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 چكيده

عة آماري پژوهش را مديران، جام. هدف از اين پژوهش، تدوين برنامة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان در بخش ورزش بود
و مربيان نخبه با تحصيالت  ها شهرستانها، مديران ادارات  هيأتمعاونان و كارشناسان ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان، رؤساي 

ي ستدر بهپرسشنامه  85شمار بود و در نهايت  يري از نوع كلگ نمونهروش . نفر بودند 100دادند كه در مجموع  يمدانشگاهي تشكيل 
براي گردآوري ) يده رتبهدهي و  يبضر(ي كمي ها روشو ) باز يمهنمصاحبه و پرسشنامة (ي كيفي ها روشاز تركيبي از . برگشت داده شد

يت، مأمور، انداز چشمشد كه  يمخواسته  دهندگان پاسخباز بود كه در آن از  يمهنابزار پژوهش پرسشنامة . استفاده شد ها دادهو تحليل 
كميتة راهبردي . ، تهديدها و راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان را فهرست كنندها فرصت، ها ضعف، ها قوتهداف، ، اها ارزش

در ادامه، با تعيين ضريب اهميت و رتبة هر . ي محوري و اهداف كيفي سازمان را احصا كردها ارزشيت، مأمور، انداز چشمپژوهش، ابتدا 
ادارة كل . راهبرد استخراج شد 17كردن موقعيت راهبردي سازمان و تطبيق عوامل داخلي و خارجي، يك از عوامل سوات و مشخص 

ها  يتفعالها بايد بيشتر در جهت توسعه و گسترش  ياستراتژقرار داشت؛ بنابراين  SOورزش و جوانان خوزستان در منطقة استراتژيك 
  . باشند كه اين مهم مورد توجه قرار گرفت

 
 

  يديلك يهاواژه
 .يزي راهبردي، تهديد، فرصت، نقاط ضعف، نقاط قوتر برنامه
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 مقدمه

 يها سازمان همانند ورزشي يها سازمان امروزه

 جهاني و محيطي تحوالت و تغيير معرض در غيرورزشي

 يها سازمان سوم هزارة به همين دليل در. قرار دارند

 يها حوزه ساير نهادهاي و ها سازمان همانند ورزشي

 در عرصة موفقيت كسب و بقا براي و اقتصادي عياجتما

 ييها سازمان به تبديل نيازمند المللي ينب و ملي رقابت

 هدفي سازمان يك براي كه زماني تا). 1(محورند  استراتژي

 برودخواهد  يم كجا بهداند  ينم سازمان آن نشود، مشخص

 سازمان نشود، يزير برنامه ولي شود، مشخص هدف اگر و

 كه سيستمي هر بنابراين. برسد هدف به چگونه داند ينم

 و باشد داشته يمشخص اهداف بايد است، موفقيت خواهان

 تا كند تعيين نيز را هدف آن به رسيدن زمان و نحوه

 پيش موردنظر اهداف يسو به شده يهته برنامة براساس

 انحرافات تا باشد خود حركت بر ناظر همواره و برود

 ماننده نيز ورزش ).2( كند تعديل و شناسايي را احتمالي

 ها ياستراتژ كالن، اهداف تدوين نيازمند ديگر سيستم هر

 حركت مسير از آگاهي ضمن تا استي اجرايي ها برنامه و

 رفتن هدر و رفتن بيراهه ،يكار دوباره گونه هر از بتواند

. ورزد اجتناب اطالعاتي و فيزيكي انساني، مالي، منابع

اگزيرند پيوسته بر رويدادهاي داخلي و ن ها سازمانامروزه 

كنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب  خارجي نظارت

در دنياي كنوني . را با تغييرات وفق دهند ضرورت، خود

در حال تغيير است، ديگر  آور سرسام كه با سرعتي

بر  هاي يكباره و مبتني گيري يمتصم توان از ينم

  . استفاده كرد ي شهوديها قضاوت

بتوانند از  يي موفق خواهند بود كهها سازمانامروزه 

دانشمندان بسياري  .مديريت راهبردي نهايت بهره را ببرند

ي مختلف ها جنبه يزي راهبردي را ازر برنامهاهميت 

يزي ر برنامههمبستگي  اند و همگي روي بررسي كرده

  ).3(توافق دارند  ها سازمان راهبردي با عملكرد مطلوب

 تجهيز جهت در است ينديافر راهبردي ييزر برنامه

 براي آن يها تالش به بخشيدن وحدت و سازمان منابع

 و امكانات به توجه با بلندمدت، اهداف و رسالت به نيل

 اين دركه  سازمان هر بيروني و دروني هاي يتمحدود

 تهديدهاي و ها فرصت و داخلي يها ضعف و ها قوت يند،افر

 به توجه با و شوند يم اساييشنو  تحليل سازمان بيروني

 وگردد  يم تدوين آن بلندمدت اهداف سازمان، مأموريت

 راهبرديهاي  ينهگز بين از اهداف، اين به دستيابي براي

 ها قوت بر تكيه با كه شود يم راهبردهايي انتخاب به اقدام

 تهديدها از و برود بين از ها ضعف ها، فرصت از يريگ بهره و

 موفقيت موجب صحيح اجراي ورتص در تا شود پرهيز

 )1995(استونر  و فراي عقيدة به). 3( دشو سازمان

 كه است توانمندي مديريتي ابزار ،راهبردي يزير برنامه

 آنها تا شود يم طراحي مختلف يها سازمان به كمك براي

 محيط شدة بيني يشپ تغييرات با را خود رقابتي صورت به

   ).4( دهند تطبيق

 سازمان از وتحليلي يهتجز ،راهبردي يزير برنامه يندافر

 سازمان فعلي وضعيتكند؛  يم ارائه آن به مربوط محيط و

 را آن موفقيت بر مؤثر كليدي عوامل و دهد يم توضيح را

 هدف و مقصود مأموريت، يا رسالت. كند يم شناسايي

 حال در سازمان كه است اين كنندة بيان و سازمان اساسي

 انجام چگونه را فعاليت اين و است تيفعالي چه دادن انجام

 مطلوب آيندة از تصويري بيانگر انداز چشم. داد خواهد

 ياندر پا سازمان وضعيت زندة توصيف و يسازمان وضعيت

 يها برنامه تدوين هنگام .استيزي راهبردي ر برنامهة دور

 يبند طبقه و شناسايي بررسي، به بايد ها سازمان ،راهبردي

 كه بپردازند تهديدهايي و فرصت عف،ض قوت، يها جنبه

 موجب و دارند وجود سازمان بيروني و دروني محيط در

 توان ينم بنابراين ؛شوند يم سازمان اضمحالل يا رشد

 انتظار SWOT تحليل از يبردار بهره و توجه بدون

گيرد،  انجام يزير برنامه هم اگر و داشت كاملي يزير برنامه
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 بر اين اساس،).5( نيست ريپذ امكان آن تحقق واقع در

 هايراهبرد خود مأموريت برحسب ها سازمان از بسياري

 خوبيهاي  يتموفق به آن اجراي با ودوين كردند ت را الزم

 چهارم رتبة از چين كشور نمونه، براي. يافتند دست

 2000 المپيك در سوم رتبة به آتالنتا 1996 المپيك

 اول رتبة و آتن 2004 المپيك در دوم رتبة سيدني،

 اجراي و تهيه با استراليا. يافت دست پكن 2008 المپيك

 حضور جمله از ها يتفعال از بسياري در خود راهبردهاي

 به المپيك هاي يباز و المللي ينب يها رقابت در

 المپيك انجمن). 6( يافت دست چشمگيري هاي يتموفق

 خود به راهبردي برنامة اولين اجراي با مالزي

 يريكارگ به جايگاه،و  اعتبار افزايش همچون هايي يتموفق

 متخصص، انساني نيروي از يمند بهره اطالعات، فناوري

 طبق اساسنامه اصالح امكانات، و تسهيالت بازسازي

 ورزشكاران، از قدرداني مالي، بنية تقويت جديد، نيازهاي

 المپيك ملي آكادمي تأسيس و ساليانه كنفرانس برگزاري

 يزير برنامهياري ديگر از تجارب ؛ و بس)7( شد نائل

 راهبردي موفق در ورزش كه ارائة همگان در اين مقال

 يها سازمان برخي تفكري، چنين حاكميت با. گنجد ينم

 خود مأموريت در توفيق برايداخلي و خارجي  ورزشي

  .اند كرده تدوين را خود سازماني راهبرد

 يزي راهبردي در توسعةر برنامهبا توجه به اهميت 

 ي مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به اينها مقوله

 شك از مهم در كشور ما نيز بيش از پيش واجب است و بي

 يتوجه كمداليل عدم توسعة كشورمان در عرصة ورزش، 

  .اي عمل كردن است يقهسلمسئوالن به اين مقولة مهم و 

 يي در سطح كالن وها گامي اخير ها سالدر  هرچند

 مينه برداشته شده، هنوز پيشرفتكشوري در اين ز

 يها برنامهالزمة موفقيت . نيامده است دست بهمحسوسي 

 در سطح ها برنامهكالن ورزشي كشور اين است كه اين 

 در واقع. خرد شوند ها استانها و ادارات ورزش  يونفدراس

 ها استانبراي رسيدن به موفقيت در عرصة ورزش، بايد 

 الن ورزشي در سطح كشور،ي كها برنامهنيز در راستاي 

  .ي خود را تنظيم كنندها برنامه

 رايب. است مسئلهپيشينة تحقيق نيز مؤيد همين 

 از دايرة رفت برونراه ) 1389(مثال، قاليباف 

 داند و در تهية يمي عمل كردن ا برنامهيافتگي را ن توسعه

 سند راهبردي نظام ورزش كشور در برنامة پيشرفت و

 يي شامل افزايش اعتبارات مورد نياز،عدالت به راهبردها

 هاي داوطلبانة مردم، بهبود نگرش عمومي به يهمكار

 ين موجبات ورزش همگاني، تفكر استراتژيكتأمورزش، 

 در ورزش، توسعة كاركردهاي ورزش تربيتي، تبيين نقش

 ي، نظام مديريتافزار نرم -تربيتي ورزش، توسعة علمي

 رد نياز، تعامل باي به منابع موبخش تنوعاستعداد، 

 المللي، تقويت استقالل كميتة ملي ينبي ها سازمان

 مربيگري مند نظامهاي ورزشي، الگوي  يونفدراسالمپيك و 

 در ورزش، بازنگري در تشكيالت و ساختار ورزش، توسعة

 گرايي در مديريت ورزش، بازي جوانمردانه و يا حرفه

 اشاره ورزش پاك، حمايت حقوقي و تقويت نظام باشگاهي

  ).8(كند  يم

 نيز، در طراحي برنامة) 1387(زاده  يخسرو

 استراتژيك كميتة ملي المپيك، به راهبردهايي شامل

 ارتباط با اركان كمك به توسعة بنيادي ورزش قهرماني،

 ورزش زنان، ةتوسع ،حكومتي و تقويت استقالل كميته

 مجامع هاي يتمشاركت در فعال، ن ورزشساختعلمي 

 ، بررسي وضعيت رقبا، گسترش ورزش پاك،المللي ينب

 هاي يتفعال، گسترش ها سازمانتقسيم كار ملي بين 

 كميته در سراسر كشور، استفاده از حق پخش تلويزيوني،

 بهبودافزايش منابع و تقويت استقالل مالي كميته، 

 ، اصالح ساختار سازماني و بهبودمديريت منابع انساني

  . )9(مستمر فرايندها دست يافت 
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 باسپك تاكراي سنگاپور  فدراسيوندر همين زمينه، 

