مديريت ورزشی _ بهار 1041
دورة  ،10شمارة  ،1ص 68 – 87 :
نوع مقاله  :علمی  -پژوهشی
تاريخ دريافت 88 /47 /17 :
تاريخ پذيرش 88 /14 /11 :

طراحی و تدوين برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش همگانی استان يزد
سیدمحمدامین عرب زاده تفتی – 1محمود گودرزی  – 1مجید جلالی فراهانی– 3
ابراهیم علیدوست قهفرخی

0

 .1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .1استاد مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
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چکیده
هدف از این پژوهش ،طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی توسعۀ ورزش همگانی استان یزد بود .پژوهش حاضر از نظر راهبرد
توصیفی ،از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعۀ آماری تحقیق ً 33نفر از
استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان ( 12نفر) ،مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و
فناوری استان ( 2نفر) ،مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان (12نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند
که در زمینۀ فعالیتهای ورزشی نقش دارند ( 7نفر) .پرسشنامۀ تهیهشده حاوی  33سؤال در زمینۀ بررسی نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود .برای تعیین روایی پرسشنامه از  11نفر از استادان صاحبنظر گرایش
مدیریت ورزشی نظرخواهی شد ،که پرسشنامۀ مورد تأیید آنها قرار گرفت .بهمنظور اندازهگیری قابلیت پایایی ،از روش
آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .این مقدار براساس دادههای حاصل از پرسشنامه  ./98است که نشان میدهد
پرسشنامۀ مورد استفاده ،از قابلیت پایایی لازم برخوردار است .یافتهها نشان داد که در زمینۀ ورزش همگانی 9 ،قوت11 ،
ضعف 8 ،فرصت و  11تهدید وجود دارد که پس از تجزیهوتحلیل آنها در ماتریس  SWOTو بحث و تبادل نظر گروهی
مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقۀ  SOقرار دارد و در نهایت ،براساس تحلیلهای
راهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعۀ ورزش همگانی در این استان شد .مهمترین راهبردهای لازم برای
توسعۀ ورزش همگانی استان یزد عبارت از استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در پایگاههای ورزش همگانی،
توسعۀ پایگاههای ورزش همگانی سراسر استان و ایجاد اماکنی برای ورزش بانوان بودند.
واژگان کلیدی
برنامۀ راهبردی ،توسعه ،یزد.SWOT ،
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مقدمه
سازمانهای ورزشی امروزی با آگاهی از امکانات و محدودیتهای خویش برای نیل به اهداف و رسالتهای
بلندمدت در سایۀ منابع و وحدت رویهها و فرایندها ،رویکرد برنامهریزی راهبردی را انتخاب کرده و در
این چارچوب برنامههای راهبردی فراوانی تنظیم و تدوین شده است .در واقع برنامهریزی ورزشی سازمانها
به کاهش غیبت و افزایش نشاط و کارامدی شغلی کارکنان منجر میشود (.)1
در سنوات اخیر با تغییرات شگفتآوری که سازمانها را احاطه کرده ،مدیران بهفراست دریافتهاند که
با تعیین و تبیین اهداف و مأموریتهای سازمان در بلندمدت بهتر میتوانند برنامههای خود را به ثمر
برسانند و ترتیبی فراهم آورند که سازمان بهتر کار کند و بهتر به محیط خود واکنش نشان دهد .ازاینرو
استفاده از برنامههای راهبردی و جامع بهعنوان یک ضرورت در سازمانها مطرح شده است .به کمک این
نوع برنامهریزی ،مدیریت قادر میشود جهتگیریهای خود را در آینده معین و سازمان را در مقابل
تغییرات و تحولات آتی مجهز سازد .برنامهریزی جامع به مدیریت کمک میکند تا تصویر روشنی از سازمان
و اهدافش بهدست آورد و فعالیتهای سازمان را در لوای راهبرد واحدی هماهنگ سازد .بنابراین از
مهمترین دلایل روی آوردن به برنامهریزی بلندمدت و راهبردی ،تحولات و دگرگونیهای محیط امروز
سازمانهاست .بنابراین باید از نوعی برنامهریزی بهره گیرند که آیندهنگر و محیطگرا باشد ،بهطوریکه
ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی ،در افق زمانی بلندمدت تأثیر آنها بر سازمان و نحوۀ تعامل سازمان
با آنها را مشخص کند ( .)3از سوی دیگر ،امروزه ورزش از عوامل تأمین سلامت جسمانی و روانی افراد
جامعه محسوب میشود .بهطوریکه سوهن 1و همکاران ( .)3112بیان کردند مشارکت افراد در فعالیتهای
فیزیکی و بدنی سبب توسعۀ اجتماعی ،شناختی و روانی و جسمانی میشود .برنامهریزی راهبردی فعالیت
مدیریتی سازمانی است که برای تعیین اولویتها ،تمرکز انرژی و منابع ،توسعۀ عملیات و اطمینان بهکار
میرود ( .)3به عقیدۀ گرنت )3112( 3راهبرد یک برنامه ،روش یا مجموعهای از اعمال طراحیشده برای
دستیابی به هدف یا اجراست .در حقیقت راهبرد شامل تعیین اهداف بلندمدت و اهداف سرمایهگذاری و
سازگاری واحدهای عملیاتی و تخصیص دادن منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است .از نظر وی
راهبرد به مدیریت مؤثر سازمان کمک میکند؛ نخست از راه تقویت کیفیت تصمیمگیری ،دوم از راه
هماهنگی تسهیلات و منابع و سوم از طریق تمرکز سازمان بر پیگیری اهداف بلندمدت .برنامۀ راهبردی
1. Cohen1
2. Grant
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نقشهای جامع از راهی است که سازمان در آن قرار دارد؛ جایی است که سازمان میخواهد در آینده به آنجا
برسد و بهطور معمولاً تا  11سال چشمانداز دارد (.)2 ،2
رخدادهای چند دهۀ گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها ،از چنان خصوصیتی
برخوردارند که با صرف تکیه بر برنامهریزی متداول و غیرمنعطف نمیتوان با این رخدادها و نیازها مقابله
کرد .ازاینرو از سه دهۀ قبل توجه مدیران و صاحبنظران به سمت برنامهریزی بلندمدت و بهویژه
برنامهریزی راهبردی جلب شده است .در واقع برنامهریزی راهبردی را میتوان اقدامی سازمانیافته برای
اتخاذ تصمیمها و انجام دادن اقدامات بنیادی تعریف کرد ( .)6افزونبر این سازمانهای ورزشی همانند
سازمانهای غیرورزشی در معرض تغییر و تحولات محیطی و جهانی قرار دارند و با مسائل ویژۀ خود
دستبهگریباناند .ازاینرو ناگزیرند پیوسته بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان
مناسب و برحسب ضرورت ،خود را با تغییرات وفق دهند .اما زمانی میتوان به این هدف متعالی و ارزشمند
رسید که سایر سازمانها و نهادها مانند فدراسیونها ،کمیتۀ ملی المپیک ،وزارتخانهها و سایر اقشار جامعه،
دغدغۀ حرکت بهسوی ورزش علمی و بهرهمندی از پژوهش و تحقیقات در فعالیتهای خود را داشته
باشند .بنابراین نقش ورزش و فعالیت بدنی بهعنوان راهبردی که توانایی بالقوهای در یاری رساندن به
اهداف سلامتی ،اجتماعی و اقتصادی دارد ،بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر اغلب وسایل ماشینی و الکترونیکی جایگزین فعالیتهای بدنی انسان شده است .با
