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  چكيده
. هاي ملي و كالن ورزشي تنظيم كنندهاي خود را در راستاي برنامهها بايد برنامه-براي موفقيت در عرصة ورزش، استان

سزايي در ورزش كشور داشته، برنامة مدون در حوزة ورزش هم بههايي كه هميشه سعنوان يكي از استاناستان خراسان رضوي، به
دنبال تدوين برنامة راهبردي ادارة بنابراين، اين پژوهش به. شونداي و تصادفي دنبال ميطور سليقههاي مربوط بهنداشته و فعاليت

اندركاران عالي نظران و دست، صاحبجامعة آماري پژوهش .بدني استكل ورزش و جوانان خراسان رضوي در حوزة ورزش و تربيت
درستي پرسشنامه به 202گيري از نوع سرشماري بود و در نهايت روش نمونه). نفر 220در مجموع (ورزش خراسان رضوي بودند 

براي گردآوري ) دهيدهي و رتبهضريب(هاي كمي و روش) پرسشنامة باز و مصاحبه(هاي كيفي تركيبي از روش. برگشت داده شد
ها ها، فرصتها، ضعفدهندگان خواسته شد كه قوتابزار پژوهش، پرسشنامة باز بود كه در آن از پاسخ. ها استفاده شدتحليل داده و

سپس كميتة راهبري پژوهش با تعيين ضريب اهميت و رتبة هريك از . و تهديدهاي اين ادارة كل را در بخش ورزش فهرست كنند
راهبردي سازمان و تطبيق عوامل داخلي و خارجي، دوازده راهبرد را استخراج و راهبردها را  اين عوامل و مشخص كردن موقعيت

ادارة كل . هاي محوري و اهداف كيفي آن مشخص شدندانداز، مأموريت، ارزشضمن اينكه چشم. هاي عملياتي خرد كردندبه برنامه
نابراين راهبردها بايد بيشتر در جهت توسعه و گسترش ب. قرار داشت SOورزش و جوانان خراسان رضوي در منطقة راهبردي 

  .ها باشند كه اين مهم مورد توجه قرار گرفتفعاليت
  

  هاي كليديواژه
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  مقدمه

شود اما بايد اذعان كرد كه متأسفانه بع مادي و معنوي در امر ورزش صرف ميساالنه بخش چشمگيري از منا
. بندي دقيقي در ورزش كشور وجود ندارد و اصوالً برنامة مناسبي براي توسعة ورزش مورد توجه نيستاولويت

گرفته باشند،  انداز روشن و اهداف منقي كه در سطح ملي مورد پذيرش قرارها بدون چشمها و برنامهبلكه فعاليت
  ).10(شوند اي تعقيب ميصورت تصادفي و سليقهشوند و تحقق آرزوهاي بزرگ بهبه اجرا گذاشته مي

ها، بدون تخصص و آگاهي از گردد كه شبه طبيبهايي بازميبخش ديگري از اين واقعيت تلخ به نسخه
تر شود، بلكه درمان را پيچيدهحاصل نميكنند و متأسفانه نه تنها شفا هاي مزمن ورزش كشور، تجويز ميبيماري
اين در حالي است كه امر توسعة ورزش در بسياري از كشورها با نگاهي علمي در حال تحقق . سازدتر ميو سخت

ايران نيز درياي استعداد انساني است و از اين حيث زمينة . شوندهاي بلند يكي پس از ديگري فتح مياست و قله
وجو كرد كه خود اين ريزي شايسته جستولي ظاهراً ريشة مشكل را بايد در فقدان برنامهمناسبي وجود دارد، 

با اين وضع . تري در عدم شناخت و ناآگاهي نسبت به مشكالت واقعي و اصلي داردمسئله نيز احتماالً ريشة عميق
  ).10(بديهي است كه نبايد توقع توسعة مناسب ورزش را داشت 

خواهد برود و اگر هدف داند به كجا ميسازمان هدفي مشخص نشود، آن سازمان نميتا زماني كه براي يك 
بنابراين هر سيستمي كه . داند چگونه به آن هدف برسدريزي نشود، آن سازمان نميمشخص شود، ولي برنامه

ن كند تا خواهان موفقيت است، بايد اهدافي مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسيدن به آن هدف را نيز تعيي
شده به سوي اهداف مورد نظر پيش برود و همواره ناظر بر حركت خود باشد تا انحرافات براساس برنامة تهيه

  ).11(احتمالي را شناسايي و تعديل كند 

هاي مختلف هستيم، محيط با تالطم زيادي در دنياي امروز كه شاهد تغييرات و تحوالت شگرف در زمينه
ريزي بهره هاي سازماني براي موفقيت بايد از نوعي برنامهسيستم. زيادي پيدا كردهمواجه است و رقابت شدت 

كه ضمن شناسايي عوامل محيطي، در افق زماني بلندمدت تأثير طوريگرا باشد، بهنگر و محيطگيرند كه آينده
ريزي واقع همان برنامهريزي، در اين نوع برنامه. آنها بر سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص كند

ها و تهديدهاي هاي داخلي و فرصتها و ضعفراهبردي است كه با بررسي محيط داخلي و خارجي سازمان، قوت
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انداز و مأموريت سازمان، اهدافي بلندمدت براي سازمان محيطي را شناسايي كرده و با در نظر داشتن چشم
كند هاي راهبردي، اقدام به انتخاب راهبردهايي ميبين گزينه كند و براي دستيابي به اين اهداف، ازتنظيم مي

هاي بايد به كدام يك از فعاليت) مالي، انساني، امكانات و تسهيالت(كنند منابع محدود سازمان كه مشخص مي
ت دسوري بهدار اختصاص يابند تا بدون اتالف منابع و زمان، بهترين نتايج حاصل شوند و بيشترين بهرهاولويت

  ).11(آيد 

اند و معدود تحقيقاتي در اين ريزي راهبردي در ورش پي بردههاي ورزش كشور نيز به ضرورت برنامهسازمان
رفت از دايرة راه برون) 1389(قاليباف . شودزمينه به ويژه در سطوح كالن انجام گرفته كه به آنها اشاره مي

در تهية سند راهبردي نظام ورزش كشور در برنامة پيشرفت و داند و اي عمل كردن مينيافتگي را برنامهتوسعه
مردم، بهبود نگرش عمومي به   هاي داوطلبانةعدالت به راهبردهايي شامل افزايش اعتبارات مورد نياز، همكاري

ورزش، تأمين موجبات ورزش همگاني، تفكر راهبري در ورزش، توسعة كاركردهاي ورزش تربيتي، تبيين نقش 
بخشي به منابع مورد نياز، تعامل مؤثر با افزاري، نظام مديريت استعداد، تنوعنرم –ش، توسعة علمي تربيتي ورز

مند مربيگري هاي ورزشي، الگوي نظامالمللي، تقويت استقالل كميتة ملي المپيك و فدراسيونهاي بينسازمان
ر مديريت ورزش، بازي جوانمردانه و گرايي دايدر ورزش، بازنگري در تشكيالت و ساختار ورزش، توسعة حرفه

  .كندورزش پاك، حمايت حقوقي و تقويت نظام باشگاهي اشاره مي

در طراحي برنامة راهبردي كميتة ملي المپيك، به راهبردهايي شامل كمك به توسعة ) 1387(خسروي زاده 
رزش زنان، علمي ساختن بنيادي ورزش قهرماني، ارتباط با اركان حكومتي و تقويت استقالل كميته، توسعة و

المللي، بررسي وضعيت رقبا، گسترش ورزش پاك، تقسيم كار ملي هاي مجامع بينورزش، مشاركت در فعاليت
هاي كميته در سراسر كشور، استفاده از حق پخش تلويزيوني، هاي ورزشي، اشاعه و گسترش فعاليتبين سازمان

