اوقات یهاتیفعال نیب را از یورزش همگان
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( 1389پور و همکاران )(. جوادی32) ندیوجود آبه دیند که باایعوامل مهم زا هازانندهیانگ شیو افزا یهمگان

یجه به این نت« رانیا ینظام ورزش همگان یاستگذاریس ندیعوامل مؤثر بر فرا یبررس»در پژوهشی با نام 

 یۀتوص ،یجار یهااستیشامل س رانیا ینظام ورزش همگان گذاریاستیس ندیعوامل مؤثر بر فرارسیدند که 

 نی. همچناست یها و مسائل مالو رسانه یو مسئول، فرهنگ عموم ربطیذ یهابزرگان، ادارات و سازمان

ف، ضعف در یاز جمله ضعف نظارت و کنترل، ساختار ضع یشامل عوامل ندایفر نیموجود در ا یهابیآس

 ن،یقوان ،یانسان یروین فیمحدود، عملکرد ضع یها، منابع مالرسانه فیو اجرا، عملکرد ضع یزیربرنامه

در  (1389)و همکاران  یاریبخت یعباس .(32) دش ییشناسا زین یو پژوهش یکز علممشارکت محدود مرا

-SWOTبا مدل  یدانشگاه آزاد اسلام یو قهرمان یورزش همگان کیاستراتژ ۀبرنام نیتدو» نامبا  یپژوهش

ANP »زش ور راهبرد یو خارج یعوامل داخل یابیهمزمان ارز سیکه با توجه به ماتر دندیرس یجهنت نیبه ا

 یهاافتهیشد. براساس  نیی( تعSTمعطوف به قوت ) یدر وضع رقابت یدانشگاه آزاد اسلام یو قهرمان یهمگان

 ییاراهبرده ،یراهبرد یوراش یاعضا هایشده اوزان و نظرحد محاسبه سیسوپرماتر لیتحل جیو نتا قیتحق

و  یورزش یدادهایرو یفیو ک یکم ۀتوسع ،یبدن تیترب یعموم یواحدها یفیک یهمچون توسعه و ارتقا

کشاورز و همکاران  .(36) شدند شنهادیپ یو قهرمان یبه ورزش همگان انیآسان دانشجو یدسترس ۀتوسع

ه ب «پایسا یدر شرکت خودروساز یورزش همگان ۀموانع توسع یعامل لیتحل»نام با  یدر پژوهش( 1389)

 زات،یموانع امکانات و تجه ،یتیریموانع مد تیاولو بیترتعامل به 9ی طور کلکه به دندیرس یجهنت نیا

و موانع  یجیموانع ترو ،یشناختروان نعموا ،یموانع اقتصاد ،یموانع فرد ،یو فرهنگ یموانع اجتماع

در  یورزش همگان ۀ، موانع عدم توسعکنندیم نییجامعه را تب انسیدرصد از کل وار 63/22که  یبهداشت

 جادیا منظوربه یندایعنوان فربه یورزش همگان ۀمنظور توسعبه رونی. ازاروندیشمار مبه پایشرکت سا

 هیثر است، توصؤم یسازمان یورکه در بهره یمنابع انسان رسلامت جسم و روح د شیشور و نشاط و افزا

 ندکن یخودرو در رفع موانع ذکرشده تلاش جد ۀکننددیتول یهااز جمله شرکت یدیتول یواحدها شودیم

ی هایاستراتژعوامل مؤثر بر »ی با نام پژوهش( در 3119) همکارانگر تحقیقات خارجی یانگ و در دی .(31)

 دنیفهمیی و شناسا که دندیرسنتیجه  نیابه « نیچصنعت ورزش  شرفتیپی توسعه و برای امنطقه

 کشورهای سایر با چین در ورزش توسعۀ برای یامنطقه راهبردهای در نسبی مزیت عوامل مؤثر ارتباط

( با عنوان 3112تحقیق هری و همکاران ) جینتاهمچنین  .(39) کندیمایجاد  توسعه حال در اقتصاد دارای

 که دارد وجود متعددی عوامل که داد نشان ،«محلی دولت در کیاستراتژ تیریمد ندیفرا اجرای موانع»

 یۀانیب وانداز چشم شامل عوامل نیا که اندبوده کیاستراتژ تیریمد اجرای موانع چشمگیری طوربه
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 تیحما عدم راهبردی، یزیربرنامه در اهداف نبودن مشخص راهبردی، یزیربرنامهدر  مبهم تیمأمور

 که افرادی دارندیم ( در پژوهش خود اظهار3113(. هانگ و هامفریس )38است ) منابع فقدان و فرهنگی

