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چکيده
هدف از ا جنام ا ین پژوهش ،طرا حی و تدوین ا سرتاتژی
توسعع و ورزش انععانی اسععناک مرمععاک بععود .بععرای
گردآوری اطالعات از بررسی اسناد و مدارک ،مطال و
ادب يات پي شينو ،ن ظر سنجي و جل سات شورای را هربدي
ا سنفاده شد .منو نو آ ماری ا ین پژوهش  9ن فر از
(ا ساتيد ترب يت بدنی مؤس سات آ موزش عالی ،مدیراک
مل تربيت بدنی ،مدیرعاملهای باشناههای حاضعر در
ليگ هاي برتركشور و دانشجویاک ارشد مدیریت ورزشی
اسناک) مو در زمينعو ف اليعتهعای ورزش انعانی و
قهرمانی نقش داشنواند میباشد .برای جتزیو و حتليل
دادهها عالوه بر شاخصهای توصيفی و آزموک فریدمن،
از ماتریس ارزیعابی درونعی و بريونعی و حتليعل swot
اسنفاده شد .ابزار مجع آوری دادههعا ،پرسشعنامو
َق سا خنعوای معو روایعی آک توسعن نعد تعن از
حمق
عای
عایی آک از روش آلفع
عر و پایع
عاحر نظع
عاتيد صع
اسع
مرونباخ (آلفا=  )9/0تأیيد گردید.
یافنوهای پژوهش نشاک داد اداره مل تربيتبدنی
اسناکمرماک در ورزش انانی در وض يت منونی دارای
هتدید
 8قوت و  6ض ف است و با  0فرصت و
-

دانشجوي دكرتي تربيت
اسناد دانشناه هتراک
اسناد دانشناه پيام
مارشناس ارشد تربيت
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مواجو میباشد .ساخت و احداث ایسنناههای تندرسنی
در پارکها ،حضور جام و جواک در ورزش انانی ،عدم
توس و فرهنگ ورزش و حترک در جام و ،نداشنت برنامو
موتاهمدت و بلندمدت ،عدم اسنفاده از نريوهای
مارآمد و منخصص در ورزشهای انانی ،تأميد ت اليم
دینی و پزشکاک بو امر پرداخنت بو ورزش ،هزینو
ممرت امکاک دسرتسی بيشرت بو ورزش انانی نسبت بو
سایر ورزشها ،باالبودک نرخ بيکاری و اعنياد در
اسناک،ممبود سرانو فضای سبز در اسناک ،نفوذ
فرهنگ جواک پسند غربی و ماهش اوقات فراغت مردم
اسناک بو دليل مشکالت م يشنی از مجلو این عوامل
بودند .ننایج حتقيق پس از جتزیو و حتليل نقاط قوت،
ض ف ،فرصت و هتدید و تشکيل ماتریس ارزیابی هر یک
از عواملداخلی و خارجی ورزش انانی اسناک حمرز شد
مو اداره مل تربيت اسناک مرماک در زمينو ورزش
انانی در موق يت  WTقرار دارد مو می بایسنی از
اسرتاتژی تداف ی (تغيري یا رها مردک) اسنفاده
مناید .و در هنایت ،براساس حتليلهاي اسرتاتژیك بو
تدوین برنامو اسرتاتژیك اداره كل تربيت بدني
اسناک كرماک در ورزش اناني اقدام شد و موضوعات
شم انداز ،مأموریت ،اهداف
اسرتاتژیك آک شامل
بلندمدت ،اسرتاتژي و برناموهاي عملياتي ورزش
اناني اسناک كرماک بود.
واژگان کليدی :اسرتاتژي،
اناني ،حتليل .SWOT

اسناک

كرماک،

ورزش

مقدمه
بو طور ك لي ورزش در متام دوراک ز ندگي از اا يت
زیادي برخوردار بوده است و موجر ميشعود ،افعراد
مكاک مناسيب براي گذراک اوقات فراغت خود داشنو و
در تأمني سالمت ج سمي و رو حي آ ناک تأثري ب سيار
زیععادي دارد .بسععياري از آثععار نععامطلوط حمععين
اجنماعي ،اقنصادي ،وض خانوادگي ،وراثت و نظایر
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آک با اسنفاده از ورش ميتواند كاهش یابعد و یعا
حيت بو طور كا مل از م ياک برود .فوا ید آ شكار
مشاركت در ف اليتهاي بدني را ميتواک در سو ب عد
برمشرد ،از مجلو فواید جسماني مشعاركت در ف اليعت-
هاي بدني ،ا فزایش سطح سالمت ،ا فزایش آ مادگي
جسععماني ،كععاهش وزک ،افععزایش قععدرت بععدني ،از
كاركردهاي رواکشناخيت یا فردي مشاركت در ف اليعت-
هاي بدني ميتواک از افزایش هبزیسعيت رواک شعناخيت،
ك سر شادي و طراوات ،لذت و ت فریح ،و از مج لو
كاركرد هاي اجن ماعي آک مي تواک گ سرتش شبكة روا بن
اجنماعي و كسر پاداشهاي اجنماعي را نام برد بعا
توجو بو فواید ذكر شده تقاضاي مردم جهت شركت در
ف اليتهاي جسماني رو بو روز افزایش پيدا كرده و
این افزایش تقاضاي شركت در ف اليتهاي جسعماني و
ورزشي باعث رشد و گسرتش ایعن ف اليعتهعا در سعطح
ج هاک شده ا ست؛ بو حنوی كو براي پا سخنویي بو ا ین
تقاضاها ،جنبشهعا ،سعازماکهعا و هنادهعاي لنلفعي
بو جود آ مده ا ست .در ا یراک ورزش ا ناني از سال
َات آغاز شد و در سال 6
با عنواک ورزش حمل
38
بو صورت ت شكيل قانوني با نام ج هاد ترب يت بدني
رمس يت یا فت .در ا سناک كر ماک او لني ه يات ورزش
بو طور ر مسي شروع بو كار كرد
ا ناني از سال 7
امروزه ،سعازماکهعاي ورزشعي از مجلعو ادارات كعل
تربيت بدني اسناکها اانند سازماکهاي غريورزشي در
م رض ت غيري و حتوالت ،حمي طي و ج هاني قرار دار ند و
بو اني دليل سازماکها ناگزیرند بو طور دایعم بعر
رویدادهاي داخلي و خارجي نظارت كنند تا بنوانند
در ز ماک منا سر و برح سر ضرورت خود را با ت غيريات
وفق دهند .در دنياي كنوني كو با سرعيت سرسام آور
در حال تغيري است دینر منيتواک از تصميم گعرييهعاي
عي
عهودي و جتربع
عاي شع
عاوتهع
عر قضع
عن بع
عاره و مبع
یكبع
اسنفاده كرد .امروزه سازماکهعایي موفعق خواهنعد
بود كو بنوانند از علم و مدیریت راهربدي اسنفاده
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كننععد .دانشععمنداک بسععياري اايععت برنامععوریععزي
اسرتاتژیك را از جنبوهاي لنلف بررسي كعردهانعد و
ا ني روي اب سنني برنا مور یزي را هربدي با عمل كرد
مطلوط سازماک توافق نظر دارند.
پيرت درامر م نقد است آک مس مو منيداند بو مجا
ميرود ،در آک صورت از هر مسريي مو برود بو جعایي
خوا هد ر سيد ،ا گر سي سنمي هدف م شخص ندا شنو با شد،
منيداند مو بو مجا خواهد رفت و اگعر هعدف سيسعنم
مشخص باشد ويل برناموریزي نداشنو باشعد منعيدانعد
نونو بو هدف خود میرسد .بو عقيده خویل روزز یک
سازماک بدوک ا سرتاتژي اان ند یک م شيت بدوک نا خدا
ا ست  .لذا هر سي سنمي مو خوا هاک موفق يت ا ست با ید
ا هداف م شخص دا شنو با شد و حنوه و ز ماک ر سيدک بو
آک اهداف را نيز مشخص مناید.
عدیریت
عو از مع
عت مع
عربد) واژهاي اسع
عرتاتژي(راهع
اسع
نظامي سر شمو گرفنو است و براي تشریح شيوهاي مو
بو آک وسيلو ،نريوهاي نظامي بو هدفهایشاک دست مي-
یاب ند بو مار ميرود .ا سرتاتژي ع بارت ا ست از
برنا مو جام و ماملي مو بر م باني آک ن يل بو
اهداف اساسي سازماک تضمني ميشود .اسعرتاتژي نعوعي
برنا مو ا ست مو مق صود یا من ظور ا صلي سازماک را
بر حسر خدميت مو بو جام و عرضو خواهد مرد م ني مي-
مند .برناموریزي اسرتاتژیک نناه بو آینده دارد و
مترمز آک بر آینده پيش بي شده ميباشد و بو ایعن
مسئلو توجو دارد مو جهاک ب د از  3ايل  9سال و
تفاوتهایي با امنعوک خواهعد داشعت و درصعد خلعق
آی نده سازماک بر مب ناي آک يزي ا ست مو احن مال
ميرود در آینده اجياد شود .برنامو ریزي اسرتاتژیك
ن قش كل يدي در موفق يت سازماک ها در م يداک رقا بت
دارد .ا ین نوع برنا مو ر یزي ا گر بو در سيت تدوین
شود ،بو انن خاط ا سرتاتژي هایی من جر مي شود كو در
. Peter Drucker
. Joel Roses
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مو جر ت ايل سازماک