د مديريت منابع انساني، اصالح ساختار سازماني و بهبود مستمر افزايش منابع و تقويت استقالل مالي كميته، بهبو
در طراحي نظام جامع ورزش كشتي، عواملي مانند رعايت اصول ) 1386(گودرزي و هنري . فرايندها دست يافت

هاي كشتي، ايجاد ارتباطات ها، تهيه و استفادة بهينه از امكانات و زيرساختعلمي در ادارة فدراسيون و هيأت
  .ساالري را مطرح كرده استاي، مسابقات در سطوح مختلف و گرايش به شايستهمي، دولتي و رسانهمرد
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در تدوين راهبردهاي توسعة ورزش دانشجويي ايران، تأسيس يك نهاد ملي ) 1389(حميدي و همكاران 
ب كرسي، تقويت المللي و كسدانشگاهي، ايجاد تشكيالت استاني، تقويت روابط بينغيردولتي براي ورزش بين

-بخش روابط عمومي، تحول ساختاري، جذب نيروي انساني متخصص، ارتقاي ساختاري بخش ورزش در دانشگاه

عنوان راهبردهاي ورزش دانشجويي شناسايي هاي تربيت بدني بدون تداخل وظايف را بهها و تعامل با دانشكده
  .كرده است

ش قهرماني كردستان، ايجاد نظام استعداديابي، برگزاري در تدوين برنامة راهبردي ورز) 1390(پناهي سيف
كارگيري هاي استاني، استفاده از نيروهاي متخصص، افزايش مربيان و داوران، تأسيس مدارس ورزش، بهليگ
هاي ليگ ها براي حمايت از تيمتمام، تعامل با شركتهاي نيمهآموختگان رشتة تربيت بدني، تكميل پروژهدانش

مدت و بلندمدت توسعة ورزش را هاي كوتاههاي دولتي و خصوصي و طراحي برنامههاي بخشحمايت برتر، جلب
  .پيشنهاد كرده است

هاي مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به اين مقوله ريزي راهبردي در توسعة باتوجه به اهميت برنامه
يل عدم توسعة كشورمان در عرصة ورزش، مهم در كشورما نيز بيش از پيش واجب است و بدون شك يكي از دال

هايي در سطح هاي اخير گامهرچند در سال. اي عمل كردن استتوجهي مسئوالن به اين مقولة مهم و سليقهكم
ها در سطح هاي كالن اين است كه اين برنامهكالن و كشوري در اين راستا برداشته شده، اما الزمة موفقيت برنامه

ها نيز در واقع براي رسيدن به موفقيت در عرصة ورزش، استان. ها خرد شوندورزش استان ها و اداراتفدراسيون
  در اين راستا، استان خراسان رضوي . هاي كالن ورزشي، تنظيم كنندهاي خود را در راستاي برنامهبايد برنامه

كاران، قهرمانان و پهلوانان سزايي در ورزش كشور داشته و ورزشهايي كه هميشه سهم بهعنوان يكي از استانبه
ها را بيش از نامي و زيادي را به جامعة ورزش كشور معرفي كرده است، بايد زمينة استمرار و توسعة اين موفقيت

بنابراين، . محوري استكليد توسعة ورزش به گفتة مدير كل ورزش و جوانان اين استان، برنامه. پيش فراهم كند
  .نامة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي استدنبال تدوين براين پژوهش به
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  تحقيق روش

  ها توصيفي است و از تركيبي از اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده
جامعة آماري اين پژوهش را مدير، . ها استفاده شدوتحليل دادههاي كيفي و كمي براي گردآوري و تجزيهروش
، رؤساي ادارات ورزش و جوانان )نفر 10(ان و كارشناسان ادارة كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي معاون

، استادان و )نفر 150(هاي ورزشي استان ، رؤسا، دبيران و نايب رؤساي بانوان هيأت)نفر 20(ها شهرستان
، و )نفر 20(ه و تحصيلكردة استان ، مربيان و ورزشكاران نخب)نفر 10(خبرگان دانشگاهي مديريت ورزشي استان 

ها، نيروهاي مسلح، ها از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهمديران بخش تربيت بدني و ورزش ساير ارگان
  ). نفر 220در مجموع (دادند تشكيل مي) نفر 10(شهرداري و آستان قدس رضوي 

 202عة آماري برابر بود كه در نهايت بنابراين نمونة آماري با جام. گيري از نوع سرشماري بودروش نمونه
ابتدا طي شش جلسة مجزا، يك كالس . درستي برگشت داده شدپرسشنامه كه از نوع پرسشنامة باز بودند، به

انداز، ريزي راهبردي از قبيل چشمدهندگان با مفاهيم و جزئيات برنامهتوجيهي براي آموزش و آشنايي پاسخ
هاي عملياتي برگزار ها، تهديدها، راهبردها و برنامهها، فرصتها، ضعفي، قوتهاي محورمأموريت، اهداف، ارزش

ها، ها، ضعفها، اهداف، قوتها، ارزشانداز، مأموريتشد و در يك پرسشنامة باز از آنها خواسته شد كه چشم
رايند تحليل ف. ها و تهديدهاي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي را در بخش ورزش فهرست كنندفرصت
ها بازبيني و نظرها كدگذاري شدند و نظرهايي كه بيش از سه بار ها به اين صورت بود كه ابتدا پرسشنامهداده

ها، ها، ضعفانداز، مأموريت، قوتبنابراين چشم. بندي شدندهاي مفهومي يكسان دستهتكرار شده بودند، در گروه
متشكل از گروه محققان، مدير و معاونان (ميتة راهبري پژوهش ها و تهديدها مشخص شدند و به تأييد كفرصت

ريزي ادارة كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي و استادان دانشگاهي متخصص و مجرب در زمينة برنامه
ها، ها، ضعفسپس كميتة راهبري پژوهش، ضريب اهميت و رتبة هريك از قوت. رسيد) راهبردي در ورزش

را مشخص كردند و با مشخص شدن موقعيت راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان و تطبيق  ها و تهديدهافرصت
  هاي عملياتي خرد كردندعوامل داخلي و خارجي، دوازده راهبرد را استخراج و راهبردها را به برنامه
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  ي تحقيقهانتايج و يافته

باني نظري، تحليل وضع موجود، سالة كشور، م 20انداز گيري از سند چشمكميتة راهبري پروژه با بهره
اندركاران ورزش استان خراسان رضوي، هاي نمونه و مشاركت و همفكري دستمطالعات تجربيات ورزش استان

هاي محوري، مأموريت و اهداف بلندمدت ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي را در بخش انداز، ارزشچشم
  :ورزش به شرح زير تدوين كرد

راسان رضوي استاني است با مردمي ورزشي، فعال، شاداب و سالم كه جايگاه نخست در ورزش خ :اندازچشم
  .اخالقي و فرهنگي، جايگاه سوم در ورزش همگاني و جايگاه پنجم در ورزش قهرماني را دارد

ويژه جوانان در ابعاد استان خراسان رضوي از توسعه و تعميم ورزش در اقشار مختلف جامعه به :مأموريت
هاي طريق ترغيب و تشويق نسل جوان به ورزش، فراهم كردن امكانات و تسهيالت ورزشي با تأكيد بر فرصت

برابر، استعداديابي، پرورش و حمايت ورزشكاران و مربيان نخبه، داشتن مديران و كاركناني شايسته، متخصص و 
هاي اخالقي المللي در چارچوب ارزشمتعهد، ميزباني و شركت در مسابقات مختلف و كسب افتخارات ملي و بين

  .و فرهنگي

هاي اخالقي و فرهنگي، حفظ كرامت ترويج زندگي سالم از طريق ورزش، رعايت ارزش :هاي محوريارزش
مداري، وجود نگرش سيستمي، اعتقاد به گرا، آموزش براي همه، وجود تفكر برنامهانسان، وجود مديريت تحول