 راهبردي برنامة راهبردي، مديريت رويكرد از يريگ بهره

 اين. كرد ترسيم 2013تا  2004ي ها سال براي را خود

 بر عالوه شده ينتدو راهبرد سازي يادهپ با فدراسيون

 هاي يتفعال دامنة توسعة و بازاريابي سازماندهي، مديريت،

 تبديل كشور اين ملي ورزش به را تاكرا سپك ،لملليا ينب

 برنامة انداز چشمنيز،  كانادا المپيك ملي كميتة). 10( درك

 :كرده استگونه بيان  ينا را خود) 2012-15( استراتژيك

 گرفتن قرار ،2010 سال در زمستاني المپيك تيم قهرماني

 جهان، برتر كشور هشت ميان در تابستاني المپيك تيم

 و سالمتي تأمين منظور به كانادا در ورزش رشگست

 شركت المپيك، جنبش يها ارزش رعايت مردم، تندرستي

 رفتار هدايت و نيروزا داروهاي از استفاده بدون ها يباز در

  .)11( جوانان كانادا و نخبه ورزشكاران ياخالق

 دولت انگليس براي توسعة ورزش در كشور خود،

 تدوين» 2020 انداز چشم« ي راهبردي با عنوانا برنامه

 افق زماني نسبتاً طوالني اين برنامه، بيانگر. كرده است

 توان يمبودن برنامة راهبردي يادشده است كه  درازمدت

 هاي ورزشي را در يتموفقدو حيطة ورزشي عموم مردم و 

 انداز چشمتحقق  منظور به. در نظر گرفت انداز چشماين 

 دف كالن شامل، سه ه2020ورزش انگليس در سال 

 هاي ورزش عمومي، ارتقاي يتفعالافزايش مشاركت در 

 المللي در ورزش قهرماني و حمايت از ميزباني ينبموفقيت 

 مروري. قرار گرفته است مدنظررويدادهاي ورزشي بزرگ 

 ي برنامة راهبردي ورزش انگلستان، بيانگرشناخت روشبر 

 مدنظرردي در فرايند تنظيم برنامة راهب مند نظامالگويي 

 ، اهداف كالن،انداز چشماين فرايند شامل تدوين . است

 ،ها برنامه، جدول زماني اجراي ها برنامهراهبردها، 

 ي اجراشدهها برنامهو ارزيابي  ها برنامهي مجري ها سازمان

 توجه با نيز) 2008( انگليس داكوريوم انجمن). 12(است 

 از يمند هبهر راهبرد لندن در 2012 المپيك برگزاري به

 افزايش منظور به را انگليس در المپيك هاي يباز برگزاري

 2008ي ها سال طي ورزشيهاي  يتفعال به مردم وفاداري

 ارتروش ك ازآن  اجراي منظور به و كرد تدوين 2011تا 

  ).13(بهره برد  متوازنامتيازي 

 برنامة تدوين به) 2008( بريتانيا هندبال اتحادية

 :كرد بيان گونه ينا را خود انداز چشم و پرداخت استراتژيك

 ارتقاي بريتانيا، سراسر و سطوح همة در هندبال توسعة«

 يا تجربه خلق و بريتانيا هندبال بازيكنان جهاني كالس

 بودن كننده سرگرم و خوشايند دسترس، قابل استثنايي،

 نظر در كليدي اهداف همچنين. »همگان براي هندبال

 ،المللي ينب و المپيك مسابقات در رقابت را شده گرفته

 هندبال، ورزش مقررات و قوانين از پشتيباني و حمايت

 ورزش كه قوي رهبري و مديريتي شرايط آوردن فراهم

 ،كند هدايت شده ينتدو انداز چشم سمت به را هندبال

 يها مهارت توسعة هندبال، در عموم مشاركت افزايش

 تعداد فزايشا هندبال، ورزش رسمي مقامات و داوطلبان

 آنها اعضاي از جانبه همه حمايت و هندبالي ها باشگاه

  ).11( كردند بيان

 در تدوين برنامة) 1392(رشيدلمير و همكاران 

 راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خراسان به راهبردهايي

 حمايت و توسعهها،  يرساختزمانند توسعة كمي و كيفي 

 ،تحرك و ورزش نگفرهسازي  ينهنهاد، ورزشي يها باشگاه

 نظام سازي يادهپ، ها دانشگاه و مدارس ورزش از حمايت

 مديريت منابع انساني، ميزباني و ساماندهي نظام جامع

 ي به منابع درآمدي، دانايي محوربخش تنوعمسابقات، 

 ي ورزشي، توجه بهها رشتهبندي  يتاولوكردن ورزش، 

 يها يستمسي انداز راهي اخالقي فرهنگي و ها مقوله

 در زمينة تدوين). 14(اطالعات ورزش استان اشاره كردند 

 ي كشورها استاني راهبردي براي ورزش ها برنامه

 توان به يمي ديگري نيز صورت گرفته كه ها پژوهش

  ،)1388غفراني، (ي سيستان و بلوچستان ها استان
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 گودرزي،(و كرمان ) 1390سيف پناهي، (كردستان 

 يها برنامهدر زمينة تدوين  با اينكه. اشاره كرد) 1392

 يي انجام گرفتهها تالش ها استانراهبردي توسعة ورزش 

 هر كه توان گفت يمقطع،  طور به، اما )15، 16، 17(است 

 اگر. نيست مناسب ها سازمان تمامي براي اي ياستراتژ

 لزوماً باشد، مؤثر و سازمان مطلوب يك براي اي ياستراتژ

  ). 18(بود  واهدمفيد نخ ها سازمان ديگر در

 شك اسناد فرادستي مانند طرح جامع ورزش كشور بي

 هاي تربيت بدني و ورزش در برنامة پنجم توسعه ياستسو 

 هاي توسعة ورزش يتفعالچراغ راه روشني پيش روي 

 از طرف ديگر، رشد و بالندگي ورزش كشور در ابعاد. است

 مختلف آن تا حد زيادي به وجود ادارات ورزش اثربخش

 ي ملي وها برنامهبراي اجراي . وابسته است ها استاندر 

 مناطق ةكلي جانبه و همه با ديدي وسيعكالن ورزشي بايد 

 كشور را با حوصله و دقت از جهات مختلفي ها استانو 

 ها، يتقابل ،ها يبراساس توانمند وكرد مطالعه و شناسايي 

 خاص به يهر منطقه، نقش و مسئوليتو شرايط  استعدادها

 و نيازها ي توسعة ورزش را باها برنامهكرد و محول آن 

 در اين ميان شرايط خاص. هماهنگ نمود امكانات محلي

 هاي استان خوزستان مانند برخورداري از صنايع و كارخانه

  ،...متعدد مرتبط با نفت، گاز، پتروشيمي، فوالد، پوشاك و 

 ي،ا جادهي ارتباطي ها راهگستردگي جغرافيايي و وجود 

 وهوايي، ريلي و هوايي، موقعيت جغرافيايي مرزي، تنوع آب

 ي ورزشي وها جاذبهو  ها كوه، ها رودخانه، ها دشتوجود 

 گردشگري گوناگون، تنوع قومي و فرهنگي، استعدادها و

 فيزيك بدني مردم منطقه، پيشينه و سابقة درخشان در

 ي ورزشي مانند كشتي فرنگي و فوتبال وها رشتهبرخي 

 نين مشكالتي مانند دوري زياد از مركز كشور،همچ

 ازحد گستردگي استان و فاصلة زياد شهرها، گرمي بيش

 لزوم... و  گردوغبارهاي  يزدانهرهوا، آلودگي و وجود 

 يزي راهبردي با توجه به مقتضيات را روشنر برنامه

 بنابراين هدف اين پژوهش تدوين برنامة راهبردي. كند يم

 ،انداز چشمجوانان خوزستان و تعيين ادارة كل ورزش و 

 يت، نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد و راهبردهايمأمور

  .ورزش خوزستان است

  