 رد یشتریب مشارکت ،کنندیم زندگی آن به آسان دسترسی و بالا ورزشی امکانات یی باشهرها در

 (.31داشتند ) ییبالا زندگی از تیرضا نیهمچن و داشته بدنی یهاتیفعال

با توجه به اینکه تحقیق خاصی در استان یزد برای توسعه و طراحی مدل راهبرد طراحی نشده بود و 

از طرفی استان یزد، که همیشه سهم بسزایی در ورزش داشته و ورزشکاران و قهرمانان زیادی را به جامعۀ 

ز پیش فراهم کند. را بیش ا هاتیموفقورزش کشور عرضه کرده است، باید زمینۀ استمرار و توسعۀ این 

 به اهداف ورزش دنیرسی برابتوان  کهدارد  ازینبرنامۀ راهبردی  کاستان به ی نیااستمرار و توسعه در 

 ی برداشت. اساسی هاگام

 

 شناسیروش

 هدف از نوع تحقیقات کاربردی توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ راهبردپژوهش حاضر از نظر 

 رانیمدنفر(،  13) استان یعالآموزش  مؤسسات تربیت بدنی تاداناساز نفر  33آماری تحقیق  ۀجامع است.

 تیترب کارشناسانو  رانیمدنفر(،  3ی استان )فناورو  قاتیتحقی وزارت علوم و بدن تیتربی علم أتیه

 یورزشی هاتیفعالۀ نیزمدر  کهی استان بودند خصوصی و دولتی نهادها رانیمد نفر( و13ی استان )بدن

نفر( که سعی شد از نظرهای تمام افراد دخیل در ورزش استان به شکلی در این پژوهش  1نقش داشتند )

 استفاده شود.

بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش  ۀسؤال در زمین 33 شده حاویتهیه ۀپرسشنام

نظر گرایش مدیریت صاحب تادانز اسنفر ا 11تعیین روایی پرسشنامه از  منظوربههمگانی استان بود. 

ی قابلیت پایایی، از روش آلفا یریگمنظور اندازه. بهکردندتأیید را ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنامه 

که  /. است98 حاصل از پرسشنامه یهااستفاده شد، این مقدار براساس داده SPSS افزارکرونباخ و نرم

 عاتاطلا آوریجمع منظوراست. بهبرخوردار  لازمز قابلیت پایایی مورد استفاده، ا ۀپرسشنام دهدمینشان 

همچنین  .در داخل و خارج از کشور استفاده شد گرفته، مطالعه و تحلیل تحقیقات انجامیااز منابع کتابخانه

و تکمیل پرسشنامه توسط آنها نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت  رانیبا انجام مصاحبه با خبرگان و مد

برای توصیف امکانات، ورزشکاران، مربیان  شد.ورزش تدوین و ارزیابی  ۀهای توسعراهبردتعیین و سپس 

ررسی ب منظوربه هانیانگیم ۀو داوران از آمار توصیفی استفاده شد. از آمار استنباطی شامل آزمون مقایس
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 نیتربندی مهمو رتبه بندیاولویت منظوربهآزمون فریدمن از های پرسشنامه و ز آیتما کیوضعیت هر

 .، استفاده شدزدینقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان 

 

 هاافتهی

ع موجود، وض لی، تحلینظر یسالۀ کشور، مبانبیست اندازاز سند چشم یریگپروژه با بهره یراهبر تۀیکم

، زدیاندرکاران ورزش استان دست ینمونه و مشارکت و همفکر یهاورزش استان اتیمطالعات تجرب

 نیتدو ریرا به شرح ز زدی استان یهمگانورزش و اهداف بلندمدت  تی، مأموریمحور یهاانداز، ارزشچشم

 :کرد

 21سالم با پوشش  ی فعال، شاداب،استانبه سمت  حرکت :زديانداز ورزش همگانی استان چشم

 ی جامعه درصد

 :زدیمأموریت ورزش همگانی استان  

  جسمی و روانی افراد  سلامتتأمین 

 اوقات فراغت افراد  یسازیغن 

  گسترش روابط اجتماعی افراد 

  دور شدن از زندگی ماشینی 

 افراد ییافزایش کارا 

 سالهدر ورزش همگانی در افق بیست زدیاستان  جامعۀدرصدی  61شارکت م: بلندمدت هدف

، حفظ یو فرهنگ یاخلاق یهاارزش تیورزش، رعا قیسالم از طر یزندگ جیترو :یمحور یهاارزش

، وجود نگرش یمدارهمه، وجود تفکر برنامه یگرا، آموزش براتحول تیریکرامت انسان، وجود مد

 .ی، اعتقاد به کار گروهیستمیس
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 زديماتريس ارزيابی عوامل داخلی ورزش همگانی استان . 1جدول 

