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  چكيده 
 هدف اين. ناپذير است دن به توسعة پايدار اجتنابمنظور رسي ترين اركان توسعه شش بر آن به عنوان يكي از مهم ورزش به
 نظران صاحب پژوهش، آماري جامعة. تدوين سند راهبردي بخش آمايش سرزميني ورزش استان اصفهان است پژوهش
 براي. انتخاب شدند اي تصادفي طبقه گيري نمونه نفر از طريق روش 150 مجموع در. بودند استان اصفهان ورزش

 و دهي ضريب كمي هاي روش مصاحبه و و باز پرسشنامة كيفي هاي روش از تركيبي ها از ادهد تحليل گردآوري و
 ها، ضعف ها، قوت تا شد خواسته دهندگان پاسخ از آن در كه بود باز پرسشنامة پژوهش، ابزار. شد دهي استفاده رتبه

 ارائة )GIS(جغرافيايي  اطالعات مسيست از استفاده كنند، ضمن اينكه با فهرست ورزش را بخش تهديدهاي ها و فرصت
ل تحلي Arc – GISافزار  نرم محيط در آمده دست به گرفت و بخشي از اطالعات انجام تحليلي -توصيفي روش به مدل

 51/0نتيجة كلي مطالعات آمايش بخش ورزش استان اصفهان نشان داد كه سرانة بخش ورزش استان با . شد بررسي و
 طور غيرمتوازني توزيع شده دارد؛ ضمن اينكه اماكن و فضاهاي ورزشي در پهنة استان به كشور را 23متر مربع رتبة 

 بخشي همگرايي و هماهنگي بينو ارتقاي ها  گذاري نگرش آمايشي در سياست اهداف كالن سند ارتقايترين  مهم. است
 افزايي هرچه بهتر اي آمايشي، همايجاد و تعميق نگرش آمايشي براي برقراري توازن در فاكتوره .در ورزش استان است

  .هاي بخش ورزش استان در نظر گرفت ترين راهبرد عنوان مهم توان به ها را مي هاي ورزشي سازمان فعاليت
 

  هاي كليدي  واژه
 . آمايش سرزمين، اصفهان، توسعه، راهبردي، ورزش
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   مقدمه
رقابت جهـاني بـه سـازماني راهبـرد محـور       هاي ورزشي براي بقا و دوام در عرصة در هزارة سوم، سازمان

). 17(هاي زاينده و پاينده براي سازمان است  وجوي چرخه تبديل شدند، چراكه تفكر راهبردي، در جست
 خواهد مي كجا به داند سازمان نمي نشود، مشخص هدفي سازمان يك براي كه زماني بايد توجه داشت تا

). 14(برسـد   هـدف  بـه  چگونه داند نمي سازمان نشود، يريز برنامه ولي شود، مشخص هدف اگر و برود
هاي ورزشي كشورهاي مختلف برحسب مأموريت خود راهبرد الزم را تهيه كـرده و بـا    بسياري از سازمان

هاي ورزشـي   با حاكميت چنين تفكري، برخي از سازمان. اند هاي خوبي دست يافته اجراي آن به موفقيت
 )1389( قاليباف از همين رو .)16(اند  برد سازماني خود را تدوين كردهبراي توفيق در مأموريت خود راه

اي  بـا چنـين انديشـه    .داند حوزة ورزش مي كردن عمل اي برنامه را نيافتگي توسعه دايرة از رفت برون راه
دنبـال حضـوري موفـق در     انداز شفاف، بـه  بر دارا بودن برنامة راهبردي و چشم هاي ورزشي عالوه سازمان

شـده، بـا حـداقل     المللي هستند و اميدوارند با اجراي اين راهبردها به اهداف تعيين هاي ملي و بين هعرص
  ). 13(انرژي و منابع دست يابند 

اجتماعي در هر جامعه اسـت و ارائـة    –توسعة ورزش و تربيت بدني بخش مهمي از توسعة اقتصادي 
دسـتاوردهاي توسـعة ورزش   ). 15(دارد  هاي مختلـف آن اهميـت خاصـي    هاي راهبردي در بخش برنامه

شود، بر اين مبناسـت كـه پيـروزي     حوزة گسترده دارد و موجب رونق اقتصادي و شكوفايي اجتماعي مي
 از چشـمگيري  بخـش  ساالنه). 19(هاي ورزشي، موضوعي اساسي است  ها در عرصة رقابت پيوستة ملت

 ورزش در مشخصـي در زمينـة توزيـع منـابع     بندي اولويت متأسفانه اما شود، مي صرف ورزش در منابع

 جملـه  از مختلـف  هاي مقوله توسعة در راهبردي ريزي برنامه اهميت به با توجه). 8(ندارد  وجود كشور

 عدم داليل از يكي شك بي و است واجب پيش از بيش نيز كشور در مهم اين به توجه ضرورت ورزش،