  ي پژوهششناس روش
 اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوة

 از روش تحقيق آميخته كه. توصيفي بود ها دادهگردآوري 

 وري وي كيفي و كمي است، براي گردآها روشتركيبي از 

 جامعة آماري اين. استفاده شد ها دادهوتحليل  يهتجز

 پژوهش را مديران، مشاوران، معاونان و كاركنان ادارة كل

 ورزش و جوانان، مديران ادارات ورزش و جوانان

 هاي استاني، مربيان نخبة هيأت، روساي ها شهرستان

 و استادان استان خوزستان با تحصيالت دانشگاهي

 آنهاتعداد كه دادند  يتشكيل مت ورزشي دانشگاهي مديري

 يري از نوع سرشماريگ نمونهروش . تعيين شد نفر 100

 آماري برابر بود كه در نهايت ةنمونه با جامع بود، بنابراين،

 ابزار گردآوري. ي برگشت داده شددرست بهپرسشنامه  85

 ، پرسشنامه از نوع باز بود كه از پاسخگويان خواستهها داده

 ،ها قوتي محوري، ها ارزشيت، مأمور، انداز شمچشد تا 

 و تهديدها و راهبردهاي ادارة كل ها فرصت، ها ضعف

 فرايند تحليل. ورزش و جوانان خوزستان را فهرست كنند

 بازبيني ها پرسشنامهبه اين صورت بود كه ابتدا  ها داده

 شدند، نظرها كدگذاري شده و نظرهايي كه بيش از سه بار

 يبند دستهي مفهومي يكسان ها گروهدند، در تكرار شده بو

 ،ها ضعف، ها قوتيت، مأمور، انداز چشمبنابراين . شدند

 ييد كميتةتأو تهديدها مشخص شدند و به  ها فرصت

 متشكل از محقق، مديركل، معاونان و(راهبردي پژوهش 

 سپس،. رسيدند) مشاوران ادارة كل ورزش خوزستان

 ميت و رتبة هر يك ازكميتة راهبردي پژوهش، ضريب اه

 نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد را مشخص كردند و با
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 مشخص شدن موقعيت راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان

 راهبرد 17و تطبيق عوامل داخلي و خارجي، تعداد 

 بندي يتاولو AHPاستخراج و سپس با استفاده از روش 

 يند جامعاتمامي مراحل انجام پژوهش براساس فر. شد

  .آمده است 1است كه در شكل مدل ديويد  هبرديرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  فرايند اجراي پژوهش براساس مدل ديويد. 1شكل 
  

  ها يافتهنتايج و 
آماري  ةشناختي نمون جمعيت هاي يژگيو، 1جدول 

  .دهد يمپژوهش را نشان 

  

  بررسي منابع و ادبيات موجود

  شناخت وضعيت موجود

مصاحبه و توزيع پرسشنامه باز 
  محقق ساخته با نمونه آماري

  مطالعات تطبيقي و بررسي اسناد 
  باالدستي 

  تهيه ليست اوليه مأموريت، 
 SWOTچشم انداز و تحليلي 

  اداره كل ورزش و جوانان خوزستان SWOTجلسه شوراي راهبردي براي تدوين مأموريت، چشم انداز و تحليل برگزاري 

  تحليل ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بيروني 

  تعيين موقعيت رهبري  

  تحليل ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بيروني 

   و استخراج راهبردها SWOTماتريس تحليل دوين ت

   AHPبندي راهبردها با استفاده از تكنيك ويت ولا

   برنامه هاي عملياتي متناسب با راهبردها تدوين 
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  شناختي نمونة آماري پژوهش هاي جمعيت يژگيو. 1جدول 

  )تقريبي(درصد فراواني   فراواني  شناختي  هاي جمعيت ويژگي                      

  جنسيت
  مرد
  زن

76  
9  

89  
11  

  سمت

  مديران، مشاوران، معاونان و كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان
  ها شهرستانمديران ادارات ورزش و جوانان 

  هاي استاني  هيأترؤساي 
  استادان دانشگاهي مديريت ورزشي

  نخبة استان خوزستان با تحصيالت دانشگاهي  مربيان

15  
21  
32  
7  
10  

18  
25  
37  
8  
12  

  سطح تحصيالت

  كارداني
  كارشناسي

  كارشناسي ارشد
  دكتري

6  
44  
26  
10  

7  
51  
30  
12  

  

از سند  يريگ بهرهراهبري پژوهش، با  ةكميت

پنجم توسعه، طرح  برنامةكشور،  ةسال بيست انداز چشم

ضع موجود، مشاركت و جامع ورزش كشور، تحليل و

، انداز چشمورزش خوزستان،  اندركاران دست يهمفكر

كل ورزش و جوانان  ادارةمحوري  يها ارزشو  يتمأمور

  .خوزستان را به شرح زير تدوين كرد

كل ورزش و جوانان خوزستان،  ادارة«: انداز چشم

سازماني ممتاز و داراي جايگاه برجسته در ورزش، 

در  مؤثر، المللي ينبو  يا همنطقدر سطح  يرگذارتأث

سالمت، شادابي و نشاط جامعه، با قهرماناني ملي و 

جهاني؛ و از اين رهگذر مردم خوزستان فرصت برابر 

خود را تا سطح  موردنظرخواهند داشت تا فعاليت ورزشي 

  .»ادامه دهند يا حرفهمطلوب اعم از همگاني، قهرماني و 

ردم خوزستان ورزش در بين آحاد م ةتوسع«: يتمأمور

فراهم كردن امكانات  از طريق ايجاد عالقه و انگيزه،

ورزشي، ساماندهي مسابقات، مديريت استعدادها، 

علمي،  هاي يافته يريكارگ بهتوانمندسازي كاركنان، 

 هدف با يدارپامنابع  و توسعة يان حام  جذب وبازاريابي 

و كسب افتخار و بالندگي در  و نشاط يسالمت يارتقا

اخالقي و  يها ارزشبا رعايت  المللي ينبين ملي و مياد

  .»انساني

برابر و عدالت  يها فرصتايجاد «: محوري يها ارزش

اجتماعي، اتحاد، هويت ملي و عشق به ميهن، رعايت 

و مشتري مداري،  يساالر مردمديني و اخالقي،  يها ارزش

جوانمردي و پهلواني، كرامت و تعالي انساني،  ةروحي

ري و انضباط، احترام به پيشكسوتان، مبارزه با مدا قانون

  .»ينگ و صغر سنيدوپ

تقويت جايگاه ورزش استان در «): كيفي(اهداف كالن 

مسائل فرهنگي و  ةسطح ملي و فراملي، تأمين و توسع

تربيتي با رويكرد ترويج زندگي سالم از طريق ورزش، 

كمي و كيفي ورزش استان، توزيع  يها شاخصبهبود 

تجهيزات، امكانات و تأسيسات ورزشي با نگاه به  ةعادالن

ورزش همگاني با رويكرد  ةمناطق محروم و روستاها، توسع

فرهنگ ورزش كردن و تأمين نشاط و سالمت  ةتوسع

جايگاه  يورزش قهرماني بارويكرد ارتقا ةجامعه، توسع

 ةو جهاني، توسع يا قارهملي،  يها عرصهورزش استان در 

تربيت نيروي انساني  منظور بهپژوهش  و يقاتتحقآموزش، 

در ورزش، توسعه و تقويت  يور بهره يارتقا در جهت
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گسترش سطح مشاركت آنان در  منظور بهورزش بانوان 

برابر، تعميم  يها فرصتاز  يريگ بهرهورزشي و  هاي يتفعال

و گسترش ورزش استان از طريق توسعه و مشاركت 

تي، تأمين و افزايش و نهادهاي دولتي و غيردول ها سازمان

فضاي ورزشي  ةورزشي و باال بردن سران هاي يرساختز

جايگاه  ياستان و رسيدن به استانداردها، حمايت و ارتقا

افزايش ميزان حضور شهروندان  منظور بهبخش خصوصي 

دولت در اين بخش،  گري يتصددر امر ورزش و كاهش 

 و نهادهايي چون ها دستگاهگسترش و تعامل بيشتر با 

، نيروهاي مسلح، ها يشهردارپرورش،  و  آموزش، ها دانشگاه

تخصصي و عقد  يها كارگروهبا برگزاري ... و يماصداوس

  . »مشترك هاي يتفعالورزشي و اجراي  يها نامه تفاهم

 يها شاخصرشد ده درصدي در : كمي كالن اهداف

  ورزش خوزستان ةكالن توسع

كل  ةادارماتريس ارزيابي عوامل دروني  1جدول 

  .دهد يمورزش و جوانان خوزستان را نمايش 

  
  

  ماتريس ارزيابي عوامل دروني ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان. 1جدول 

  رتبه* ضريب   رتبه  اهميتضريب   )قوت و ضعف(عوامل دروني 

وت
ق

  ها 

S1 : 20/0  4  05/0  باالي ادارة كل ورزش استان در سطوحي محور دانشي و محور برنامهحاكميت نگرش  
S2 : 20/0  4  05/0 ...با وزارت ورزش، استانداري، مجلس و  ورزش خوزستانيران ارشد مناسب مدتعامل  
S3 :12/0  3  04/0  جايگاه ممتاز و قابل قبول ادارة كل ورزش خوزستان در ورزش كشور  
S4 :24/0  4  06/0  ي خوزستانها شهرستاننامة تشكيل شوراي عالي ورزش در سطح استان و  يينآ  
S5 : 12/0  3  04/0  ... المللي و ملي، تيمي و انفرادي و ينبي متعدد در مسابقات ها مقامكسب عناوين و  
S6 : 16/0  4  04/0  ها استانهاي برتر نسبت به ساير  يگلي و توانايي شركت در ا حرفهي ها باشگاهتعدد  
S7 : 12/0  4  03/0  ورزش استانتوجه به نخبگان و خبرگان علمي و ورزشي در هدايت و راهبري  
S8 : 06/0  3  02/0  يژه در فصول سردو بهتوانمندي كسب ميزباني و برگزاري مطلوب مسابقات  
S9 :12/0  4  03/0  وجود ورزشكاران و مربيان مطرح در استان و الگوهاي متعدد قهرماني  

S10 : 06/0  3  02/0  ي مستقل رسان اطالعروابط عمومي فعال و داشتن پايگاه خبري و  
S11 : توجه ويژه به امر تحقيق و توسعه)R & D (12/0  4  03/0  در ورزش خوزستان  
S12 :16/0  4  04/0 رويكرد علمي و توجه ويژه به امر آموزش منابع انساني  
S13 :12/0  3  04/0 نيروهاي انساني موجود باتجربه و آكادميك هستند  
S14 :09/0  3  03/0 شيبرگشت درآمد حاصل از اجارة اماكن ورز  
S15 : 12/0  4  03/0 ي ملي ورزشيها سازمانهاي مهم  يكرسو  ها پسترشد در تصدي  