صورت ا جراي صحيح و بو مو ق
ميشود.
شم ا ندازي
هدف از ت بيني را هربد ا ین ا ست كو
براي توس و ارایو شود و اولویتها ،برنامعوهعا و
محایتهاي خاص را براي ما مشخص معيسعازد معيتعواک
مدیریت راهربدي را بدین گونو ت ریف كرد :هنر علم
تدوین  ،ا جرا و ارز یابي ت صميماتي كو سازماک را
قادر ميسازد بو هدفهاي بلندمدت خود دسعت یابعد،
پس مرا حل مدیریت را هربدي در برگري نده سو مرح لو
ا ست :تدوین ،ا جرا و ارز یابي راهربد ها .مق صود از
تدوین را هربد ا ین ا ست كو مأمور یت سازماک ت يني
شود.
بيانيوهاي ماموریت ،سندي است كعو سعازماني را
از دینر سازماک مشابو منمایز ميسازد .مقصعود از
فرصتها و هتدیعدهاي خعارجي رویعدادها و رونعدهاي
اقن صادي ،اجن ماعي ،فرهن ني ،بوم شنا سي ،حمي طي،
سيا سي ،قانوني ،دو ليت ،ف ناوري و ر قابيت ا ست كو
مم كن ا ست در آی نده منف ت یا ز یاک ز یادي بو
سازماک برساند .فرصتها و هتدیدها بو مقدار زیادي
خارج از كنرتل سازماک ا ست ،از ا ین رو از واژه
َتها ،ضع فهعا در زمعر
خارجي اسنفاده ميكنند .قو
ف اليتهاي قابل كنرتل سعازماک قعرار معيگعريد كعو
سازماکها آک ها را بو شيوههعاي بسعيار ععايل یعا
بسيار ض يف اجنام ميدهند و هدفهاي بلندمدت را بو
صورت ننيجوهاي خاصي كو سازماک ميكوشعد در تعأمني
مأموریت خود بدست آورند ،ت ریف ميكنند ،راهربدها
ابزارهایي هسنند كو سازماک ميتواند بو كمك آکها
بو هدفهاي بلندمدت خود دست یابد.