 .اسـت  كـردن  عمـل  اي سـليقه  و مهم مقولة اين به مسئوالن توجهي كم ورزش، عرصة در كشور توسعة
انـد تـا بـا     ها پيشـنهاد كـرده   براي مقابله با اين مشكل متخصصان علم مديريت ابزار خاصي را به سازمان

  ).2(كارگيري آنها بتوانند راهبرد سازماني خود را تدوين، اجرا و ارزيابي كنند  به
عنصر انسان، فضا و فعاليت تعريف شده و به لحاظ مفهوم آمايش سرزمين ايجاد تعادل بين سه 

شناسي است، ضمن آنكه ظهور رويكرد آمايش  مقولة آمايش، تلفيقي از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعه
آمايش  .شد هايي بود كه از ديرباز احساس مي ريزي كشور حاصل ضرورت سرزمين در نظام برنامه

منظور تحقق  زيستي، بهفرهنگي و محيط  -اجتماعيسرزمين در حال حاضر شامل سازماندهي اقتصادي، 
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در  حياتي يفضا اوارسزو  هماهنگ هيندمازسارا  مينزسر مايشآرو  ينازا. )18(اي مطلوب است آينده
هاي  فعاليت بر مشتمل ننسااهاي  فعاليت .دـنا تهـنسداجانبه  همه ةتوسع وكلي  هاي سياست بـقال
و  نگوناگو يفعاليتها طبيعي طور به. شود بندي مي طبقه يسياس فرهنگي و ،جتماعيا ،دياـقتصا

). 6( ستا يور بهره كثراحدمنظور  به شايسته زيبسترسا مندزنيا فيايياجغر يفضادر  ننساا ةپيچيد
 بشري جوامع براي را فراواني منفي و مثبت نتايج جهان، كنندة خيره فناوري و فني هاي پيشرفت

 يادشده، هاي يشرفتپ از حاصل تسهيالت و امكانات .است پوشيده يكس كمتر بر كه داشته همراه به
 دليل به ميان، اين رد .)9(است  آورده فراهم را شهرها درون جمعيت افزايش و گسترده مهاجرت زمينة
 درآمدي و مالي منابع به شهرها ساكن اقشار همة مطلوب دسترسي عدم و امكانات نامناسب توزيع

 اقتصادي و اجتماعي مشكالت شهري، جوامع در اقتصادي و اجتماعي التنكردن عد رعايت مناسب،
 از ناشي طبقاتي عميق شكاف و تبعيض كه است گرفته را شهرها ساكنان از زيادي بخش گريبان

   ).11(است  جمله آن از شهر يك ساكنان نابرابر دسترسي
 يها پژوهش .است ورزشي مكان هر براي ريزي برنامه مالحظات ينتر مهم از يكي مكاني موقعيت

 به مربوط نامحسوس منافع و اقتصادي آثار مالي، مسائل بر تفريحي، و ورزشي اماكن مورد در موجود
 غيرملموس و ملموس اقتصادي تأثيرات چون فراگيري مباحث .شده است متمركز ورزشي مكان ساخت

 اخير يها سال در آن يشرفتپ دورة در ورزشي اماكن زمينة در پژوهش اصلي هستة فرهنگي، منافع و
 مانند تفريحي – ورزشي مراكز به ،درآمد كم افراد از زيادي تعداد ديگر، طرف از). 22(بوده است 

 موانع سد راه از يكي همچنين هزينه. ندارند دسترسي ورزشي هاي ينزم و ها پارك ورزشي، يها سالن
 دسترسي امروزهبايد توجه داشت  ).21(است  ورزشي هاي فعاليت در درآمد كم مناطق ساكنان شركت
 اساسي يها مؤلفه از ي ورزشيها مكان ساماندهي و آن از بهينه استفادة و فضاهاي ورزشي به عادالنه
 مستلزم ،ي راهبردي در حوزة ورزشها برنامه مطلوب اجراي و مديريت شك بي). 3(است  پايدار توسعة
 و توسعه ايجاد، شرايط، اين ينتر مهم جمله از .تاس امكانات و شرايط اي از مجموعه آوردن فراهم
 آسان دسترسي براي الزم تسهيالت آوردن فراهم و ورزشي تأسيسات و اماكن از مطلوب يبردار بهره
 ).12(است  ورزشي فضاهاي بهينة مكان تعيين مهم اركان از يكي موضوع فضاهاست؛ اين اين به افراد

 تأثير عملكردي كارايي و مطلوب الگوي بخش در طحس در ورزشي فضاهاي ضمن اينكه پراكنش
 افزايش سبب ورزشي كاربري كامل و مناسب توزيع و تنوع ديگر، سوي از .خواهد داشت مستقيم
 ).10(شود مي زندگي مطلوبيت افزايش نتيجه در و ورزشي فضاهاي از استفاده و انتخاب قدرت و اختيار
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 جمعيت تراكم از خاصي درجة نيازمند ورزشي نهادهاي و تجهيزات تأسيسات، ايجاد و ريزي برنامه
 آنها از استفاده و خدمات ارائة بيشتر، جمعيت تراكم با ييها مكان در دسترسي، نظر از بنابراين. است
 كه شوند ساخته ييها مكان در بايد ورزشي فضاهاي كه است اهميت حائز اين نكته .خواهد بود تر آسان