 

 

 هاقوت تیاهم بيضر رتبه بيضر ×رتبه 

به توسعه و  یسازمانو  یفرد یهازهیانگو  اقیاشت 1/113 2 1/399

 یهمگانورزش  میتعم

S1 

 و هاپارک در یتندرست یهاستگاهیا احداث و ساخت 1/126 2 1/332

 سبز یفضاها

S2 

ی همگانو اماکن ورزش  همگان به فضاها یدسترس 1/126 3 1/169

 استان

S3 

 هامناسبتاستان در  یهمگانورزش  یهاتیفعال 1/129 3 1/122

 مختلف

S4 

 S5 ی فعال در استانهمگانی ورزش هاأتیهوجود  1/126 2 1/332

 S6 استان یکارمندورزش  تیفعال 1/12 3 1/13

 ،رانیمد) یانسان منابع ارزشمند ۀریذخ از یبرخوردار 1/129 2 1/183

 باتجربه و خبره...( و انیمرب مدرسان، ،کارشناسان

S7 

ی اهتیفعالی پخش برای مل رسانۀ با مناسب ارتباط 1/113 2 1/399

 یهمگان

S8 

 هاضعف وزن رتبه وزن ×رتبه 

 ۀنیزمیکسان در  استیسفقدان مدیریت واحد و  1/162 3 1/139

 یهمگانورزش 

W1 

 W2 یصبحگاهی ورزش هاگاهیپا نییپا تیفیک 1/129 3 1/186

متخصص و کارشناس در  یروهایناز  یریگبهرهعدم  1/126 1 1/126

 یهمگانورزش  ۀنیزم

W3 

ی در مدارس و بدن تیفعالبه ورزش و  کمتوجه  1/129 1 1/129

 ی استانهادانشگاه

W4 

 W5 درآمدکمی بانوان و اقشار همگانی به ورزش توجهکم 1/113 3 1/122

 W6 از اعتبارات یهمگانسهم ورزش  کمبود 1/113 3 1/122

ۀ ورزش نیزمدر  حیصحدر دست نداشتن اطلاعات  1/12 1 1/12

 ی استانهمگان

W7 

 W8 یسنتی و بومی هاورزشی به توجهکم 1/129 3 1/186

1/ 621 همگانی در  یهاورزشساختار سازمانی نامناسب  1/12 1 

 ادارات تربیت بدنی

W9 

ی هابرنامهی در خصوصنداشتن بخش  مشارکت 1/162 3 1/139

 ی همگانورزش 

W10 
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 زديماتريس ارزيابی عوامل خارجی ورزش همگانی استان .1جدول 