  .كار گروهي

  اهداف كيفي

تأمين و . 2؛ ها و توانمندي استان در سطح ملي و فرامليويت جايگاه ورزش استان باتوجه به فعاليتتق. 1
هاي كمي و بهبود شاخص. 3؛ توسعة مسائل فرهنگي و تربيتي با رويكرد ترويج زندگي سالم از طريق ورزش

ات ورزشي با نگاه به مناطق توزيع عادالنة تجهيزات و امكانات ورزشي و تأسيس. 4؛ كيفي ورزش در سطح استان
توسعة ورزش همگاني با رويكرد توسعة فرهنگ ورزش كردن و تأمين نشاط و سالمت . 5؛ محروم و روستاها

؛ اي و جهانيهاي قارهتوسعة ورزش قهرماني با رويكرد ارتقاي جايگاه ورزش استان در كشور و عرصه. 6؛ جامعه
گيري هاي ورزشي و بهرهگسترش سطح مشاركت آنان در فعاليت منظورتوسعة آموزش، تحقيقات وپژوهش به. 7
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هاي ورزشي منظور گسترش سطح مشاركت آنان در فعاليتتوسعه و تقويت ورزش بانون به. 8؛ هاي برابراز فرصت
ها، تعميم و گسترش ورزش استان از طريق توسعه و مشاركت با دستگاه. 9؛ هاي برابرگيري از فرصتو بهره
هاي ورزشي و باال بردن سرانة فضاهاي تأمين و افزايش زيرساخت. 10؛ ها و نهادهاي دولتي و غيردولتيسازمان

منظور افزايش حمايت و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي به. 11؛ ورزشي استان و رسيدن به استاندارد كشوري
منظور افزايش ابع مالي بهمساعدت و تأمين من. 12؛ گري دولتميزان حضور شهروندان در ورزش و كاهش تصدي

گسترش و تعامل بيشتر با . 13؛ ايهاي ورزشي در بخش توسعة ورزش قهرماني و حرفهتوان و استطاعت باشگاه
با ... ها، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و ها، آموزش و پرورش، شهرداريها و نهادهايي چون دانشگاهدستگاه

  .هاي مشتركهاي ورزشي و اجراي فعاليتنامههاي تخصصي و عقد تفاهمبرگزاري كارگروه

  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي – 1جدول 

ضريب   عوامل داخلي
  اهميت

ضريب *   رتبه
  رتبه

 ها
وت

ق
  

S1  : 2/0  4  05/0  وجود استعدادهاي ورزشي فراوان در استان  
S2  : 2/0  4  05/0  سازمان هاي مؤثر دولتي استانوجود تعامالت و ارتباطات مناسب با  
S3  : 2/0  4  05/0  حاكميت نگرش برنامه محوري  
S4  :09/0  3  03/0  هاي بومي و محلي استان تنوع ورزش  
S5  :09/0  3  03/0  ها هاي ورزشي استان و شهرستان فعال بودن كلية هيأت  
S6  : 16/0  4  04/0  برگشت درآمد حاصل از اجارة اماكن ورزشي  
S7  : 28/0  4  07/0  در دستگاه ها 117مادة » ب«وجود اعتبار بند  
S8  : 16/0  4  04/0  وجود مديران و مسئوالن تحصيل كرده و مجرب در بدنة ادارة كل ورزش  
S9  :06/0  3  02/0  هاي اخير  هاي ورزشي در سال كسب موفقيت در برخي رشته  

S10  :06/0  3  02/0  ش استان و دارابودن الگوهاي قهرمانيوجود نخبگان ورزشي فراوان در ورز  
S11  :2/0  4  05/0  ها هاي برتر ورزشي در برخي رشته هاي استان در ليگ حضور باشگاه  
S12  :2/0  4  05/0  پيشينه و سوابق ميزباني متعدد به ويژه در شهر مشهد  
S13  :09/0  3  03/0  گرهاي دي سرانة فضاي ورزشي نسبتاً باال در مقايسه با استان  

 ها
عف

ض
  

W1  :04/0  1  04/0  ها ها و باشگاه وابستگي شديد مالي اداره به دولت و عدم استقالل مالي هيأت  
W2  : 06/0  2  03/0  ضعف در بازاريابي و جذب حاميان مالي  
W3  :04/0  1  04/0  نداشتن برنامة راهبردي براي ورزش استان  
W4  :03/0  1  03/0  انساني ورزش استان انگيزة شغلي پايين در منابع  
W5  :06/0  2  03/0  فقدان نظام جامع براي حمايت از ورزشكاران و مربيان نخبه  
W6  :06/0  2  03/0  روزمرگي در مديريت ورزش استان  
W7  :05/0  1  05/0  ضعف نظام فناوري اطالعات و ارتباطات ورزش استان  
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W8  : 08/0  2  04/0  استعدادهاي ورزشي در استان فقدان نظام جامع شناسايي و پرورش  
W11  :08/0  2  04/0  جدايي ورزشكاران از ورزش به دليل مسائلي مانند سربازي، دانشگاه و شغل  
W12  :05/0  1  05/0  فقدان سيستم دقيق كنترل و ارزيابي در ورزش استان  
W13  :08/0  2  04/0  فقدان سيستم مناسب گزينش، حفظ و ارتقاي مربيان نخبه  
W14  :08/0  2  04/0  فقدان نظام شايسته ساالري در ورزش استان  

      7/2=  = 1    جمع

  

 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي – 2جدول 

ضريب   عوامل داخلي
  اهميت

ضريب *   رتبه
  رتبه

 ها
صت

فر
  

O1  :16/0  4  04/0   آموزان و دانشجويان اي درسي دانشوجود برنامة رسمي درس تربيت بدني در برنامه ه  
O2  :24/0  4  06/0  برخورداري از مؤسسات و مراكز آموزش عالي در رشتة تربيت بدني در سطوح مختلف  
O3  : 09/0  3  03/0  كم هزينه بودن ورزش همگاني  
O4  : 12/0  4  /03  توصيه به ورزش در فرهنگ ملي و تعاليم ديني  
O5  :16/0  4  04/0  هنگ وقف در مردم استان و كمك هاي مالي مردم وجود فر  
O6  :09/0  3  03/0  وجود فضا و شرايط طبيعي مناسب و تنوع آب و هوايي براي ورزش در استان  
O7  : 12/0  3  04/0  رشد روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات  
O8  :16/0  4  04/0   ساختار جمعيتي جوان و وجود استعدادهاي سرشار در كشور  
O9  : 09/0  3  03/0  وجود افراد داوطلب ورزشي به ويژه در زمينة مربيگري  

O10  :16/0  4  04/0  عدد وعالقة رسانه هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري و الكترونيكي به ورزشت  
O11  : 24/0  4  06/0  وجود بارگاه ملكوتي امام هشتم در استان خراسان رضوي  
O12  :12/0  4  03/0  نگرش مساعد مسئوالن استان به ورزش قهرماني و حرفه اي  توجه و  
O13  : 16/0  4  04/0  وجود صنايع و كارخانه هاي متعدد و متنوع در استان  
O14 : 09/0  3  03/0 ...شهرداري و  ها و دانشگاه آموزش و پرورش،هاي  سازمان وجود تشكيالت ورزشي در بدنة  
O15 :16/0  4  04/0 براي سرمايه گذاري در ورزش  تمايل بخش خصوصي  
O16 : 12/0  4  03/0 عالقه و نگرش مثبت اكثريت مردم به ورزش  