 ورزشي فضاهاي نامناسب كنوني، استقرار مشكالت ينتر مهم از يكي .فاده كنندبتوانند از آن است همگان
 ورزشي يها مكان از توانند ينم آنها دسترسينداشتن به علت به جامعه افراد از بسياري كه ي نحو بهاست، 

 ساماندهي و يابي مكان زمينة در مديريت و ريزي برنامه به آنها حل و كنند استفاده مطلوب صورت به
 ورزشي فضاهاي و امكانات وجود ورزش، پيشرفت ابزارهاي مهم از يكي ).1(دارد  نياز ورزشي فضاهاي

 سرانة خصوص در غيررسمي و رسمي مختلف منابع از متفاوتي ارقام و در اين خصوص آمار. است
 نيجها استانداردهاي معيارهاي با زيادي تفاوت كه شده است منتشر كشور در موجود ورزشي فضاهاي

 به اندازه چه تا افراد براي موجود يافتة تخصيص ورزشي اماكن سرانة كه موضوع اين). 7(دارد 
 براي بودجه تخصيص چگونگي به شاياني كمك تواند يم است، نزديك شده يينتع استانداردهاي

 دجةبو تخصيص با همراه عمراني هاي فعاليت چاره رسد راه يمنظر  به .)20(كند  جديد فضاهاي تأسيس
   .)5(است  مداوم پيگيري و دقيق نظارت قوي، مديريت معين، يبند زمان مناسب،

 هـاي  و فعاليـت  تنظيم روابط بـين انســـان، ســـرزمين    ،آمايش ســرزمينكه اشاره شد طور همان 
 امكانـات انسـاني و فضـايي سـرزمين در جهـت بهبـود      ة مناســب و پايدار از كلي ةانســاني، براي استفاد

 آمايش در واقع تا تعيـين تكليـف بـراي نـوع    . )18(ست ها نسل ةزمان براي هم اجتماع در طولوضعيت 
 شـده،  يـا كـاربري مشـخص    و خواســتار آن اســت كه براي هر نوع استفاده رود يكاربري زمين پيش م

 يا ، در چـارچوب طـــرح منطقـه   ربـط  يذ يهـا  سـازمان  توســط يبردار طرح مديريت براي اجراي بهره
 آزمـايش  ةنقشــ  ةارائ براي توان يآمايش سـرزمين م يها از اطالعات حاصل از طرح .)12( ته شــودريخ

  ).20( مناطق مختلف استفاده كرد اجتماعي ،براسـاس شـرايط اقتصادي
فرهنـگ معنـوي و مـادي كشـور و مركـز مهـم فعاليـت،         يها كانون برترين ارزشبايد توجه داشت 

و سـهم بسـزايي در توسـعة فرهنگـي، اجتمـاعي و       استرمايه و نخبگان اجتماعي، انباشت س يها فرصت
سـتيز   از مسـائل امنيـت   يا گسـترده  دامنةها گرفتار  مكان گونه يناز سوي ديگر، ا .اقتصادي كشورها دارد

دردنـاك و اسـفناك اجتمـاعي،     هاي يجمعيت، گسترش نابرابر ةافزايش و هجوم فزايند ماننداجتماعي، 
بزهكاري، جرم و بسـياري   گزيني، كمبود عدالت اجتماعي، ييهاي فضايي آن، يعني جدااقتصادي و پيامد

وضـعيت   توانـد  يمديريت و ساختارهاي حاكم بر آن مـ  ةدر اين بين، نحو. اجتماعي ديگرند هاي يبساز آ
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 گفت كه امنيـت منـافع   توان ياين اساس، م بر .را به وضعيتي مطلوب و امن تبديل كند نامطلوب و ناامن
 هـاي  فعاليـت  يدر ارتقـا  كـه  يطور به ،بار خواهد آورد به كارياجتماعي و اقتصادي زيادي را در فضاهاي 

  ).4( اجتماعي مؤثر است
 زمينة بايد داشته است، كشور ورزش در سهم مهمي هميشه كه ييها استان از يكي عنوان به اصفهان

 توانـد  يمـ  پـژوهش  اينرسد نتايج  يمنظر  رو به ينازا .كند فراهم پيش از بيش را ها يتموفق اين استمرار
 فضـاها  وضعيت كه گرفت انجام هدف اين با پژوهش اين. دهد قرار مديران اختيار در را يادشده اطالعات

 بـا توجـه   و شود وتحليل يهتجز جغرافيايي، اطالعات سيستم از استفاده با استان اصفهان ورزشي اماكن و
 آيد، ضمن اينكه مضـامين راهبـردي   دست به جديد ورزشي فضاهاي و اماكن مطلوب الگوي اطالعات، به

