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بهنظر میرسد ورزش یکی از مهمترین ارکان توسعه در توسعۀ پایدار است .هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی
تنیس روی میز استان اصفهان بود .جامعۀ آماری پژوهش ،صاحبنظران ورزش استان اصفهان بودند .در مجموع  78نفر از طریق روش
نمونهگیری هدفمند به روش گلولهبرفی انتخاب شدند .ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامۀ باز و مصاحبه و روشهای کمی ضریبدهی
و رتبهدهی برای گردآوری و تحلیل دادهها استفاده شد .ابزار پژوهش ،چکلیست محققساخته بود که در آن از پاسخدهندگان خواسته
شد قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای این ورزش فهرست کنند ،ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISارائۀ
مدل به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطالعات بهدستآمده در محیط نرمافزار  Arc – GISتحلیل و بررسی شد.
نتیجۀ کلی مطالعات آمایش تنیس روی میز ورزش استان اصفهان نشان داد ،توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی تنیس روی میز
در پهنۀ استان وجود دارد ،ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژیهای تنیس روی میز استان اصفهان
رقابتی بهدست آمد.
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مقدمه

( .)5آمایش در واقع تا تعیین تکلیف برای نوع کاربری زمین

امروزه سازمانها برای بقا و رشد خود در این محیط

پیش میرود و خواســتار آن اســت که برای هر نوع

متغیر رقابتی و ناپایدار عصر امروزی ،ناگزیر از پذیرش

استفاده یا کاربری مشــخصشــده ،طرح مدیریت برای

استراتژیمحوری هستند و برای خروج از این چالش باید به

اجرای بهرهبرداری توســط سازمانهای ذیربط ،در

فرایند مدیریت راهبردی تکیه بزنند ( .)1هدف از مطالعات

چارچوب طــرح منطقهای ریخته شــود ( .)6از جملـه

آمایش سرزمینی ،توسعۀ مناطق و روابط متقابل درونی و

استفادههایی که از اطالعات حاصل از طرحهای آمایش

بیرونی آنها ،استفادۀ معقول از منابع ،توزیع عادالنۀ ثروت و

سـرزمین میتوان بهعمل آورد ،ارائۀ نقشـۀ آزمایش

درآمدها ،توسعۀ متعادل شهر و روستا ،ایجاد خدمات و

براسـاس شـرایط اقتصادی ،اجتماعی مناطق مختلف است

تسهیالت اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه را شامل

( .)7بهنظر میرسد دانش توسعۀ پایدار برای انطباق توسعۀ

میشود .بهعبارت دیگر سیمای موجود و آیندۀ

هر مقولهای با توجه به شرایط اقلیمی و زیستمحیطی است

توسعهیافتگی کشور را از لحاظ مناطق ،محورهای توسعه و

( ،)8هرچند دانش ناکافی در مورد جنبههای مختلف توسعۀ

قطبها ترسیم میکند ( .)2به لحاظ مفهوم آمایش سرزمین

پایدار یکی از منظرهای آمایش سرزمینی است (.)9

ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان ،فضا و فعالیت تعریف شده

توسعۀ ورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسعۀ

و مقولۀ آمایش ،تلفیقی از سه علم اقتصاد ،جغرافیا و

اقتصادی – اجتماعی در هر جامعهای است و ارائۀ برنامههای

جامعهشناسی است ،ضمن آنکه ظهور رویکرد آمایش

راهبردی در بخشهای مختلف آن اهمیت خاصی دارد

سرزمین در نظام برنامهریزی کشور حاصل ضرورتهایی بود

( .)10دستاوردهای توسعۀ ورزش حوزهای گسترده دارد و

که از دیرباز احساس میشد .آمایش سرزمین در حال حاضر

موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی میشود ،بر این

شامل سازماندهی اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیط

مبناست که پیروزی پیوستۀ ملتها در عرصۀ رقابتهای

زیستی ،بهمنظور تحقق آیندهای مطلوب پیشنهاد میشود

ورزشی ،موضوعی اساسی است ( .)11ساالنه بخش

(.)3

چشمگیری از منابع در ورزش صرف میشود ،اما باید اذعان
ازاینرو آمایش سرزمین را سازماندهی هماهنﮓ و

کرد که متأسفانه اولویتبندی مشخصی در زمینۀ توزیع

سزاوار فضای حیاتی در قالـب سیاستهای کلی و توسعۀ

منابع در ورزش کشور وجود ندارد ( .)12با توجه به اهمیت

همهجانبه دانستهاند .فعالیتهای انسان مشتمل بر

برنامهریزی راهبردی در توسعۀ مقولههای مختلف از جمله

فعالیتهای اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی

ورزش ،ضرورت توجه به این مهم در کشور نیز بیشازپیش

طبقهبندی میشود .بهطور طبیعی فعالیتهای گوناگون و

واجب است و بیشك یکی از دالیل عدم توسعۀ کشور در

پیﭽیدۀ انسان در فضای جغرافیایی نیازمند بسترسازی

عرصۀ ورزش ،کمتوجهی مسئوالن به این مقولۀ مهم و

شایسته بهمنظور حداکﺜر بهرهوری است ( .)4آمایش

سلیقهای عمل کردن است .برای مقابله با این مشکل

ســرزمین از تنظیم روابط بین انســان ،ســرزمین و

متخصصان علم مدیریت ابزارهای خاصی را به سازمانها

فعالیتهای انســانی در سرزمین ،برای استفادۀ مناســب و

پیشنهاد کردهاند تا با بهکارگیری آنها بتوانند راهبرد

پایدار از کلیۀ امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت

سازمانی خود را تدوین ،اجرا و ارزیابی کنند (.)13

بهبود وضعیت اجتماع در طول زمان برای همۀ نسلهاست
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باید اذعان کرد گسترش شهرهای بزرگ یك مشکل