تعاريف ورزشهاي مهگاني
ورزش ا ناني از د یدگاه كمي نو بنياملل لي املپ يك:
ورزش ا ناني ف الييت ا ست كو قدرت و بر تري را بو
ان ساک باز ميگردا ند و موج بات ر شد و گ سرتش سالميت،
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آمادگي و احساس خوط بودک را بو وسيلة ف اليت هاي
ورز شي بو مرد مي كو ميتوان ند بو آک عادت كن ند،
در هر سن ،جنس ،ن نرش ،شراین اقن صادي و فرهن ني
(حملي یا منطقواي) را فراهم ميآورد.
َت،
یوكععا ووري (  :) 99ورزش انععاني ی عع لععذ
َج ،نشاط،
َن ،موفقيت ،هتي
رضایت ،آرامش ،ت ادل ،تسل
دو سيت ،آ شنایي ،بازي جوامنردا نو ،ادراك ،ر شد و
تكامل ،سالميت ،آمادگي جسماني و خوط بودک.
كيم ( :) 000ورزش ا ناني ف الييت ا ست كو ن ياز
بو م هارت خاص یا ارادهاي قوي ندارد و هر كس
ميتوا ند با تو جو بو عال قوم ندي و هدف مورد ن ظرش
براي هبرت شدک در آک شركت كند.
كارل سوک ( :) 999ورزش ا ناني شركت در ورز شي
ً آزادا نو انن خاط كرده
ا ست كو ان ساک آک را كامال
باشد.
ورزش براي
یورگن پال (  :) 00ورزش اناني ی
او ،بدوک در ن ظر گرفنت سن ،جنس ،توا نایي و
وابسنني اجنماعي.
ریچارد مول :) 007( 3ورزش اناني را پرداخنت بو
جممو عواي از ف ال يت هاي ورز شي ساده ،كمهزی نو،
بدوک رمس يت ،فرح خبش و با ن شاط ميدا ند كو ام كاک
شركت در آهنا براي اة افراد وجود داشنو باشد.
با توجو بعو ت عاریف ارایعو شعده از ورزشهعاي
اناني ميتواک ننيجو گرفت مو ورزش اناني و تفرحيي
او بنوان ند ،در هر
دموكرا سي در ورزش ا ست ،ی
ز ماک ،در هر ك جا ،با هر فرد یا گروه د خلواه ،با
هر شدتي كو ما یل با شند و بو هر ر شنو ورز شي كو
عال قو م ند ا ست ،بپرداز ند و ن شاط سالميت ج سمي و
روا ني خود را بو سهولت و ارزاک ترین قي مت تأمني
. Ukka VVori
. Kim
. Carlson
. Juryen Palm
. Mull, Richard
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عاعي و
عاري ،اجنمع
عي ،رفنع
عاي اخالقع
عتهع
عوده ،فرفيع
منع
عاطفيشاک را رشد دهند.
حمققاک افهار كعردهانعد قعرک بيسعنم قعرک ورزش
ا ناني و تفر حيي ا ست حتقي قات ا جنام شده در قار
اروپا نشاک ميدهد كو روید اصلي در كشورهاي ایعن
قاره ورزش اناني است ننایج پژوهشي كو در دامنارك
عركت در
عردم از شع
عزه مع
عاک داد اننيع
عد نشع
عام شع
اجنع
ف اليت هاي ورزشي رسيدک بو درجات باال و د سنيابي
بو ش ار املپيك ( سری رت ،باالتر ،قعويتعر) نيسعت،
بل كو تندر سيت ،ن شاط و روا بن اجن ماعي دال یل م هم
شركت در ف ال يت هاي ورز شي بوده ا ست لو ندي
( ) 000در گزارش خود ب ياک دا شنو ا ست ا گر دو لت
ا سرتاليا  3ميل يوک دالر براي گ سرتش ورزش ا ناني
نني هزینواي بيش از صد برابعر
هزینو كند ،فاید
بر سالمت جام و تأثريگذار خواهد بود.
عد
عل رشع
عوک علع
عژوهش پريامع
عكا ( ) 009در پع
والنسع
ت داد ا ندك مردم هل سناک در ورزش ا ناني بو ا ین
نني جو ر سيد كو ع مده ترین دال یل ،گراک بودک
امكانات ورزش و پایني بودک قدرت اقنصادي مردم را
ذ كر كرد .وین نر در سال (  ) 99بارا یو آ ماري،
سرمایو گذاري بينني جو روي ورزش قهر ماني را بدوک
پرداخنت بو سالمت جام و (ورزش ا ناني) بي هوده
دانسععنو اسععت .اكثععر پژوهشععهاي اجنععام شععده بععر
كاركرد هاي مث بت ورزش صحو گذا شنو ا ند و ب ياک
كردهاند اگاهي از فواید ف اليتهاي بعدني ميعزاک
شركت افراد در این گونو ف اليتها را افزایش معي-
د هد .با و جودي تأك يدي كو پژوه شهاي ا جنام گرف نو
بر فوایعد آشعكار مشعاركت در ف اليعتهعاي بعدني
دارند ،ليكن ميزاک مشاركت افراد در ف اليعتهعاي
بدني پایني است ننایج پژوهش ها نشاک ميدهد دولعت-
. Wolanska
. Witner
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ها با ید گ سرتش ورزش ا ناني را سر لو حة برنا مو های
د رازمدت خود قرار دهند ،در غري این صورت باید در
اننظار آمارهاي ننراک كنند بيماريها ،غيبعت از
كار در اثر بيماريهاي ناشي از كم حتركي ،افعزایش
مرگ و مري و كاهش سطح هبدا شت ع مومي با شيم و ا چنني
با قرار دادک تو س و ورزش ا ناني در سر لو حة
برنا مو هاي دراز مدت زمي نو ر شد ورزش قهر ماني
ن يز فراهم خوا هد شد .غفرا ني ( ) 87نني جو گر فت
كو ك مرت از  9/99در صد از مردم ا سناک در ورزش
قهرمععاني و كمععرت از  9/997درصععد مععردم در ورزش
ا ناني م شاركت دا شنو ا ند كو ی كي از مهمرت ین دال یل
ا ین و ض نامطلوط را ندا شنت ا سرتاتژي تو س و ورزش
قهرماني و اناني بياک كرد .روشندل ( ) 83ننيجو
گر فت كو  7در صد ت غيريات در هنادی نو شدک ورزش
ا ناني در ك شور مر بوط بو ر سانوها ست و  6در صد
بقيو بو عوامل دینر مربوط ميشود.
38 8
اسناک مرماک با داشنت مج ييت در حدود
نفر تنها  0 6نفراز مرداک و  0 6نفر از زناک
نفر از مردم اسناک مرماک در
و در جمموع
ورزش اناني شرمت دارند مو این رقم حامي از آک
است مو از هر  999نفر ممرت از 6نفر در ورزش
اناني مشارمت دارند و باتوجو بو شيوع انواع
اقي این
بيماريهاي قليب عروقي ،رواني و اچنني
آماري تأسفبار است .زیرا ااک طور مو ذمر شد
ورزش و حترك باعث سالميت روح و جسم انساکها ميشود
درصد از مل
اچنني اسناک مرماک با داشنت بيش از
مساحت ایراک ( 70 0 /3ميلومرت مرب ) با نرخ
درصد بيشرت از نرخ
درصد روبروست مو
بيکاري
بيکاري مل مشور است از طريف با توجو بو موق يت
خاص جغرافيایي منطقو ،قا اق ماال و مواد لدر
(مواد لدر مشف شده در سال  ) 93 6( 86سرقتهاي
شمنري امامن تفرحيي
َحانو،ممبود
َحانو و غريمسل
مسل
َص (از قبيل:
ورزشي و ممبود نريوي انساني منخص
مربي ،داور و )...و حمدودیتهاي اقنصادي و فرهنني
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اسناک ،لذا باید با توجو خاصي این منطقو را
مورد حبث وبررسي و جتزیو و حتليل قرار داد.
بنابراین ،بو منظور اجنام مسئوليتهاي خطري و
مهم اداره كل تربيت بدني اسناک كرماک اسنفاده
از برناموریزي اسرتاتژیك بر آک ضرورت دارد .از
این رو حتقيق حاضر در تالش است با اسنفاده از
شيوههاي علمي بو طراحي و تدوین برنامو اسرتاتژیك
ورزش اناني اداره كل تربيت بدني اسناک كرماک
بپردازد و گام كو كي در راسناي رشد و توس و
ورزش كشور بردارد.

روش پژوهش
روش پژوهش حا ضر از ن ظر هدف كاربردي و از ن ظر
روش گردآوري اطالعات توصيفي ميباشد بو این منظور
براي تدوین ا سرتاتژي تو س و ورزش ا ناني ا سناک
كرماک هشت مرحلو بو شرح زیر طي شد.
عناک
عاني اسع
عود ورزش انع
عو وضع يت موجع
 .مطال ع
كرماک
 .مطال ععو برنامععو اسععرتاتژیك ورزش انععاني
اسناک هاي مننخر – سند شم انداز -ادبيات پيشينو
حتقيق.
 .هتية پيش نویس  Swotورزش اناني اسناک كرماک.
 .تشكيل شوراي تدوین  Swotبا حضور خربگاک ورزش
اسناک و هنایي كردک فهرست  Swotبو روش دلفي .
 .3تبدیل گویو هاي  Swotبو پرسشناموهاي و توزی
آک بني افراد آگاه .
 .6اولویت بندي و حتليل آماري . Swot
 .7ا سنفاده از ماتریس ارز یابي عوا مل داخ لي و
خارجي ورزش ا ناني ا سناک كر ماک ج هت ت يني موق يت
ورزش اناني اسناک كرماک .
 .8ا سنفاده از ماتریس ن قاط ض ف ،قوت ،فر صت و
هتد ید ورزش ا ناني ا سناک كر ماک بو من ظور تدوین
راهربدهاي ” “ST, SO, WT, WSبر مبناي قضعاوت حتليلعي و
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شهودي و طو فاک م غزي اع ضاي شوراي را هربدي ورزش
اناني اسناک كرماک.
منونو آماري پژوهش حاضر شامل  8نفر از اساتيد
ترب يت بدني و مؤس سات آ موزش عايل كو حداقل داراي
ن فر مدیر
مدرك فوق لي سانس ترب يت بدني بود ند،
كل ا سبق و مدیر كل حا ضر اداره كل ا سناک 6 ،ن فر
مدیر عامل باشناه هاي كرماک حاضر در ليگ برتر،
ن فر دان شجویاک ار شد مدیریت ورز شي ا سناک كو در
زمينو ورزش قهرماني و اناني ف اليت داشنند .روش
منونوبرداري ،روش منونوگريي طبقعواي تصعاديف بعود و
براي ت يني ح جم منو نو آ ماري مورد ن ياز از فر مول
منونوگريي از جام و حمدود اسنفاده شد:
NZ 2a PQ
2