 رسـد جايگـاه ورزش اسـتان اصـفهان در     يمنظر  به. توسعة بخش ورزش استان اصفهان را نيز تدوين كند
 افزاري مطلـوب ورزش ايـن اسـتان و از طـرف     و با توجه به فرايندهاي نرم ها استانكشور نسبت به ساير 
 ي ورزشي در اصفهان، ضرورت انجام مطالعات آمايش سـرزميني ورزش افزار سخت ديگر جايگاه نامطلوب

 .كند يمبا رويكرد راهبردي را چند برابر 

  

  يشناس روش
 از تركيبي از و است توصيفي ها داده ة گردآورينحو لحاظ به و كاربردي هدف لحاظ به پژوهش اين

منظور دستيابي به منظرهاي راهبردي  به ها داده وتحليل يهتجز و گردآوري براي كمي و كيفي هاي روش
نظران و خبرگان ورزشي شهر  جامعة آماري پژوهش صاحب. شد استفاده بخش ورزش استان اصفهان

هاي  اصفهان شامل استادان دانشگاه، مديران و كارشناسان برجستة ادارة كل ورزش و جوانان، هيأت
. ي نظامي و انتظامي بودندها ارگاني ورزشي و اه باشگاهورزشي، شهرداري، ادارات آموزش و پرورش، 

تصادفي از بين جامعة  صورت بهعنوان نمونة آماري  نفر به 150. نفر محاسبه شد 250حجم جامعة آماري 
 آنها از باز پرسشنامة يك در. آماري براساس روش تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران انتخاب شدند

 را بخش ورزش اصفهان تهديدهاي و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت ها، يتمأمور انداز، چشم كه شد خواسته

يي در اختيار كميتة ها فرمكه اطالعات در قالب  بود صورت اين به ها داده تحليل فرايند .كنند فهرست
نظران خبرة ورزش استان بودند، قرار گرفت و  راهبردي تدوين سند آمايش ورزش كه شامل صاحب

ي، افزار سختي مختلف ها شاخصهي شهودي شرايط ورزش استان را در ها قضاوتايشان براساس 
ها از روش استقراي  وتحليل داده يهتجزدر اين بخش كيفي براي . افزاري و مغزافزاري تشريح كردند نرم
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ي اطالعات مورد نياز در بخش كمي از آور جمعبراي . ي استفاده شدساز مفهوممنظور  منطقي به
استفاده شد كه روايي آن را ده نفر از متخصصان حوزة مديريت ورزش تأييد ساخته  پرسشنامة محقق

يري از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام گ بهرهشده در بخش كمي با  يآور جمعاطالعات . كردند
هاي ورزش استان اصفهان از طريق قدرت خدمات، مزيت  و موقعيت راهبرد) SPACE( 1راتژيكاست

ريزي ماتريس برنامهبندي راهبردهاي از  يتاولوبراي . درت مالي تدوين شدرقابتي، ثبات محيطي و ق
ي اماكن و فضاهاي ورزشي و توزيع پراكنش بند پهنه منظور به. استفاده شد) QSPM(2استراتژيك كمي

از  شده يآور جمع هاي داده منابع انساني و اماكن و فضاهاي ورزشي بخش ورزش در استان اصفهان،
ي اماكن و فضاهاي ورزشي، توزيع منابع انساني بند پهنهي ها نقشهتحليل و  Arc GISرافزا طريق نرم

 . حوزة ورزش در پهنة استان طراحي شد

  نتايج آمايش سرزميني
  

  مختلف استان اصفهان هاي بخش يها سرانهسهم  .1جدول 
ادارة كل ورزش و   عنوان

  جوانان
سرانة ادارات 

  دولتي
سرانة بخش 

  يردولتيغ
ل سرانة ك

  )متر مربع(
31/015/005/0 سرانة كل موجود  51/0  

 
، سهم 31/0عنوان متولي اول ورزش استان  ، سهم ادارة كل ورزش به1براساس اطالعات جدول 

  . است 05/0يردولتي از سرانة فضاهاي ورزشي استان غو سهم بخش  15/0هاي دولتي  بخش
  

  بخش ورزش استان اصفهان يافتة سازماناران تعداد مربيان فعال، داوران فعال و ورزشك .2جدول 
  تعداد به نفر  شاخص  رديف

  12535 مربي فعال 1
  8493 داور فعال 2
  242898 يافتهسازمانورزشكار 3

                                                           
1 . Strategic Position & Action Evaluation Matrix 
2 . Quantitative Strategic Planning Matrix  
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 242898نفر داور و  8493نفر مربي،  12535، در استان اصفهان تعداد 2براساس اطالعات جدول 
  .يافته وجود دارد سازمانورزشكار 

  
  ورزشي يها رشته يبند گروهورزشي در  سرانة ةمقايس .3جدول 
  گروه چمن و خاك  گروه چندمنظوره  گروه آبي  گروه اختصاصي