دها
هدي

ت
  

T1  :04/0  1  04/0 سرمايه گذاري كالن رقبا و پيدايش رقباي جديد  
T2  :04/0  2  02/0 فقدان انسجام و همكاري بين سازمان ها و نهادهاي ورزشي استان  
T3  :04/0  1  04/0  اطره افتادن جنبه هاي اخالقي و فرهنگي ورزش به دليل تهاجمات فرهنگي به مخ  
T4  :02/0  1  02/0  كم تحركي و عالقه مندي كودكان و نوجوانان به بازي هاي رايانه اي  
T5  :02/0  1  02/0  گسترش آپارتمان نشيني و عدم رعايت استانداردهاي فضاي سبز و اماكن ورزشي  
T6  :03/0  1  03/0  انع فرهنگي و اجتماعي بانوان براي شركت در ورزشمو  
T7  : 04/0  1  04/0  افزايش تورم و فقر نسبي اقتصادي جامعه  
T8  :04/0  2  02/0  هاي ديگر  قدرت جذب نخبگان ورزشي استان توسط استان  
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T9  :04/0  1  04/0  نگراني و بي اعتمادي بخش خصوصي به مشاركت در ورزش  
T10  :06/0  2  03/0  ناكافي بودن تسهيالت بانكي براي سرمايه گذاري در ورزش  
T11  :04/0  2  02/0  ها به فوتبال اي ورزش كشور و توجه بيش از اندازة رسانه جو و فضاي رسانه  
T12  :04/0  1  04/0  هاي ناسالم و غيرمفيد در بين نوجوانان و جوانان  افزايش سرگرمي  
T13  :04/0  2  02/0  آموزي امكانات ورزش دانش كمبود توجه و  
T14  :04/0  2  02/0  كمبود تعداد معلمان متخصص در مقطع ابتدايي  

      8/2=  = 1  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي – 1شكل 

هاي ارزيابي عوامل داخلي و بري ماتريسهاي حاصل از جمع جو نمره SWOTوتحليل باتوجه به تجزيه
خارجي، ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي در منطقة راهبردي  قرار گرفته كه اين موقعيت بيانگر اين 

بايست در تدوين هاي اجتماعي دارد كه ميها و از نظر عوامل بيروني فرصتمهم است كه از نظر سازماني قوت
ها، ورود اتوجه به اين موقعيت راهبردها بايد بيشتر در جهت توسعه و گسترش فعاليتب. برنامه از آن بهره گرفت

 .ها باشندبه بازارهاي جديد و افزايش سهم بازار باشند و كمتر در جهت حفظ و نگهداري يا كاهش فعاليت

رد راهب 6راهبرد شامل  12و نظرسنجي از خبرگان و كميتة راهبري، در مجموع  SWOTبراساس تحليل 
SO ،3  راهبردWO ،2  راهبردST  و يك راهبردWT شده طي يك جلسه در راهبردهاي استخراج. تدوين شد

كه طوري، به)ريزي راهبردي كميماتريس برنامه( QSPMشوراي راهبري مطرح شدند و با استفاده از ماتريس 

8/2  

7/25/2

5/2  

 راهبرد تهاجمي
(SO)

 راهبرد رقابتي
(ST) 

 راهبرد تدافعي
(WT) 

 راهبرد محافظه كارانه
(WO)

موقعيت راهبردي 
اداره كل ورزش و 

 جوانان

(O) فرصت  

(T) تهديد  
(S) قوت 
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اين ماتريس در قالب اين مقاله دليل حجم باال، جزئيات بندي شدند كه بهدر جدول بعدي مشخص شده اولويت
  .گنجيدنمي

  شدهماتريس مقايسة عوامل داخلي و خارجي و راهبردهاي استخراج – 3جدول 
 عوامل داخلي   

  
  عوامل خارجي

S1- S2- S3- S4- S5- S6- S7- S8- S9- S10- 
S11- S12- S13 

W1- W2- W3- W4- W5- W6- W7- W8- 
W9- W10- W11- W12- W13- W14  

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

O11 

O12 

O13 

O14 

O15 

O16  

  :SOراهبردهاي 
A : تدوين برنامة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان

خراسان رضوي، هيأت هاي ورزشي و ادارات ورزش 
 )O2,S3,S8(شهرستان هاي تابع آن 

B: اولويت بندي رشته هاي ورزشي، تمركز بيشتر بر
آمايش سرزمين در رشته هاي ورزشي موفق و نظام 

 )O14,O8,S4,S11,S9(ورزش استان 

C: دانايي محور كردن و دانش بنيان كردن ورزش
 )S8,S3,O2,O7(استان 

D : ميزباني مسابقات و اردوهاي ورزشي ملي و 

 المللي و ساماندهي نظام مسابقات استاني و اعزام بين
 )S12,S9,O11,O11,O9(هاي كشوري 

E :هنگ ورزش و تحرك در ترويج و نهادينه كردن فر
جامعه و افزايش مشاركت ورزشي 

)S2,S6,S13,O1,O3,O4,O6,O7,O10,O16(  
F : توسعه و حمايت باشگاه هاي ورزشي به عنوان

نيروي محركة پيشرفت در ورزش 
)S1,S11,O13,O14,O15,O16(  

  :WOراهبردهاي 
G  : درآمدي ورزش استان و تنوع بخشيدن به منابع

صي براي سرمايه گسترش مشاركت بخش خصو
گذاري در ورزش همگاني، قهرماني و حرفه اي 

)W2,W1,W14,O10,O13,O14,O15,O16(  
H  : توسعة كمي و كيفي زيرساخت هاي ورزشي

استان به ويژه با همكاري تشكيالت ورزشي ساير 
سازمان ها و توسعة فرهنگ بهره برداري مشترك 

)W1,O5,O6,O12,O14,O15(  
I  :زاسيون سيستم هاي اطالعات راه اندازي و مكاني

  )O7,W12,W7(در ورزش استان 

T1/ T2/ T3/ T4/ 
T5/ T6/ T7/ T8/ 

T9/ T10/ T11/ T12/ 
T13/ T14 

  :STراهبردهاي 
J :ها  همكاري با و حمايت از ورزش مدارس و آموزشگاه
)S2,S13,T13,T14( 

K : توجه ويژه به مقولة اخالق و فرهنگ در ورزش و
ي و محلي استان توسعة ورزش هاي بوم

)T12,T6,T3,S10,S2(  

 :WTراهبردهاي 

L : ،پياده سازي نظام جامع شناسايي، جذب، آموزش
ارزيابي و حمايت به طور ويژه براي منابع انساني 

) ورزشكاران، مربيان، كاركنان و مديران(كليدي 
  )T5,T4,W14,W12,W8,W6,W4(ورزش استان 
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 ياتي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضويهاي عملراهبردها و برنامه – 4جدول 

  برنامه هاي عملياتي متناظر  راهبرد
توسعة كمي  و .1

  كيفي زير
ساخت هاي ورزشي 

استان به ويژه با 
همكاري تشكيالت 

ورزشي ساير 
سازمان ه و توسعة 

فرهنگ بهره 
برداري مشترك از 

  اماكن

  هرستان و با توجه به آمايش سرزمينساخت اماكن ورزشي جديد مطابق كسري سرانة ورزشي هر ش*
  تكميل و تجهيز اماكن ورزشي سرپوشيده و روباز در دست احداث*
  ساخت و تكميل اماكن ورزشي ويژة بانوان و فضاهاي ورزشي تخصصي*
  جلب مشاركت هاي بخش خصوصي در توسعة فضاها و اماكن ورزشي *
شهرداري ها، دانشگاه ها، نيروهاي مسلح،آستان  ارتباطات و بهره گيري از پتانسيل هاي آموزش و پرورش،*

  در ساخت و توسعة اماكن ورزشي ... قدس رضوي و 
جذب مشاركت هاي اجتماعي مردم در ساخت و تكميل اماكن ورزشي به ويژه از طريق سازمان هاي مردم *

  نهاد
  مناطق محروماستفاده از ظرفيت هاي وقف كنندگان و خيرين ورزشي ساز با تأكيد بر روستاها و *
استفادة بهينه از كلية اماكن ورزشي موجود در محالت و مناطق شهري و روستايي اعم از فضاهاي ورزشي *
  سرپوشيده، روباز، پارك ها و بوستان ها و فضاهاي بالاستفاده*
  شناسايي زمان هاي بالاستفاده اماكن ورزي ساير سازمان هاي دولتي و بهره برداري مشترك*
  ار مورد نياز براي تملك زمين هاي با كاربري ورزشيتأمين اعتب*
  ساخت دهكدة ورزشي استان و احداث سراي ورزشكاران در مركز و شهرستان هاي مختلف استان *
 به كارگيري نظام ارزيابي و سطح بندي اماكن ورزشي*