 ( N  1)  Z 2a PQ
2

n

2

ا چنني منو نو هاي مورد برر سي در مطال و تطبي قي
برنا مو را هربدي ورزش ا ناني ا سناک هاي سي سناک و
بلو سناک ،ایالم ،یزد ،مازندراک ،اداک ،قم تشكيل
دادند ،عالوه بر آک از نظرات صاحبنظراک و مدیراک
با جتربو ورزش اسناک براي حتليل و تبيني وض موجود
و مط لوط و ا چنني ن قاط قوت ،ض ف ،هتد ید و فر صت
ورزش ا ناني ا سناک كر ماک ا سنفاده گرد ید .براي
اولویت بندي هر یك از گویو هاي پرسشعنامو  Swotاز
آز موک جتز یو و حتل يل فر یدمن ا سنفاده شد و براي
عدوین
عك تع
عز از تكنيع
عافر نيع
عرتاتژي مننع
عدوین اسع
تع
اسرتاتژي  Swotاسنفاده شد.
روش جتزيه و حتليل دادهها

روشهاي مهم تدوین راهربد را معيتعواک در عار وط
تصميم گريي سو مرحلواي گنجاند ،روشهاي ارایو شده
در این هار وط براي انواع سازماکها مناسر اسعت
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و بو اسرتاتژیستها كمعك معيكنعد كعو راهربدهعا را
عة اول
عد .مرحلع
عزینش كننع
عابي و گع
عایي ،ارزیع
شناسع
ار وط كو تدوین راهربد است ،شامل ارزیابي عوامل
عت.
عي اسع
عل داخلع
عابي عوامع
عاتریس ارزیع
عي و مع
داخلع
ماتریس ارزیابي عوامل داخلي حاصل بررسي راهربدي
عوامل داخل سازماک است كو این ماتریس قعوتهعا و
ض فهاي اساسي سازماک را تدوین معيكنعد .معاتریس
ارزیابي عوامل خارجي  ،عوامل اقنصادي ،اجنماعي،
فرهن ني ،بوم شنا سي ،حمي طي ،سيا سي ،دو ليت و دی نر
عوامل بريوني سازماک را مورد ارزیعابي قعرار معي-
دهد .این ماتریس فرصتها و هتدیدهاي اساسي سازماک
را تدوین ميكند .در مرحلة دوم كعو آک را مرحلعة
مقایسو مينامند .بو انواع راهربدهاي امكعاکپعذیر
تو جو و بدین من ظور بني عوا مل داخ لي و خارجي
سازماک نوعي توازک و ت ادل برقرار ميشود روش ها
و ابزارهایي كو در مرحلة دوم مورد اسنفاده قرار
ميگريند بو شرح زیرند.

ماتريس ضعف ها ،قوتهاا ،ررتاه هاا و دديادها
(حتليل سوات)
این ماتریس یکي از ابزارهاي مهمي است مو مدیراک
بداک وسيلو اطالعات را مقایسو مرده و معيتواننعد
با اسنفاده از آک هار نوع اسرتاتژي ارایو منایند
مو بو اسرتاتژیهاي  ST,SO,WO,WTم روف مي باشند .در
اجراي اسرتاتژي هعاي  SOسعازماک بعا اسعنفاده از
نقاط قوت داخلي ميموشد از فرصتهعاي خعارجي هبعره
برداري مناید ،او مدیراک ترجيح ميدهند سازمانشاک
در موق ييت قرار گريد مو بنوان ند با ا سنفاده از
نقاط قوت داخلي از رویدادها وروندهاي خارجي هبره
برداري مناینعد .هعدف اسعرتاتژي  WOایعن اسعت معو
. Internal factor Evaluation (IFE) matrix
. External Factor Evaluation (EFE) matrix
. SWOT matrix
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سازماک با هبره برداري از فرصتهاي موجود در حمعين
خارج بکو شند ن قاط ض ف داخ لي را هب بود خب شند .گاهي
در خارج از سازماک فرصتهاي بسعيار مناسعيب وجعود
دارد ،ويل سازماک بو سبر داشنت ض ف داخلي منيتواند
از این فرصتها هبره برداري منایعد .سعازماکهعا در
اجراي اسرتاتژي  STميموشند بعا اسعنفاده از نقعاط
قوت خود ا ثرات نا شي از هتد یدات مو جود در حمين
خارج را ماهش دهند ،یعا آکهعا را از بعني بربنعد.
سازماکهایي مو اسرتاتژيهاي  WTرا بو اجرا در مي-
آورند ،حالت تداف ي بو خود معيگرينعد و هعدف معم
مردک نقاط ض ف داخلي و پرهيز از هتدیدات ناشي از
حمين خارجي ا ست .سازماني مو داراي ن قاط ض ف
داخلي ميباشد و با هتدیدات بسيار زیعادي در حمعين
خارج رو برو مي شود در مو ض ي لاطره آم يز قرار
نني سازماني براي بقاء خود
خواهد گرفت .در واق
مبارزه خواهد كرد.

ماتريس عوامل داخلي و خارجي
در این خبش مشخص ميشود كو سازماک باید از و نوع
راهربدهایي (هتامجي یا رشد و توس و ،حمافظعوكارانعو
یا حفظ و ننهداري ،تنوع و یا اسرتاتژي تداف ي یا
ت غيري) ا سنفاده ك ند .در مرح لو سوم كو آک را
عا
عدي بع
عتبنع
عد ،از روش اولویع
عينامنع
عريي مع
عميمگع
تصع
ا سنفاده از نظر هاي خرب گاک و اع ضاء شوراي را هربدي
اسنفاده ميشود.
 .جتزیو و حتليل .SWOT

جدول
عوامل داخلي
فهرست قوت ها )(S
عوامل حميطي
فهرست فرصت ها )(O
فهرست هتدیدها )(T

ناحيو
اسنفاده از فرصتها
با اسنفاده از
نقاط قوت ()SO
ناحيو
اسنفاده از قوت ها

فهرست ض ف ها )(W
ناحيو
اسنفاده از فرصتها
براي جرباک ض فها
()WO
ناحيو
بو حداقل رساندک
. Internal – External matrix
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براي جلوگريي از
هتدیدها ()ST