مسلم است مدیریت و اجرای مطلوب برنامههای راهبردی

بحرانی در دهههای اخیر محسوب میشود .افکار منفی در

در حوزۀ ورزش ،مستلزم فراهم آوردن مجموعهای از شرایط

روش مدیریت کالنشهرهای ،به خسارتهای مختلف به

و امکانات است .از جمله مهمترین این شرایط ،ایجاد ،توسعه

محیط زیست طبیعی منجر شده است .دانش ناکافی در

و بهرهبرداری مطلوب از اماکن و تأسیسات ورزشی و فراهم

مورد جنبههای مختلف کالنشهرها و همﭽنین نقص در

آوردن تسهیالت الزم برای دسترسی آسان افراد به این

استفاده از سیستم حمایتی ،مسائل اصلی در مدیریت

فضاهاست .این موضوع از ارکان مهم تعیین مکان بهینۀ

مناطق شهری است ( .)14بیشك ،تراکم جمعیت و تجمع

فضاهای ورزشی است ( ،)19ضمن اینکه پراکنش فضاهای

امکانات در برخی شهرها ،نبود شاخصهای مورد استفاده

ورزشی در سطح بخش در الگوی مطلوب و کارایی عملکردی

در مکانیاب ی ورزشی نسبت به نوع کاربر ،کمبود یا بعضاً

تأثیر مستقیم خواهد داشت .از سوی دیگر ،تنوع و توزیع

نبود امکانات در برخی شهرها ،دوری یا نزدیکی ارقام سرانۀ

مناسب و کامل کاربری ورزشی سبب افزایش اختیار و

ورزشی با استانداردهای روز دنیا و استقرار نامناسب

قدرت انتخاب و استفاده از فضاهای ورزشی و در نتیجه

مکانهای ورزشی در پهنۀ سرزمینی ،مانعی در برابر توسعۀ

افزایش مطلوبیت زندگی میشود (.)20

پایدار ورزش در جوامع است .بر این اساس ،داشتن نگاه

بهنظر میرسد ورزش ثابت کرده که در ساختن

راهبردی به مقولۀ برنامهریزی ورزش و ضرورت توجه به

مهارتها ،دانش و منابع محلی مؤثر است و همبستگی

الگوی مناسب آمایش سرزمینی بهطور همزمان ،از جمله

اجتماعی را افزایش میدهد ،ساختارها و سازوکارها را برای

الزامات برنامۀ توسعۀ ورزش بهشمار میآید (.)16

گفتمان جامعه تسهیل میبخشد ،توسعۀ راهبردی میکند

موقعیت مکانی از مهمترین مالحظات برنامهریزی برای

و به مشارکت مدنی تشویق میکند .تحقیقهای بشری برای

هر مکان ورزشی است .پژوهشهای موجود در مورد اماکن

درک توانایی ورزش در ارتقای ساخت ظرفیت از طریق

ورزشی و تفریحی ،بر مسائل مالی ،آثار اقتصادی و منافع

مشارکت جمعی ،توسعۀ سیستمهای ارزشی که دموکراسی

نامحسوس مربوط به ساخت مکان ورزشی متمرکز شده

را توسعه میدهند و تشویق به بازتاب نقادانه الزم است

است .مباحث فراگیری چون تأثیرات اقتصادی ملموس و

( .)21ازاینرو بهنظر میرسد راه برونرفت از دایرۀ

غیرملموس و منافع فرهنگی ،هستۀ اصلی پژوهش در زمینۀ

توسعهنیافتگی را باید برنامهای عمل کردن حوزۀ ورزش

اماکن ورزشی در دورۀ پیشرفت آن در سالهای اخیر بوده

دانست ( .)22با چنین اندیشهای سازمانهای ورزشی

است ( .)16از طرف دیگر ،تعداد زیادی از افراد کمدرآمد،

عالوهبر دارا بودن برنامۀ راهبردی و چشمانداز شفاف ،در پی

به مراکز ورزشی – تفریحی مانند سالنهای ورزشی،

حضوری موفق در عرصههای ملی و بینالمللی نیز هستند

پارکها و زمینهای ورزشی دسترسی ندارند ،همﭽنین

و امیدوارند با اجرای این راهبردها به اهداف تعیینشده ،با

هزینه ،یکی از موانع سد راه شرکت ساکنان مناطق

حداقل انرژی و منابع دست یابند (.)23

کمدرآمد در فعالیتهای ورزشی است ( .)17باید توجه

برنامهریزی و ایجاد تأسیسات ،تجهیزات و نهادهای

داشت امروزه دسترسی عادالنه به فضاهای ورزشی و

ورزشی نیازمند درجۀ خاصی از تراکم جمعیت است.

استفادۀ بهینه از آن و ساماندهی مکانهای ورزشی از

بنابراین از نظر دسترسی ،در مکانهایی با تراکم جمعیت

مؤلفههای اساسی توسعۀ پایدار بهحساب میآید ( .)18آنﭽه

بیشتر ،ارائۀ خدمات و استفاده از آنها آسانتر خواهد بود.
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این نکته حائز اهمیت است که فضاهای ورزشی باید در

ورزش استان درنظر گرفته شود ( .)24در این میان ،تنیس

مکانهایی ساخته شوند که همگان بتوانند استفاده کنند.