توسعه و حمايت .2
باشگاه هاي ورزشي 

به عنوان نيروي 
محركة پيشرفت در 

  ورزش

  شاركت بخش خصوصي در باشگاه داري و واگذاري باشگاه هاي دولتي موجود به بخش خصوصي تقويت م*
  حمايت از تشكيل باشگاه هاي ورزشي خصوصي به ويژه در رشته هايپايه يا در مناطق محروم*
  ايجاد نظام سطح بندي باشگاه هاي ورزشي و متناسب كردن تعرفه ها با توجه به سطح باشگاه ها*
  سيستم اطالعات دقيق و شفاف سازي نظام مالي باشگاه ها راه اندازي*
  تأكيد بيشتر بر برگزاري مسابقات ورزشي بين باشگاهي و ليگ هاي منظم به جاي مسابقات محلي و استاني *
  واگذاري زمين هاي با كاربري ورزشي به بخش خصوصي از طريق وزارت مسكن و شهرسازي *
  اشگاه ها به پشتيباني قانوني، اداري و كمك هاي اعتباري موردي محدود كردن حمايت هاي دولتي از ب*
  تسهيل سازي جهت اخذ مجوز، وام و زمين براي باشگاه هاي ورزشي *
  ترغيب باشگاه هاي  حرفه اي حاضر به افزايش و توسعة رشته هاي ورزشي *
  تشكيل تيم هاي ورزشي قوي و ترغيب مؤسسات و كارخانه هاي غيردولتي جهت خريد امتياز ليگ هاي برتر*

ترويج و نهادينه . 3
كردن فرهنگ 

ورزش و تحرك در 
جامعه و افزايش 
مشاركت ورزشي 

مردم به ويژه 
  جوانان

ترش فعاليت ها و امكانات پوشش اقشار مختلف جامعه براي پرداختن به ورزش مورد عالقه شان از طريق گس*
  هيأت هاي ورزشي 

  افزايش ظرفيت استفاده از امكانات و منابع موجود با تأكيد بردسترسي آسان *
  عقد تفاهم نامه و همكاري با رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما براي ارتقاي آگاهي جامعه از ورزش *
ت هاي رشته هاي مختلف با مشخص كردن مكان و اعالم فراخوان هاي گسترده براي شركت عمومي در فعالي*

  زمان 
  الزام شركت ها و سازمان ها به در نظر گرفتن مكان و زمان مناسب به منظور انجام ورزش مستمر كاركنان*
  فعال شدن شهرداري ها در امر عمومي كردن ورزش از راه پشتيباني از برنامه هاي ورزش شهروندي *
  در پارك ها و ايستگاه هاي تندرستي فعالتدارك مربيان ورزش همگاني*

همكاري با و . 4
حمايت از ورزش 

  مدارس و
  آموزشگاه ها

  ترغيب آموزش و پرورش استان به تهيه و اجراي برنامة جامع ورزش دانش آموزي با تأكيد بر استعداديابي *
  شور حمايت از آموزش و پرورش استان در اخذ ميزباني مسابقات دانش آموزش سراسري ك*
  در اختيار قراردادن اماكن ورزشي با مالكيت ادارة كل ورزش به ورزش دانش آموزي در ساعات بالاستفاده *
  اجراي طرح حمايت و تجهيز مدارس برتر استان در زمينة ورزش *
  اجراي طرح حمايت و تجليل از دانش آموزان مدال آور استاني، ملي و بين المللي*
  برگزاري مسابقات دوره اي و ليگ هاي ورزشي بين مدارس ترغيب آموزش و پرورش به *
  در اولويت قراردادن طرح سرباز معلم ورزشي در آموزش و پرورش استان براي پوشش مناطق محروم*
 انتخاب  و تجليل از معلمان ورزشي موفق و استعدادياب*
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 ن خراسان رضويهاي عملياتي ادارة كل ورزش و جواناراهبردها و برنامه – 4جدول ادامة 

  برنامه هاي عملياتي متناظر  راهبرد
پياده سازي نظام .5

جامع شناسايي، 
جذب، آموزش، 

ارزيابي و حمايت به 
طور ويژه براي 
منابع انساني 

كليدي 
ورزشكاران، (

مربيان، كاركنان و 
ورزش ) مديران

  استان

نان به انجام آزمون هاي استعداديابي تشكيل كميتة استعداديابي در كلية هيأت هاي ورزشي استان و الزام آ*
  روي تعداد مشخص از افراد

  اعالم فراخوان هاي عمومي براي جذب استعدادهاي ورزشي *
  هماهنگي با ورزش مدارس به منظور شناسايي و جذب استعدادهاي ورزشي *
  حمايت از تشكيل و توسعة مدارس ورزشي در رشته هاي ورزشي مختلف*
  مدرن و علمي تمرين و بهبود روند آموزش و تمرين در باشگاه ها به كارگيري شيوه هاي *
  حمايت از قهرمانان و مدال آوران استان و معرفي آنان به صندوق حمايت از ورزشكاران *
  برگزاري كالس هاي درس اختصاصي براي ورزشكاران دعوت شده به اردوها با هماهنگي آموزش و پرورش *
مسلح استان به منظور جلوگيري از اعزام قهرمانان ورزشي به خارج از استان و به عقد تفاهم نامه با نيروهاي *

  كارگيري آنان در باشگاه ها به جاي پادگان ها
  برگزاري كالس هاي آموزشي مربيگري و داوري با تأكيد بر ارتقا به مدارج بين المللي*
  ري انتخاب مربيان تيم هاي استان و شهرستان ها بر اساس شايسته ساال*
  تجليل و حمايت از مربيان استعدادياب و استعداد پرور با تأكيد بر پرورش قهرمانان ملي *
  طراحي نظام جبران خدمات و پاداش بر اساس عملكرد براي مربيان، كاركنان و مديران ورزشي *
  ساخت كلينيك درماني ويژة ورزشكاران آسيب ديدة استان *
  آسيب ديده يا از كار افتاده توجه و حمايت ويژه از ورزشكاران*

ميزباني مسابقات . 6
و اردوهاي ورزشي 
ملي و بين المللي و 

ساماندهي نظام 
مسابقات استاني و 
  اعزام هاي كشوري 

  تالش در جهت اخذ ميزباني رويدادهاي ورزشي بين المللي و معتبر*
  تالش در جهت اخذ ميزباني مسابقات سراسري كشور *
ن هاي دولتي و غيردولتي استان اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، بسيج، نيروهاي حمايت از كلية ارگا*

  در اخذ ميزباني رويدادهاي ورزشي مربوطه ... مسلح و 
  اعزام هدفمند تيم هاي ورزشي به مسابقات كشوري و جلوگيري از از اعزام هاي بيهوده و پرهزينه*
  ي و به كارگيري سياست هاي جذب بيشتر تماشاگران اطالع رساني مناسب در خصوص رويدادهاي ورزش*
  عقد تفاهم نامة همكاري با رسانه هاي مختلف و افزايش پوشش رسانه اي رويدادهاي ورزشي مختلف*
 توسعة كمي و كيفي نظام مسابقات داخلي استان با تأكيد بر برگزاري ليگ هاي منظم*

تنوع بخشيدن . 7
به منابع درآمدي 
ورزش استان و 

سترش مشاركت گ
بخش خصوصي 

براي سرمايه گذاري 
در ورزش همگاني، 
  قهرماني و حرفه اي 

گسترش مشاركت بخش غيردولتي در تأمين منابع ورزش از طريق ارائة تسهيالت بانكي و تأمين امنيت *
  اقتصادي در ورزش 