توجه به این دگرگونی که در شیوۀ زندگی انسانی بهوقوع پیوسته و زندگی پرتحرک او که میلیونها سال
در ابعاد وجودیاش نهادینه شده و بهطور وراثتی نسل به نسل انتقال یافته ،در ظرف دویست سال به
سکون تبدیل شده است ( .)7همچنین مدرنیته و تأثیرات بیشازحد فناوری بر زندگی افراد ،سبب شده
است که شهروندان با مشکلات جسمانی و روانی ناشی از فقر حرکتی دست و پنجه نرم کنند .بهطوریکه
سازمان جهانی بهداشت تخمین میزند که  60درصد جمعیت جهان سطوح توصیهشدۀ فعالیت را انجام
نمیدهند و اینکه بیتحرکی دلیل مرگ سالانه دو میلیون نفر است و هزینۀ اقتصادی زیادی را در بردارد
( .)8سبک زندگی بیتحرک با بیماریهای قلبی -عروقی ،پوکی استخوان ،کاهش عملکرد بدنی (قدرت،
استقامت و انعطافپذیری) و افزایش خطر تمام دلایل مرگومیر در ارتباط است ( .)11 ،9بنابراین در سدۀ
حاضر کمتحرکی در زندگی مدرن امروزی از معضلات بهداشتی محسوب میشود ( .)11از طرفی در فرایند
توسعه ،داشتن نیروی انسانی سالم و جامعهای که بیشتر افراد آن از عمر طولانی همراه با سلامتی برخوردار
باشند ،از شاخصهای مهم توسعۀ انسانی و فرهنگی بهحساب میآید ( .)11به همین دلیل کشورهای
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پیشرفته و صنعتی توجه خاصی به گسترش ورزش و تربیت بدنی در جامعه دارند تا با استفاده از
دستاوردهای بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی و رشد و گسترش ورزش هم خود را به شاخصهای توسعه
نزدیک کرده و هم با استفاده از نیروی انسانی سالم و کارامد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامهریزی
کنند ( .)13از انواع فعالیتهای بدنی منظم و تأثیرگذار «ورزشهای همگانی» هستند که با هدف ایجاد
نشاط ،شادابی و سلامت در سطح جامعه پیگیری میشوند .این مسئله سبب شده است که نیاز به
فعالیتهای ورزش همگانی بیش از پیش احساس شود ،و سازمانهای مسئول در این حوزه نیز ،بیش از
پیش در برنامهریزی فعالیتهای ورزش همگانی فعالیت میکنند .در این زمینه پیشرفتهای خوبی در
چند سال اخیر در کشورمان حاصل شده است ،اما با وجود همۀ این فعالیتها ،هنوز ورزش همگانی
بهعنوان یکی از اقلام مصرفی خانوادههای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است .بهنظر میرسد در کلانشهرها
وضعیت بهتری وجود دارد و تبلیغات و برنامههای منظم در حوزۀ ورزش همگانی تأثیرات مثبتی داشته
است .اما در شهرهای کوچک و نواحی محروم ،کمبودهای فراوانی در این حوزه وجود دارد و نیاز به تلاش
چشمگیر و همهجانبه برای توسعۀ ورزش همگانی بهعنوان یک فرهنگ و یکی از ملزومات زندگی روزمره
شهروندان احساس میشود (.)13
با وجود نقش مهم ورزش در سلامت جامعه و سازمانهای شاخص ،بیشک لطمههای جبرانناپذیری
برای کل جامعه بهدنبال خواهد داشت .ورزش در استان یزد بخش مؤثری در استان است که نیازمند توجه
است .در واقع میتوان گفت مشکلات این استان باید شناسایی شود و در نهایت شناسایی نقاط ضعف و
تهدید و تمرکز روی فرصتها و قوتهای بخش همگانی به بهبود وضعیت این استان در موارد ذکر شده
منجر خواهد شد.
منفعت مهم دیگر ،بهکارگیری برنامهریزی راهبردی ،افزایش اثربخشی ورزش در استان یزد است.
سازمانهایی که برنامۀ راهبردی را بهکار میبرند ،موضوعات راهبردی سازمانی را روشن ساخته و بر آن
نظارت میکنند .همچنین به تقاضاها و فشارهای داخلی و خارجی بهصورت منطقی پاسخ میدهند و به
شیوهای کارامد با شرایط محیطی تغییر مییابند .بهعبارت دیگر با استفاده از برنامهریزی راهبردی
زمینههای مدیریت اثربخش در سازمان فراهم میشود (.)12
در راستای اجرای سیاستهای توسعۀ ورزش همگانی کشور اهمیت ایجاد تفکر راهبردی و تدوین
برنامۀ راهبردی مؤثر برای تحقق اهداف از پیش تعیینشده بر کسی پوشیده نیست .اگرچه این مهم در
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بیشتر کشورهای اروپایی ،با توجه به اهمیت آن ،روندی رو به رشد داشته ،اما براساس تحقیقات در ایران،
با توجه به وضعیت کنونی زیرساختهای ورزشی دارای نکات قابل تأمل است (.)12
ارتباط ورزش با پدیدههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و نقش
آن در برنامههای توسعۀ ملی کشورهاست و در یک نگاه کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور با
اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی دارد .این موضوع سبب شده است که سرمایهگذاریهای هنگفتی
برای توسعۀ ورزش در بیشتر کشورها انجام گیرد (.)16
سیاست مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی در راستای توسعه و گسترش ورزش در بین اقشار
مختلف جامعه و بهرهگیری از مزایای آن در زمینۀ جبران کاهش تحرک افراد و کمک به افزایش نشاط و
سلامتی جسمانی و روانی شهروندان ،از اولویتهای هر جامعۀ رو به رشدی است .با وجود گذشت چند
دهه از سیاست ورزش برای همه ،هنوز فرصت مشارکت در ورزش بهطور نابرابر تقسیم میشود و برخی
گروههای اجتماعی محروم ،دستیابی کمتری به ورزش دارند ( .)11ورزش همگانی با بهرهگیری از ورزش،
تمرین و فعالیت بدنی همگانی بهعنوان ابزاری برای پیادهسازی و توسعۀ مدلی انسانساز در جوامع کاربرد
دارد .همۀ افراد با هر ملیت ،نژاد و مذهب و توانایی میتوانند در حوزۀ ورزش همگانی شرکت کنند .چنانکه
آمار و ارقام شرکت افراد در ورزش همگانی نشان میدهد ،وضعیت ورزش همگانی در ایران نسبت به
کشورهای پیشرفتۀ جهان و حتی دیگر کشورهای همردۀ خود نامطلوب است .در حال حاضر ،بهدلیل وجود
رویدادهای مختلف در مورد میزان و نحوۀ پرداختن به فعالیت بدنی ،آمار دقیق و قطعی از میزان مشارکت
در ورزش همگانی در کشور وجود ندارد ،اما تمامی آمار و ارقام موجود ،میزان مشارکت را ناکافی نشان
میدهند و تأکید مسئولان ورزشی نیز بر این است که ورزش همگانی تا جایی توسعه پیدا کند که در کنار
فعالیتهای روزمره ،بهعنوان بخشی از سبد زندگی مردم قرار گیرد ()19
تعداد زیادی از سازمانهای ورزشی در کشور طی یک دهۀ گذشته به تدوین برنامهریزی راهبردی
خود مبادرت کردهاند که در این میان میتوان به کمیتۀ ملی المپیک ،فدراسیون ملی ورزشهای
دانشگاهی ،فدراسیون دوچرخهسواری ،فدراسیون دوومیدانی ،فدراسیون شطرنج و ...اشاره کرد .در همین
زمینه اغلب ،سازمانهای ورزشی کشور برای توسعه و ارتقای مطلوب خویش در کنار تدوین تقویمهای
ورزشی سالیانه ،برنامۀ راهبردی را سرلوحۀ عمل خویش قرار دادهاند .توسعۀ ورزش همگانی در استان یزد
موجب افزایش نشاط و بهرهوری آنان میشود و نیازمند توجه خاص است .برای رسیدن به اهداف والای
ورزش در این استان به یک برنامۀ راهبردی نیاز است که با تعیین اهداف و راهبردهای مشخص گامی
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برای رسیدن به این اهداف برداشته شود.
بررسی پژوهشهای این حوزه نشان میدهد که در خصوص مدلسازی در حوزۀ ورزش همگانی با
وجود اقدامهای انجامگرفته و پژوهشهای صورتگرفته اهمیت پرداختن به این موضوع همچنان در سطح