56/1  11/14  35/19  76/38  
  

متر مربع در رتبة اول،  76/38ي چمني خاكي با سرانة ها ورزشگروه  3هاي جدول   براساس يافته
ي آبي با سرانة ها ورزشربع در رتبة دوم، گروه متر م 35/19با سرانة  چندمنظورهي ها ورزشگروه 

 56/1ي اختصاصي با بيشترين تعداد ورزشكار با سرانة ها ورزشمتر مربع در رتبة سوم و گروه  11/14
  . گيرد يممتر مربع در رتبة چهارم جاي 

  
  استان ةچندمنظوره در پهن يها سالن يها ورزش سرانةمناطق همگن از نظر  .1 ةقشن

  
ي چندمنظوره ها سالني ها ورزشدر بخش مناطق همگن از نظر سرانة  1هاي شكل  افتهبراساس ي

شود  يمگذاران و مديران ورزشي پيشنهاد  ياستسرو به  ينازا، دارند راچادگان و خوانسار بهترين وضعيت 
بيش از پيش در اين  وساز ساختدر جذب ورزشكاران اين اماكن در اين دو شهرستان بكوشند و از 

  . پرهيز كنند ها رستانشه
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  استان ةاختصاصي در پهن يها سالن يها ورزش سرانةمناطق همگن از نظر  .2 ةنقش

  
ي خوانسار و ها شهرستاني اختصاصي ها سالندر سرانة ورزشي اماكن  2براساس اطالعات شكل 

ينكه شهرستان ضمن ا. اند دادهي استان به خود اختصاص ها شهرستاننائين باالترين سرانه را در بين 
 . ي اختصاصي نيز در وضعيت ضعيف قرار داردها سالناصفهان در سرانة 

  

  
  استان ةچمني و خاكي در پهن يها ورزش سرانةمناطق همگن از نظر  .3 ةنقش
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هاي چمني و خاكي، شهرستان خوانسار با اختالف  ينزمدر حوزة سرانة  3هاي شكل  براساس يافته
ين وضعيت قرار دارد، ضمن اينكه دو شهرستان چادگان تر مطلوبدر  ها نشهرستازيادي نسبت به ساير 

كه  يتعداد ورزشكاران يشهدف افزا ترين مهمها  شهرستانو گلپايگان نيز وضعيت خوبي دارند و در اين 
و  آباد نجفهاي اصفهان،  ضمن اينكه شهرستان. يردمدنظر قرار گنمايند، بايد  ياستفاده م ها يناز زم

  .ي فوتبالي وضعيت نامطلوبي دارندها شهرستانعنوان  نيز بهبرخوار 
  

  
  استان ةآبي در پهن يها ورزش سرانةمناطق همگن از نظر  .4 ةنقش

  
ي ها شهرستاني آبي در توزيع جغرافيايي استان، ها ورزشدر حوزة سرانة  4براساس اطالعات شكل 

رسد با  يمنظر  در بهترين وضعيت قرار دارند و بهسميرم، نطنز، خور و بيابانك، چادگان، خوانسار و نائين 
يش اين سرانة ورزشي در اين افزاديگر نيازي به  ها شهرستانبسيار باالي اين  مربع متراژ توجه با حجم

  . نباشد ها شهرستان
  نتايج راهبردي

  مأموريت اصلي بخش ورزش  
  .يت بخش ورزش استترين مأمور ياصلنهادينه كردن و تعالي ورزش در استان اصفهان،  

  :بيانية مأموريت بخش تربيت بدني و ورزش سند توسعة استان
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يري مديريت راهبردي در سطح ورزش كشور پيشرو باشيم و موجبات ارتقاي كارگ بهما بر آنيم با  
ها را فراهم آوريم و با پيشرفت، ارتقا و تعالي ورزش  يرساختزسالمتي و نشاط اجتماعي جامعه و توسعة 

و متوازن را در پهنة  افزا همنحو احسن عملياتي كرده و ورزشي  در استان اصفهان مأموريت خود را به
  .استان ايجاد كنيم

  :انداز اصلي بخش ورزش چشم
  »و متوازن در پهنة استان افزا همورزشي « 

  :يت بدني و ورزش سند توسعة استانانداز بخش ترب بيانية چشم
ي ورزش تربيتي، ورزش همگاني، ورزش قهرماني و ورزش ها حوزهاز آنجا بخش ورزش شامل  
دهند، لذا همسويي، هماهنگي و  يمو نهادهاي مختلفي اين بخش را تشكيل  ها ارگانباشد و  ي ميا حرفه

ها و  يتظرفتواند منجر به ارتقاي  ميترين رويكردها  عنوان يكي از مهم همگرايي در بخش ورزش به
انداز سند استراتژيك آمايش بخش ورزش استان اصفهان  هاي موجود در استان شود، لذا چشم يلپتانس

  . در نظر گرفته شد» نهادينه كردن توزيع متوازن منابع ورزشي در پهنه استان«
  : انداز مشخص طراحي اهداف كالن منطبق با چشم