  داشته باشدهاي ورزشي به جذب اسپانسرها به طوري كه هر هيأت حداقل يك اسپانسر  الزام هيأت*
  هاي خصوصي و معرفي آنها به ادارة كل امور مالياتي  ها و كارخانه هاي ورزشي شركت تأييد هزينه*
  هاي دواطلبي در ورزش استان  استفاده از ظرفيت*
  اعمال نرخ تعرفه هاي استفاده از فضاها و امكانات ورزشي *
  سبد خانوار ترويج فرهنگ هزينه كردن براي ورزش و افزايش سهم ورزش در *
هاي دولتي اعم از شهرداري، آموزش و پرورش، دانشگاه ها،  ها و امكانات ساير سازمان استفاده از ظرفيت*

  نيروهاي مسلح 
  جذب مشاركت هاي اجتماعي مردم و جذب كمك هاي مالي مردمي *
  ...ايي و هاي پياده روي، كوهپيم جذب اسپانسر براي برگزاري رويداداي ورزش همگاني نظير همايش*
  هاي فروش بليت رويدادهاي ورزشي مهماستفاده از ظرفيت*

تدوين و اجراي  .8
برنامة راهبردي ادارة 
كل ورزش و جوانان 

خراسان رضوي، 
هاي ورزشي و  هيأت

  ادارات ورزش 
هاي  تابع  شهرستان
  آن

  تشكيل شوراي عالي ورزش استان خراسان رضوي به رياست استاندارد محترم *
  و اجراي برنامة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي تهيه *
  ها و ادارات ورزش شهرستان ها به پيگيري و اجراي برنامة راهبردي اداة كل ورزش و جوانان  الزام هيأت*
  هاي ورزشي استان به تهيه و اجراي برنامة راهبردي  الزام هيأت*
  تهيه و اجراي برنامة راهبردي  ها به الزام ادارات ورزش و جوانان شهرستان*
  الزام هيأت هاي ورزشي به ارائة تقويم ورزشي ساليانه و ماهيانة دقيق *
  هاي ورزشي هفتگي و ماهيانه  الزام اماكن ورزشي به ارائة تقويم و گزارش عملكرد در خصوص سانس*
 دوين شدهنظارت و كنترل ادارة كل ورزش و جوانان بر اساس برنامة ت،ارزيابي عملكرد*
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  برنامه هاي عملياتي متناظر  راهبرد
  ارزيابي عملكرد، نظارت و كنترل روشمند هيأت هاي ورزشي استان *  

  و شهرهاارزيابي عملكرد، نظارت و كنترل روشمند ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها *

دانايي محوركردن .9
و دانش بنيان كردن 

  ورزش استان

  تأسيس مركز آكادمي ورزش خراسان رضوي با الگوبرداري از آكادمي ملي المپيك*
  تشكيل اتاق فكر ورزش خراسان رضوي با مشاركت استادان، صاحبنظران و كارشناسان علمي *
يق گردهمايي هاي علمي، جلسات نظرسنجي، هم پياده سازي نظام مديريت دانش در ورزش استان از طر*
  انديشي و انتقال تجربيات*
جذب و استخدام نخبگان علمي رشتة تربيت بدني دانشگاه ها در ادارة كل ورزش استان و سازمان هاي تابعه *

  تعيين اولويت هاي پژوهشي ورزش استان 
  اولويت هاي پژوهشي ورزش استان حمايت مالي و مديريتي از پايان نامه هاي دانشگاهي در راستاي *
  برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه براي مديران، كاركنان و مربيان ورزش با بهره گيري از استادان دانشگاهي *

 اولويت بندي . 10
رشته هاي ورزشي، 

  تمركز بيشتر بر 
رشته هاي ورزشي 

موفق و نظام آمايش 
  سرزمين

 ي ورزشينظام سطح بندي و اولويت بندي هيأت ها*
  اولويت بندي هيأت هاي ورزشي و توزيع امكانات و منابع براساس عملكرد و موفقيت آنها *
  و سرمايه گذاري روي آنها ) رشته هايي كه مدال زياد توزيع مي شود(شناسايي رشته هاي ورزشي مدال آور *
  ام مطالعات نيازسنجي به كارگيري نظام آمايش سرزمين در ورزش با بررسي پيشينة مناطق مختلف و انج*

توجه ويژه به . 11
مقولة اخالق و 

فرهنگ و توسعة 
ورزش هاي بومي و 

  محلي استان 

 سالم سازي فضاهاي ورزشي از پديده هاي ضداخالقي*
  به تصوير كشيدن جلوه هاي اخالقي ميادين ورزشي *
  تماعي آگاه سازي خانواده ها در خصوص نقش ورزش در سالمت و پيشگيري از مفاسد اج*
  دعوت از شخصيت هاي بزرگ مذهبي، هنري و ورزشي در برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي *
  مبارزه با دوپينگ وداروها و مكمل هاي غيرمجاز ورزشي *
  ارتقاي تشكيالتي ورزش هاي بومي و محلي استان نظير كشتي با چوخه و ترويج در سطح ملي و بين المللي *
  مي و محلي هر يك از مناطق استان احيا و گسترش بازي هاي بو*

راه اندازي و .12
مكانيزاسيون 
سيستم هاي 

اطالعات در ورزش 
  استان

  مكانيزاسيون سيستم جمع آوري اطالعات از پايين ترين سطوح تشكيالت ورزشي استان *
  ي مستمر آن الزام كلية هيأت هاي ورزشي و ادارات ورزش شهرستان ها به راه اندازي وب سايت و به روز رسان*
  پياده سازي طرح شناسنامة ورزشي براي ورزشكاران، مربيان و داوران استان *
  تعريف نيازها و شاخص هاي آماري جديد مناسب با برنامة راهبردي ورزش استان *
 تعريف هاي آماري دقيق از اقالم آماري مورد نياز*

  

  گيريبحث و نتيجه

مون راهبردهاي پيشنهادي توسعة ورزش خراسان رضوي پرداخته گيري پيرادر اين بخش به بحث و نتيجه
هاي شود و سعي بر اين است كه ضمن بيان اهميت هريك از راهبردها، به الگوهاي موجود در ساير بخشمي

  .ورزشي نيز اشاره شود

ها و ويژه با همكاري تشكيالت ورزشي ساير سازمانهاي ورزشي استان بهتوسعة كمي و كيفي زيرساخت. 1
هاي تربيت بدني بدون شك مديريت و اجراي مطلوب و موفق برنامه: برداري مشترك از اماكنتوسعة فرهنگ بهره
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ترين آنها در رأس همة اين شرايط، مهم. اي از شرايط و امكانات استو ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعه
منظور شي و فراهم ساختن تسهيالت الزم بهبرداري مطلوب از اماكن و تأسيسات ورزايجاد و توسعه و بهره
كنندة سايم، منعكسكيفيت و كميت فضاهاي ورزشي كه مي. مندان به اين فضاهاستدسترسي آسان عالقه

هرچند سرانة فضاي ورزشي استان خراسان رضوي از ميانگين سرانة كشور . دانش و تعهد ما به نسل آينده است
هايي مانند شرايط طبيعي و آب و هوايي مناسب، فرهنگ وقف د از وجود فرصتباالتر است، اما كافي نيست و باي

گذاري در ورزش، وجود تشكيالت هاي مردمي، تمايل بخش خصوصي براي سرمايهدر مردم استان و كمك
ها، شهرداري، نيروهاي مسلح و آستان قدس رضوي و هاي آموزش و پرورش، دانشگاهورزشي در بدنة سازمان

  عد مسئوالن استان به ورزش در جهت توسعة كمي و كيفي اماكن ورزشي استفاده كرد كه نگرش مسا
هاي راهبردي خود بر نيز در پژوهش) 1387(و غفراني ) 1389(، قاليباف )1389(، حميدي )1390(پناهي سيف