ف
ضع

  ها 

W1 : 05/0  1  05/0  ي دولتي و وزارت ورزش و جوانانها بودجهوابستگي شديد مالي به  
W2 : 05/0  1  05/0  ي بلندمدت و استراتژيكها برنامهضعف در اجراي  
W3 :04/0  1  04/0  هاي ورزشي هيأتدان توان خودگرداني ضعف اقتصادي و فق  
W4 : 04/0  1  04/0  يزي منسجم براي جذب منابع غيردولتي و خصوصير برنامهنبود نظام  
W5 :04/0  1  04/0  عدم استقرار نظام نظارت و ارزيابي از پايين تا باال متكي بر الگوهاي سنجيده  
W6 :06/0  2  03/0  م اطالعات دقيق و بروزنداشتن سيستم اتوماسيون اداري و سيست  
W7 : 06/0  2  03/0  هاي ورزشي با آموزش و پرورش و مدارس هيأتادارة كل و  مؤثرنبود ارتباط  
W8 :08/0  2  04/0  فعال نبودن بخش زيادي از مربيان، كمبود دانش نظري و حمايت كم از مربيان پايه  
W9 : 04/0  1  04/0  هاي قهرماني يگاهپافعال نبودن فقدان نظام مدون و منسجم استعداديابي و  

W10 : 06/0  2  03/0  ها و تقاضاهاي مردم يتفعالعدم تناسب فضاهاي ورزشي با حجم  
W11 :06/0  2  03/0  نبود روية شناسايي مربيان، كارشناسان و مديران نخبه  
W12 :06/0  2  03/0  ضعف كمي به لحاظ نيروي انساني متخصص  

  ∑=65/2    ∑=  1    جمع
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كل  ادارةماتريس ارزيابي عوامل بيروني  2جدول 

  .دهد يمورزش و جوانان خوزستان را نمايش 

  

  ماتريس ارزيابي عوامل بيروني ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان. 2جدول 

  رتبه* ضريب   رتبه  ضريب اهميت  )فرصت و تهديد(عوامل بيروني 

ت
رص

ف
  ها 

O1 :12/0  3  04/0  يدات قانون اساسي تأكخصوص ورزش و  وجود تدابير مقام معظم رهبري در  
O2 : 16/0  4  04/0  وزارت ورزش و حاكميت رويكرد علمي و تخصصي رأسوجود افراد متخصص در  
O3 :15/0  3  05/0  در توسعة ورزش ... ي همكاري با مدارس، شهرداري، نيروهاي مسلح و ها فرصت  
O4 :09/0  3  03/0  يزيك بدني مردم منطقه و تنوع قومي و فرهنگيبه ف با توجهي فراوان وجود استعدادها  
O5 : 12/0  4  03/0 يزخ نفتدرآمد متكي به نفت در ايران و توجه زياد به مناطق  
O6 :24/0  4  06/0  فراواني صنايع وابسته به نفت، گاز و پتروشيمي در خوزستان  
O7 :16/0  4  04/0  عالقة استاندار محترم و مسئوالن استاني به ورزش  
O8 : 06/0  3  02/0 ي، ريلي و هوايي به خوزستانا جادهي ارتباطي ها راهوجود  
O9 :16/0  4  04/0 ... هاي متعدد و متنوع غيرنفتي مانند فوالد و  وجود صنايع و كارخانه  

O10 : 12/0  4  03/0  ي صادرات و وارداتها كانالموقعيت جغرافيايي مرزي، وجود بنادر، مناطق آزاد و  
O11 :12/0  4  03/0  ي گردشگريها جاذبهوهوايي و  شرايط اقليمي، تنوع آب  
O12 : 09/0  3  03/0  ها دانشگاهي تربيت بدني و ها دانشكدههاي  يتظرفي از مند بهرهامكان  
O13 : 09/0  3  03/0 يد پزشكان و متخصصان به نقش ورزش در سالمتتأكافزايش آگاهي عمومي و  
O14 :09/0  3  03/0 ي ديداري، شنيداري، نوشتاري و الكترونيكيها رسانهو رشد  جذابيت ورزش  
O15 : 12/0  4  03/0 يد وزارت ورزش به مقولة فرهنگ و اخالق در ورزشتأكتوجه و  
O16 : 06/0  3  02/0 يژه مربيان و داورانو به مند عالقهيري از داوطلبان گ بهرهفرصت  
O17 :12/0  4  03/0 خوزستان به ورزش ورزش دوستي و عالقة عامة مردم  
O18 : 06/0  3  02/0 افزايش استفاده از اينترنت و موبايل وارتباطات  ورشد اطالعات  

هد
ت

دها
ي

  

T1 : 04/0  1  04/0  ...)شهرداري، مدارس و (مختلف  ي ها سازمان دربراي ورزش  يزي ر برنامه در انسجام الزمنبود  
T2 : 06/0  2  03/0  جامعه و ها رسانهنزد مسئوالن،  ي همگان  ةجنب  به  نسبتورزش  به  اي  و حرفه ي قهرمانتقدم نگاه  
T3 :03/0  1  03/0  كننده خنك هاي يستمسينة باالي و هزگرم  در فصولهاي معلق  يزدانهوجود رياد، ز يگرما  
T4 : 08/0  2  04/0  هاي ورزشي يونفدراسمحدوديت اعتبارات و بودجة وزارت ورزش و  
T5 :08/0  2  02/0  ري از مركز و پايتخت كشور و گستردگي و فاصلة زياد شهرهاي استان از يكديگردو  
T6 :04/0  2  02/0 مشغلة زياد مردم و مشكالت معيشتي، شغلي و غيره  
T7 : 03/0  2  03/0 ي اخالقي و فرهنگي در ورزشها جنبهبه مخاطره افتادن  
T8 :03/0  2  03/0 وان در ورزشموانع فرهنگي و اجتماعي براي شركت بان  
T9 : ،03/0  2  03/0 اي يانهراهاي  يبازي و تحرك كميني، نش آپارتمانگسترش شهرنشيني  

T10 : 02/0  2  02/0 ها هيأتي ورزشي و ها سازماني غيررسمي در ها گروهباندبازي و تشكيل  
T11 :03/0  2  03/0 ي نابرابر براي دسترسي به امكانات ورزش همگاني و قهرمانيها فرصت  
T12 : ،03/0  1  03/0 هاي بازاريابي ورزشي يتفعال در خصوصثباتي و عدم شفافيت قوانين كشور  يبضعف  
T13 :05/0  1  05/0 محدود بودن اختيارات مديريت، ساختارهاي غيرمنعطف و قواعد اداري بوروكراتيك  

  ∑=82/2    ∑=  1  جمع
  

وانان كل ورزش و ج ادارة موقعيت راهبردي 2شكل 

  .دهد يمخوزستان را نمايش 
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  خوزستان جوانان و ورزش كل ادارة يراهبرد تيموقع .2 شكل

    
حاصل  هاي هو نمر SWOT وتحليل يهتجزبا توجه به 

ارزيابي عوامل داخلي و  هاي يسماتراز جمع جبري 

 ةدر منطق خوزستان جوانان و ورزش كل ادارةخارجي، 

موقعيت بيانگر اين  قرار گرفته كه اين SOاستراتژيك 

كه از نظر سازماني داراي نقاط قوت و از نظر  استمهم 

اجتماعي بوده كه  يها فرصتعوامل بيروني داراي 

با توجه . دكر يريگ بهرهدر تدوين برنامه از آن  بايست يم

بايد بيشتر در جهت توسعه و  ها ياستراتژبه اين موقعيت 

د و افزايش سهم ، ورود به بازارهاي جديها يتفعالگسترش 

بازار باشند و كمتر در جهت حفظ و نگهداري يا كاهش 

  .باشند ها يتفعال

، ماتريس تطبيقي عوامل داخلي و خارجي 3جدول 

)IE ( دهد يمرا نمايش.  

، اولويت راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان 4جدول 

  .دهد يمنشان  AHP 1خوزستان را با استفاده از تكنيك 
  

                                                           
1. Analytical Hierarchy process 
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  )IE(س تطبيقي عوامل داخلي و خارجي ماتري. 3جدول 
  نقاط ضعف  نقاط قوت  

ت
رص

ف
  ها 

  WOهاي  ياستراتژ  SOهاي  ياستراتژ
از ي ورزشي استان ها سازمانيي عملكرد افزا همسازي، همسوسازي و  يكپارچه - 

و شوراي  ورزش خوزستاني شورا و  پارلمان، اتاق فكرهاي  يتفعاليق تقويت طر
  )S1-S2-S4-S7-S11-O2-O3-O7-O12(زش و جوانان راهبردي ادارة كل ور

يس دهكدة بزرگ ورزشي جنوب كشور در تأسو درخواست كتبي  يگيري پ - 
-S2-S3-S4-S5-S6-S8-S9-S14-S15-o5-o6-o7-o8-o9-o10-o11(خوزستان 

o17(  
هاي  يتفعالگسترش روابط ورزشي با كشورهاي همسايه از طريق تقويت  - 

  )S3-S6-S8-S9-S12-S15-O8-O10-O11(مشترك 
گسترش رويكرد علمي به ورزش استان از طريق بهبود نظام آموزش، تعامل با  - 

-S1-S7-S9-S11-S12(سازي سيستم مديريت دانش  يادهپمراكز آكادميك و 

S13-O2-O3-O12 (  
يزباني و اعزام هدفمند، مديريت ميد بر كسب تأك باساماندهي نظام مسابقات  - 

ها و پرهيز از موازي كاري  ينههزي، حذف محور باشگاههاي استان،  يمتمناسب 
)S5-S6-S8-S9-S15-O3-O7-O10-O11-O14-O16-O17( 

يق تشكيل از طردر ورزش  مؤثري ملي و استاني ها ارگانتقويت تعامل با  - 
  )S1-S2-S4-S7-S15-o2-o3-o7-o14(ي هماهنگي تخصصهاي  يتهكمموقت 

ي پايه و پرمدال ها ورزشيد بر كتأاجراي طرح آمايش ورزش خوزستان با  - 
)S1-S5-S6-S8-S9-O4-O6-O9-O10-O11-O17(  

تشكيل كميتة اقتصاد و بازاريابي با رويكرد توسعه  - 
-W1-W3-W4-O6(درآمدهاي پايدار ورزش استان 

O9-O14-O17-O18( 

تدوين، اجرا (يري روش مديريت استراتژيك كارگ به - 
ل ورزش و در هدايت ادارة ك) و ارزيابي راهبردها