روی میز بهعنوان یکی از رشتههای ورزشی دایر در سطح

یکی از مهمترین مشکالت کنونی استقرار نامناسب فضاهای

استان ،سهم بسزایی در کسب جایگاه کنونی ورزش استان

ورزشی است ،بهنحوی که بسیاری از افراد جامعه بهعلت

دارد .تنیس روی میز رشتهای المپیکی است که با امکانات

عدم دسترسی به آنها نمیتوانند از مکانهای ورزشی

محدود و در فضای کم بازی میشود .ورزشی مفرح و

بهصورت مطلوب استفاده کنند و حل آنها به برنامهریزی و

لذتبخش است که طرفداران زیادی از زن و مرد را به خود

مدیریت در زمینۀ مکانیابی و ساماندهی فضاهای ورزشی

جلب کرده است .ورزشی که فلسفۀ راهاندازی آن جنبۀ

نیاز دارد ( .)20یکی از ابزارهای مهم پیشرفت ورزش ،وجود

تفریحی و سرگرمی داشته است .تنیس روی میز ورزشی

امکانات و فضاهای ورزشی است .در این خصوص آمار و

فوقالعاده سرگرمکننده ،سالم ،جذاب ،در حال ترقی ،مرفه

ارقام متفاوتی از منابع مختلف رسمی و غیررسمی در

و آگاه به شرایط روز است؛ ورزشی که با هزینههای اندک

خصوص سرانۀ فضاهای ورزشی موجود در کشور منتشر

ایجاد و بازی میشود و ایدهآل برای برنامههای توسعهای و

شده است که تفاوت زیادی با معیارهای استانداردهای

ورزش همگانی است .تنیس روی میز نهتنها ورزش محبوب

جهانی دارد .این موضوع که سرانۀ اماکن ورزشی

همۀ افراد جامعه در سراسر دنیاست ،بلکه از آن بهعنوان

تخصیصیافتۀ موجود برای افراد تا چه اندازه به

یکی از ورزشهای سطح باال در رقابتهای ورزشی یاد

استانداردهای تعیینشده نزدیك است ،میتواند کمك

میشود .تنیس روی میز بهسبب خطرپذیری کم از لحاظ

شایانی به چگونگی تخصیص بودجه برای تأسیس فضاهای

آسیبشناسی یکی از ورزشهای ایدهآل برای نوجوانان و

جدید کند .بهنظر میرسد راه چاره ،فعالیتهای عمرانی

سالمندان بهشمار میرود .دادههای آماری آسیبهای حاد

همراه با تخصیص بودجۀ مناسب ،زمانبندی معین ،مدیریت

و مزمن ورزش ،نشان میدهد که تنیس روی میز از جمله

قوی ،نظارت دقیق و پیگیری مداوم است (.)14

ورزشهایی است که در انتهای فهرست قرار دارد .تنیس

استان اصفهان به لحاظ شاخصهای عملکردی در حوزۀ

روی میز اصفهان در بخش استعدادیابی در سال ،1394

ورزش ،جایگاه ویژهای را در میان سایر استانها به خود

جایگاه ویژهای را در کشور به خود اختصاص داده است .ولی

اختصاص داده است .هرچند نتیجۀ کلی مطالعات آمایش

باید گفت با توجه به اینکه تنها تعداد کمی از شهرستانهای

بخش ورزش استان اصفهان نشان از این دارد که سرانۀ

استان ،سهم بسزایی در کسب جایگاه کنونی تنیس روی

بخش ورزش استان با  0.51مترمربع رتبۀ  23کشور را دارد.

میز در سطح استان و کشور دارند ،ازاینرو هدف از پژوهش

ضمن اینکه توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی

حاضر ارائۀ راهبردهای توسعۀ این ورزش از طریق تدوین

در پهنۀ استان وجود دارد .مهمترین اهداف کالن سند

برنامۀ راهبردی با رویکرد آمایش سرزمینی در سطح استان

ارتقای نگرش آمایشی در سیاستگذاریها و ارتقای همگرایی

اصفهان است.

و هماهنگی بینبخشی در ورزش استان است .ایجاد و
تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای

روششناسی

آمایشی ،همافزایی هرچه بهتر فعالیتهای ورزشی

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوۀ

سازمانها میتواند بهعنوان مهمترین استراتژیهای بخش

گردآوری دادهها توصیفی است و از ترکیبی از روشهای
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کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها

محیطی و قدرت مالی تدوین شد .برای اولویتبندی

بهمنظور دستیابی به منظرهای راهبردی تنیس روی میز

راهبردهای

استراتژیك

استان اصفهان استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش

کمی( )QSPM2استفاده شد .بهمنظور پهنهبندی اماکن و

صاحبنظران و خبرگان تنیس روی میز اصفهان شامل

فضاهای ورزشی و توزیع پراکنش منابع انسانی و اماکن و

مدیران و کارشناسان برجستۀ این رشتۀ ورزشی بودند .در

فضاهای تنیس روی میز دادههای جمعآوریشده از طریق

مجموع  78نفر از طریق روش نمونهگیری هدفمند به روش

نرمافزار  Arc GISتحلیل و نقشههای پهنهبندی اماکن و

گلولهبرفی انتخاب شدند .ترکیبی از روشهای کیفی

فضاهای ورزشی ،توزیع منابع انسانی حوزۀ ورزش در پهنه

پرسشنامۀ باز و مصاحبه و روشهای کمی ضریبدهی و

استان طراحی گردید.

از

ماتریس

برنامهریزی

رتبهدهی برای گردآوری و تحلیل دادهها استفاده شد .ابزار
پژوهش ،چكلیست محققساخته بود که در آن از

نتایج

پاسخدهندگان خواسته شد قوتها ،ضعفها ،فرصتها و

وضعیت مدرک تحصیلی افراد همکار در پژوهش به

تهدیدهای بخش ورزش را فهرست کنند ،که روایی آن را

شرح زیر بود :مدرک تحصیلی کارشناسی با حدود 42

 10نفر از متخصصان حوزۀ مدیریت ورزش تأیید کردند.