جامعه وجود داشته و نتایج این تحقیقات بیش از پیش در کمک به توسعۀ ورزش همگانی تأثیرگذار است.
بیشتر مطالعات عوامل جمعیتشناختی ،زیستی ،روانشناختی ،شناختی ،احساسی ،رفتاری ،اجتماعی،
فرهنگی و محیطی را شناسایی و بررسی کردهاند .در زمینۀ مدلسازی ،تاکنون مدلهای بسیاری در زمینۀ
ورزش همگانی ارائه شده است .در ایران تحقیقات محدودی به مدلسازی در زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی
پرداختهاند .انجمن ورزشی مدارس ایالت کنتاکی در بیانیۀ مأموریت خود آورده است :انجمن ورزشی مدارس
ایالت کنتاکی باید بالاترین کیفیت فعالیتها و برنامههای ورزشی را با شیوهای مؤثر و با تأکید بر جوانمردی
و ورزش دوستی و توسعۀ آموزش دانش آموزان ورزشکار برقرار سازد .برخی از راهبردهای مهم این انجمن
عبارتاند از :حفظ و تضمین ثبات مالی انجمن ،توسعۀ نقش پشتیبانی برای آموزش دانش آموزان ،آموزش
و توسعۀ حرفهای منابع انسانی انجمن ،توسعۀ نظارت و ممیزی از مدارس ،ترویج مردانگی و جوانمردی در
میان دانش آموزان ،مربیان و تماشاگران ،و بازبینی و اصلاح ساختار (.)18
آصفی و اسدی ( )1382در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاههای
دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن» به این نتیجه رسیدند که  8دسته مانع در توسعۀ
ورزش همگانی دانشگاه مؤثرند که بهترتیب اولویت عبارتاند از :موانع سیاستگذاری و برنامهریزی ،موانع
شناختی ،موانع مالی ،موانع آموزشی ،موانع قانونی ،موانع اطلاعاتی ،موانع انسانی ،موانع فردی و موانع
زیرساختی .در پایان هم راهکارهایی برای توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه ارائه شد .در پژوهشی دیگر
سوادی و همکاران ( )1386در پژوهشی با نام «طراحی الگوی توسعۀ ورزش همگانی در استان هرمزگان»
به این نتایج رسیدند که ساخت نظری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است .تحلیل مسیر ابعاد توسعۀ
ورزش همگانی استان نشان داد عامل محیطی بر عوامل مدیریت ،منابع و رفتاری بهترتیب با ضرایب ،1/81
 1/26و  1/22تأثیرگذار است .همچنین عامل مدیریت بر عاملهای رفتاری و منابع بهترتیب با ضرایب
 1/81و  1/81و عامل منابع با ضریب  1/66بر سطح رفتاری اثرگذارند .براساس یافتههای پژوهش میتوان
گفت که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان براساس چارچوب حمایت عوامل محیطی ،مداخلۀ مثبت
عوامل مدیریتی ،بسترسازی منابع و در نهایت از طریق عوامل رفتاری صورت میپذیرد .بنابراین ضرورت
دارد خطمشیهای توسعۀ ورزش همگانی در این استان مبتنی بر الگو شناسایی و تحلیل شده باشد (.)31
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نسترن بروجنی و همکاران ( )1381در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ ورزش
همگانی در ایران» به این نتیجه رسیدند که عامل اصول و ساختار مهمترین عامل در توسعۀ فرهنگ ورزش
همگانی بوده است .آموزش ورزش همگانی در رتبۀ دوم قرار گرفت .این مطلب بر ضرورت آموزش در
راستای توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی در کشور میافزاید .توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی فرایندی زمانبر
خواهد بود که عزم جدی مسئولان را میطلبد ( .)31جوادیپور و همکاران ( )1381در پژوهشی با نام
«آسیبشناسی فرایند موجود سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران و ارائۀ الگو» به این نتایج رسیدند که
مؤلفههای سازمانی ،باورها و فرهنگها ،شرایط اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر ،تدوین علمی ،مطالعات و
پژوهشها ،مؤلفههای مؤثر در سیاستگذاری ورزش همگانی کشورند و آسیبهای موجود در فرایند
سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی از جمله ضعف در نظارت و کنترل ،ساختار ضعیف،
ضعف در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعیف رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد ضعیف نیروی انسانی،
قوانین و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی هستند .همچنین مطالعات تطبیقی و بومیسازی،
مدیریت سازمانی ،الگوهای فرهنگی و دینی ،الگوهای مبتنی بر پژوهش علمی ،الگوهایی هستند که میتوان
برای سیاستگذاری در ورزش همگانی از آنها استفاده کرد .طبق نتایج بخش کمی ،بین میانگین رتبههای
آسیبهای موجود در ورزش همگانی و میزان نقش منابع اطلاعاتی موجود تفاوت معنادار مشاهده نشد.
بهطور کلی ،نتایج نشان داد که فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران با آسیبها و چالشهایی
همراه است که باید آنها را شناخت و براساس روشهای علمی اصلاح کرد .تغییرات ساختاری و اصلاح
قوانین از عمدهترین آنها بهشمار میآیند .همچنین ،باید از الگوهای دقیق و علمی برای سیاستگذاری
استفاده کرد ( .)33همچنین پارساجو و همکاران ( )1381در پژوهشی با عنوان «تعیین راهبردهای
مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران» به این نتیجه رسیدند که در نهایت مقولههای شناساییشده
حاصل از کدگذاری انتخابی ،بهترتیب شامل توسعۀ بخشهای کلان ،مدیریت جامع ورزش ،توسعۀ ارتباطات
اجتماعی ،توسعۀ ساختاری ،محیط جذاب و انگیزشی ورزش تعیین شدند .مدیران ورزش کشور میتوانند
از مفاهیم ،مقولههای شناساییشده در راهبردهای برنامهریزیهای خود بهمنظور توسعۀ ورزش همگانی
استفاده کنند ( .)33وفایی مقدم و همکاران ( )1381در پژوهشی با نام «تحلیل عوامل توسعۀ ورزش
همگانی براساس نظریۀ دادهبنیاد» به این نتیجه رسیدند که بسیاری از عوامل توسعه به خود افراد مربوط
نمیشوند؛ بلکه با تسهیل در عوامل سوقدهندۀ محیطی و برطرف کردن موانع موجود ،افراد با خیال آسوده
ورزش همگانی را از بین فعالیتهای اوقات فراغت انتخاب خواهند کرد؛ اگرچه تغییر در مفاهیم ورزش
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همگانی و افزایش انگیزانندهها از عوامل مهمیاند که باید بهوجود آیند ( .)32جوادیپور و همکاران ()1389
در پژوهشی با نام «بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاستگذاری نظام ورزش همگانی ایران» به این نتیجه
رسیدند که عوامل مؤثر بر فرایند سیاستگذاری نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاستهای جاری ،توصیۀ
بزرگان ،ادارات و سازمانهای ذیربط و مسئول ،فرهنگ عمومی و رسانهها و مسائل مالی است .همچنین
آسیبهای موجود در این فرایند شامل عواملی از جمله ضعف نظارت و کنترل ،ساختار ضعیف ،ضعف در
برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعیف رسانهها ،منابع مالی محدود ،عملکرد ضعیف نیروی انسانی ،قوانین،
مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی نیز شناسایی شد ( .)32عباسی بختیاری و همکاران ( )1389در
پژوهشی با نام «تدوین برنامۀ استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی

با مدل SWOT-

 »ANPبه این نتیجه رسیدند که با توجه به ماتریس همزمان ارزیابی عوامل داخلی و خارجی راهبرد ورزش
همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی در وضع رقابتی معطوف به قوت ( )STتعیین شد .براساس یافتههای
تحقیق و نتایج تحلیل سوپرماتریس حد محاسبهشده اوزان و نظرهای اعضای شورای راهبردی ،راهبردهایی
همچون توسعه و ارتقای کیفی واحدهای عمومی تربیت بدنی ،توسعۀ کمی و کیفی رویدادهای ورزشی و
توسعۀ دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی پیشنهاد شدند ( .)36کشاورز و همکاران
( )1389در پژوهشی با نام «تحلیل عاملی موانع توسعۀ ورزش همگانی در شرکت خودروسازی سایپا» به
این نتیجه رسیدند که بهطور کلی  9عامل بهترتیب اولویت موانع مدیریتی ،موانع امکانات و تجهیزات،
موانع اجتماعی و فرهنگی ،موانع فردی ،موانع اقتصادی ،موانع روانشناختی ،موانع ترویجی و موانع
بهداشتی که  22/63درصد از کل واریانس جامعه را تبیین میکنند ،موانع عدم توسعۀ ورزش همگانی در
شرکت سایپا بهشمار میروند .ازاینرو بهمنظور توسعۀ ورزش همگانی بهعنوان فرایندی بهمنظور ایجاد
شور و نشاط و افزایش سلامت جسم و روح در منابع انسانی که در بهرهوری سازمانی مؤثر است ،توصیه
میشود واحدهای تولیدی از جمله شرکتهای تولیدکنندۀ خودرو در رفع موانع ذکرشده تلاش جدی کنند
( .)31در دیگر تحقیقات خارجی یانگ و همکاران ( )3119در پژوهشی با نام «عوامل مؤثر بر استراتژیهای
منطقهای برای توسعه و پیشرفت صنعت ورزش چین» به این نتیجه رسیدند که شناسایی و فهمیدن
ارتباط عوامل مؤثر مزیت نسبی در راهبردهای منطقهای برای توسعۀ ورزش در چین با سایر کشورهای
دارای اقتصاد در حال توسعه ایجاد میکند ( .)39همچنین نتایج تحقیق هری و همکاران ( )3112با عنوان
«موانع اجرای فرایند مدیریت استراتژیک در دولت محلی» ،نشان داد که عوامل متعددی وجود دارد که
بهطور چشمگیری موانع اجرای مدیریت استراتژیک بودهاند که این عوامل شامل چشمانداز و بیانیۀ

مديريت ورزشی ،دورة  ،10شمارة  ،1بهار 1041

76

مأموریت مبهم در برنامهریزی راهبردی ،مشخص نبودن اهداف در برنامهریزی راهبردی ،عدم حمایت
فرهنگی و فقدان منابع است ( .)38هانگ و هامفریس ( )3113در پژوهش خود اظهار میدارند افرادی که
در شهرهایی با امکانات ورزشی بالا و دسترسی آسان به آن زندگی میکنند ،مشارکت بیشتری در
فعالیتهای بدنی داشته و همچنین رضایت از زندگی بالایی داشتند (.)31
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
ورزش کشور عرضه کرده است ،باید زمینۀ استمرار و توسعۀ این موفقیتها را بیش از پیش فراهم کند.
استمرار و توسعه در این استان به یک برنامۀ راهبردی نیاز دارد که بتوان برای رسیدن به اهداف ورزش
گامهای اساسی برداشت.