هاي  هيأتو  ها شهرستانجوانان استان، ادارات 
 )W2-W4-W5-W6-O2-O12-O18(ورزشي 

ارتباط دوسويه با مراكز تجاري و صنعتي استان با  - 
ي و تقويت انگيزة ا حرفهيد بر حمايت ورزش تأك

گذاري در  يهسرمامشاركت بخش خصوصي جهت 
-W1-W3-W4-W10(سطوح مختلف ورزش استان 

O5-O6-O9-O14-O18( 

يد بر ورزش تأكتوجه به ورزش سطوح پايه با  - 
-W7(مدارس و رويكرد مديريت استعداد ورزشكاران 

W8-W9-W11-O3-O4-O16-O17(  

دها
دي
ته

  

  WTهاي  ياستراتژ  STهاي  ياستراتژ
هاي  يتفعالبا جامعه از طريق توسعة روابط عمومي و افزايش  مؤثرارتباط  - 

-S5-S6-S10-T2-T6-T7-T8(ي و ترويج ورزش انرس اطالعي در جهت ا رسانه

T9(  
تحقق ورزش پاك و معرفتي با تقدم رويكرد آموزش و پيشگيري نسبت به  - 

 )S7-S9-S10-T2-T7-T8(رويكرد انضباطي در حوزة فرهنگ و اخالق ورزشي 

هاي حقوقي و رفع موانع اداري و ساختاري جهت تسريع امور و  يتفعالتقويت  - 
 )S1-S2-S4-S11-S15-T1-T4-T7-T10-T11-T12-T13(زش تسهيل توسعة ور

سازي ورزش، گسترش  ينهنهادافزايش مشاركت ورزشي از طريق ترويج و  - 
يد بيشتر بر تأكبا  نهاد مردمي ها سازمانهاي ورزشي و حمايت  يتفعالامكانات و 

  )S2-S4-S9-S10-S14-T2-T6-T8-T9-T11(بانوان 

يد بر تأكي با بهبود نظام مديريت اماكن ورزش - 
فرصت مشاركت همگان از طريق نيازسنجي، 

سازي و ترويج فرهنگ  يخصوصي، سنج مكان
-W10-W1-T3-T4(ي مشترك از اماكن بردار بهره

T6-T8-T9-T11( 

حاكميت رويكرد مديريت استعداد به توسعة منابع  - 
انساني ورزش اعم از مربيان، داوران، كارشناسان و 

-W2-W8-W9-W11-W12-T4-T10-T12(مديران 

T13(  

  

  AHPاولويت راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان با استفاده از تكنيك . 4جدول 
  رتبه  وزن نسبي  راهبردها

هاي ورزشي و حمايت  يتفعالسازي ورزش، گسترش امكانات و  ينهنهادافزايش مشاركت ورزشي از طريق ترويج و 
  ر بر بانوانيد بيشتتأكبا  نهاد مردمي ها سازمان

1/11  1  

هاي اتاق فكر،  يتفعاليق تقويت از طرورزشي استان   يها سازمانعملكرد  افزايي  و هم ي همسوسازسازي،  يكپارچه
  و شوراي راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستاني ورزش و شوراپارلمان 

8/8  2  

ي، سنج مكانن از طريق نيازسنجي، يد بر فرصت مشاركت همگاتأكبهبود نظام مديريت اماكن ورزشي با 
  ي مشترك از اماكنبردار بهرهسازي و ترويج فرهنگ  يخصوص

6/8  3  

  4  4/7  هاي تخصصي هماهنگي يتهكمدر ورزش از طريق تشكيل موقت  مؤثري ملي و استاني ها ارگانيت تعامل با تقو
ي و تقويت انگيزة مشاركت بخش ا حرفه يد بر حمايت ورزشتأكارتباط دوسويه با مراكز تجاري و صنعتي استان با 

  گذاري در سطوح مختلف ورزش استان يهسرماخصوصي جهت 
5/6  5  
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  AHPاولويت راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان با استفاده از تكنيك . 4جدول ادامة 
  رتبه  وزن نسبي  راهبردها

محوري،  هاي استان، باشگاه يمتدفمند، مديريت مناسب يزباني و اعزام هميد بر كسب تأك باساماندهي نظام مسابقات 
  كاري ها و پرهيز از موازي ينههزحذف 

4/6  6  

در هدايت ادارة كل ورزش و جوانان استان، ) تدوين، اجرا و ارزيابي راهبردها(يري روش مديريت استراتژيك كارگ به
  هاي ورزشي هيأتو  ها شهرستانادارات 

6  7  

  8  9/5  استعداد به توسعة منابع انساني ورزش اعم از مربيان، داوران، كارشناسان و مديرانحاكميت رويكرد مديريت 
  9  4/5  يد بر ورزش مدارس و رويكرد مديريت استعداد ورزشكارانتأكتوجه به ورزش سطوح پايه با 

  10  3/5  تشكيل كميتة اقتصاد و بازاريابي با رويكرد توسعه درآمدهاي پايدار ورزش استان
سازي سيستم  يادهپرش رويكرد علمي به ورزش استان از طريق بهبود نظام آموزش، تعامل با مراكز آكادميك و گست

  مديريت دانش
1/5  11  

  12  9/4  تحقق ورزش پاك و معرفتي با تقدم رويكرد آموزش و پيشگيري نسبت به رويكرد انضباطي در حوزة فرهنگ و اخالق ورزشي
  13  8/4  ي و ترويج ورزشرسان اطالعي در جهت ا رسانههاي  يتفعاليق توسعة روابط عمومي و افزايش با جامعه از طر مؤثرارتباط 

  14  6/4  ي پايه و پرمدالها ورزشيد بر تأكاجراي طرح آمايش ورزش خوزستان با 
  15  5/4  هاي حقوقي و رفع موانع اداري و ساختاري جهت تسريع امور و تسهيل توسعة ورزش يتفعالتقويت 

  16  3/3  يس دهكدة بزرگ ورزشي جنوب كشور در خوزستانتأسدرخواست كتبي  وپيگيري 
  17  3/2  هاي مشترك يتفعالگسترش روابط ورزشي با كشورهاي همسايه از طريق تقويت 

  

  گيري يجهنتبحث و 
توان به هر يك از  يمگيري  يجهنتدر بحث و  هرچند

يت، ورمأم، انداز چشم(هاي مختلف پژوهش حاضر  يافته

، تهديدها و ها فرصت، ها ضعف، ها قوت، اهداف، ها ارزش

پرداخت، ) راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان

به بحث در مورد  صرفاًدليل محدوديت حجم مقاله،  به

  .پرداخته شده است) راهبردها(هاي نهايي مطالعه  يافته

افزايش مشاركت ورزشي از طريق ترويج و 
هاي  يتفعالرزش، گسترش امكانات و سازي و ينهنهاد

يد بيشتر بر تأكبا  نهاد مردمي ها سازمانورزشي و حمايت 

ي مختلف توسعة ورزش، به افزايش ها برنامهدر  :بانوان

. يد شده استتأكهاي ورزشي  يتفعالمشاركت مردم در 

براي اين كار نياز به تغييرات رفتاري شايان مالحظه است؛ 

يژه و بهتمامي اقشار جامعه باشند،  بايد از كنندگان شركت

؛ اند بودهبهره  يبافرادي كه تاكنون از مزاياي ورزش 

مانند ي گوناگون ها گروههاي گوناگون براي  ياستس

، دانشجويان، كاركنان، نظاميان، جوانان، آموزان دانش

سالخوردگان و زنان در نظر گرفته شود؛ بايد دامنة 

ها  يتدر فعالنع شركت شود و موا تر گستردهها  يتفعال

يزه مرتفع و انگمانند زمان، هزينه يا كمبود اطالعات 

 كه است ينا راهبردي تحقق اين ها راهيكي از . شوند

ي صرف رقابت يددي مختلف ورزشي ها رشتههاي  هيأت

هاي خود را  يتفعالنداشته باشند و بايد دامنة امكانات و 

ا هر چنان گسترش دهند كه هر كس در هر سني و ب

ميزان از توانايي و مهارت بتواند به رشتة مورد عالقة خود 

همچنين با عنايت به اينكه نيمي از جمعيت . بپردازد

علت توجه  دهند و از طرفي به يمكشور را بانوان تشكيل 

ناكافي به ورزش بانوان، توسعة ورزش كشور با كمبود 

هاي جدي  يبآسشديد ورزشكاران زن همراه بوده كه از 

يشرفت ورزش از ابعاد مختلف همگاني، قهرماني و پ

از طرفي اين جمعيت عظيم با . شود يمي محسوب ا حرفه

كمبودهاي فراواني براي جذب و پرداختن به ورزش و 

تشكيل و حمايت از . حفظ سالمتي خود مواجهند

تواند با كمترين  يمورزشي نيز  نهاد مردمي ها سازمان

تان، مشاركت ورزشي هزينه براي سازمان ورزش خوزس

در تحقيقات . خودجوش را تا حد زيادي افزايش دهد
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 انداز چشم، سند )1393(، رضوي )1392(رشيدلمير 

نيز ) 2004(و سند ورزش كانادا ) 2002(ورزش انگليس 

  ).       6، 12، 14، 19(به اين راهبرد اشاره شده است 

 عملكرد ييافزا همي و همسوسازسازي،  يكپارچه
هاي  يتفعالي استان از طريق تقويت ورزشي ها سازمان

و شوراي  خوزستانشوراي ورزش  واتاق فكر، پارلمان 

 حاضر حال در :راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان

 جدي تهديديورزش استان  كالنة حوز در نگري يبخش

 ها سازمان تعدد و پراكندگي. شود يم محسوب ورزش براي

كل ورزش و جوانان، ادارة (و تشكيالت ورزشي استان 

ها، بسيج، نيروهاي  يشهردار، ها دانشگاهآموزش و پرورش، 

 كه كند يم ايجاب...) هاي ورزشي و  هيأتمسلح، 

 ارشد مديران حضور با خوزستان ورزش كليهاي  ياستس

 ،زمينه اين در. شود تصويب و بررسي مختلف يها بخش

 سطح باالترين توان يم راخوزستان  ورزش عالي شوراي

بايد . كرداستان قلمداد  ورزش گيري يمتصم تشكيالتي

ي تنظيم ا گونه بههاي ادارة كل ورزش و جوانان را  يتفعال

 به را ورزش مختلف يها بخش انسجام و هماهنگي كهكرد 

 چيدمان در نمونه رايب بخشد؛ تحقق ممكن شكل بهترين

شوراي عالي ورزش، شوراي راهبردي و اتاق فكر از  اعضاي

و  1389(حميدي . و نهادهاي گوناگون بهره برد افراد

ي ها بخشنيز به ضرورت هماهنگي و انسجام ) 1390

مختلف ورزش دانشجويي از طريق تشكيل شوراي عالي 

  ).  20، 21(ورزش دانشجويي اذعان كرده است 

يد بر فرصت تأكبهبود نظام مديريت اماكن ورزشي با 
ي، سنج مكانمشاركت همگان از طريق نيازسنجي، 