درصد دارای بیشترین فراوانی و دکتری با حدود  4درصد

ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

کمترین فراوانی را داشت .وضعیت سابقۀ فعالیت در حوزۀ

( )GISارائۀ مدل به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفت و

ورزش نیز ردۀ سنی زیر  10سال با حدود  18درصد دارای

بخشی از اطالعات بهدستآمده در محیط نرمافزار – Arc

کمترین فراوانی و گروه سنی بیش از  20سال با  38درصد

 GISتحلیل و بررسی شد .فرایند تحلیل دادهها به این

بیشترین فراوانی مشاهدهشده را داشتند.

صورت بود که اطالعات در قالب فرمهایی در اختیار کمیتۀ
راهبردی تدوین برنامۀ راهبردی تنیس روی میز اصفهان با

نتایج فاز تئوریک برنامۀ راهبردی تنیس روی میز
اصفهان

رویکرد آمایش ورزش که شامل صاحبنظران خبرۀ این

مأموریت :توسعۀ کمی و کیفی تنیس روی میز در پهنۀ

رشته در سطح استان بودند ،قرار گرفت و ایشان براساس

جغرافیایی استان اصفهان بهعنوان مأموریت در نظر گرفته

قضاوتها ی شهودی شرایط ورزش تنیس روی میز در

شد.

شاخصههای مختلف سختافزاری ،نرمافزاری و مغزافزاری

بیانیۀ مأموریت :هیأت تنیس روی میز استان اصفهان

تشریح کردند .در این بخش کیفی برای تجزیهوتحلیل

بر آن است تا با بهرهگیری از مدیریت راهبردی و استفادۀ

دادهها از روش استقرای منطقی بهمنظور مفهومسازی

بهینه از منابع و امکانات ،در توسعۀ بعد همگانی و قهرمانی

استفاده شد .اطالعات جمعآوریشده در بخش کمی با

تنیس روی میز استان اصفهان نقشآفرینی کند و از طریق

بهرهگیری از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام

استراتژیك1

ساماندهی رویدادهای تفریحی ،فرهنگی و ورزشی در سطح

( )SPACEموقعیت استراتژیهای تنیس روی میز استان

استان اصفهان ،از یك سو موجبات ارتقای سالمت و نشاط

اصفهان از طریق قدرت خدمات ،مزیت رقابتی ،ثبات

اجتماعی و از سوی دیگر بستری مناسب برای شکوفایی

1. Strategic Position & Action Evaluation Matrix

2. Quantitative Strategic Planning Matrix
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استعدادها و پرورش نخبگان و ارتقای جایگاه تنیس روی

شعار :نشاط اجتماعی با تنیس روی میز همگانی.

میز استان اصفهان به قدرت برتر ایران فراهم آورد.

خطمشی :تعامل همافزا و سازنده با دیگر سازمانها و

چشمانداز :اصفهان قدرت برتر تنیس روی میز ایران در
سال  1400باشد.

نهادها در جهت توسعۀ تنیس روی میز.
ارزشهای محوری :اشاعۀ فرهنﮓ اسالمی ایرانی در

بیانیۀ چشمانداز :تنیس روی میز استان اصفهان با

گسترۀ ورزش تنیس روی میز ،احترام به پیشکسوتان و

گسترش فعالیت در بعد همگانی ،بر ارتقای سطح سالمت و

نخبگان ورزش تنیس روی میز ،تقویت روحیۀ

نشاط اجتماعی تأکید دارد .همﭽنین از طریق کشف

مسئولیتپذیری و پاسخگویی به نیازها ،تقویت اخالقیات،

استعدادها و نخبهپروری زمینۀ حضور قهرمانان در سطح

درستی و صداقت.

ملی و بینالمللی را فراهم میکند و در سال  1400قدرت
برتر تنیس روی میز ایران میشود.
نقشههای آمایشی تنیس روی میز اصفهان:

نقشۀ  .1سرانه سالنهای اختصاصی در شهرستانهای استان اصفهان

براساس اطالعات نقشۀ  ،1شهرستانهای اصفهان و
برخوار هر دو با دارا بودن سرانه  400متر دارای بیشترین
سرانۀ سالنهای خصوصی در سطح استان اصفهان هستند.

تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی تنیس روی میز استان اصفهان

نقشۀ  .2تعداد باشگاههای فعال دارای مجوز در شهرستانهای استان اصفهان

براساس اطالعات نقشۀ  2شهرستان اردستان و سپس
شهرستان اصفهان دارای بیشترین تعداد باشگاه فعال دارای
مجوزند.

نقشۀ  .3مربیان فعال شهرستانهای استان اصفهان

125
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براساس اطالعات نقشۀ  ،3شهرستان اصفهان و سپس
شهرستان لنجان دارای بیشترین مربیان فعال در سطح
استان اصفهان هستند.