زیاکهاي ناشي از
هتدیدها و ص ف ها
()WT

فرصتهاي من دد حميطي

اسرتاتژي هتامجي

اسرتاتژي حمافظو مارانونوع اسرتاتژي
اسرتاتژي تنوع

اسرتاتژي تداف ي

ض ف هاي داخلي
Weakeness

قوت هاي داخلي
Strengths

OPPORTUNITY

هتدیدات حميطي عمده
Treaths
شكل

 .اننخاط نوع اسرتاتژي

يارتههاي پژوهش
یاف نو هاي پژوهش حاكي از م ناداري ت داد  8نق طو
عود.
عد بع
هتدیع
عت و
عو ض ع ف 0 ،فرصع
عوت 6 ،نقطع
قع
ب نابراین در تدوین ا سرتاتژي هاي پي شنهادي از ا ین
گویو ها اسنفاده شد .جدول بياننر گویو هاي مربوط
بو  Swotو نيز ماتریس حتليل عوامل بر آک ،معاتریس
مذكور نشاک ميد هد كو نونو مي تواک بني فرصت ها و
هتدیدها (عوامل خارجي) با نقاط قوت و ض ف (عوامل
هار
داخ لي) توازک ا جياد منود و بو ا ین ترت ير
جممو عو از گزی نو هاي را هربدي مم كن بو صورت ز یر را
اجياد منود.
اسرتاتژي هاي  ،Soاسرتاتژي هایي هسنند كو براسعاس
برر سي راه هایي كو مي تواک از ن قاط قوت بو من ظور
شدک از فر صت ها پي مود ،طرا حي و ساخنو
منن ف
ميشوند.
اسرتاتژي هاي  ،STنقاط قوت را بعو عنعواک روشعي
براي پره يز از هتد یدها مورد تو جو قرار ميده ند.
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اسرتاتژيهاي  ،WOبر هبره گريي از فرصت هاي از طریعق
غلبو بر نقاط ض ف تأكيد مي كنند .اسرتاتژي هاي ،WT
ا ماهييت د فاعي دار ند و براي حداقل كردک
اسا سً
نقاط ض ف و پرهيز از هتدیدها تأكيد ميكنند.
و بدین صورت ن قاط قوت داخ لي را با فر صت هاي
خارجي سازماک مقایسو و ننيجو در خبش «اسرتاتژي هاي
 »SOنوشنو شده است و نقاط قعوت داخعل بعا هتدیعد
خارجي مقایسو و ننيجعو در خبعش «اسعرتاتژيهعاي »ST
نو شنو شده ا ست و ن قاط ض ف داخ لي را با هتد یدات
خارجي مقایسو و ننيجو در خبعش اسعرتاتژي هعاي «»WT
نوشنو شده است نقاط ض ف داخلي را با فرصت موجود
در سازماک مقای سو ،و نني جو در خبش «ا سرتاتژي هاي
 »WOنوشنو شده است.
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جدول  .ماتریس نقاط ض ف ،قوت ،فرصت و هتدید ورزش
اناني اسناک كرماک راهربدهاي مننافر با آک (ماتریس
ارزیابي عوامل داخلي و خارجي)
عوامل داخلي

نقاط قوت ()S



سععععاخت و احععععداث
ایسنناه هاي تندرسيت در
پارك ها و فضا هاي سبز



ح ضور جام و جواک و
نو جواک ا سناک در ورزش
اناني



دسرتسععي انععاک بععو
فضاها و اماكن ورزشي



برگععععزاري برخععععي
مسععابقات انععاني بععو
مناسبت هاي فرخنده



عوامل خارجي

م شاركت مردم ا سناک
در ورزش اناني



نقاط ض ف ()W



عدم تو س و فره نگ
ّك در جام و
ورزش وحتر



عدم تو جو بو ورزش
اناني م لوالک اسناک



ّ يت نريو هاي
عدم كم
كارامععععععد در ورزش
اناني



عععدم دسرتسععي ارزاک
انعععاک بعععو فضعععا و
امكانات ورزشي



عععدم اسععنفاده از
نريو هاي كارا مد،خربه و
منخصّص در زمي نو ورزش
اناني اسناک

م شاركت خبش خصو صي در
ورزش هاي اناني اسناک



فّاليععت هيععأت هععاي
ورزش انععاني اسععناک در
عاي
عبت هعع
عو مناسعع
كليعع
فرخنده






ف اليععععععععت ورزش
كارم ندي ا سناک در خبش
ورزش اناني ()S

ندا شنت برنا مو هاي
ّت و كوتععاه
بلنععد مععد
ّت در ورزش اناني
مد
عدم توجّو بو ورزش
انععاني روسععنایياک و
نقععاط حمععروم شععهرهاي
اسناک



عدم توجّو بو ورزش
اناني زناک اسناک



عاص
عم اخنصع
عو كع
بودجع
یافنععو بععو خبععش ورزش
اناني اسناک



عدم ت ساوي امكا نات
و فرصعععت هعععاي ورزش
ا ناني در خبش ز ناک و
مرداک اسناک



ّال عات صحيح و
عدم اط
كععايف در زمينععو ورزش
اناني اسناک



عععدم شععناخت مععردم
اسعععناک از جاینعععاه
ورزش ا ناني بو ع نواک
یععك ضععرورت فععردي و
اجنماعي
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اسرتاتژیهاي SO

فرصت ها ()O



تاك يد ت اليم د ی
پرداخنت بو ورزش

بو ا مر



هزی نو ك مرت و ام كاک دسرت سي
بي شرت بو ورزش ا ناني ن سبت بو
سایر ورزش ها



تاك يد قانوک اسا سي مج هوري
ا سالمي ا یراک م بن بو رای ناک
ّيو اقشار
بودک ورزش براي كل



مشار دا نش آموخن ناک ر شنو
تربيت بدني در اسناک و امكاک
عاه
عا در پاینع
عنفاده از آهنع
اسع
هاي ورزش اناني



و جود ف ضاهاي طبي
در اسناک

ي منا سر



تاك يد پز شكاک بو ن قش ورزش
در سالميت جام و



و جود هناد هاي مرد مي ومرا كز
مععذهيب درگسععرتش ورزش انععاني
اسناک



و جود ر سانو هاي بني املل لي
ّالع رساني
واینرتنت براي اط



اعنبعععارات ورزشعععي مركعععز
ّر اسناک
مبارزه با مواد لد



باال بودک نرخ اعنياد (خبصوص
ّ اسناک)
بو دليل موق يت خاص



تغعععيريروش زنعععدگي معععردم
اسععععععناک(رواج زنععععععدگي
غريفّال،تفریح غريفّل)



یا سي شدک حي طو هاي ورز شي
اسناک
مشكالت اقنصادي مردم اسناک

غيريات
ورزشي





پي در

پي

مدیراک

مركععز سععازماک هععاي خصوصععي
عي)
عاي خصوصع
عكاه هع
عناک(باشع
اسع
عرتبرورزش
عود بيشع
عر سع
عراي كسع
بع



عرتاتژي
عدوین اسعع
تعع
توس و ورزش اناني



اسناني توامنند در جهت
عن ت
عرتش صعع
عن و گسعع
بسعع
ّ كا
توری سم ورز شي با ات
بو و جود ف ضاي طبي ي
مناسر در اسناک