ي مشترك از بردار بهرهسازي و ترويج فرهنگ  يخصوص

 هر در ورزش توسعة محورهاي از يكي است بديهي :اماكن

فضاهاي  امكانات و يا يافزار سخت توسعة مقولة بخشي

 سوم توسعه، برنامة پاياني يها سال در. است ورزشي

 كشور در ورزش ورزش سرانة جامع طرح مندرجات مطابق

 يها برنامهبراساس . است بوده ر مربعمت 49/0معادل 

 به توسعه چهارم برنامة پايان بايد در ميزان اين شده ينتدو

 يافته متر ارتقا 2/1متر و در پايان برنامة پنجم به  يك

كه در انتهاي برنامة پنجم توسعه هستيم و  يدرحالباشد؛ 

متر مربع  87/0سرانة ورزشي استان خوزستان  متأسفانه

ي اخير ادارة كل ورزش و جوانان ها سالدر  هرچند. است

ها و اماكن  يرساختزخوزستان توجه چشمگيري به توسعة 

در اين زمينه، . ورزشي داشته است، اما كافي نيست

يد بر دسترسي آسان و مطابق با تأكيابي بهينه با  مكان

ي ها پروژهدهي به تكميل  يتاولونيازها و عاليق مخاطبان، 

فت فيزيكي باال، بازاريابي و درآمدزايي تمام با پيشر يمهن

بهينه از اماكن ورزشي موجود، تربيت نيروهاي زبده در 

رعايت استانداردها و توجه به زمينة مديريت اماكن ورزشي، 

يري اصول مناسب تعمير و كارگ به، آنهاايمني و امنيت 

 ها ارگاننگهداري و به اشتراك گذاشتن منابع فيزيكي با ساير 

د روند مديريت و توسعة اماكن ورزشي را در ورزش توان يم

، )1388(راهبردي كه غفراني . خوزستان بهبود بخشد

و ) 1390(پناهي  يفس، )1389(، قاليباف )1389(حميدي 

ي بر آن نوع بهي خود ها پژوهشنيز در ) 1392(رشيدلمير 

  ).8، 14، 15، 16، 20( اند داشتهيد تأك

در  مؤثرو استاني  ي مليها ارگانيت تعامل با تقو
هاي تخصصي  يتهكمورزش از طريق تشكيل موقت 

ها  سازمان ةبالفعل و بالقو هاي يياز توانا استفاده :هماهنگي

مسئول در كشور موجب و غيرورزشي و نهادهاي ورزشي 

اذعان ) 2004( 1لوپ .شد خواهدخوزستان تقويت ورزش 

 از بزرگ و كوچك ورزشي يها سازمان از بسياريكرده 

 دريافت ماليي ها كمك دولت به وابسته نهادهاي و دولت

 سازماني موفقيت عوامل از مؤثر ارتباطات و كنند يم

بدني و  يت تربوجود تشكيالت ). 22(شود  يم محسوب

ي كوچك و بزرگ، ها سازمانورزش در اكثر ادارات و 

                                                           
1. Loup 
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ي مشترك را براي ادارة ها طرحفرصت همكاري و اجراي 

همكاري با . آورد يموجود  وزستان بهكل ورزش و جوانان خ

 ها دانشگاهآموزش و پرورش براي استعداديابي، همكاري با 

در ها  يونفدراسدر خصوص مسائل علمي، همكاري با 

بدني بسيج و  يت تربمسائل فني و مادي، تعامل با  خصوص

نيروهاي مسلح براي برگزاري مسابقات و استعداديابي، 

ي مشترك ها طرحنظور اجراي م ها به يشهردارتعامل با 

يي و كاراهر يك موجب افزايش ... ورزش همگاني و 

همچنين . خواهند شدبازدهي ادارة كل ورزش خوزستان 

 درهاي مهم  يكرسيق كسب از طرتواند  يماين سازمان 

در انتخابات، به قدرت و نفوذ  و شركتي ورزشي ها سازمان

ي ورزش ها گيري يمتصمها و  سازي يمتصمبيشتري در 

از اين جهت بايد با تقويت نقش مديران . كشور دست يابد

هاي كالن ورزش كشور، به  سازي يمتصمورزشي استان در 

تقويت جايگاه ورزش استان در ورزش ملي اهتمام ورزيد 

ي دسترسي به اهداف يادشده، تشكيل ها از راهكه يكي 

، )1389(حميدي . ي استا پروژههاي تخصصي  يتهكم

و كميتة المپيك كانادا ) 1392(، آقايي )1389(قاليباف 

نيز راهبردهاي مشابهي را در تحقيقات خود ) 2007(

  ). 8، 20، 23، 24( اند دهپيشنهاد كر

ارتباط دوسويه با مراكز تجاري و صنعتي استان با 
ي و تقويت انگيزة مشاركت ا حرفهيد بر حمايت ورزش تأك

طوح مختلف گذاري در س يهسرمامنظور  بخش خصوصي به

بدني و ورزش يكي از  يت تربنظام جامع  :ورزش استان

ي راهبردي ورزش كشور را عدم موفقيت در جذب ها ضعف

گذاري قلمداد كرده و در حوزة  يهسرمابخش خصوصي به 

گذاري  يهسرمامنابع مالي عدم تمايل بخش خصوصي به 

ي پايه را از تهديدات موجود دانسته است و ها ورزشدر 

ين منابع تأمي غيردولتي در ها بخشمشاركت گسترش 

مالي را يكي از راهبردهاي مقابله با تهديد و ضعف مذكور، 

هاي عوارضي،  يتمعافو طرح حمايت از بخش خصوصي، 

ي بورس كاال و خدمات ورزشي، مطالعات اقتصادي انداز راه

گذاري در ورزش، ايجاد تسهيالت مالي براي ورزش  يهسرما

ت عالي عام در ارتقاي ورزش را از جمله ي و مشاركا حرفه

ي واگذاري اختيارات اجرايي به بخش خصوصي ها برنامه

از طرفي ورزش خوزستان با وجود ). 16(دانسته است 

هاي  صنايع بزرگ نفت، گاز، پتروشيمي، فوالد و كارخانه

نظيري براي  يباز فرصت ... متعدد پوشاك، مواد غذايي و

ي از اين فرصت بردار بهرهكه حمايت شدن برخوردار است 

برد با مراكز -نيازمند برقراري ارتباط و تعامل منطقي و برد

وجود سه تيم خوزستاني در ليگ . صنعتي و تجاري است

  .     برتر فوتبال در حال حاضر گواهي بر اين ادعاست

يزباني و ميد بر كسب تأك باساماندهي نظام مسابقات 
هاي استان، باشگاه  يمتاعزام هدفمند، مديريت مناسب 

رقابت و  :كاري ها و پرهيز از موازي ينههزمحوري، حذف 

مسابقه در شكل صحيح و تكرار مناسب آن، از عوامل 

رقابت و مسابقه هدف . اصلي پيشرفت ورزشكاران است

رود، انگيزش كافي و مهمي  يمشمار  اصلي تمرينات به

سازد تا  يمبراي تمرينات روزانه است و ورزشكاران را قادر 

در مرحلة  شده آموختهي تكنيكي و تاكتيكي ها مهارت

با توجه به . يرندگ كار بهتمرينات را در بازي رسمي 

هاي باالي مسابقات و رويدادهاي ورزشي بايد با  ينههز

هايي مانند پرهيز از مسابقات موازي، تالش  ياستساتخاذ 

، اسكان و ونقل حملهاي  ينههزجهت حذف و كاهش 

و ) ها تورنمنت(ها، پرهيز از مسابقات يكباره  يمتة تغذي

نظام ) ها يگل(ي به سمت مسابقات دائمي ده جهت

كه مسابقات  از طرفي زماني. مسابقات را بهبود بخشيد

، حالت باشگاهي و خودجوش ها شهرستاني شهرها و جا به

و جذب حاميان  اندركاران دستبگيرد، احتمال تالش 

براي كسب ميزباني مسابقات نيز،  تالش. يابد افزايش مي

ها، امكانات و تجهيزات ورزش  يرساختزموجب توسعة 

توسعة منابع (قهرماني، توسعة مربيان و داوران سطح باال 
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، افزايش انگيزه براي كسب عناوين قهرماني و )انساني

. شود يمتوسعة ساير منابع پشتيبان ورزش قهرماني 

و اجتماعي، احتمال  بر مزاياي اقتصادي ميزباني عالوه

چنانچه . دهد موفقيت در ورزش قهرماني را افرايش مي

ي طالي كشورهاي ميزبان المپيك تا سال ها مدالبررسي 

ي طالي كشور ها مدالدهد متوسط تعداد  يمنشان  2004

 3/2ميزبان در دورة ميزباني نسبت به دورة قبل از ميزباني 

زباني نسبت به درصد افزايش داشته و در دورة بعد از مي

). 16(درصد افزايش يافته است 4/0دورة ميزباني نيز 

ورزش انگليس  انداز چشم، سند )1392(رشيدلمير 

نيز راهبردهايي ) 2004(و سازمان ورزش كانادا ) 2002(

  ).  12، 14، 19( اند كردهمرتبط با اين راهبرد پيشنهاد 

تدوين، اجرا و (يري روش مديريت استراتژيك كارگ به
در هدايت ادارة كل ورزش و جوانان ) رزيابي راهبردهاا