نقشۀ  .4ورزشکاران بیمهشدة شهرستانهای استان اصفهان

براساس اطالعات نقشۀ  ،4شهرستان اصفهان و
سپس شهرستان شاهینشهر و میمه دارای بیشترین

نتایج فاز استنباطی برنامۀ راهبردی تنیس روی میز
اصفهان

تعداد ورزشکاران بیمهشده بودهاند.
جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEنقاط قوت و ضعف
ردیف

عنوان فاکتور

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

1

مکانیابی بهینه بهمنظور ساختن سالن تنیس روی میز با استفاده از  GISصورت میگیرد

0/02

2

0/04

2

بین سازمانها و نهادهای ورزشی کشور بهمنظور توسعۀ پایدار تنیس روی میز انسجام وجود دارد

0/027

2

0/054

3

تعداد مناسب نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی-ورزشکار

0/03

3

0/09

4

تعداد مناسب نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی-مربی

0/03

3

0/09

5

تعداد مناسب نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی -داور

0/03

3

0/09

6

برنامۀ مدون توسعۀ تنیس روی میز در مناطق کمتر توسعهیافته

0/03

2

0/06

7

تعدد باشگاههای فعال در تنیس روی میز

0/03

2

0/06

8

برنامۀ مدون توسعۀ توریسم ورزشی در تنیس روی میز

0/01

2

0/02

9

سرانۀ فضاهای ورزشی تنیس روی میز

0/03

2

0/06

10

هیأتهای تنیس روی میز فعال در شهرستانها وجود دارد

0/027

2

0/054

11

برنامۀ مدونی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد

0/027

2

0/054

127

تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی تنیس روی میز استان اصفهان
ادامۀ جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEنقاط قوت و ضعف
ردیف

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

عنوان فاکتور

12

به عوامل انگیزشی در ورزش تنیس روی میز توجه ویژهای میشود -ورزشکار

0/019

3

0/057

13

به عوامل انگیزشی در ورزش تنیس روی میز توجه ویژهای میشود -مربی

0/019

2

0/038

14

به عوامل انگیزشی در ورزش تنیس روی میز توجه ویژهای میشود -داور

0/015

3

0/045

15

به تنیس روی میز در سطح پایه توجه میشود

0/03

2

0/06

16

نیروی انسانی از توزیع مناسبی برخوردار است -ورزشکار

0/04

2

0/08

17

نیروی انسانی از توزیع مناسبی برخوردار است -مربی

0/04

2

0/08

18

نیروی انسانی از توزیع مناسبی برخوردار است -داور

0/03

1

0/03

19

منابع مالی از توزیع مناسبی برخوردار است

0/05

2

0/1

20

استفادۀ بهینه از اطالعات ،روشها و فناوریهای نوین

0/027

1

0/027

21

نظام استعدادیابی مناسبی وجود دارد

0/04

3

0/12

22

برنامۀ مدونی برای توسعۀ نخبگان تنیس روی میز استان اصفهان وجود دارد

0/05

4

0/2

23

پایین بودن صدمات بدنی ورزشکاران تنیس روی میز عامل توسعۀ همگانی است

0/027

4

0/108

24

برنامۀ مدونی برای بهرهگیری از منابع طبیعی استان در تنیس روی میز وجود دارد

0/01

3

0/03

25

برنامۀ توسعۀ همگانی ورزش وجود دارد

0/03

3

0/09

26

اماکن اختصاصی تنیس روی میز برای استفاده عموم در دسترس است

0/027

3

0/081

27

نگاه عادالنه و متوازنی در توسعۀ تنیس روی میز آقایان در سطح استان

0/025

4

0/1

28

نگاه عادالنه و متوازنی در توسعۀ تنیس روی میز بانوان در سطح استان

0/025

4

0/1

29

قابلیت برگزاری رویدادهای بینالمللی وجود دارد

0/03

4

0/12

30

قابلیت برگزاری رویدادهای ملی وجود دارد

0/027

3

0/081

31

برنامۀ مدون برای توسعۀ اماکن اختصاصی وجود دارد

0/02

3

0/06

32

برنامۀ مدون برای افزایش تعداد مربی وجود دارد

0/027

4

0/108

33

برنامۀ مدون برای افزایش تعداد داور وجود دارد

0/027

3

0/081

34

برنامۀ مدون برای افزایش تعداد ورزشکار سازمانیافته وجود دارد

0/027

4

0/108

35

بخش تنیس روی میز در جذب کمكهای خیرین ورزشیار موفق عمل کرده است

0/027

1

0/027

36

پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در بخش تنیس روی میز استان وجود دارد.

0/02

3

0/06

1

-

2/663

جمع کل

نتایج جدول  1یافتههای ماتریس عوامل داخلی نقاط

ضعیف و  1برای خیلی ضعیف که در نهایت وزن در امتیاز

قوت و ضعف اصلی ورزش تنیس روی میز استان اصفهان

ضرب و در قسمت امتیاز وزن نوشته میشود .نتیجۀ یافته

را تبیین میکند .جمع وزن باید عدد 1باشد و با توجه به

در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وضعیت ورزش تنیس

اهمیت هرکدام و تأثیر آن در ورزش از صفر یعنی بیاهمیت

روی میز استان اصفهان را در جمع امتیاز وزن عدد 2.66

تا  1بسیار مهم را ضریب میدهیم و در امتیاز ،عدد  4برای

نشان میدهد.

جواب خیلی خوب و  3برای خوب و امتیاز  2برای جواب
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جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )(EFE
ردیف

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

عنوان فاکتور

1

مهاجرت بیرویه به شهرها توسعه تنیس روی میز را با مشکل روبهرو ساخته است

0/02

1

0/02

2

نوجوانان و جوانان به ورزش تنیس روی میز عالقه دارند

0/05

4

0/2

3

فقدان سند راهبردی در این ورزش تأثیر منفی دارد

0/045

1

0/045

4

جاذبههای گردشگری و آثار باستانی پتانسیل جذب توریسم است

0/02

4

0/08

5

موقعیت جغرافیایی ایران عامل توسعۀ تنیس روی میز است

0/02

4

0/08

6

زیرساختهای مناسب حملونقل کشور از جمله علل توسعۀ تنیس روی میز است

0/02

3

0/06

7

توسعهیافتگی همگانی تنیس روی میز از جمله علل توسعۀ این ورزش است

0/05

2

0/1

8

تسهیالت بانکی برای توسعۀ این ورزش مناسب است

0/06

3

0/18

9

توصیه به ورزش در تعالیم دینی از جمله علل توسعۀ ورزش است

0/045

1

0/045

10

رشد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله علل توسعۀ ورزش است

0/045

3

0/135

11

تعدد و عالقۀ رسانههای تصویری سبب توسعۀ این ورزش است

0/045

3

0/135

12

توجه و نگرش مساعد مسئوالن کشور به ورزش قهرمانی و حرفهای عامل توسعۀ تنیس روی میز است