 هاي ورزش استان؛ گذاري ياستسدر  ارتقاي نگرش آمايشي

 ارتقاي همگرايي و هماهنگي بين بخشي در ورزش استان؛

 مردم استان؛ ارتقاي سطح سالمتي و نشاط اجتماعي 

  .در عزت و اقتدار ملي استان ورزش ارتقاي سهم 

  (QSPM)براساس ماتريس  منتخب بخش ورزش استان اصفهان هاي راهبرد. 4جدول 
 دراهبر نمرهاولويت

 اهتمام به تشكيل شوراي عالي ورزش استان جهت تقويت وحدت فرماندهي 77/3 اول

  استاني افزار سختهاي يتاز منابع و ظرفة بهينهاستفاد 24/3 دوم
  در تيم مديريتي نسبت به مقولة ورزشهانگرشتمركز بر تغيير 21/3  سوم
  تي، غيردولتي و بخش خصوصيي دولهاسازمانهاي ورزشيافزايي فعاليتهم 20/3  چهارم
 اهتمام به توسعة متوازن اماكن، مربيان و داوران در پهنة استان 07/3 پنجم

بخش ورزش استان اصفهان به توسعة سندمنتخب  راهبردهاي (QSPM) يسماتر براساس 4 جدول در
  .است آمده اولويت و رتبه ترتيب
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  ) SPACE(تريس موقعيت و اقدام راهبردي هاي بخش ورزش استان براساس ما تشريح انواع راهبرد
  :هاي تهاجمي راهبرد

 استان افزاري ي و نرمافزار سختهاي  يتاز منابع و ظرفاستفاده 

  ي دولتي، غيردولتي و خصوصيها سازمانهاي ورزشي  افزايي هرچه بهتر فعاليت هم
  :هاي رقابتي راهبرد

 دت فرماندهي اهتمام به تشكيل شوراي عالي ورزش استان جهت تقويت وح

  :كارانه هاي محافظه راهبرد
  اهتمام به توسعة متوازن اماكن، مربيان و داوران در پهنة استان

  :هاي تدافعي راهبرد
 در تيم مديريتي نسبت به مقولة ورزش ها نگرشتمركز بر تغيير 

  :هاي اصلي بخش ورزش سند توسعة استان ياستسها و  يمشخط و 
 ا رعايت توزيع عادالنه و دسترسي حداكثري ب ها پروژهيابي مناسب  مكان

  
  يريگ جهينتبحث و 

 تدوين نحوة توزيع سهم شهرستاني اهداف بخش ورزش

مديران و سياستگذاران بخش ورزش استان قرار  مدنظر ها شهرستانترين اهدافي كه با رويكرد آمايشي بايد در  مهم
افزاري در هر چهار بعد ورزشي  است، چراكه رويكرد نرمافزاري بخش ورزش  ي و انسانافزار سختگيرد، رويكردهاي 

  .ي استان جاري استها شهرستاني با درصدهاي متفاوتي در ا حرفهاعم از ورزش پرورشي، همگاني، قهرماني و 
 23در بين ي بخش ورزش، مديران و سياستگذاران بخش ورزش بايد توجه داشته باشند افزار سختدر رويكرد 

متر مربع تكليف  2/1هاي چادگان و اردستان سرانة كل از متوسط  هان فقط در شهرستانشهرستان استان اصف
هاي مباركه،  همچنين شايان ذكر است كه شهرستان. عنوان گروه اول مطرح هستند برنامة پنجم باالتر است و به

ست، در گروه دوم قرار هايي كه سرانة آنها باالي يك متر ا عنوان شهرستان نائين، خوانسار، نطنز و دهاقان به
هايي  متر با كاستي 2/1اي باالي يك متر دارند، هنوز تا رسيدن به  ها با اينكه سرانه اين شهرستان. گيرند مي

شهر، شهرضا، لنجان، فريدن و تيران قرار  هاي خور و بيابانك، گلپايگان، فريدون در گروه بعدي شهرستان .اند مواجه
در گروه چهارم  .، يعني متوسط كل استان است51/0ها زير يك متر و باالتر از  سرانة اين شهرستان. گيرند مي

آباد، آران و كاشان قرار  شهر، فالورجان، برخوار، نجف شهر و ميمه، اصفهان، خميني هاي سميرم، شاهين شهرستان
غالب فضاهاي نكتة حائز اهميت اينكه . ها زير متوسط كل استان است گيرند كه سرانة كل اين شهرستان مي

شده است، با اين حال هنوز شهرستان اصفهان با توجه  ها در شهرستان اصفهان واقع  ورزشي در اختيار ساير بخش
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هاي استان  ترين شهرستان افزاري جزء ضعيف به جمعيت بسيار زياد ساكن در اين شهرستان، از نظر سرانة سخت
  . اي به اين شهرستان داشته باشند يت ويژهسياستگذاران و مديران ملي و استاني بايد عنا. است

هاي ورزشي استان بايد به اين نكته اذعان  با بررسي متراژ فضاهاي ورزشي در اختيار ساير بخشضمن اينكه 
درصد كل فضاهاي بخش ورزشي را در اختيار دارد، اين در حالي است  60كرد كه ادارة كل ورزش و جوانان استان 