وجود  :هاي ورزشي هيأتو  ها شهرستاناستان، ادارات 

ها در ورزش استان و اجراي  مختلف برنامه مراتب سلسله

سبب خواهد شد تا روند رشد و توسعة ورزش  آنهامناسب 

ريزي كالن و  برنامه. در استان هرچه بيشتر تسهيل شود

مساعي جامعة  و ها شود كه تالش يمبب اجراي آن س

در جهت تحقق  بخش وحدتورزش در قالب چارچوبي 

هاي موازي كاسته شود و  يتفعالاهداف كالن قرار گيرد، از 

در راستاي نيل به اهداف قرار گيرد، ضمن  تالشبرايند 

اينكه معياري براي كنترل عملكرد ورزش استان فراهم 

ي و محور رنامهببدون شك رسوخ تفكر . كند يم

تر مانند ادارات ورزش  يينپاخواهي به سطوح  ياستراتژ

هاي ورزشي روند توسعه را تسهيل  هيأتو  ها شهرستان

همچنين اجراي برنامه بدون داشتن مديريت و . كند يم

ي ها مدلامروزه از . ير نيستپذ امكانارزيابي عملكرد 

در  EFQMو  BSCمختلف ارزيابي عملكرد مانند 

بنابراين، تدوين . شود يمي مختلف استفاده ها نسازما

اهداف كمي ورزش خوزستان، تدوين معيارها و 

ي ارزيابي عملكرد شخصي، واحدي و ها دستورالعمل

ة تشويق و تجليل از مديران و نام نظامسازماني و تهية 

كاركنان شايسته از جمله اقداماتي است كه بايد در اين 

، و )1392(، آقايي )1389(قاليباف . زمينه صورت گيرد

نيز بر ضرورت حاكميت ) 2008(انجمن هندبال بريتانيا 

، 23( اند كردهيد تأكتفكر استراتژيك در مديريت ورزش 

11 ،8  .(  

حاكميت رويكرد مديريت استعداد به توسعة منابع 
انساني ورزش اعم از مربيان، داوران، كارشناسان و 

 هر ورزش در صصو متخكارامد  انساني نيروي :مديران

. است آن ورزش سطح در ارتقاي مؤثر عوامل از كشور،

توسعة يك مسير علمي براي جذب، شناسايي، توسعه و 

ين نخبگان ضروري تأم منظور بهحفظ كاركنان مستعد 

رسد و بايد در كلية فرايندهاي مديريت منابع  يم نظر به

 عواملدر تحليل . انساني ورزش خوزستان لحاظ شود

و خارجي ورزش استان مشخص شد كه در ديد  يداخل 

كالن، نيروهاي انساني با وجود تعهد و انگيزة باال، از 

تخصص و كيفيت بااليي برخوردار نيستند و به لحاظ كمي 

هاي ورزش استان  يتفعالنيز پاسخگوي حجم باالي 

توجه  ونيستند؛ براي رفع اين معضل، بازنگري اساسي 

اد در ورزش استان ضروري جدي به نظام مديريت استعد

يت و توان ظرفتوان از  يم راه ينادر . رسد يم نظر به

ي تربيت بدني براي ورود افكار ها دانشكدهو  ها دانشگاه

همچنين در شرايط كنوني . جديد و علم روز استفاده كرد

كه استخدام افراد جديد با چالش و عدم بازدهي مواجه 

شود كه كمبود  يماست، وجود نيروهاي داوطلب سبب 

ي و كارمندان رسمي در ورزش استان ا حرفهنيروهاي 

. هاي منابع انساني به حداقل برسد ينههزجبران شود و 

يي در جو مشاركتداوطلبان با انگيزة بسيار باال و 

هاي ورزشي، حلقة ارتباط بين مديريت ورزش  يتفعال

 نيازها و نظرهاي مردم را. كند يماستان و مردم را برقرار 
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شده را  ينتدوي ها برنامه وبه مديران ورزشي منتقل كرده 

 كردن فعال. منطبق با نظرها و نيازهاي آنها خواهد كرد

يري داوطلبان در برگزاري كارگ به، نهاد مردم يها كانون

مربيان و  فهرستتهية  ورويدادهاي ورزشي، شناسايي 

ها و مسابقات عمده به  يتفعالداوران داوطلب و واگذاري 

توانند  يمهاي مردمي فعال راهكارهايي هستند كه  يگاهپا

. منظور عملياتي كردن نظام داوطلبي استفاده شوند به

به ) 1391(و مظفري ) 1389(، قاليباف )1389(خبيري 

  ).8، 18، 25( اند داشتهاي  يژهواين راهبرد توجه 

يد بر ورزش مدارس تأكتوجه به ورزش سطوح پايه با 

كثرت  سبب به :استعداد ورزشكاران و رويكرد مديريت

و  هر رشتة ورزشي در فعاليت به مند عالقه ورزشكاران

باال ديگر  سوي از و گذاري، يهسرماامكانات و  محدوديت

 و ورزشكاران زبده مالي تربيت و زماني هاي ينههز بودن

 بايد كسب موفقيت، اطمينان ضريب افزايش منظور بهنيز 

 يابياستعدادطي فرايند  رزشيو رشتة هر در برتر افراد

 در حال حاضر در ورزش خوزستان،). 26(شناسايي شوند 

 استعداديابي وجود براي اجرايي و جامع يكپارچه، طرحي

 ورزش متولي نهادهاي ميان هماهنگي همچنين. ندارد

) يژه آموزش و پرورشو به( استعداديابي بحث در قهرماني

و ة حجم واسط بهي، آموز دانشورزش . است ضعيف

هاي  يتقابلي نفرات، سرشار از استعدادها و گستردگ

ي هدايت و كاناليزه شود، درست بهورزشي است كه اگر 

نقش بسزايي در پويايي و نشاط جامعه خواهد داشت و 

امروزه . ي قوي براي ورزش قهرماني خواهد بودا پشتوانه

اگر كشورهاي پيشرفتة دنيا در تمامي سطوح ورزشي به 

اند، بايد  هاي چشمگيري دست يافته يتموفقها و  يشرفتپ

هاي آن را در شناخت اهميت ورزش مدارس و  يشهر

ادارة كل ورزش و . وجو كرد بسترسازي مناسب جست

جوانان خوزستان نيز بايد بداند كه موفقيت در ورزش 

ي ورزش مدارس كاراي از مسير ا حرفههمگاني، قهرماني و 

ها در  گذاري يهسرمادامات و ين اقتر كوچكگذرد، زيرا  يم

خبيري . اين زمينه، بيشترين نتايج را در پي خواهد داشت

نيز در ) 1392(و آقايي ) 1390(، سيف پناهي )1389(

 اند داشتهاي بر استعداديابي  يژهويد تأكراهبردهاي خود 

)25 ،23 ،16   .(  

تشكيل كميتة اقتصاد و بازاريابي با رويكرد توسعة 

با توجه به اينكه ادارة كل  :ار ورزش استاندرآمدهاي پايد

ورزش و جوانان يك سازمان دولتي و مردمي است كه 

مقاصد تجاري و درآمدزايي ندارد؛ از طرفي بودجة دولتي 

يست و نهاي زياد آن  يتفعالموجود متناسب با حجم 

دهد، بنابراين ادارة كل ورزش  ينمكفاف مخارج موجود را 

ن بخشي از منابع خود از خارج از يتأمو جوانان ملزم به 

در اين زمينه تشكيل كميتة بازاريابي با . سازمان است

هدف ايجاد درآمدهاي پايدار در ورزش استان ضروري 

ي مالي و تصويب آن ها دستورالعملتدوين . رسد يمنظر  به

هاي ورزشي  هيأتربط، الزام و حمايت  يذاز سوي مراجع 

ي و آموزشي ا مشاوره ة خدماتارائبه جذب اسپانسر، 

ي سپار بروني ورزشي، ها باشگاهها و  هيأتبازاريابي به 

ها و  يشگاهنمابرگزاري هاي بازاريابي،  يتفعالبخشي از 

هاي تجاري  يتفعالاخذ مجوزهاي ي ورزشي، ها فروشگاه

ها و اماكن  هيأتها و اماكن ورزشي و ترغيب  در هيأت

خشي از اقداماتي ورزشي به خريد تجهيزات توليد داخل، ب

خبيري . تواند در اين زمينه انجام گيرد يماست كه 

نيز ) 2004(ي سنگاپور تاكرا سپكو فدراسيون ) 1389(

در راهبردهاي خود به ضرورت تشكيل كميتة بازاريابي 

  ).  10، 25( اند كردهاشاره 

گسترش رويكرد علمي به ورزش استان از طريق 
كز آكادميك و بهبود نظام آموزش، تعامل با مرا

آنچه مسلم است نحوة  :سازي سيستم مديريت دانش يادهپ

تر از گذشته متكي بر  يعلمادارة امور ورزش در استان بايد 

ي توسعه نيز در بخش ها برنامهدر . روند تحقيق و توسعه باشد



  59                                                                         )بخش ورزش(تدوين برنامة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان 
 

 

ها، اهداف كيفي، راهبردها و اقدامات اجرايي همواره  ياستس

ي اول و ها برنامهدر . استيد شده تأكبر علمي كردن ورزش 

هاي تحقيقاتي، علمي و  ينهزمدوم توسعه فراهم ساختن 

ي فني و تخصصي با ها مهارتآموزشي و همچنين ارتقاي 

هاي جهان، افزايش دانش فني نيروي  يشرفتپتوجه به 

يكي از . هاست برنامهانساني متخصص از جمله اهداف كيفي 

ارهاي اجرايي ي تدوين طرح جامع كه در راهكها ضرورت

برنامة سوم توسعه وجود دارد، علمي كردن امر تربيت بدني و 

براي عملياتي شدن اين موضوع وجود . ورزش است

و وجود  آنهايالن التحص فارغي تربيت بدني و ها دانشكده

كرده در بدنة ورزش استان را  يلتحصمديران و مسئوالن 

شجويان دان. يك فرصت و قوت تلقي كرد عنوان بهتوان  يم

توانند با راهنمايي استادان نيازهاي  يمتحصيالت تكميلي 

علمي تحقيقاتي ورزش استان را پوشش دهند و هرچه بيشتر 

 گودرزي. ورزش را به طرف علمي شدن مساعدت كنند

يت تربي ها دانشكده مشاركت و همكاري توسعةنيز ) 1386(

 بيان كشتي ورزش كردن علمي هاي ياستراتژ از رابدني  

  ). 27( كردند

تحقق ورزش پاك و معرفتي با تقدم رويكرد آموزش 
و پيشگيري نسبت به رويكرد انضباطي در حوزة فرهنگ 