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر راهبرد توصیفی ،از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی
است .جامعۀ آماری تحقیق  33نفر از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان ( 13نفر) ،مدیران
هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری استان ( 3نفر) ،مدیران و کارشناسان تربیت
بدنی استان (13نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینۀ فعالیتهای ورزشی
نقش داشتند ( 1نفر) که سعی شد از نظرهای تمام افراد دخیل در ورزش استان به شکلی در این پژوهش
استفاده شود.
پرسشنامۀ تهیهشده حاوی  33سؤال در زمینۀ بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای ورزش
همگانی استان بود .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از  11نفر از استادان صاحبنظر گرایش مدیریت
ورزشی نظرخواهی شد ،که پرسشنامه را تأیید کردند .بهمنظور اندازهگیری قابلیت پایایی ،از روش آلفای
کرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شد ،این مقدار براساس دادههای حاصل از پرسشنامه  ./98است که
نشان میدهد پرسشنامۀ مورد استفاده ،از قابلیت پایایی لازم برخوردار است .بهمنظور جمعآوری اطلاعات
از منابع کتابخانهای ،مطالعه و تحلیل تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور استفاده شد .همچنین
با انجام مصاحبه با خبرگان و مدیران و تکمیل پرسشنامه توسط آنها نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت
تعیین و سپس راهبردهای توسعۀ ورزش تدوین و ارزیابی شد .برای توصیف امکانات ،ورزشکاران ،مربیان
و داوران از آمار توصیفی استفاده شد .از آمار استنباطی شامل آزمون مقایسۀ میانگینها بهمنظور بررسی
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وضعیت هریک از آیتمهای پرسشنامه و از آزمون فریدمن بهمنظور اولویتبندی و رتبهبندی مهمترین
نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان یزد ،استفاده شد.
یافتهها
کمیتۀ راهبری پروژه با بهرهگیری از سند چشمانداز بیستسالۀ کشور ،مبانی نظری ،تحلیل وضع موجود،
مطالعات تجربیات ورزش استانهای نمونه و مشارکت و همفکری دستاندرکاران ورزش استان یزد،
چشمانداز ،ارزشهای محوری ،مأموریت و اهداف بلندمدت ورزش همگانی استان یزد را به شرح زیر تدوین
کرد:
چشمانداز ورزش همگانی استان يزد :حرکت به سمت استانی فعال ،شاداب ،سالم با پوشش 21
درصدی جامعه
مأموریت ورزش همگانی استان یزد:


تأمین سلامت جسمی و روانی افراد



غنیسازی اوقات فراغت افراد



گسترش روابط اجتماعی افراد



دور شدن از زندگی ماشینی



افزایش کارایی افراد

هدف بلندمدت :مشارکت  61درصدی جامعۀ استان یزد در ورزش همگانی در افق بیستساله
ارزشهای محوری :ترویج زندگی سالم از طریق ورزش ،رعایت ارزشهای اخلاقی و فرهنگی ،حفظ
کرامت انسان ،وجود مدیریت تحولگرا ،آموزش برای همه ،وجود تفکر برنامهمداری ،وجود نگرش
سیستمی،

اعتقاد به کار گروهی.
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جدول  .1ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ورزش همگانی استان يزد
ضريب اهمیت

رتبه

رتبه × ضريب

S1

اشتیاق و انگیزههای فردی و سازمانی به توسعه و
تعمیم ورزش همگانی

1/113

2

1/399

S2

ساخت و احداث ایستگاههای تندرستی در پارکها و
فضاهای سبز

1/126

2

1/332

S3

دسترسی همگان به فضاها و اماکن ورزش همگانی
استان

1/126

3

1/169

S4

فعالیتهای ورزش همگانی استان در مناسبتها
مختلف

1/129

3

1/122

S5

وجود هیأتهای ورزش همگانی فعال در استان

1/126

2

1/332

S6

فعالیت ورزش کارمندی استان

1/12

3

1/13

S7

برخورداری از ذخیرۀ ارزشمند منابع انسانی (مدیران،
کارشناسان ،مدرسان ،مربیان و )...خبره و باتجربه

1/129

2

1/183

S8

ارتباط مناسب با رسانۀ ملی برای پخش فعالیتهای
همگانی

1/113

2

1/399

وزن

رتبه

رتبه × وزن

W1

فقدان مدیریت واحد و سیاست یکسان در زمینۀ
ورزش همگانی

1/162

3

1/139

W2

کیفیت پایین پایگاههای ورزش صبحگاهی

1/129

3

1/186

W3

عدم بهرهگیری از نیروهای متخصص و کارشناس در
زمینۀ ورزش همگانی

1/126

1

1/126

W4

توجه کم به ورزش و فعالیت بدنی در مدارس و
دانشگاههای استان

1/129

1

1/129

W5

کمتوجهی به ورزش همگانی بانوان و اقشار کمدرآمد

1/113

3

1/122

W6

کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات

1/113

3

1/122

W7

در دست نداشتن اطلاعات صحیح در زمینۀ ورزش
همگانی استان

1/12

1

1/12

W8

کمتوجهی به ورزشهای بومی و سنتی

1/129

3

1/186

W9

ساختار سازمانی نامناسب ورزشهای همگانی در
ادارات تربیت بدنی

1/12

1

1/126

W10

مشارکت نداشتن بخش خصوصی در برنامههای
ورزش همگانی

1/162

3

1/139

قوتها

ضعفها

∑ =1

∑ =3/ 269
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جدول .1ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ورزش همگانی استان يزد
وزن

رتبه

وزن× رتبه

فرصتها
O1

تأکید قانون اساسی بر توسعه و گسترش رایگان
فعالیتهای تربیت بدنی

1/121

2

1/331

O2

توجه و عنایت ویژۀ مسئولان ارشد نظام ،جامعۀ
روحانیت و جامعۀ پزشکی به امور توسعۀ ورزش
کشور

1/162

2

1/322

O3

نگرش جامعه به فعالیتهای ورزشی بهعنوان یک
عامل سازماندهی روانی ،جسمانی ،فرهنگی،
تربیتی و اخلاقی

1/121

3

1/128

O4

ظرفیتهای موجود از نظر وضعیت جغرافیایی و
اقلیمی استان برای فعالیتهای گردشگری،
طبیعتگردی و...