درصد، ساير 11اي  رشته هاي غيردولتي و تك باشگاه .كل فضاهاي ورزشي استان استدرصد  6ها  كه دانشگاه
درصد  2اي با  هاي حرفه درصد، باشگاه 3ها با  درصد و در نهايت شهرداري 7درصد، آموزش و پرورش با 10ها  ارگان

  . هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه 1و نيروهاي نظامي و انتظامي با 
شوند، اگر بخواهيم اهداف  ها و منابع سازماني محسوب مي ترين زيرساخت بع انساني جزء مهماز آنجا كه منا

افزاري با رويكرد آمايشي در بخش ورزش استان در برش شهرستاني توزيع  كالن بخش ورزش را از منظر انسان
اران را جهت مديريت كنيم، ابتدا بايد منابع تأثيرگذار در بخش ورزش را شناسايي و سپس مديران و سياستگذ

گيرد،  انجام مي چندمنظورهي ها سالنيي كه در ها ورزشدر تحليل سرانة مربي . بهينة اين منبع مهم ترغيب كنيم
ي چادگان، خوانسار، سميرم و گلپايگان وضعيت مطلوبي داشته و نيازي به افزايش تعداد مربي ندارند ها شهرستان

در . بخشي دانش اين دسته از مربيان است يد كرد، تعميقتأكبر آنها  و رويكردي كه در اهداف بخش ورزش بايد
ي ها شهرستاندر وضعيت خوب، و  آباد نجفشهر، تيران و  يدونفري اردستان، شهرضا، ها شهرستانهمين بخش 

ه شهر در وضعيت متوسط قرار دارند ك ينشاهكاشان، فالورجان، اصفهان، نطنز، فريدن، مباركه، برخوار، لنجان و 
گرايي و سپس توجه به كيفيت  در اين بخش ابتدا افزايش تعداد مربيان با رويكرد كميت ها شهرستاناولويت اين 
گيرند، در توزيع شهرستاني براي  ي اختصاصي انجام ميها سالنيي كه در ها ورزشدر سرانة مربي در . مربيان است

، نطنز و كاشان از نظر آباد نجفبرخوار، سميرم،  يها شهرستانتر بايد گفت كه در اين حوزه  يقدقي گذار هدف
كميت در وضعيت مطلوبي قرار دارند و سياستگذاران و مديران بخش ورزش بايد بيشتر به تعميق دانش اين 

ي خوانسار و كاشان در ها شهرستاني آبي، ها ورزشدر حوزة سرانه و نسبت مربي به ورزشكار . مربيان اهتمام ورزند
در حوزة . قرار دهند مدنظرگرايي را در اين دو شهرستان  ار دارند و مديران بايد هدف كيفيتوضعيت مطلوب قر

در اين . ي اصفهان و چادگان وضعيت مطلوبي دارندها شهرستاني چمني ها ورزشسرانة نسبت مربي به ورزشكار 
هرستان مربي به حد اشباع ي چمني از نظر كميت در اين دو شها ورزشدو شهرستان با توجه به تعداد ورزشكاران 

رسيده است و مديران ورزشي بايد نسبت به افزايش دانش مربيان موجود اهتمام ورزند و كمتر به سمت افزايش 
هاي استان توزيع منابع  شده در بسياري از شهرستان براساس اطالعات حاصل. تعداد اين دسته از مربيان باشند
نيست، در نتيجه در   ها متوازن و عادالنه جمعيت هر يك از شهرستان افزاري و انساني با توجه به وضعيت سخت

افزار مناسبي دارند، ولي نيروي انساني تأثيرگذار و متناسبي كه بتوانند با رويكرد  ها سخت برخي از شهرستان
در مقابل در  .هاي چهارگانه عملياتي كنند، وجود ندارد هاي بخش ورزشي را در حوزه ورانه فرايندها و فعاليت بهره
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افزار  حدي منابع انساني كافي وجود دارد كه سخت افزاري مناسب وجود ندارد، ولي به ها سخت بسياري از شهرستان
هاي  اين در حالي است كه بسياري از شهرستان. ازاندازة آنها نيست ها جوابگوي تقاضاي بيش موجود اين شهرستان

اي با  رسد اگر سياستگذاران و مديران بتوانند توزيع عادالنه نظر مي رو به ايناز. اند ديگر با كمبود نيروي انساني مواجه
شدة بخش ورزش  رويكرد آمايشي از منابع انساني تأثيرگذار بخش ورزش داشته باشند، اهداف از پيش تعيين

  . خوبي عملياتي شود به
  ري و روستاييبا جوامع شه ژهيو به ها بخشبررسي تحوالت بخش ورزش در ارتباط با ساير 