  .اندآن تأكيد داشته

هاي ورزشي نقش باشگاه: ورزش عنوان نيروي محركة پيشرفت درهاي ورزشي بهتوسعه و حمايت باشگاه. 2
ها باشگاه. اي از سوي ديگر دارندبسيار مؤثري در عمومي كردن ورزش از يك سو و ارتقاي ورزش قهرماني و حرفه

هاي هاي مختلف، همچنين با برگزاري رقابتبا ايجاد انگيزه و جذب جوانان به ورزش و تربيت ورزشكار در رشته
هاي اقتصادي در ايجاد مشاغل، عنوان بنگاهها بهنقش باشگاه. شوندامع ميورزشي باعث شور و نشاط در جو

هاي مردمي و در نتيجه درآمدزايي در سطوح ها و مشاركتگذاريگري دولت، جذب سرمايهكاهش امور تصدي
ا بنابراين ورزش خراسان رضوي بايد ب). 1386خليلي، (اي بسيار مهم است ملي، استاني، شهري و حتي محله

هاي ورزشي مختلف، هاي ليگ برتر در رشتههايي مانند استعدادهاي فراوان ورزشي و داشتن تيمداشتن قوت
هايي مانند عالقه و نگرش مثبت مردم به ورزش، تمايل بخش خصوصي براي زمينة استفادة حداكثري از فرصت

هاي ت ورزشي در بدنة ساير ارگانهاي متعدد و وجود تشكيالگذاري در ورزش، وجود صنايع و كارخانهسرمايه
اي كه خليلي نكته. شودهاي ورزشي فراهم ميدولتي و غيردولتي را فراهم كند كه اين مهم از راه توسعة باشگاه

  .به آن اشاره كرده است) 1386(

 :ويژه جوانانترويج و نهادينه كردن فرهنگ ورزش و تحرك در جامعه و افزايش مشاركت ورزشي مردم به. 3
در . هاي ورزشي تأكيد شده استهاي مختلف توسعة ورزش كشور، به افزايش مشاركت مردم در فعاليتدر برنامه
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حد مطلوبي از فعاليت  2020درصد مردم در سال  70اي كه انگلستان ارتقاي سطح فعاليت جسماني به گونه
انداز كمي ورزش انبوه در نظر گرفته شمعنوان چرا داشته باشند، به) بار در هفته 5دقيقه تمرين،  30(جسماني 

كنندگان بايد از تمامي اقشار شركت. براي اين كار، نياز به تغييرات رفتاري قابل مالحظه است). 9(شده است 
هاي هاي گوناگون براي گروهسياست. اندبهره بودهويژه افرادي كه تاكنون از مزاياي ورزش بيجامعه باشند، به

تر شود و موانع ها گستردهبايد دامنة فعاليت. انان، سالخوردگان و زنان در نظر گرفته شودگوناگون مانند جو
-ورزش خراسان رضوي نيز مي. ها مانند زمان، هزينه يا كمبود اطالعات و انگيزه مرتفع شوندشركت در فعاليت

و نگرش مثبت مردم به ورزش، هايي مانند ساختار جمعيتي جوان، عالقه ها و فرصتگيري از قوتتواند با بهره
هزينه بودن ها و كمها، وجود فضا و شرايط طبيعي مناسب، تعامالت مناسب با ساير ارگانتعدد و عالقة رسانه

  .ورزش همگاني زمينه را براي نهادينه كردن ورزش و متعاقباً افزايش مشاركت مردم استان فراهم كند

واسطة حجم و گستردگي آموزي، بهورزش دانش: هاآموزشگاه و حمايت از ورزش مدارس و// همكاري با . 4
سزايي در درستي هدايت و كاناليزه شود، نقش بههاي ورزشي است كه اگر بهنفرات، سرشار از استعدادها و قابليت

امروزه اگر كشورهاي . اي قوي براي ورزش قهرماني خواهد بودپوياي و نشاط جامعه خواهد داشت و پشتوانه
هاي آن اند، بايد ريشههاي چشمگيري دست يافتهها و موفقيتفتة دنيا در تمامي سطوح ورزشي به پيشرفتپيشر

ادارة كل ورزش و جوانان استان . وجو كردرا در شناخت اهميت ورزش مدارس و بسترسازي مناسب جست
مسير كاراي ورزش مدارس  اي ازخراسان رضوي نيز بايد بداند كه موفقيت در ورزش همگاني، قهرماني و حرفه

  .ها در اين زمينه، بيشترين نتايج را در پي خواهد داشتگذاريترين اقدامات و سرمايهگذرد، زيرا كوچكمي

سازي نظام جامع شناسايي، جذب، آموزش، ارزيابي و حمايت ويژه براي منابع انساني كليدي پياده. 5
هاي ورزشي نيز مانند ساير منابع انساني در سازمان: ستانورزش ا) ورزشكاران، مربيان، كاركنان و مديران(

هاي ترين عامل در ورزش است و همة فعاليتورزشكار اصلي. شوندترين دارايي سازمان محسوب ميها مهمبخش
در مسير پرورش ورزشكاران، استفاده از مربيان كارآزموده، . ورزشي روي پرورش ورزشكاران متمركز است

سازي نظام جامع ناپذير است كه از راه پيادهريز، امري اجتنابو متخصص و مديران برنامه كاركنان متعهد
شناسايي، جذب، آموزش، ارزيابي و حمايت ويژه براي هريك از منابع انساني كليدي در ورزش شامل ورزشكاران، 
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، حميدي )1390(پناهي فراهبردي كه سي. پذير استمربيان، كاركنان و مديران با يك رويكرد سيستمي امكان
  .اندهريك به نوعي به آن پرداخته) 1386(و گودرزي ) 1387(زاده ، خسروي)1389(، قاليباف )1389(

هاي المللي و ساماندهي نظام مسابقات استاني و اعزامميزباني مسابقات و اردوهاي ورزشي ملي و بين. 6
. ن يكي از عوامل اصلي پيشرفت ورزشكاران استرقابت و مسابقه در شكل صحيح و تكرار مناسب آ: كشوري

انگيزش كافي و مهمي براي تمرينات روزانه است و . رودشمار ميرقابت و مسابقه هدف اصلي تمرينات به
شده در مرحلة تمرينات را در بازي رسمي هاي تكنيكي و تاكتيكي آموختهسازد تا مهارتورزشكاران را قادر مي

ها، امكانات و تجهيزات ورزش قهرماني، توسعة مربيان مسابقات نيز موجب توسعة زيرساخت ميزباني. كار گيرندبه
، افزايش انگيزه براي كسب عناوين قهرماني و توسعة ديگر منابع )توسعة منابع انساني(و داوران سطح باال 

دهد متوسط تعداد هاي طالي كشورهاي ميزبان المپيك نشان ميبررسي مدال. شودپشتيبان ورزش قهرماني مي
درصد افزايش داشته و در  3/2هاي طالي كشور ميزبان در دورة ميزباني نسبت به دورة قبل از ميزباني، مدال

استان خراسان رضوي باتوجه به . درصد افزايش يافته است 4/0دورة بعد از ميزباني نسبت به دورة ميزباني نيز 
وابق ميزباني متعدد به ويژه در شهر مشهد و نگرش مساعدي كه وجود بارگاه ملكوتي امام هشتم و پيشينه و س

ضمن اينكه در سطح . ها بهرة كافي ببرندها و فرصتمسئوالن استان به ورزش قهرماني دارند، بايد از اين قوت
تواند به توسعة كمي و كيفي نظام مسابقات محور كردن و ليگ محور كردن مسابقات ميداخلي استان باشگاه

  .طور مقطعي برگزار شوندكمك كند تا اينكه اين مسابقات به استان

گذاري در تنوع بخشيدن به منابع درآمدي ورزش استان و گسترش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه. 7
هاي راهبردي ورزش كشور را نظام جامع تربيت بدني و ورزش يكي از ضعف: ايورزش همگاني، قهرماني و حرفه