0/05

3

0/15

13

بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در ورزش تنیس روی میز استان اصفهان اعتماد دارد

0/07

3

0/21

14

عالقۀ اکﺜریت جامعه به ورزش و اعتقاد به ورزش در حفظ سالمتی سبب توسعۀ تنیس روی میز است

0/045

3

0/135

15

وجود فرهنﮓ وقف سبب گسترش تنیس روی میز است

0/02

3

0/06

16

تغییر سبك زندگی مردم و گرایش به بازیهای کامپیوتری سبب کاهش توسعۀ تنیس روی میز است

0/05

1

0/05

17

تعداد معلمان این ورزش مناسب است

0/045

3

0/135

18

موانع فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان عامل کاهش توسعۀ تنیس روی میز است

0/05

3

0/15

19

افزایش تورم و فقر اقتصادی عامل کاهش توسعۀ تنیس روی میز است

0/05

4

0/2

20

وجود صنایع مادر در توسعۀ ورزش تنیس روی میز مؤثر است

0/06

4

0/24

21

تغییر ساختار شهرها و تخریب فضای قابل استفاده در ورزش سبب کاهش توسعۀ تنیس روی میز میشود

0/05

3

0/15

22

کمهزینه بودن برخی رشتههای ورزشی به نسبت تنیس روی میز

0/09

2

0/18

1

-

2/74

جمع کل

براساس یافتههای جدول  2نتیجه یافته در ماتریس

و داخلی ورزش تنیس روی میز استان اصفهان است .جمع

ارزیابی عوامل خارجی وضعیت ورزش تنیس روی میز

امتیاز وزن عوامل ارزیابی داخلی ()IFEکه  2/66بهدست

استان اصفهان را در جمع امتیاز وزن عوامل خارجی را عدد

آمد ،در محل مربوط و جمع امتیاز وزن عوامل ارزیابی

 2.74را نشان میدهد.

خارجی ()EFEکه عدد 2/74بهدست آمد نیز در محل

یافتههای شکل  1بهمنظور تعیین موقعیت راهبردی با
توجه به موقعیت قرار گرفتن امتیاز وزن در عوامل خارجی

مربوط قرار میگیرد.
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شکل  .1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی ( )IE
جدول  .3اولویتبندی نهایی استراتژیهای کالن براساس ماتریس QSPM
اولویت

نمره

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

2/87
2/82
2/7
2/69
2/66

عنوان استراتژِ
توسعۀ ورزش تنیس روی میز با رویکرد آمایش سرزمینی
توسعۀ میزهای همگانی تنیس روی میز
توسعۀ برنامههای استعدادیابی در تنیس روی میز
جلب نظر سرمایهگذاران خصوصی در تنیس روی میز
توسعۀ ورزش بانوان با استفاده از نگاه عادالنه و متوازن به ورزش

در جدول  3پنج استراتژی اولویتدار تنیس روی میز
اصفهان ارائه شده است که اولویتدارترین استراتژی با نمرۀ
 2/87توسعۀ تنیس روی میز اصفهان با رویکرد و نگاه
آمایشی است و در نهایت اولویت پنجم توسعۀ تنیس روی

میز بانوان اصفهانی با توجه به نگاه متوازن و عادالنه با نمرۀ
 2/66قرار گرفت.
یافتهها شکل  2رویکرد استراتژیهای تنیس روی میز
اصفهان را در موقعیت رقابتی نشان میدهد.

شکل  .2ماتریس موقعیت و ارزیابی راهبردی تنیس روی میز اصفهان
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بحث و نتیجهگیری

روی میز استان اشاعۀ فرهنﮓ اسالمی ایرانی در گسترۀ

مأموریت تنیس روی میز استان اصفهان توسعۀ کمی و

ورزش تنیس روی میز ،احترام به پیشکسوتان و نخبگان

کیفی تنیس روی میز در پهنۀ جغرافیایی استان درنظر

ورزش تنیس روی میز ،تقویت روحیۀ مسئولیتپذیری و

گرفته شد ،ضمن اینکه براساس بیانیۀ مأموریت هیأت

پاسخگویی به نیازها ،تقویت اخالقیات ،درستی و صداقت

تنیس روی میز استان اصفهان بر آن شد تا با بهرهگیری از

مدنظر قرار گرفت.

مدیریت راهبردی و استفادۀ بهینه از منابع و امکانات ،در

براساس اطالعات مساحت و متراژ مربوط به اختصاصی

توسعۀ بعد همگانی و قهرمانی تنیس روی میز استان

اماکن سختافزاری تنیس روی میز استان شهرستانهای

اصفهان نقشآفرینی کند و از طریق ساماندهی رویدادهای

اصفهان و برخوار هر دو با مساحت  400متر دارای بیشترین

تفریحی ،فرهنگی و ورزشی در سطح استان اصفهان ،از یك

سرانۀ سالنهای اختصاصی در سطح استان اصفهان هستند.