 هافرصت وزن رتبه رتبه× وزن

 گانیرابر توسعه و گسترش  یاساسقانون  دیتأک 1/121 2 1/331

 یبدن تیترب یهاتیفعال

O1 

 ۀن ارشد نظام، جامعامسئول ۀژیو تیعنا وجه تو 1/162 2 1/322

ورزش  ۀبه امور توسع یپزشک ۀو جامع تیروحان

 کشور

O2 

 کیعنوان به یورزش یهاتیفعالنگرش جامعه به  1/121 3 1/128

، یفرهنگ، یجسمان، یروان یسازماندهعامل 

 یاخلاقو  یتیترب

O3 

 و ییایجغراف تیوضعموجود از نظر  یهاتیظرف 1/121 2 1/188

، یگردشگر یهاتیفعال یبرا استان یمیاقل

 ...وی گردعتیطب

O4 

 و هاتیظرفاز  یبرداربهره امکانشدن  فراهم 1/123 3 1/139

و نهادها با  هاسازمانادارات،  تمامی امکانات

 نیمابیف یهمکار ۀنامتفاهم میتنظ

O5 

 یهاشیهما اقشار مردم از انیشااستقبال  1/123 2 1/111

ی هاشهرستاندر هر هفته  یخانوادگ یروادهیپ

 استان

O6 

و اینترنت برای  یالمللنیب یهارسانهوجود  1/121 2 1/188

 یرساناطلاع

O7 

در  یمذهبو مراکز  یمردموجود نهادهای  1/132 3 1/116

 یهمگانگسترش ورزش 

O8 

 به ورزش شتریبی دسترس امکان و کمتر نۀیهز 1/123 3 1/139

 هاورزش گریدنسبت به ی همگان

O9 

رتبه× وزن  دهايتهد وزن رتبه 

بخش  یگذارهیسرما یبرالازم  ۀزیانگفقدان  1/121 3 1/188

 یهاتیفعال جیتروو  اماکن ۀدر توسع یخصوص

 استان یورزش

T1 

 یرفتارو ِ  یاجتماع یهایناهنجاررسوخ  1/121 1 1/121

 یورزش یهاطیمحناخواسته به 

T2 

و  یمواز یهاتیفعال یاجراو  یزیربرنامه 1/121 3 1/113

 کشور ینهادهاو  هاسازمان یراصولیغ

T3 

و  هاسازمان نیب مشترکجلسات  لیتشکدم ع 1/121 3 1/188

 یهمگان یهاورزشفعال در  یهاارگان

T4 

از بانوان در  یاعمدهعدم امکان حضور بخش  1/121 3 1/113

 یهمگانورزش 

T5 

 T6 جوانان ادیاعتی و نرخ کاریبافزایش نرخ  1/121 3 1/113
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 یعوامل داخل یابیارز یهاسیماتر یحاصل از جمع جبر یهاو نمره SWOT لیوتحلهیتوجه به تجز با

 نیا انگریب تیموقع نیقرار گرفته که ا یدر منطقۀ راهبرد زدی استان یهمگانورزش  تی، وضعیو خارج

در  ستیبایدارد که م یاجتماع یهافرصت یرونیها و از نظر عوامل بقوت یمهم است که از نظر سازمان

 در جهت توسعه و گسترش شتریب دیراهبردها با تیموقع نیتوجه به ا برنامه از آن بهره گرفت. با نیتدو

کاهش  ای یسهم بازار و کمتر در جهت حفظ و نگهدار شیو افزا دیجد ی، ورود به بازارهاهاتیفعال

 .باشند هاتیفعال

ی موجود ورزشو لوازم  زاتیتجه متیق شیافزا 1/121 1 1/121

  در استان

T7 

 T8 استان مردمی اقتصاد مشکلات 1/121 3 1/188

ساختار شهرها و تخریب فضای قابل  رییتغ 1/123 1 1/123

 یهمگاناستفاده در ورزش 

T9 

و نوجوانان به  کودکان یمندعلاقهو  یتحرککم 1/121 3 1/188

 یاانهیرا یهایباز

T10 

 نیبدر  دیرمفیغناسالم و  یهایسرگرم شیافزا 1/121 3 1/188

 نوجوانان و جوانان

T11 
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 1راهبرد شامل 16، در مجموع یراهبر تۀیاز خبرگان و کم یو نظرسنج SWOT لیبراساس تحل

شده در جدول ی استخراجشد. راهبردها نیتدو WT راهبرد کیو  ST راهبرد WO، 3راهبرد  SO ،2راهبرد 

 شرح داده شده است. 3

 شدهاستخراج یو راهبردها یو خارج یعوامل داخل سۀيمقا سيماتر. 3جدول 

 S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-

W8-W9-W10 

O1 
O2 
O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

 :SO یراهبردها

 

  متخصص و  یانسان یرویناستفاده از

ورزش  یهاگاهیپادر  کردهلیتحص

 یهمگان

 یهمگانورزش  یهاگاهیپا ۀتوسع 

 سراسر استان

 ه با توج یورزش سمیتورصنعت  یارتقا

 در استان یعیطب یفضاهابه وجود 

 به ورزش  آسان مردم یدسترس ۀتوسع

 یهمگان

 جامع در  و ریفراگ یآمار نظام جادیا

 یهمگانورزش 

  به  یهمگانگسترش مسابقات ورزش

 مختلف  یهامناسبت

 ورزش بانوان  یبرا یاماکن جادیا 

 :WO یراهبردها

  ن و امعلول یهمگانبه ورزش  ژهیوتوجه

 افراد سالمند 

  یبراموجود  یعیطب یفضاهااستفاده از 

 یهمگانانجام ورزش 

 ر د یونیزیتلوو  ویراد یهابرنامه ۀتوسع

 مورد ورزش در سطح استان

 در  یمحل یبوم یهاورزش ۀتوسع

 روستاها 

 با استفاده از  شتریبن اجذب مخاطب

 زهیجامثل  ییهازانندهیانگ

 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

 :ST یراهبردها

 گانیرا یورزشامکانات  ۀتوسع  

 دیفوا در خصوصجانبه همه یرساناطلاع 

 یتحرککمورزش و مضرات 

  ادارات  یصبحگاهورزش  کردنفعال 

 

 :WT یراهبردها

  استان  یهمگاناصلاح ساختار ورزش 
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 یریگجهیبحث و نت

مدیریت در جهان امروز است. این مهارت شرایط آینده را در نظر  یهامهارت نیتراز مهم راهبردیتفکر 

، مسیر راهبردکند. فردا را بررسی می یشرایط امروز و آمادگی برا یسازو سپس دگرگون گیردمی