1/121

2

1/188

O5

فراهم شدن امکان بهرهبرداری از ظرفیتها و
امکانات تمامی ادارات ،سازمانها و نهادها با
تنظیم تفاهمنامۀ همکاری فیمابین

1/123

3

1/139

O6

استقبال شایان اقشار مردم از همایشهای
پیادهروی خانوادگی هر هفته در شهرستانهای
استان

1/123

2

1/111

O7

وجود رسانههای بینالمللی و اینترنت برای
اطلاعرسانی

1/121

2

1/188

O8

وجود نهادهای مردمی و مراکز مذهبی در
گسترش ورزش همگانی

1/132

3

1/116

O9

هزینۀ کمتر و امکان دسترسی بیشتر به ورزش
همگانی نسبت به دیگر ورزشها

1/123

3

1/139

وزن

رتبه

وزن× رتبه

T1

فقدان انگیزۀ لازم برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی در توسعۀ اماکن و ترویج فعالیتهای
ورزشی استان

1/121

3

1/188

T2

رسوخ ناهنجاریهای اجتماعی و ِ رفتاری
ناخواسته به محیطهای ورزشی

1/121

1

1/121

T3

برنامهریزی و اجرای فعالیتهای موازی و
غیراصولی سازمانها و نهادهای کشور

1/121

3

1/113

T4

عدم تشکیل جلسات مشترک بین سازمانها و
ارگانهای فعال در ورزشهای همگانی

1/121

3

1/188

T5

عدم امکان حضور بخش عمدهای از بانوان در
ورزش همگانی

1/121

3

1/113

T6

افزایش نرخ بیکاری و نرخ اعتیاد جوانان

1/121

3

1/113

تهديدها
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T7

افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود
در استان

1/121

1

1/121

T8

مشکلات اقتصادی مردم استان

1/121

3

1/188

T9

تغییر ساختار شهرها و تخریب فضای قابل
استفاده در ورزش همگانی

1/123

1

1/123

T10

کمتحرکی و علاقهمندی کودکان و نوجوانان به
بازیهای رایانهای

1/121

3

1/188

T11

افزایش سرگرمیهای ناسالم و غیرمفید در بین
نوجوانان و جوانان

1/121

3

1/188

∑ =1

∑ =3/ 226

با توجه به تجزیهوتحلیل  SWOTو نمرههای حاصل از جمع جبری ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی
و خارجی ،وضعیت ورزش همگانی استان یزد در منطقۀ راهبردی قرار گرفته که این موقعیت بیانگر این
مهم است که از نظر سازمانی قوتها و از نظر عوامل بیرونی فرصتهای اجتماعی دارد که میبایست در
تدوین برنامه از آن بهره گرفت .با توجه به این موقعیت راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش
فعالیتها ،ورود به بازارهای جدید و افزایش سهم بازار و کمتر در جهت حفظ و نگهداری یا کاهش
فعالیتها باشند.
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براساس تحلیل  SWOTو نظرسنجی از خبرگان و کمیتۀ راهبری ،در مجموع 16راهبرد شامل 1
راهبرد  2 ،SOراهبرد  3 ،WOراهبرد  STو یک راهبرد  WTتدوین شد .راهبردهای استخراجشده در جدول
 3شرح داده شده است.
جدول  .3ماتريس مقايسۀ عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای استخراجشده
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8

راهبردهای :SO

 استفاده از نیروی انسانی متخصص و
تحصیلکرده در پایگاههای ورزش
همگانی
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

 توسعۀ پایگاههای ورزش همگانی
سراسر استان

 ارتقای صنعت توریسم ورزشی با توجه
به وجود فضاهای طبیعی در استان
 توسعۀ دسترسی آسان مردم به ورزش
همگانی
 ایجاد نظام آماری فراگیر و جامع در
ورزش همگانی

W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7W8-W9-W10
راهبردهای :WO

 توجه ویژه به ورزش همگانی معلولان و
افراد سالمند
 استفاده از فضاهای طبیعی موجود برای
انجام ورزش همگانی
 توسعۀ برنامههای رادیو و تلویزیونی در
مورد ورزش در سطح استان

 توسعۀ ورزشهای بومی محلی در
روستاها
 جذب مخاطبان بیشتر با استفاده از
انگیزانندههایی مثل جایزه

 گسترش مسابقات ورزش همگانی به
مناسبتهای مختلف
 ایجاد اماکنی برای ورزش بانوان
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

راهبردهای :ST

 توسعۀ امکانات ورزشی رایگان

 اطلاعرسانی همهجانبه در خصوص فواید
ورزش و مضرات کمتحرکی
 فعال کردن ورزش صبحگاهی ادارات