سو موجبات ارتقای سالمت و نشاط اجتماعی را فراهم آورد

ضمن اینکه شهرستان شاهینشهر و میمه و سپس

و از سوی دیگر بستری مناسب بهمنظور شکوفایی

شهرستان اصفهان دارای بیشترین تعداد میزهای

استعدادها و پرورش نخبگان و ارتقای جایگاه تنیس روی

استانداردند .از این یافتهها چنین استنباط میشود که

میز استان اصفهان به قدرت برتر ایران فراهم سازد .در این

وضعیت تعداد میزهای تنیس روی میز استان در پراکنش

زمینه برای پنج سال آینده بر اساس چشمانداز اصفهان در

جغرافیایی شهرستانهای استان وضعیت مناسبی ندارد و

حوزۀ تنیس روی میز مقرر شد اصفهان قدرت برتر تنیس

مدیران باید برای تعالی جایگاه تنیس روی میز استان حتماً

روی میز ایران در سال  1400باشد که تفسیر این چشمانداز

توزیع عادالنۀ میزهای استاندارد متناسب با ظرفیتهای

در بیانیۀ آن مبنی بر توسعه تنیس روی میز استان اصفهان

شهرستانها را در دستور کار قرار دهند.

با گسترش فعالیت در بعد همگانی ،بر ارتقای سطح سالمت

براساس نتایج با توجه به اینکه شهرستان اردستان و

و نشاط اجتماعی تأکید دارد .همﭽنین از طریق کشف

سپس شهرستان اصفهان دارای بیشترین تعداد باشگاه فعال

استعدادها و نخبهپروری زمینۀ حضور قهرمانان در سطح

دارای مجوزند ،از آنجا که منابع انسانی جزء مهمترین

ملی و بینالمللی را فراهم سازد و در سال  1400قدرت برتر

زیرساختها و منابع سازمانی محسوب میشوند ،اگر

تنیس روی میز ایران گردد.

بخواهیم اهداف کالن ورزش تنیس روی میز را از منظر

برای تعالی برند تنیس روی میز استان شعار راهبردی

انسانافزاری با رویکرد آمایشی در تنیس روی میز استان در

برنامۀ راهبردی با رویکرد آمایش سرزمینی نشاط اجتماعی

برش شهرستانی توزیع کنیم ،در ابتدا منابع تأثیرگذار در

با تنیس روی میز همگانی درنظر گرفته شد که نشان از

این ورزش شناسایی و سپس مدیران و سیاستگذاران

رویکرد برنامه برای همگانی کردن این رشتۀ ورزشی در

بهمنظور مدیریت بهینۀ این منبع مهم ترغیب شوند .در این

پهنۀ استان دارد .برای تخطی نکردن از بایدها و نبایدهای

زمینه شهرستان اصفهان و سپس شهرستان لنجان دارای

برنامۀ راهبردی خطمشی کالن برنامۀ تعامل همافزا و

بیشترین مربیان فعال در سطح استان اصفهان هستند،

سازنده با دیگر سازمانها و نهادها در جهت توسعۀ تنیس

همﭽنین شهرستان اصفهان و سپس شهرستان شاهینشهر

روی میز درنظر گرفته شد ،ضمن اینکه ارزشهای محوری

و میمه دارای بیشترین تعداد ورزشکاران بیمهشده بودهاند.

مدنظر استراتژیستهای تدوینکنندۀ برنامۀ راهبردی تنیس

مدیران ورزشی باید نسبت به افزایش دانش مربیان موجود
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اهتمام ورزند و کمتر به سمت افزایش تعداد این دسته از

حرفهای به درصدهای متفاوتی در شهرستانهای استان

مربیان باشند .براساس اطالعات حاصلشده در بسیاری از

جاری است.

شهرستانهای استان توزیع منابع انسانی با توجه به وضعیت

بهمنظور تعیین استراتژی با توجه به موقعیت قرار

سختافزاری و جمعیت هر یك از شهرستانها ،توزیع

گرفتن امتیاز وزن در عوامل خارجی و داخلی ورزش تنیس

متوازن و عادالنهای صورت نپذیرفته است ،در نتیجه در

روی میز استان اصفهان ،جمع امتیاز وزن عوامل ارزیابی

برخی شهرستانها دارای سختافزار مناسبیاند ،ولی نیروی

داخلی ( ،)2/66در محل مربوط و جمع امتیاز وزن عوامل

انسانی تأثیرگذار و متناسبی که بتوانند به رویکرد بهرهورانه

ارزیابی خارجی ( )2/74نیز در محل مربوط قرار میگیرد.

فرایندها و فعالیتهای بخش ورزشی را در حوزههای

برایند این دو عدد در ماتریس داخلی خارجی در خانه حفظ

چهارگانه عملیاتی سازند ،وجود ندارد .در مقابل در بسیاری

و توسعۀ خدمات محاسبه شد که حاکی از این است که

از شهرستانها سختافزاری مناسب وجود ندارد ،ولی

مدیران ورزش تنیس روی میز استان در زمینۀ ارائۀ خدمات

بهحدی منابع انسانی کافی وجود دارد که سختافزار موجود

میبایست رویکردهای گذشته را ادامه دهند و ضمن اینکه

این شهرستانها جوابگوی تقاضای بیشازاندازۀ این

توسعۀ کمی و کیفی در ارائۀ خدمات با رویکرد آمایش

شهرستانها نیست .این در حالی است که بسیاری از

سرزمینی داشته باشند.

شهرستانها با کمبود نیروی انسانی مواجهاند .ازاینرو بهنظر

پنج استراتژی اولویتدار تنیس روی میز اصفهان ارائه

میرسد اگر سیاستگذاران و مدیران بتوانند توزیع عادالنهای

شده است که اولویتدارترین استراتژی توسعۀ تنیس روی

با رویکرد آمایشی از منابع انسانی تأثیرگذار ورزش تنیس

میز اصفهان با رویکرد و نگاه آمایشی است ،استراتژیهای

روی میز داشته باشند ،بتوان اهداف از پیش تعیینشدۀ این

بعدی که توسط استراتژیستهای تدوین برنامۀ راهبردی

ورزش را بهخوبی عملیاتی کرد.