گ سرتش م كاک هاي ورز شي
در متام نقاط اسناک



گسرتش مشاركت خبش خصوصي
و هنادهعععاي عمعععومي در
ورزش اناني







اجيعععاد سعععازوكارهاي
اننيزشي براي جذط بيشرت
مععردم بععراي حضععور در
ورزش اناني

ّ صني
هبره گريي از منخص
در امععر توسعع و ورزش
اناني
تو س و ا ماكن ورز شي
در روسناهاي اسناک
تو جو و تو س و بي شرت
بو ورزش ا ناني ز ناک
و م لوالک
گسرتش مسابقات اناني
در سععطح اسععناک بععا
اهداء جوایز



ااهنني با شهرداریها
ّر براي
و مراكز مواد لد
توس و ورزش اناني



توسعع و پاینععاه هععاي
ورزش اناني



تقو یت ورزش ا ناني در
مدارس



اسعععنفاده از دانعععش
آموخن ناک ترب يت بدني
در پاینععاه هععاي ورزش
اناني
اسرتاتژیهاي ST

هتدیدها ()T


ت



تدوین ا سرتاتژي تو س و
ورزش اناني

اسرتاتژیهايWO



توسع و امعاكن ورزشعي
رایناک



توس و و تریج ورزش در
مدارس



ّععالع رسععاني كععايف
اط
دربععاره فوایععد ورزش و
ّات دخانيات
مضر



الزام ادارات بو ورزش
صبحناهي



تدوین ا سرتاتژي تو س و
ورزش اناني

اسرتاتژیهاي .WT



تعععدوین اسعععرتاتژي
توس و ورزش اناني



ترویج فرهنگ ورزش و
ّك در جام و
حتر



جذط حام ياک مايل در
امعععر توسععع و ورزش
اناني



عاخنار ورزش
عيري سع
تغع
اناني اسناک
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قهرماني


نفوذ فرهنگ جواک
افععزایش قيمععت

باال بودک نرخ بيكاري اسناک
پسند غربي

جتهيععزات و
لوازم ورزشي موجود در اسناک



سهم
اناني

كم ر سانو

ها در ورزش



سععرانو كععم فضععاي سععبز در
اسناک



كععاهش اوقععات فراغععت مععردم
اسناک بو دليل مشكالت م يشيت

موقع يه ا سرتاتژيک اداره کل ترب يه بدني ا ستان
در ورزش مهگاني
ن نایج پژوهش ن شاک داد مو اداره مل ترب يت بدني
ا سناک برا ساس ماتریس ارز یابي عوا مل درو ني ورزش
 /ميباشد (ممرت از  ،) /3لذا
اناني داراي منره
از حلاظ عوامل دروني ( قوت و ض فهعا) داراي ضع ف
ميباشد .عالوه بر این ،این اداره براساس معاتریس
ارزیابي عوامل بريوني ورزش اناني داراي منره / 6
(ممرت از  ،) /3لذا از حلاظ عوامل بريوني (فرصتهعا
و هتدیدها) داراي هتدید ميباشد .در جممعوع براسعاس
ماتریس ارزیابي عوامل دروني و بريوني ورزش اناني
مو از مقای سو عوا مل درو ني و بريو ني ورزش ا ناني
ا سناک حما سبو گرد ید م شخص گرد ید مو اداره مل
ترب يت بدني ا سناک مر ماک در ب د ورزش ا ناني در
منطقو  WTقرار دارد .سازماکهایي مو اسعرتاتژي WT
را بو اجرا در ميآورند ،حالت تداف ي بو خود معي-
گري ند و هدف مم مردک ن قاط ض ف داخ لي و پره يز از
هتد یدات نا شي از حمين خارجي ا ست .سازماني مو
داراي ن قاط ض ف داخ لي ا ست و با هتد یدات ب سيار
زیادي در حمين خارج روبرو ميشود در موض ي لعاطره-
نني سازماني
آم يز قرار خوا هد گر فت .در وا ق
براي بقا خود مبارزه خواهد معرد و اسعرتاتژيهعاي
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تداف ي (از قبيل ماهش یا واگعذاري یعا تغعيري)را
ً سازماکها اسرتاتژيهاي خعود
پيشخواهد گرفت .م موال
را با تو جو بو منط قو قرار گرفنت در ی كي از هار
خانو ماتریس دروني وبريوني ،یكي از اسعرتاتژيهعاي
 SOیا  STیا  WOیا  WTاننخاط ميكنند كو با توجو
بو این كو ا سناک كر ماک در ورزش ا ناني در موق يت
 WTقرار دارد لذا غالر اسرتاتژيهعاي اننخعابي از
باكس  WTاست .با این وجود اسرتاتژيهاي اداره كعل
از خانوهاي جماور نيز اننخاط شدند .در این رابطو
عقيده بر این اسعت كعو در اننخعاط اسعرتاتژيهعاي
ّ در یكي از خانوهعاي
شایسنو است كو بو نقطو م ي
ماتریس هارگا نو اكن فا ن شود و بو جاي تأك يد بر
یك د سنو ا سرتاتژي ،بو طور از ماک سازماک ندین
نوع اسرتاتژي در پيش بنريد زیرا این كار اسعرتاتژي-
هاي سازماک را از حا لت تك نوعي خارج ساخنو و
احنمال خطا در گزینش اسرتاتژي هاي مناسر را تا حد
زیادي كاهش ميدهد.
جدول

 .ماتریس ارزیابي عوامل داخلي ورزش اناني اسناک
كرماک

قوت
ساخت و احداث ایسنناه هاي تندرسيت در
پارك ها و فضا هاي سبز
حضور جام و جواک و نوجواک اسناک در ورزش
اناني
دسرتسي اناک بو فضاها و اماكن ورزشي
برگزاري برخي مسابقات اناني بو مناسبت
هاي فرخنده
مشاركت مردم اسناک در ورزش اناني
مشاركت خبش خصوصي در ورزش هاي اناني
اسناک
فّاليت هيأت هاي ورزش اناني اسناک در
كليو مناسبت هاي فرخنده
ض ف
ّك در جام و
توس و فرهنگ ورزش وحتر
توجو بو ورزش اناني م لوالک اسناک
ّيت نريوهاي كارامد در ورزش اناني
كم
دسرتسي ارزاک اناک بو فضا و امكانات

وزک
9/9 7

رتبو

وزک×رتبو
9/ 88

9/9

/0

9/ 6

9/9
9/9 6

/8
/

9/ 33
9/

9/9
9/9 8

/
/3

9/
9/

9/9
9/93
9/9 6
9/9 7
9/9 6

8

9/906

/0
/8
/

9/ 96
9/987
9/98
9/96
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ورزشي
ّص
اسنفاده از نريوهاي كارامد،خربه و منخص
در زمينو ورزش اناني اسناک
ّت درمورد
ّت و كوتاه مد
برنامو هاي بلند مد
ورزش اناني اسناک
فرهنگ ورزش اناني در سطح اسناک
ّو بو ورزش اناني روسنایياک و نقاط
توج
حمروم شهرهاي اسناک
ّو بو ورزش اناني زناک اسناک
توج
بودجو اخنصاص یافنو بو خبش ورزش اناني
اسناک
ّيت امكانات و جتهيزات در ورزش اناني
كم
اسناک
تساوي امكانات و فرصت هاي ورزش اناني در
خبش زناک و مرداک اسناک
ّالعات صحيح و كايف در زمينو ورزش اناني
اط
اسناک
بو روز بودک امكانات و زیر ساخت هاي
ورزش اناني اسناک
ت امل و ااهنني بني ادارات اسناک در
برگزاري مسابقات اناني
شناخت مردم اسناک ازجایناه ورزش اناني
ب نواک یك ضرورت فردي واجنماعي
مج
جدول