راهبردهای :WT

 اصلاح ساختار ورزش همگانی استان
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بحث و نتیجهگیری
تفکر راهبردی از مهمترین مهارتهای مدیریت در جهان امروز است .این مهارت شرایط آینده را در نظر
میگیرد و سپس دگرگونسازی شرایط امروز و آمادگی برای فردا را بررسی میکند .راهبرد ،مسیر
سازمانها و مؤسسات و واحدهای داخلی از بزرگترین مؤسسه گرفته تا کوچکترین آن را مورد بحث قرار
میدهد .با توجه به اینکه محیط بیرونی همۀ سازمانها همواره در حال تغییر و دگرگونی است و این
تحولات در دنیای کنونی اجتنابناپذیر است ،شناخت و بررسی تمامی عوامل محیطی میتواند در
تصمیمات و عملکردهای افراد و سازمان تأثیر بسزایی داشته باشد .برنامهریزی راهبردی با توجه به تغییرات
و چالشهای سریع محیط بیرونی سازمانها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است .در پرتو برنامهریزی
راهبردی ،جهتگیری آیندۀ سازمان بهدرستی تبیین شده و با فراهم کردن زمینۀ مناسب برای تفکر
راهبردی در مدیران ،سبب اتخاذ تصمیمات بر مبنای توسعۀ جامع و مستمر و در نهایت بصیرت در نواحی
تحت کنترل سازمان و بهبود عملکردها خواهد شد .برنامهریزی راهبردی افقهای دورتری برای سازمان
در چارچوب ارزشهای حاکم بر جامعه ترسیم میکند و ضمن فراهم کردن چارچوبی برای برنامهریزی
عملیاتی و اجرایی سازمان ،سبب هماهنگی و پیوستگی اقدامهای سازمان خواهد شد .با این وصف و توجه
به اینکه استان یزد نیز دارای خلأ در نبود برنامۀ راهبردی در حوزههای ورزش قهرمانی و همگانی بود،
محقق بر آن شد تا با اجرای این تحقیق خلأ موجود را برطرف سازد و به توسعۀ ورزش استان کمک کند.
در ادامه یافتههای حاصل از تحقیق مورد بحث قرار میگیرد.
در این بخش به بحث و نتیجهگیری در خصوص راهبردهای پیشنهادی توسعۀ ورزش همگانی استان
یزد پرداخته میشود و سعی بر این است که ضمن بیان اهمیت هریک از راهبردها ،به الگوهای موجود در
سایر بخشهای ورزشی نیز اشاره شود .در ضمن راهبردها دارای اولویت خاصی نیستند و بهترتیب مورد
بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
.1استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در پایگاههای ورزش همگانی :بدون شک مدیریت
و اجرای مطلوب و موفق برنامههای تربیت بدنی و ورزش ،مستلزم فراهم آوردن مجموعهای از شرایط
و امکانات است .در رأس همۀ این شرایط ،مهمترین آن بهکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص
آن است .هرچه از نیروهای متخصص در پایگاههای ورزش همگانی استان بیشتر استفاده شود ،مردم
بیشتر رغبت میکنند که جذب این فضاها شوند .این یافتهها با نتایج تحقیق آصفی و اسدی (،)1382
جوادیپور ( )1381همخوان و با نتایج دزفولی و همکاران ناهمخوان بود.
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.3توسعۀ پایگاههای ورزش همگانی سراسر استان :توسعه و بهرهبرداری مطلوب از اماکن و تأسیسات
ورزشی و فراهم ساختن تسهیلات لازم بهمنظور دسترسی آسان علاقهمندان به این فضاها یکی از موارد
بسیار مهم است .کیفیت و کمیت فضاهای ورزشی که میسازیم ،منعکسکنندۀ دانش و تعهد ما به
نسل آینده است .باید از وجود فرصتهایی مانند شرایط طبیعی و آبوهوایی مناسب ،فرهنگ وقف
در مردم استان و کمکهای مردمی ،تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در ورزش ،وجود
تشکیلات ورزشی در بدنۀ سازمانهای آموزش و پرورش ،دانشگاهها ،شهرداری و نیروهای مسلح و
نگرش مساعد مسئولان استان به ورزش همگانی در جهت توسعۀ کمی و کیفی اماکن ورزشی استفاده
کرد .این نتایج با نتایج تحقیقات جوادیپور و همکاران ( )1381و هانگ و هامفریس ( )3113همخوان
بود.
.3ارتقای صنعت گردشگری ورزشی با توجه به وجود فضاهای طبیعی در استان :با توجه به توریستی
بودن استان ،باید از این پتانسیل خوب برای بحث ورزش همگانی هم استفاده شود .فضاهای طبیعی
و منحصربهفردی که میتواند صنعت توریسم ورزشی را در استان رونق دهد ،وجود دارد .کافی است
که با برنامهریزی درست و همکاری با سازمان میراث فرهنگی و انجمن توریسم ورزشی قدمهایی
برای توسعۀ این بخش جذاب در استان برداشت .نتایج وانگ و همکاران ( ،)3119با نتایج حاضر
همخوان بود.
.2توسعۀ دسترسی آسان مردم به ورزش همگانی :هرچه دسترسی مردم به ورزش همگانی بیشتر
شود ،استقبال بیشتری از این فضا خواهد شد .باید تدابیری در خصوص دسترسی مردم به فضاهای
ورزش همگانی در استان اندیشیده شود .در این خصوص باید از سازمانهای مربوطه مثل استانداری
و شهرداری کمکهایی گرفته شود و در خصوص هرچه بهتر شدن این شرایط استفاده کرد .این نتایج
با نتایج تحقیقات هانگ و هامفریس ( )3113که نشان از آن دارد در شهرهایی با امکانات ورزشی بالا
دسترسی آسان به آن زندگی میکنند ،مشارکت بیشتری در فعالیتهای بدنی داشته ،همخوان بود.
.2ایجاد نظام آماری فراگیر و جامع در ورزش همگانی :جریان اطلاعات در ادامۀ حیات سازمان ،نقش
جریان خون در بدن موجود زنده را ایفا میکند .اطلاعات در هریک از مراحل سهگانۀ مدیریت راهبردی
اعم از برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی نقش مهمی دارد و یادآور سخن ارزشمند لورد کلوین است که گفته
بود وقتی نتوانید چیزی را اندازه بگیرید ،نمیتوانید آن را مدیریت کنید .اطلاعات برای یک مدیر مانند
صفحۀ داشبوردی برای خلبان است .مدیران مانند خلبانها ،به اندازهگیری بسیاری از عوامل محیطی
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و عملکردی نیاز دارند تا سفر خود بهسوی آیندۀ موفق را پایش کنند که این مهم از طریق اطلاعات
دقیق امکانپذیر است .در دست نداشتن اطلاعات صحیح در زمینۀ ورزش همگانی ضعف عمدهای
است که با بهرهگیری از فرصتهایی مانند رشد روزافزون فناوری اطلاعات و پیدایش سیستمهای
اطلاعاتی و تصمیمگیری جدید میتوان آنها را برطرف کرد .نتایج حاضر با نتایج تحقیق هری و
همکاران ( )3112همخوان است.
.6گسترش مسابقات ورزش همگانی به مناسبتهای مختلف :خوشبختانه برنامههای همگانی و
مسابقات ورزشی در داخل استان با استقبال خوبی برگزار میشود .اما این کافی نیست و میتوان با
برنامهریزی درست در طول سال و در رشتههای متنوع ،مسابقات ورزش همگانی را توسعه داد.
همچنین میتوان این مسابقات را بهصورت ادواری در مدارس و دانشگاههای سراسر استان برگزار کرد.
نتایج تحقیق کشاورز و همکاران ( )1389و عباسی بختیاری و همکاران ( )1389با نتایج حاضر
همخوان بود.
 .1ایجاد اماکنی برای ورزش بانوان :در برنامههای مختلف توسعۀ ورزش کشور ،به افزایش مشارکت
مردم در فعالیتهای ورزشی تأکید شده است .با توجه به محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی برای