هاي ورزش در آن است  ييتوانايكي از  :و اخالق ورزشي

ي از فضايل ا مجموعهمحلي براي پرورش  عنوان بهكه 

اخالقي است كه همراه با آن سالمتي بدن و ارضاي حس 

از آنجا كه . يي از راه سالم را نيز در پي داردجو يبرتر

ة فرهنگ آن دهند انعكاساي  يينهآورزش هر جامعه، چون 

جامعه است، ادارة كل ورزش و جوانان خوزستان بايد به 

اي داشته باشد كه در  يژهومقولة فرهنگ و اخالق توجه 

يك  عنوان بهيت ادارة كل نيز به آن اشاره شده و مأمور

 هاي يتفعال. ا مورد توجه ويژه قرار گرفته استراهبرد مجز

باشد كه  يا گونه بايد بهدر سطح استان خوزستان ورزشي 

تقويت  را در ورزشكاران پهلوانيو روحية  ايمان، معنويت

كار ورزشكاران  ةفوق سرلوح هاي يژگيو همواره و كند

هاي ناسالم و غيرمفيد در بين  يسرگرمافزايش . باشد

ي نامطلوب غربي و بيگانه، ها فرهنگو رواج جوانان، هجوم 

ي اخالقي و فرهنگي ورزش و ها جنبهبه مخاطره افتادن 

موانع فرهنگي و اجتماعي شركت بانوان در ورزش از جمله 

عواملي هستند كه فضاي فرهنگي و ورزشي كشور و 

نظر بسياري از دانشمندان علوم . كنند يماستان را تهديد 

هاي  يدانمين تر مناسبورزش از  تربيتي بر اين است كه

توان بسياري از اهداف  يمتربيتي است، زيرا از اين مسير 

تربيتي و اصول اخالقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را 

بايد در ورزش استان جرياني . برانگيخت و آموزش داد

وجود آورد و تفكر جوانمردي و پهلواني را در  ارزشي به

دارة كل ورزش و جوانان بايد ا. جامعه بسط و گسترش داد

سازي فرهنگي در بين ورزشكاران و  يانجردر راستاي 

هاي  يناهنجارقهرمانان ملي اقدام كرده و در مقابل بروز 

همچنين . عمل نكند منفعالنهاخالقي در فضاي ورزش 

در مهندسي افكار عمومي و حساس كردن  ها رسانهنقش 

رهنگي در فضاي آن نسبت به پيگيري مطالبات تربيتي و ف

راهبردي كه در تحقيقات . ورزش نبايد ناديده گرفته شود

 صورت بهنيز بر آن ) 1392(و رشيدلمير ) 1389(قاليباف 

  ).  8، 14(يد شده است تأكمجزا 

با جامعه از طريق توسعة روابط عمومي و  مؤثرارتباط 
ي و رسان اطالعي در جهت ا رسانههاي  يتفعالافزايش 

وابط عمومي يعني مديريت ارتباط بين ر :ترويج ورزش

، داشتن رابطة خوب با يدار سازمان و مخاطب، هنر مردم

كه  ييها تالش براي كسب همكاري مردم و گروهو  ديگران

نقش  ةدهند اين تعاريف نشان. اهميت داردسازمان براي 

ارتباط بين سازمان و  يمؤثر روابط عمومي در برقرار

ارتباطي در روابط  هاي يتتوسعة فعال .مخاطب است

ها جريان  ارتباط با مردم و رسانه هاي يتعمومي اعم از فعال

مبادلة پيام بين سازمان و مخاطب را دوسويه كرده و 
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بازخورد الزم را در جريان ارتباطي خود با مخاطبان در 

و از  كند ميايجاد  المللي ين، ملي و بيسازمان ابعاد درون

رگذاري مثبت در سطح اين طريق آثار كالن و تأثي

بنابراين ادارة كل ورزش و . دارد سازماني يها برنامه

در  ها رسانههاي روابط عمومي و  يلپتانسجوانان نيز بايد از 

يرگذاري بر افكار عمومي و اشاعة فرهنگ تأثجهت نفوذ و 

زاده  يخسرو، )1386(گودرزي . ورزش استفاده كند

نيز توسعة  )1391(و مظفري ) 1389(، حميدي )1387(

را از راهبردهاي مهم  ها رسانهروابط عمومي و ارتباط با 

  ).9، 18، 20، 27( اند برشمردهتوسعة ورزش 

يد بر تأكاجراي طرح آمايش ورزش خوزستان با 

آمايش سرزمين در ورزش با  :ي پايه و پرمدالها ورزش

ي انسان، فضا و فعاليت زمينة ها مقولهبرقراري ارتباط بين 

گذاري در  يهسرمابنابراين . كند يمبهينه را فراهم  يور بهره

هاي موجود و  يتقابلهر شهرستان براساس استعدادها و 

يي كه از شانس مدال بيشتري ها ورزشتمركز بيشتر روي 

ي ورزش قهرماني ور بهرهتواند كارايي و  يمبرخوردارند، 

استان خوزستان از گستردگي بااليي . استان را افزايش دهد

ردار است و تمركز صنايع مرتبط با نفت و گاز در برخو

برخي نقاط استان، تنوع قومي و فرهنگي، وجود مناطق آزاد 

... و  ها رودخانه، ها كوهوهوايي، وجود  تجاري، تنوع آب

و شهرهاي استان رقم  ها شهرستانشرايط متفاوتي را در 

هاي ورزشي هر منطقه  يزير برنامهزده است كه بايد در 

نيز ) 1392(در اين خصوص رشيدلمير . شوندلحاظ 

ي ورزشي و اجراي طرح ها رشتهبندي  يتاولوضرورت 

آمايش سرزمين در ورزش خراسان رضوي را گوشزد كرده 

  ).  14(است 

هاي حقوقي و رفع موانع اداري و  يتفعالتقويت 
 :ساختاري جهت تسريع امور و تسهيل توسعة ورزش

 با ورزشي نهادهاي كه كند يم بيان )1997( 1كريماديس

                                                           
1. Kriemadis 

 دولتي مقررات و قوانين نزول،ي ها دوره همچون مشكالتي

 محيط در گرفتن قرار و مالي مشكالت محدودكننده،

). 28( مواجهند محيطي تغييرات از حاصل رقابتي

 محيط زائد در يبوروكراس حذف حقوقي و هاي يتحما

يدبخش تسريع و نو تواند يم بخش اين در كشور اداري

  . گذاران باشد يهسرما ورودل توسعة ورزش و تسهي

يس دهكدة بزرگ تأسدرخواست كتبي  وپيگيري 

با توجه به ضرورت  :ورزشي جنوب كشور در خوزستان

ي امكانات استاندارد مسابقات و رويدادهاي آور فراهم

المللي در كشور و همچنين تصميم اخير وزارت ورزش  ينب

شي در جهات ي بزرگ ورزها دهكدهيس تأسبر  مبني

چهارگانة كشور، استان خوزستان اين ظرفيت و پتانسيل 

 ها پستي خود شامل تصدي ها قوترا دارد تا با استفاده از 

ي ملي ورزشي، تعامالت ها سازمانهاي مهم  يكرسو 

خوزستان با وزارت ورزش،  ورزشمناسب مديران ارشد 

ة باال و صبغ، پيشينه و ...استانداري، مجلس و 

ي ها باشگاهتعدد  هاي متعدد ورزش خوزستان، يقهرمان

، درآمد حاصل از اماكن ها استاني نسبت به ساير ا حرفه

يي مانند ها فرصتيري از گ بهرهورزشي و همچنين با 

ها و  يتفعالفراواني صنايع نفتي و غيرنفتي جهت حمايت 

ي بزرگ ورزشي، عالقة استاندار محترم و مسئوالن ها پروژه

ي، ريلي و ا جادهي ارتباطي ها راهش، وجود استاني به ورز

هوايي، ورزش دوستي و عالقة عامة مردم خوزستان به 

ورزش، موقعيت جغرافيايي مرزي، وجود بنادر، مناطق آزاد 

ي صادرات و واردات، شرايط اقليمي، تنوع ها كانالو 

يس تأسدر جهت ... ي گردشگري و ها جاذبهوهوايي و  آب

  .ب كشور گام بردارددهكدة بزرگ ورزشي جنو

گسترش روابط ورزشي با كشورهاي همسايه از طريق 

موقعيت مرزي استان  :هاي مشترك يتفعالتقويت 

تواند  يمخوزستان و اشتراكات زباني با كشورهاي همسايه 

المللي براي ورزش  ينبيك فرصت همكاري  عنوان به
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برد از اين - خوزستان مطرح شود تا در يك رابطة برد

در اين زمينه، . جهت توسعة ورزش استفاده كند فرصت در

ي ها رشتهها و  يطهحتواند در  يماستان خوزستان 

اي كه ضعيف است، از كشورهاي همسايه كمك  يورزش

ي آموزشي مشترك با ها دورهبرگزاري . بگيرد و برعكس

يد بر ميزباني خوزستان، عقد تأككشورهاي همسايه با 

ي موفق به ها رشتهدر قرارداد و اعزام مربي و مدرس 

ي ها كالسكشورهاي همسايه جهت مربيگري و برگزاري 

ي كشورهاي همسايه با ا حرفهآموزشي، جذب ورزشكاران 

توجه به اشتراكات فرهنگي و زباني و برگزاري اردوها و 

مسابقات مشترك با كشورهاي همسايه از جمله اقداماتي 

كار  رد بهسازي اين راهب يادهپتواند در جهت  يماست كه 

  .گرفته شود

شود كه ادارة كل ورزش و  يمدر نهايت پيشنهاد 

شده را سرلوحه و نقشة كار  ينتدوجوانان خوزستان، برنامة 

ترين سطوح  يينپاخود قرار دهد؛ تفكر استراتژيك را تا 

كه استراتژي، كار هر روز  طوري ورزش استان نفوذ دهد، به

 ها مشوقاير هر كس را مشخص كند؛ براي اجراي آن س

و ارتقا را به آن گره  پاداشمانند حقوق، مزايا، حمايت، 

  .را ارزيابي و كنترل كند ها برنامه گام به گامبزند و اجراي 
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