9/9 0

/0

9/9 0

9/90
9/908

9/9
9/9

/3

9/986
9/96

9/9
9/9 7

/6
/8

9/968
9/98

9/9 3

/7

9/976

9/9 3

/

9/93

9/9

/

9/9 0

9/9

/

9/939

9/9 6

/

9/93

9/9 0

/

9/9
/

 .ماتریس ارزیابي عوامل خارجي ورزش اناني اسناک
كرماک

فرصت
تاكيد ت اليم دی بو امر پرداخنت بو
ورزش
هزینو كمرت و امكاک دسرتسي بيشرت بو ورزش
اناني نسبت بو سایر ورزش ها
تاكيد قانوک اساسي مجهوري اسالمي ایراک
ّيو
مبن بو رایناک بودک ورزش براي كل
اقشار
مشار دانش آموخنناک رشنو تربيت بدني در
اسناک و امكاک اسنفاده از آهنا در
پایناه هاي ورزش اناني
وجود فضاهاي طبي ي مناسر در اسناک
تاكيد پزشكاک بو نقش ورزش در سالميت
جام و

رتبو
/8

وزک×رتبو
9/ 9

وزک
9/93
9/9 7

/

9/ 33

9/93

/

9/ 63

9/9 8

/7

9/ 76

9/9
9/9 6

/3
/

9/ 3
9/ 37
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وجود هنادهاي مردمي ومراكز مذهيب درگسرتش
ورزش اناني اسناک
وجود رسانوهاي بني املللي و اینرتنت براي
ّالع رساني
اط
اعنبارات ورزشي مركز مبارزه با مواد
ّر اسناک
لد
هتدید
ّ
نرخ اعنياد (خبصوص بو دليل موق يت خاص
اسناک)
تغيريروش زندگي مردم اسناک(رواج زندگي
غريفّال،تفریح غريفّال)
سياسي شدک حيطو هاي ورزشي اسناک
مشكالت اقنصادي مردم اسناک
تغيريات پي در پي مدیراک ورزشي
متركز سازماک هاي خصوصي اسناک (باشكاه
هاي خصوصي اسناک) براي كسر سود بيشرت بر
ورزش قهرماني
نرخ بيكاري اسناک
نفوذ فرهنگ جواک پسند غربي
قيمت جتهيزات و لوازم ورزشي موجود در
اسناک
سرانو فضاي سبز در اسناک
اوقات فراغت مردم اسناک بو دليل مشكالت
م يشيت
مج

9/9

/7

9/ 30

9/9

/

8

9/

9/9

/

7

9/

6

9/

9/938
9/9 6

/6

9/97

9/93
9/93
9/938
9/933

/8
/7
/0
/

9/90
9/986
9/9
9/977

9/96
9/9 8
9/93

/0
/3

9/96
9/90
9/973

9/933
9/9 7

/8

9/900
9/90
/ 6

براي هت يو ماتریس ارز یابي عوا مل خارجي ورزش
اناني اسناک  3مرحلو بو شرح زیر طي شد:
 اب ندا در جدول عواملي كو با عث فر صت و سپسآهنا كو اداره كل تربيت بدني را هتدید ميكنند ثبت
شد.
 بو هر یك از ا ین عوا مل با ید وزک یا ضریرداده ،این ضریرها از صفر(بياايت) تا یك (بسعيار
مهم) ميباشد .اغلر بو عواملي كو موجر فرصعت معي-
شوند وزک بيشرتي (در مقایسو با عوامل هتدیدكننده)
داده ميشود (ويل اگر عوامل هتدیدكننعده هعم شعدید
باشند ،باید بو آهنا ضریر باالیي داد) كو پس از حبث
گروهي و توافق نظر اعضاء شورا ميتواک وزک ها را
ت يني كرد .باید جمموع این وزک ها عدد یك شود.

طراحي و تدوین اسرتاتژي توس و ورزش اناني اسناک
78
كرماک

 با تو جو بو كل يدي بودک یا عادي بودک فر صتبو فرصت ها و رتبو
تا
یا هتدید بو ترتير رتبو
بو هتد یدها اخن صاص یا فت .پس از حبث گرو هي
تا
و توافق نظر اعضاء شورا رتبوها ت يني شد.
 در سنوک هارم ماتریس ،وزکهاي سعنوک دوم ورتبوهاي سنوک سوم براي هر عامل در هم ضعرط شعده-
اند.
هارم امن ياز هنایي اداره
 -3در ان نهاي سنوک
كل بو حلاظ برخورداري از فرصت یا هتدید ت يني شد.
این  3مرحلو براي تشكيل ماتریس ارزیابي عوامل
دروني بو اني روال اجنام شد.
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شکل