تنیس روی میز استان با رویکرد آمایش سرزمینی به مدیران

شهرستان اصفهان و سپس نجفآباد دارای بیشترین

این رشته توصیه شد عبارتاند از :توسعۀ میزهای همگانی

تعداد پایگاه استعدادپروری در سطح استان اصفهان بودهاند.

تنیس روی میز ،توسعۀ برنامههای استعدادیابی در تنیس

میتوان استنباط کرد بیشتر ظرفیت توسعۀ رشتۀ تنیس

روی میز و جلب نظر سرمایهگذاران خصوصی در تنیس روی

روی میز از منظر سختافزار و نرمافزار در شهرستان اصفهان

میز ،چراکه سرمایهگذاری در این بخش برای بخش

متمرکز شده است که این تمرکز اصالً با رویکرد آمایشی

خصوصی جذابیت دارد .با توجه به مجموع این شرایط بهنظر

سنخیت ندارد و میتواند سد محکمی بر سر راه همگانی

میرسد گسترش ورزش در روستاها باید از طریق

کردن این رشته در پراکنش گستردۀ شهرستانهای استان

حمایتهای دولتی صورت گیرد ،درحالیکه در شهرها

باشد .ازاینرو مهمترین اهدافی که با رویکرد آمایشی

حمایت از بخش خصوصی میتواند بخش عمدهای از این

میبایست در شهرستانها مدنظر مدیران و سیاستگذاران

نیاز را رفع کند و در نهایت اولویت پنجم توسعۀ تنیس روی

تنیس روی میز استان قرار گیرد ،رویکردهای سختافزاری

میز بانوان اصفهانی با توجه به نگاه متوازن و عادالنه قرار

و انسانافزاری است ،چراکه رویکرد نرمافزاری در هر چهار

گرفت.

بعد ورزشی اعم از ورزش پرورشی ،همگانی ،قهرمانی و

رویکرد استراتژیهای تنیس روی میز اصفهان را در
موقعیت رقابتی نشان میدهد .این امر حاکی ازراین است
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که در محیط بیرون رقبای جدی پیش روی هیأت تنیس

ظرفیتهای خیران ورزشیار و صنایع استان در توسعۀ

روی میز استان بهعنوان متولی اصلی این رشته در استان

اماکن ورزشی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.

وجود دارد و میبایست با استفادۀ حداکﺜری از قوتهای

نتیجۀ کلی مطالعات آمایش ورزش تنیس روی میز

محیط درون تهدیدهای محیط بیرونی را کنار زد تا بتوان

استان اصفهان با رویکرد راهبردی نشان میدهد توزیع

از فرصتها نهایت استفاده را برد .بررسی روند تحوالت

غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی در پهنۀ استان وجود

بخش ورزش و پیشبینی وضعیت آن در آیندۀ تنیس روی

دارد ،ضمن اینکه براساس مطالعات صورتگرفته با نگاه

میز نشان میدهد که این ورزش استان در حال حاضر به

جنسیتی به فضاهای ورزشی نیز این توزیع غیرمتوازن

لحاظ قهرمانی و حرفهای در وضعیت نسبتأ مناسبی قرار

مشاهده میشود .در بخش نرمافزاری حوزۀ ورزش اعم از

دارد؛ باشگاهها ی ورزشی فعال در سطح استان با هزینه در

فرایندها و فعالیتهای ورزشی ،شامل فعالیتهای آموزشی،

رشتههای پرمخاطب نقش بسیار مهمی در توسعۀ این

میزبانی و قهرمانی میبایست چابكسازی شود .بهمنظور

رشتهها داشته است ،ضمن اینکه مشکالت مالی سالهای

متوازن ساختن توزیع منابع در پهنۀ استان بهنظر میرسد

اخیر و تغییرات در قوانین بودجۀ دستگاههای دولتی اندکی

ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در

از رونق ورزش حرفهای در استان کاسته است که البته در

فاکتورهای آمایشی ورزش تنیس روی میز استان ،همافزایی

این میان نقش صنایع خصوصی در ورزش حرفهای سبب

هرچه بهتر فعالیتهای ورزشی سازمانها و ارگانهای

کم شدن اثر این تغییرات شده است .بیشك ظرفیتهای

دولتی ،غیردولتی و بخش خصوصی ،اهتمام به تشکیل

ورزش تنیس روی میز در استان قابلیت رفع بسیاری از

شورای عالی تنیس روی میز بهمنظور تقویت وحدت

کاستیها را دارد که مدیریت یکپارچۀ این امکانات میتواند

فرماندهی و در نهایت برای موفقیت هرچه بیشتر این ورزش

بخش عمدهای از نیازهای مردم را در زمان حال پاسخگو

استان تمرکز کرد.
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Abstract
It seems that sport is as an important part of development in sustainable development.
The purpose of this research was the perspective of strategic spatial planning for table
tennis in Esfahan province. Statistical population consisted of sports experts in Isfahan
province. 78 subjects were selected by the purposive random sampling method. A
combination of qualitative and quantitative methods coefficient initial questionnaire
and open interviews and ratings were used for data collection and analysis. The
research instrument was a self-made check list in which respondents were asked to
indicate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the sport's List, while
using geographic information system (GIS) to provide descriptive-analytic model, and
part of the data in the software Arc - GIS analysis to investigate. The overall result of
the study showed that there is an unbalanced distribution of table tennis facilities and
spaces in the province, In addition, with regard to the Matrix positioning and strategic
action status table tennis in Isfahan province was competitive.
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