آن را مورد بحث قرار  نیترمؤسسه گرفته تا کوچک نیترداخلی از بزرگ یها و مؤسسات و واحدهاسازمان

ت و این ها همواره در حال تغییر و دگرگونی اسسازمان ۀدهد. با توجه به اینکه محیط بیرونی هممی

تواند در عوامل محیطی می تمامی ناپذیر است، شناخت و بررسیکنونی اجتناب یایتحولات در دن

غییرات با توجه به ت راهبردی یزیرافراد و سازمان تأثیر بسزایی داشته باشد. برنامه یتصمیمات و عملکردها

 یزیراست. در پرتو برنامهها اهمیت روزافزونی پیدا کرده سریع محیط بیرونی سازمان یهاو چالش

ر تفک یمناسب برا ۀدرستی تبیین شده و با فراهم کردن زمینهسازمان ب ۀآیند یریگ، جهتراهبردی

جامع و مستمر و در نهایت بصیرت در نواحی  ۀتوسع یاتخاذ تصمیمات بر مبنا سببدر مدیران،  یراهبرد

سازمان  یبرا یدورتر یهاافق راهبردی یزیرتحت کنترل سازمان و بهبود عملکردها خواهد شد. برنامه

 یزیربرنامه یکند و ضمن فراهم کردن چارچوبی براحاکم بر جامعه ترسیم می یهادر چارچوب ارزش

 وصف و توجه نیبا ا .سازمان خواهد شد هایهماهنگی و پیوستگی اقدام سببی سازمان، یعملیاتی و اجرا

بود،  قهرمانی و همگانی ورزش یهادر حوزه راهبردی ۀدر نبود برنام أخل یدارا زین یزداستان  نکهیبه ا

. دکنورزش استان کمک  ۀو به توسعزد موجود را برطرف سا أخل قیتحق نیا یمحقق بر آن شد تا با اجرا

 .ردیگیمورد بحث قرار م قیاز تحق لحاص یهاافتهیدر ادامه 

ن ی استاهمگانورزش توسعۀ  یشنهادیپ یراهبردهاخصوص در  یریگجهیبخش به بحث و نت نیدر ا

موجود در  یاز راهبردها، به الگوها کیهر تیاهم انیاست که ضمن ب نیبر ا یو سع شودیپرداخته م زدی

ترتیب مورد در ضمن راهبردها دارای اولویت خاصی نیستند و به .اشاره شود زین یورزش یهابخش ریسا

 .اندگرفتهبحث و بررسی قرار 

 تیریمد شکی: بدون همگان ورزش یهاگاهیپا در کردهلیتحص و متخصص یانسان یروین از استفاده.1

 طیاز شرا یاو ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعهی بدن تیترب یهامطلوب و موفق برنامه یو اجرا

تخصص ی مروهاینی و استفاده از ریکارگبه آن نیتر، مهمطیشرا نیو امکانات است. در رأس همۀ ا

استفاده شود، مردم  شتریبی استان همگانی ورزش هاگاهیپای متخصص در روهاینآن است. هرچه از 

(، 1382ها با نتایج تحقیق آصفی و اسدی )فضاها شوند. این یافته نیاجذب  که کنندیمرغبت  شتریب

 ( همخوان و با نتایج دزفولی و همکاران ناهمخوان بود.1381پور )جوادی
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 اتسیمطلوب از اماکن و تأس یبرداروسعه و بهرهی سراسر استان: تهمگانی ورزش هاگاهیپاتوسعۀ .3

از موارد  یکی فضاها نیمندان به اآسان علاقه یمنظور دسترسلازم به لاتیو فراهم ساختن تسه یورزش

 دانش و تعهد ما به ۀکنند، منعکسمیسازیکه م یورزش یفضاها تیو کم تیفیکمهم است.  اریبس

مناسب، فرهنگ وقف  ییوهواو آب یعیطب طیمانند شرا ییهااز وجود فرصت دیبا .است ندهینسل آ

در ورزش، وجود  یگذارهیسرما یبرا یبخش خصوص لی، تمایمردم یهادر مردم استان و کمک

و  مسلح یوهارین ی وها، شهردارآموزش و پرورش، دانشگاه یهادر بدنۀ سازمان یورزش لاتیتشک

فاده است یاماکن ورزش یفیو ک یدر جهت توسعۀ کم یهمگان نگرش مساعد مسئولان استان به ورزش

( همخوان 3113( و هانگ و هامفریس )1381پور و همکاران ). این نتایج با نتایج تحقیقات جوادیکرد

 بود.