درصد 15فضاهاي شهري و  صورت بهدرصد از فضاها و اماكن ورزشي استان  85براساس اطالعات در مجموع 
جمعيت كم روستاييان، احداث اماكن ورزشي پرهزينه . فضاها و اماكن روستايي است صورت بهاز فضاهاي مذكور 
هاي جاري اماكن ورزشي در  ينههز. كند يمذير ناپ يهتوجرا در روستاها  چندمنظورهي ها سالنهمچون استخر و 

هاي  يبآسطور معمول اين اماكن پس از مدتي در اثر استهالك،  شود و به ين نميتأمروستاها از طريق خودگرداني 
ي مردم به مند عالقهدر مقابل اماكن ورزشي در شهرها با توجه به . بينند و به مرور از بين خواهند رفت يمشديد 

با توجه به مجموع . گذاري در اين بخش براي بخش خصوصي جذابيت دارد يهسرما. ت خودگرداني دارندورزش قابلي
كه در  يدرحالهاي دولتي صورت گيرد،  يتحمارسد گسترش ورزش در روستاها بايد از طريق  يمنظر  اين شرايط به

  .ي از اين نياز را رفع كندا عمدهتواند بخش  شهرها حمايت از بخش خصوصي مي

  ي وضعيت آن در آيندهنيب شيپبررسي روند تحوالت بخش ورزش و 
ي ورزشي ها باشگاه. نسبت مناسبي دارد ي وضعيت بها حرفهورزش استان در حال حاضر به لحاظ قهرماني و 

يي چون ها ورزش. دارند ها رشتهنقش بسيار مهمي در توسعة اين  پرمخاطبي ها رشتهفعال در استان با هزينه در 
ي اخير و تغييرات در قوانين بودجة ها سالمشكالت مالي . اند ، فوتسال، بسكتبال و هندبال از اين جملهفوتبال
ي در استان كاسته است، البته در اين ميان نقش صنايع خصوصي ا حرفهي دولتي، اندكي از رونق ورزش ها دستگاه

هاي بخش ورزش در استان قابليت رفع  يتظرفشك  بي. ي سبب كاهش اثر اين تغييرات شده استا حرفهدر ورزش 
ي از نيازهاي مردم را در ا عمدهتواند بخش  ها را دارد كه مديريت يكپارچه از اين امكانات مي يكاستبسياري از 

يار و صنايع ورزش  يرانخ هاي يتظرفي مدون براي استفاده از ا برنامهشك تهية  بي. زمان حال پاسخگو باشد
  .زشي نقش بسيار مهمي دارداستان در توسعة اماكن ور

شود، حاكي از  يمنتيجة كلي كه از مطالعات آمايش بخش ورزش استان اصفهان با رويكرد راهبردي استنباط 
ي است كه متوسط سرانة در حالاين . است 23متر مربع در كشور حائز رتبة  51/0اين است كه اين استان با سرانة 

ان ذكر است براساس برنامة پنجم توسعه سرانة ورزشي استان بايد به شاي. متر مربع است 71/0بخش ورزش كشور 
. طور غيرمتوازني توزيع شده است رسد اماكن و فضاهاي ورزشي در پهنة استان به يمنظر  به. متر مربع برسد 2/1

اهده گرفته با نگاه جنسيتي به فضاهاي ورزشي نيز اين توزيع غيرمتوازن مش ضمن اينكه براساس مطالعات صورت



 1395 آذر و دي، 5شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

678

هاي آموزشي،  هاي ورزشي، شامل فعاليت افزاري حوزة ورزش اعم از فرايندها و فعاليت در بخش نرم. شود يم
برگزيدگان به تيم ملي، كسب عناوين قهرماني در  و شده دعوت المللي، بينو  يدر مسابقات مل يو قهرمان ميزباني
ها رو به رشد و خوب  يتفعالو جهاني روند اين المللي، آسيايي  ي فردي و تيمي در سطوح ملي، بينها رشته

رسد ايجاد و تعميق نگرش آمايشي براي  يمنظر  منظور متوازن ساختن توزيع منابع در استان به به. شود يمتوصيف 
ها و  هاي ورزشي سازمان افزايي هرچه بهتر فعاليت برقراري توازن در فاكتورهاي آمايشي بخش ورزش استان، هم

منظور تقويت وحدت  لتي، غيردولتي و بخش خصوصي، اهتمام به تشكيل شوراي عالي ورزش بهي دوها ارگان
ي ورزشي ها رشتهفرماندهي در بخش ورزش و در نهايت براي موفقيت هرچه بيشتر ورزش استان بر روي 

ترين  وان مهمعن هاي استان به يتظرفرو استفاده از منابع و  ينازا. دار در بخش ورزش استان تمركز كرد يتاولو
تواند  راهبرد، ضمن اينكه كاربست مديريت واحد در سياستگذاري ورزش استان است، راهبرد مناسبي است كه مي

انداز ورزش استان منجر شود و  يي به تحقق چشمافزا هميي ايجاد كند و در نهايت اين افزا همدر كل ورزش استان 
  .رزميني ورزش استان اصفهان فراهم كندزمينه را براي اجرايي شدن سند راهبردي آمايش س
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