بانوان در امر ورزش همگانی باید تدابیری اندیشه شود که فضاهایی مختص ورزش بانوان در شهر
احداث شود و بانوان استان در داخل این فضا بهراحتی ورزش کنند .نتایج تحقیق عباسی بختیاری و
همکاران ( )1389با نتایج حاضر همخوان بود.
.9توجه ویژه به ورزش همگانی معلولان و افراد سالمند :یکی دیگر از مواردی که باید به آن در زمینۀ
ورزش همگانی توجه کرد ،بحث معلولان است .این قشر جامعه افرادی هستند که به نگاه ویژهای نیاز
دارند .اماکن اختصاصی و وسایل ویژه برای این افراد در اماکن ورزشی در سطح استان باید تعبیه شود.
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
جسم و هم به روح آنها بسیار میتواند کمک کند و نیازمند فعالیت بدنی هستند .کلاسهای ویژه با
مربیان تعلیمدیده در خصوص ورزش سالمندان میتواند بسیار اثربخش باشد ،زیرا ورزش در سنین
سالمندی باید با دقت زیادی انجام گیرد ،چون کوچکترین خطایی یا فشار بیشازحدی میتواند
مشکلات بزرگی را ایجاد کند.
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.8استفاده از فضاهای طبیعی موجود برای انجام ورزش همگانی :یکی از راهبردهای با رویکرد اقتصاد
مقاومتی است که میتوان از فضاهای طبیعی موجود برای انجام ورزش همگانی استفاده کرد.
کوهپیمایی و پیادهروی و  ....رشتههایی بسیار کمهزینه است .فضاهای بسیار مناسبی که در استان یزد
وجود دارد ،میتواند به این راهبرد کمک کند .این نتایج با نتایج تحقیقات هانگ و هامفریس ()3113
همخوان بود.
.11توسعۀ برنامههای رادیو و تلویزیونی در مورد ورزش در استان :خوشبختانه ارتباط مناسب ورزش
با رسانه در استان وجود دارد و برنامههای ورزشی رادیو و تلویزیون در سطح استان دیده میشود ،ولی
این کافی نیست .یکی از مهمترین راهبردهای افزایش آگاهی مردم در زمینۀ ورزش استفاده از
برنامههای رسانهای بهویژه رادیو و تلویزیون است .با تولید برنامههایی که ورزش کردن و فواید آن را
به مردم اطلاع میدهد و مردم را به سمت ورزش کردن تشویق میکند ،میتوان قدمی مهم برای
تحقق این راهبرد برداشت .نتایج وفایی و همکاران ( )1381و جوادیپور و همکاران ( )1381با نتایج
حاضر همخوان بود.
.11توسعۀ ورزشهای بومی محلی در روستاها :با توجه به ماشینی شدن زندگی افراد ،لازم است افراد
تا حد امکان زمان خاصی را در طول روز و هفته ورزش کنند .ورزشهای بومی و محلی که در تاریخ
هر منطقهای وجود دارد ،یکی از بهترین روشهایی است که افراد را به سمت انجام ورزش سوق
میدهد .با ایجاد و فراهم کردن فضای ورزشهای سنتی و بومی در محلهها و روستاهای اطراف شهرها
میتوان قشر علاقهمند به این فضا را جذب کرد .این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران
( )1386و نسترن بروجنی و همکاران ( )1381همخوان است.
.13جذب مخاطبان بیشتر با استفاده از انگیزانندههایی مثل جایزه :با توجه به موفق بودن تجربۀ
برگزاری همایشهای پیادهروی بههمراه اعطای جوایز نفیس در استان یزد ،از راهبردهایی است که
در بحث توسعۀ ورزش همگانی استان میتواند بسیار اثربخش باشد .همایشهایی که با حضور پرشور
مردم در شهرهای مختلف استان برگزار شده و جوایز یکی از انگیزانندههایی است که افراد در این
همایشها شرکت کردهاند .نتایج تحقیقات پارساجو و همکاران ( )1381و دزفولی و همکاران ()1381
با نتایج این قسمت همخوانی و با نتایج آصفی و همکاران ناهمخوان است.
.13توسعۀ امکانات ورزشی رایگان :با عقد تفاهمنامههایی با سازمانهای ذیربط مثل شهرداریها،
میتوان فضاهای ورزشی را که بهصورت رایگان در اختیار هماستانیهای عزیز قرار میگیرد ،افزایش
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داد .خیلی از این فضاها به هزینۀ زیادی نیاز ندارد و با برنامهریزی درست میتوان این هدف را به
سرانجام رساند .نتایج تحقیق هانگ و هامفریس ( )3113با این قسمت همخوان است.
.12اطلاعرسانی همهجانبه در خصوص فواید ورزش و مضرات کمتحرکی :یکی از موارد بسیار مهم در
خصوص ورزش کردن یا نکردن مردم اطلاعات و آگاهی از فواید ورزش است .بسیاری از خانوادهها با
توجه به نوع و سبک زندگی زیاد وقت ورزش کردن ندارند و از اینکه ورزش نکردن چه معایبی در
خصوص رشد تواناییهایی فرزندان خود و همچنین قوای جسمی دارد ،اطلاع ندارند .این راهبرد بسیار
راهبرد کمهزینه و قابل دسترسی است و با برنامۀ اجرایی مناسب میتوان به این راهبرد و هدف بسیار
ارزشمندش رسید .این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران ( ،)1386جوادیپور و
همکاران ( ،)1381پارساجو و همکاران ( )1381و وانگ و همکاران ( )3119همراستا بود.
.12فعال کردن ورزش صبحگاهی ادارات :یکی از مواردی که در گذشته بسیار مفید بود و از بین رفته
است ،ورزش صبحگاهی است که در مدارس و ادارات برگزار میشد .با فعال کردن دوبارۀ این مورد در
مدارس و ادارات ،دانش آموزان و کارمندان با روحیۀ بسیار بهتر و قوای جسمی بیشتر در مدرسه و
ادارۀ خود حاضر میشوند .در ابتدای امر ،میتوان با فرستادن مربی به مدارس و ادارات این فعالیت را
برگزار کرد و پس از مدتی این ورزش صبحگاهی بهخودیخود برگزار شود .این قسمت از نتایج با
نتایج تحقیق عباس بختیاری و همکاران ( ،)1389کشاورز و همکاران ( )1389و دزفولی و همکاران
( )1381همخوان بود.
.16اصلاح ساختار ورزش همگانی استان :ساختار ادارۀ ورزش جوانان استان ،ضعفهایی دارد .یکی از
ضعفهای وارد به آن این است که به بحث ورزش همگانی کمتر توجه شده است و بیشتر توجه
معطوف ورزش قهرمانی است .بیشتر بودجهریزی و نیروی انسانی در ساختار استان به ورزش قهرمانی
اختصاص دارد .در این زمینه به بازنگری کلی در خصوص ساختار و اصلاح آن و نگاه ویژه به ورزش
همگانی در استان نیاز است .این قسمت از نتایج با نتایج تحقیق سوادی و همکاران ( ،)1386نسترن
بروجنی و همکاران ( ،)1381جوادیپور و همکاران ( ،)1381جوادیپور و همکاران ( )1389و هری
و همکاران ( )3112همخوان بود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ادارۀ ورزش و جوانان استان یزد برای دستیابی به چشمانداز توسعۀ ورزش
همگانی در استان نیازمند اجرای اقدامهای مذکور بوده و اجرای آنها ،با توجه به توانمندی استان و
سازمانهای ورزشی دور از دسترس نیست ،بهنظر میرسد تاکنون بهدلیل نداشتن مدلهای اجرایی برنامۀ
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 چنین رویکردی میتواند اجرای اقدامهای بهدستآمده را، چنین رویکردی صورت نگرفته بود،راهبردی
.تسهیل کند و در نهایت به دستیابی به چشمانداز منجر شود
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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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