ی ستیرتوی در استان: با توجه به عیطبی فضاهای با توجه به وجود ورزش.ارتقای صنعت گردشگری 3

ی عیبطی فضاهای هم استفاده شود. همگانی بحث ورزش براخوب  لیپتانس نیااز  دیبا بودن استان،

 ی استکافی را در استان رونق دهد، وجود دارد. ورزش سمیتورصنعت  تواندیم کهی فردمنحصربهو 

یی هاقدمی ورزش سمیتوری و انجمن فرهنگ راثیمی با سازمان همکاری درست و زیربرنامهبا  که

(، با نتایج حاضر 3119بخش جذاب در استان برداشت. نتایج وانگ و همکاران ) نیای توسعۀ برا

 همخوان بود. 

 شتریبی همگانی مردم به ورزش دسترسی: هرچه به ورزش همگان آسان مردم یدسترس ۀتوسع.2

ی اهافضی مردم به دسترسی در خصوص ریتداب دیبافضا خواهد شد.  نیای از شتریبشود، استقبال 

 یاستانداری مربوطه مثل هاسازماناز  دیباخصوص  نیاشود. در  دهیشیاندی در استان همگانورزش 

 جیانت نیا. کرداستفاده  طیشرا نیایی گرفته شود و در خصوص هرچه بهتر شدن هاکمکی شهردارو 

 بالا یورزش امکانات با ییشهرها درنشان از آن دارد ( که 3113) سیهامفر و هانگ قاتیتحق جینتا با

 .دداشته، همخوان بو یبدن یهاتیدر فعال یشتریمشارکت ب کنند،یم یزندگ آن به آسان یدسترس

سازمان، نقش  اتیاطلاعات در ادامۀ ح انیجری: و جامع در ورزش همگان ریفراگ یآمار نظام جادیا.2

 یراهبرد تیریگانۀ مداز مراحل سه کی. اطلاعات در هرکندیم فایخون در بدن موجود زنده را ا انیجر

است که گفته  نیسخن ارزشمند لورد کلو ادآوریدارد و  ینقش مهم یابی، اجرا و ارزیزیراعم از برنامه

مانند  ریمد کی ی. اطلاعات برادیکن تیریآن را مد دیتوانی، نمدیریرا اندازه بگ یزیچ دینتوان یبود وقت

 یطیاز عوامل مح یاریبس یریگها، به اندازهمانند خلبان رانیخلبان است. مد یبرا دیصفحۀ داشبور
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ات اطلاع قیمهم از طر نیکنند که ا شیموفق را پا ندۀیآ یسودارند تا سفر خود به ازین یو عملکرد

ی اضعف عمدهی همگانۀ ورزش نیزمدر  حیصحدر دست نداشتن اطلاعات است.  ریپذامکان قیدق

 یهاستمیس شیدایاطلاعات و پ یمانند رشد روزافزون فناور ییهااز فرصت یریگکه با بهره است

. نتایج حاضر با نتایج تحقیق هری و آنها را برطرف کرد توانیم دیجد یریگمیو تصم یاطلاعات

 ( همخوان است.3112همکاران )

ی و همگانی هابرنامهی مختلف: خوشبختانه هامناسبتی به همگانگسترش مسابقات ورزش .6

با  وانتیمو  ستینی کاف نیا. اما شودیمی برگزار خوبی در داخل استان با استقبال ورزشمسابقات 

ی را توسعه داد. همگانمسابقات ورزش  ی متنوع،هارشتهی درست در طول سال و در زیربرنامه

. ردکی سراسر استان برگزار هادانشگاهی در مدارس و ادوارصورت مسابقات را به نیا توانیم نیهمچن

( با نتایج حاضر 1389( و عباسی بختیاری و همکاران )1389نتایج تحقیق کشاورز و همکاران )

 همخوان بود.

مشارکت  شیمختلف توسعۀ ورزش کشور، به افزا یهادر برنامهی ورزش بانوان: برای اماکن جادیا .1

ی برای فرهنگی و اجتماعی هاتیمحدود. با توجه به شده است دیتأک یورزش یهاتیمردم در فعال

یی مختص ورزش بانوان در شهر فضاها کهشود  شهیاندی ریتداب دیبای همگانبانوان در امر ورزش 

. نتایج تحقیق عباسی بختیاری و کنندی ورزش راحتبهفضا  نیااحداث شود و بانوان استان در داخل 

 یج حاضر همخوان بود.( با نتا1389همکاران )

ۀ به آن در زمین دیبا کهی موارداز  گریدی کی معلولان و افراد سالمند: یهمگانبه ورزش  ژهیوتوجه .9

 ازینی اژهیوبه نگاه  کهی هستند افرادقشر جامعه  نیا، بحث معلولان است. کردی توجه همگانورزش 

شود.  هیتعب دیبای در سطح استان ورزش اماکنافراد در  نیای برا ژهیو لیوسای و اختصاص اماکندارند. 