 .موق يت اسرتاتژیک ورزش اناني اسناک مرماک

نمره ماتريس ارزيابي
داخلي همگاني

/3

منره ماتریس ارزیابي
خارجي اناني

/

WO

SO

ST

WT
/3
/ 6
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حبث و نتيجهگريي
ميالدي
ورزش ا ناني در بني ك شورها از سال 099
تاكنوک با اننيزههاي منفاوتي از مجلو تأمني سعالمت
جسمي و رواني ،غ سازي اوقات فراغت ،گسرتش روابن
اجن ماعي ،دور شدک از ز ندگي ما شي  ،بازگ شت بو
طبي ت ،ا فزایش كارآیي ،زمي نو سازي براي ر شد
ورزش قهر ماني و تو صيو پز شكاک مورد تو جو قرار
گرفنو ،ويل در ایراک فدراسيوک ورزش اناني از سال
و در اسناک كرماک اولني هيأت ورزش اناني در
38
بو طور
مر كز ا سناک در شهر كر ماک از سال 73
رمسي شروع بو كار كرده است درصد شركت كنندگاک در
از هر هزار نفر
اسناک كرماک  9/996درصد است ی
تنها  6نفر بو طور مداوم در ورزشهاي اناني شركت
ميكند و اچنني سطح حتصيالت  73درصد رؤساي هيأتهعاي
شهرسناکهاي اسناک كمرت از كارشناسي تربيعت بعدني
است.
در مطال ات داخ لي خاكي و ا كارانش (  ) 8بو
بررسععي روشهععاي توسعع ة ورزش انععاني در كشععور
پرداخنند .یافنوهاي پژوهش آکها نشاک داد ،هببعود
و ض يت اقن صادي اق شار لن لف جام و ،ا سنفاده از
ر سانو هاي گرو هي ،تو جو بو و ض يت خانوادگي،
بر گزاري م سابقات ورز شي و ا هدا جوایز ،گ سرتش
ناو گاک محل و ن قل ع مومي ،اولو یت دادک ورزش در
عراغيت و
عایل فع
عر مسع
عو دینع
عبت بع
عت نسع
عات فراغع
اوقع
اسنفاده از سرمایو گذاري خبشي خصوصي از مهم ترین
عوا مل تو س و ورزش ا نانيا ند در پژوهش م شابو
درگريي مظ فري و اكارانش (  ) 8وض يت ورزش اناني
ا یراک و مقای سو آک با ند ك شور منن خر ج هاک را
برر سي كرد ند و دریافن ند در صد ا فرادي كو در
ایراک زیر پوشش هيأتهعاي ورزش انعاني آقایعاک و
بانواک ورزش ميكنند 3/0 ،درصد مج يت است .كو در
كشور جهاک از او كمرت است .اچنني در
مقایسو با
مورد ز ماک ت شكيل سازماک ر مسي براي ورزش ا ناني،
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ا یراک در مقای سو با  9ك شور ج هاک در رد یف آ خر
قرار گرفنعو اسعت .درصعد شعركتكننعدگاک در ورزش
ا ناني ا یراک از قار آفری قا بي شرت و از دی نر
قارهها كمرت بود  889درصد هيعأتهعاي ورزش انعاني
نيز براي افزایش آگاهي مردم هعي گونعو سعخنراني
نداشنواند و سطح حتصيالت  63درصد از رؤسعاي هيعأت-
هاي ورزش ا ناني ك شور ك مرت از كارشنا سي ا ست در
در صد
ا سرتاليا  3در صد ،دا منارك  3در صد ،نروژ
در صد ،اینال يا
فران سو  3در صد ،كا نادا
درصد و در آمریكا  37درصد زناک و  7درصد مرداک
بو ورزش اناني ميپردازند.
در زمي نو ورزش ا ناني حتقي قات ز یر در دا خل و
خارج ك شور ا جنام شده ا ست كو با ن نایج ا ین حتق يق
در اسرتاتژيهاي  So , Wo , ST , WTداراي ننعایج مشعاهبي
مي با شد خاكي (  ،) 8مظ فري (  ،) 8رو شندل
( ) 83غفرا ني ( ) 87والن سكا ( ) 009فرانكن سني
(.) 008
َق در این حتقيق براي بررسي و اشراف كامعلتعر
حمق
بو مو ضوع تدوین را هربد ورزش ا ناني در ا سناک
كر ماک اب ندا بو برر سي و مطال ة ا سناد و مدارك
اداره كل ترب يت بدني ا سناک  ،حتق يق روي ادب يات
موضوع و بررسي راهربدهاي توسع و ورزش اسعناکهعاي
دینر و سند شمانداز پرداخنو و در پایاک پعژوهش
جل سات من ددي با م سئولني و خرب گاک ترب يت بدني
ا سناک كر ماک ت شكيل و ا قدام بو تدوین شم ا نداز
و مأموریععت ،اهععداف بلندمععدت ،اسععرتاتژيهععا و
برناموهاي ساليانو شد كو بو شرح زیر است:

چ شم ا نداز ،مأمور يه ،ا هداف و ا سرتاتژي ورزش
مهگاني استان كرمان
شم انداز ورزش اناني اسناک كرماک

 رسيدک بو یك جام و سال ،ورزشكار ،بانشاط و
با اميد بو زندگي هبرت
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مأموریت ورزش اناني اسناک كرماک

 تو س و ورزش ا ناني در بني متامي اق شار مردم
اسناک
 تأمني سالميت جسمي و رواني افراد
 غ سازي اوقات فراغت افراد
 گسرتش روابن اجنماعي افراد
 دور شدک از زندگي ماشي
 زمينو سازي براي رشد ورزش قهرماني
 بازگشت بو طبي ت
اهداف بلندمدت ورزش اناني اسناک كرماک

 ا سناني توامن ند در ج هت ب سن و گ سرتش صن ت
ّكا بو مناب فرهنني ،طبي ي و
توریسم ورزشي با ات
نريوي انساني
 م شاركت  9در صدي مردم ا سناک در ورزش ا ناني
در افق  9سالو.
مهمرتین اسرتاتژيهاي ورزش اناني اسناک كرماک

 تدوین اسرتاتژي توس و ورزش اناني
 تو س و ورزش رو سنایي،بومي و حم لي و ورزش حمالت
با توجو بو اجياد امكانات ورزشي
ّرین ورزشي.
 هبره گريي از خي
ّك در جام و
 ترویج فرهنگ ورزش و حتر
 توس و اماكن ورزشي رایناک
 افزایش مشاركت و اكاري فّال سایر سازماک ها
ّق اهداف ورزش اسناک
در راسناي حتق
 تقویت ورزش اناني در مدارس
 ا سنفاده از دا نش آموخن ناک ترب يت بدني در
پایناههاي ورزش اناني
سياستهاي اجرایي (اهداف عمليعاتي) ورزشانعانياسعناک
كرماک
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 گسرتش مشاركت هنادها در ورزش اناني
 ا جياد م كاک هاي ورزش ا ناني در متام ن قاط
اسناک
 ااهنني و ا كاري با شهرداریها براي ا سنفاده
از فضاي موجود در پاركها بو منظور اجنام ورزشهاي
اناني و تفرحيي
 بر گزاري م سابقات ورزش ا ناني بو منا سبت هاي
لنلف اراه با جایزه
ّر براي تو س و ورزش
 ااهنني با مر كز مواد لد
هاي اناني
 محا یت و بو كارگريي نريوي ان ساني منخصّص در
ف اليتهاي ورزش اناني
 تقویت ورزش صبحناهي در مدارس
عي در
عابقات ورزشع
عا و مسع
عنوارههع
عت از جشع
 محایع
روسناها
 محایت از هيأت ورزشهاي اناني
 محایت از سرمایوگعذاري خبعش خصوصعي در توسع و
ورزش اناني
 اجياد اماكن و باشناههاي ورزشي و تفرحيعي زود
بازده ویژه كاركناک دسنناهها و خانوادهها
 اجياد امكانات ورزشي رایناک در اماكن ورزشي
 ا فزایش برنا مو هاي راد یو وتلویز یوني در
مورد ورزش
ّات
 اطّالع ر ساني كايف در باره فوا ید ورزش و م ضر
ّكي
ّكي و كم حتر
بي حتر
 اصالح ساخنار ورزش اناني اسناک
 اجياد و احداث اماكن و باشناههاي زود بعازده
ویژه بانواک
ً هر سازماني كو بو تدوین
و در هنا یت م موال
برنامو اسرتاتژیك جدید مبادرت ميكند با تغيري یعا
اصالح ساخنار سازماني نيز مواجو ميشود از این رو
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مطابقت دادک سعاخنار سعازماني بعا اسعرتاتژيهعاي
تدوین شده و شركت مدیراک و كاركناک اداره كل در
تدوین برناموهاي عملياتي ساليانو ميتواند اداره
عربدي
عو راهع
عراي برنامع
عدني را در اجع
عت بع
عل تربيع
كع
پيشنهاد شده كمك كند.
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