گذاري قلمداد كرده و در حوزة منابع مالي عدم تمايل بخش ب بخش خصوصي به سرمايهعدم موفقيت در جذ
هاي هاي پايه را  از تهديدات موجود دانسته است و گسترش مشاركت بخشگذاري در ورزشخصوصي به سرمايه

رح حمايت از غيردولتي در تأمين منابع مالي را يكي از راهبردهاي مقابله با تهديد و ضعف مذكور دانسته و ط
گذاري اندازي بورس كاال و خدمات ورزشي، مطالعات اقتصادي سرمايههاي عوارضي، راهبخش خصوصي، معافيت

هاي اي و مشاركت عالي عام در ارتقاي ورزش را از جمله برنامهدر ورزش، ايجاد تسهيالت مالي براي ورزش حرفه
در خصوص استان خراسان رضوي نيز عالقه و ). 6(واگذاري اختيارات اجرايي به بخش خصوصي دانسته است 
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هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري و الكترونيكي به ورزش، نگرش مثبت بيشتر مردم به ورزش، تعدد و عالقة رسانه
هاي متعدد و متنوع، فرصت گذاري در ورزش و وجود صنايع و كارخانهتمايل بخش خصوصي براي سرمايه

ها مانند ضمن اينكه وجود تشكيالت ورزشي در بدنة ساير سازمان. كرده است سازي ورزش را فراهمخصوصي
  ها، نيروهاي مسلح و آستان قدس، فرصت تمركززدايي و واگذاري ها، شهرداريآموزش و پرورش، دانشگاه

  .هاي ادارة كل را فراهم نموده استدنبال آن كاهش بار مالي فعاليتها و بهفعاليت

هاي ورزشي و ادارات برنامة راهبردي و ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي، هيأتتدوين و اجراي . 8
ها در ورزش استان و اجراي مناسب آنها موجب مراتب مختلف برنامهوجود سلسله: هاي تابعهورزش شهرستان

اجراي آن سبب ريزي كالن و برنامه. خواهد شد تا روند رشد و توسعة ورزش در استان هرچه بيشتر تسهيل شود
بخش در جهت تحقق اهداف كالن قرار ها و مساعي جامعة ورزش در قالب چارچوبي وحدتشود كه تالشمي

ضمن اينكه معياري . هاي موازي كاهش يابد و برايند تالش در راستاي نيل به اهداف قرار گيردگرفته، فعاليت
محوري و راهبردخواهي به سطوح تفكر برنامهشك رسوخ بي. كندبراي كنترل عملكرد ورزش استان فراهم مي

  .كندهاي ورزشي روند توسعه را تسهيل ميها و هيأتتر مانند ادارات ورزش شهرستانپايين

آنچه مسلم است نحوة ادارة امور ورزش در استان : بنيان كردن ورزش استانمحور كردن و دانشدانايي. 9
ها، اهداف هاي توسعه نيز در بخش سياستدر برنامه. ق و توسعه باشدتر از گذشته متكي بر روند تحقيبايد علمي

هاي اول و دوم در برنامه. كيفي، راهبردها و اقدامات اجرايي همواره بر علمي كردن ورزش تأكيد شده است
هاي فني و تخصصي باتوجه هاي تحقيقاتي، علمي و آموزشي و همچين ارتقاي مهارتتوسعه، فراهم كردن زمينه

يكي از . هاستهاي جهان، افزايش دانش فني نيروي انساني متخصص از جمله اهداف كيفي برنامهه پيشرفتب
هاي تدوين طرح جامع كه در راهكارهاي اجرايي برنامة سوم توسعه وجود دارد، علمي كردن امر تربيت ضرورت

التحصيالن آنها و بدني و فارغهاي تربيت براي عملياتي شدن اين موضوع، وجود دانشكده. بدني ورزشي است
. عنوان يك فرصت و قوت تلقي كردتوان بهوجود مديران و مسئوالن تحصيلكرده در بدنة ورزش استان را مي

تحقيقاتي ورزش استان را پوشش  –توانند با راهنمايي استادان نيازهاي علمي دانشجويان تحصيالت تكميلي مي
و قاليباف ) 1389(حميدي . به طرف علمي شدن مساعدت كنند دهند و هرچه بيشتر ورزش دانشجويي را

  .اندنيز به اين نكته اشاره كرده) 1389(
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آمايش : هاي ورزشي موفق و نظام آمايش سرزمينهاي ورزشي، تمركز بيشتر بر رشتهبندي رشتهاولويت. 10
وري بهينه را قه و فعاليت زمينة بهرههاي انسان، فضا، امكانات، عالسرزمين در ورزش با برقراري ارتباط بين مقوله

هاي موجود و تمركز بيشتر گذاري در هر شهرستان براساس استعدادها و قابليتبنابراين سرمايه. كندفراهم مي
وري ورزش قهرماني استان را تواند كارايي و بهرههايي كه از شانس مدال بيشتري برخوردارند، ميروي ورزش
  .افزايش دهد

هاي ورزش يكي از توانايي: هاي بومي و محل استاناخالق و فرهنگ و توسعة ورزش  ويژه به مقولةتوجه . 11
اي از فضايل اخالقي است كه همراه با آن، سالمتي بدن و ارضاي حس آن است كه محلي براي پرورش مجموعه

دهندة فرهنگ آن اي انعكاسنهاز آنجا كه ورزش هر جامعه، چون آي. جويي از راه سالم را نيز در پي داردبرتري
عنوان اولين شهر مذهبي جامعه است، استان خراسان رضوي باتوجه به پيشينة فرهنگي و مذهبي و مشهد به

انداز ورزش استان نيز به آن ايران، بايد سردمدار حركت اخالقي و فرهنگي در ورزش كشور باشد كه در چشم
هاي بومي و محلي شك توسعة ورزشبي. د توجه ويژه قرار گرفته استعنوان يك راهبرد مجزا موراشاره شده و به

  .توانند گامي مؤثر در اين زمينه باشددليل اينكه ريشه در باورهاي ملي و مذهبي دارند، ميبه

جريان اطالعات در ادامة حيات سازمان، : هاي اطالعات در ورزش استاناندازي و مكانيزاسيون سيستمراه. 12
گانة مديريت راهبردي اعم اطالعات در هريك از مراحل سه. كندخون در بدن موجود زنده را ايفا مي نقش جريان

و يادآور سخن ارزشمند لورد كلوين است كه گفته بود وقتي . ريزي، اجرا و ارزيابي نقش مهمي دارداز برنامه
ات براي يك مدير مانند صفحة داشبودري اطالع. توانيد آن را مديريت كنيدنتوانيد چيزي را اندازه بگيريد، نمي

گيري بسياري از عوامل محيطي و عملكردي نياز دارند تا سفر ها، به اندازهمديران مانند خلبان. براي خلبان است
نظام فناوري . پذير استخود به سوي آيندة موفق را پايش كنند كه اين مهم از طريق اطالعات دقيق امكان

-فقدان سيستم دقيق كنترل و ارزيابي دو ضعف عمدة ورزش اين استان هستند كه با بهرهاطالعات و ارتباطات و 

گيري جديد هاي اطالعاتي و تصميمهايي مانند رشد روزافزون فناوري اطالعات و پيدايش سيستمگيري از فرصت
  .توان آنها را برطرف كردمي

شده را سرلوحه و نقشة ان رضوي، برنامة تدوينشود كه ادارة كل ورزش و جوانان خراسدر پايان پيشنهاد مي
كه راهبرد، كار هر روز طوريترين سطوح ورزش استان نفوذ دهد، بهتفكر راهبردي را تا پايين. كار خود قرار دهد
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ها مانند حقوق، مزايا، حمايت، پاداش و ارتقا را به آن گره براي اجراي آن، ساير مشوق. هر كس را مشخص كند
  .ها را ارزيابي و كنترل كندراي گام به گام برنامهبزند و اج
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