افراد معلول نیاز بیشتری به ورزش نسبت به افراد دیگر در جامعه دارند و باید توجه به این افراد را در 

بحث ورزش همگانی افزایش داد. همچنین افراد سالمند که در سن و سالی هستند که ورزش هم به 

ژه با ی ویهاکلاسکمک کند و نیازمند فعالیت بدنی هستند.  دتوانیمجسم و هم به روح آنها بسیار 

بسیار اثربخش باشد، زیرا ورزش در سنین  تواندیمدیده در خصوص ورزش سالمندان مربیان تعلیم

 دتوانیمازحدی خطایی یا فشار بیش نیترکوچکسالمندی باید با دقت زیادی انجام گیرد، چون 

 مشکلات بزرگی را ایجاد کند. 
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ی: یکی از راهبردهای با رویکرد اقتصاد همگانی انجام ورزش برای موجود عیطبی فضاهااستفاده از .8

از فضاهای طبیعی موجود برای انجام ورزش همگانی استفاده کرد.  توانیممقاومتی است که 

ستان یزد ا هزینه است. فضاهای بسیار مناسبی که دریی بسیار کمهارشتهی و .... روادهیپپیمایی و کوه

( 3113به این راهبرد کمک کند. این نتایج با نتایج تحقیقات هانگ و هامفریس ) تواندیموجود دارد، 

 همخوان بود.

ی در مورد ورزش در استان: خوشبختانه ارتباط مناسب ورزش ونیزیتلوو  ویرادی هابرنامهتوسعۀ .11

لی ، وشودیمو تلویزیون در سطح استان دیده  ی ورزشی رادیوهابرنامهبا رسانه در استان وجود دارد و 

راهبردهای افزایش آگاهی مردم در زمینۀ ورزش استفاده از  نیترمهماین کافی نیست. یکی از 

یی که ورزش کردن و فواید آن را هابرنامهویژه رادیو و تلویزیون است. با تولید ی بهارسانهی هابرنامه

قدمی مهم برای  توانیم، کندیمو مردم را به سمت ورزش کردن تشویق  دهدیمبه مردم اطلاع 

( با نتایج 1381پور و همکاران )( و جوادی1381تحقق این راهبرد برداشت. نتایج وفایی و همکاران )

 حاضر همخوان بود.

راد افی در روستاها: با توجه به ماشینی شدن زندگی افراد، لازم است محلی بومی هاورزشتوسعۀ .11

ی بومی و محلی که در تاریخ هاورزشتا حد امکان زمان خاصی را در طول روز و هفته ورزش کنند. 

یی است که افراد را به سمت انجام ورزش سوق هاروشی وجود دارد، یکی از بهترین امنطقههر 

طراف شهرها و روستاهای ا هامحلهی سنتی و بومی در هاورزش. با ایجاد و فراهم کردن فضای دهدیم

مند به این فضا را جذب کرد. این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران قشر علاقه توانیم

 ( همخوان است.1381( و نسترن بروجنی و همکاران )1386)

: با توجه به موفق بودن تجربۀ زهیجایی مثل هازانندهیانگبا استفاده از  شتریبجذب مخاطبان .13

همراه اعطای جوایز نفیس در استان یزد، از راهبردهایی است که ی بهروادهیپی هاشیهمابرگزاری 

ر یی که با حضور پرشوهاشیهمابسیار اثربخش باشد.  تواندیمدر بحث توسعۀ ورزش همگانی استان 

هایی است که افراد در این مردم در شهرهای مختلف استان برگزار شده و جوایز یکی از انگیزاننده

( 1381( و دزفولی و همکاران )1381. نتایج تحقیقات پارساجو و همکاران )اندکردهشرکت  هاشیاهم

 با نتایج این قسمت همخوانی و با نتایج آصفی و همکاران ناهمخوان است.

، هایشهردارربط مثل ی ذیهاسازمانهایی با نامه: با عقد تفاهمگانیرای ورزشتوسعۀ امکانات .13

 ، افزایشردیگیمی عزیز قرار هایاستانهمصورت رایگان در اختیار ای ورزشی را که بهفضاه توانیم
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این هدف را به  توانیمریزی درست داد. خیلی از این فضاها به هزینۀ زیادی نیاز ندارد و با برنامه

 ( با این قسمت همخوان است. 3113سرانجام رساند. نتایج تحقیق هانگ و هامفریس )

ی: یکی از موارد بسیار مهم در تحرککمورزش و مضرات  دیفواجانبه در خصوص ی همهرساناطلاع.12

با  هاخانوادهخصوص ورزش کردن یا نکردن مردم اطلاعات و آگاهی از فواید ورزش است. بسیاری از 

 رتوجه به نوع و سبک زندگی زیاد وقت ورزش کردن ندارند و از اینکه ورزش نکردن چه معایبی د

هایی فرزندان خود و همچنین قوای جسمی دارد، اطلاع ندارند. این راهبرد بسیار خصوص رشد توانایی

 به این راهبرد و هدف بسیار توانیمهزینه و قابل دسترسی است و با برنامۀ اجرایی مناسب راهبرد کم

پور و جوادی (،1386ارزشمندش رسید. این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران )

 ( همراستا بود.3119( و وانگ و همکاران )1381(، پارساجو و همکاران )1381همکاران )

ی ادارات: یکی از مواردی که در گذشته بسیار مفید بود و از بین رفته صبحگاهورزش  کردنفعال .12

این مورد در  . با فعال کردن دوبارۀشدیماست، ورزش صبحگاهی است که در مدارس و ادارات برگزار 

مدارس و ادارات، دانش آموزان و کارمندان با روحیۀ بسیار بهتر و قوای جسمی بیشتر در مدرسه و 

با فرستادن مربی به مدارس و ادارات این فعالیت را  توانیم. در ابتدای امر، شوندیمادارۀ خود حاضر 

شود. این قسمت از نتایج با خود برگزار خودیبرگزار کرد و پس از مدتی این ورزش صبحگاهی به

( و دزفولی و همکاران 1389(، کشاورز و همکاران )1389نتایج تحقیق عباس بختیاری و همکاران )

 ( همخوان بود.1381)

یی دارد. یکی از هاضعفی استان: ساختار ادارۀ ورزش جوانان استان، همگاناصلاح ساختار ورزش .16

ورزش همگانی کمتر توجه شده است و بیشتر توجه  ی وارد به آن این است که به بحثهاضعف

 یقهرمان ورزش به استان ساختار در یانسان یروین و یزیربودجه شترمعطوف ورزش قهرمانی است. بی

این زمینه به بازنگری کلی در خصوص ساختار و اصلاح آن و نگاه ویژه به ورزش  در. دارد اختصاص

 (، نسترن1386همگانی در استان نیاز است. این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران )

( و هری 1389پور و همکاران )(، جوادی1381پور و همکاران )(، جوادی1381ی و همکاران )بروجن

 ( همخوان بود.3112) و همکاران

توسعۀ ورزش  اندازچشم به یابیدست یبرا ادارۀ ورزش و جوانان استان یزد گرفت جهینت توانیم نیبنابرا

 استان و یتوانمند به توجه با ،آنها یاجرا و بوده های مذکوراقدام یاجرا ازمندینهمگانی در استان 

برنامۀ  ییاجرا یهامدل نداشتن لیدلبه تاکنون رسدیم نظرنیست، به دسترس از ی دورورزش یهاسازمان
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 را آمدهدستهای بهاقدام یاجرا تواندیم رویکردی نیچن بود، نگرفته صورت یکردیرو نیچنراهبردی، 

 .شود منجر اندازچشم به یابیدست به تینها در و کند لیتسه

 سپاسگزاری

 .دشویمتشکر و قدردانی  رساندند،یاری تحقیق اساتیدی که ما را در این از مدیران و 
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Abstract 
The purpose of this study was to design and formulate a strategic plan for the 
development of public sports in Yazd province. The present study is a 
descriptive strategy, a strategic study in terms of implementation and an 
applied research in terms of purpose. The statistical population o the study 
included: the Higher education professors of the province physical education 
(12) the members of MSRT boared of the province (2), managers and physical 
education experts of the province (12) and managers of public and private 
institutions of the province who are involved in sports activities (7 people), 
which is a total of 33 people. The prepared questionnaire contained 32 
questions in the field of examining the strengths, weaknesses, opportunities 
and threats of public sports in the province.In order to determine the validity 
of the questionnaire, 11 experts in the field of sports management were 
consulted, and the questionnaire was approved. To measure the reliability of 
the questionnaire, Cronbach's alpha method and SPSS software were used. 
This value is based on the data obtained from the 0.89 questionnaire, which 
indicates that the questionnaire has the necessary reliability. The findings 
showed that in the field of public sports, there are 8 strengths, 10 weaknesses, 
9 opportunities and 11 threats. After analyzing them in the SWOT matrix and 
group discussion, it was determined that the strategic position of public sports 
in Yazd province is in the SO region. Ultimately, to develop public sports, 
accoding to strategic analyses the necessary strategies were devised.  
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