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 ریزی راهبردی مدیریت ورزشی در استان خراسان شمالیبرنامه

 3نژاد، قاسم عباس 2کوشکی، غالمحسین شاکری 1محمدرضا خجسته 

 ،واحد مشهددکتری ، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسالمی دانشجو  - 1

 مدیریت کسب و کار DBAدانشجوی دکتری  -2

 کارشناس ارشد ، مدیریت ورزشی -3

 

 چكيده

درمورد  برنامه ریزي راهبردي فرآیندي است كه سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و كوششهاي خود را

كرده و هدف از اجراي آن  اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یكدیگر تركیب و ادغام

دستیابی به نتایج سازمانی در آینده است . یكی اهداف مهم در سازمانها مدیریت منابع انسانی است كه مهمترین 

 ریزي استراتژیک در سازمان است .شاخص برنامه

ریزي راهبردي مدیریت ورزشی در اداره كل ورزش هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامه هدف:

ریزي  كارآمد و باشد تا به این وسیله مدیران ورزشی بتوانند از طریق مدیریت و برنامهجوانان خراسان می

 استراتژیک نقش مهم و مؤثرتري در توسعه و تعمیم ورزش استان در بلندمدت داشته باشند.

: روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف و ماهیت كاربردي بوده و از نوع مروري روش شناسی

 باشد.می

كه در این استان در حال حاضر مدیریت ورزشی با  میدهد نشان پژوهش از دست آمدهبه نتایج ها:یافته 

اي و هاي كتابخانهبته در بررسیساختار فعلی نتوانسته است محیطی شاد و جذاب براي كاركنان فراهم نماید.ال

پژوهشهاي انجام شده در سایر استانها نیز مشخص شده كه  این وضعیت فراگیر بوده و مدیران فعلی به دالیلی 

ریزي خوب و كارآمد در حوزه مدیریت با رویكرد راهبردي به تشكیالت اند از برنامهچون عدم تخصص و ... نتوانسته

ه این امر ناشی از عدم عدم آشنائی مدیران استانی با نقش مهم و تأثیرگذار مدیریت ورزش كمک شایانی بكنند ك

 باشد.وري ورزش استانها میراهبردي  بر بهره

ریزي راهبردي در حوزه ورزش حركت : اگر مدیریت ورزش بتواند به سمت و سوي برنامهنتيجه گيری

شود تا كوتاه مدت و بی نتیجه ترجیح دهد این امر موجب می ریزیهايریزي استراتژیک را بر برنامهنماید و برنامه

 اي عمل كردن در مدیریت ورزشی استان به نحو چشمگیري كاهش یابد. در آینده شیوه سلیقه

 مدیریت راهبردي،تحلیل استراتژیک ، منابع انسانی،رویكرد استراتژیک واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

 زیادي مواجه تالطم با محیط هستیم، مختلف هايزمینه در شگرف تحوالت و تغییرات شاهد كه امروز دنیاي در

 نگرآینده كه بهره گیرند ریزيبرنامه نوعی از باید موفقیت براي سازمانی هايسیستم .كرده پیدا زیادي شدت رقابت و است

 و سازمان بر تأثیر آنها بلندمدت)استراتژیک( زمانی افق در محیطی، عوامل شناسایی ضمن طوریكهبه باشد، گرامحیط و

 با و كرده شناسایی را ریزي محیطیبرنامه همان واقع در ریزي،برنامه نوع این .كند مشخص را آنها با سازمان تعامل نحوة

 اهداف، این به دستیابی براي و كندمی سازمان تنظیم براي بلندمدت اهدافی سازمان، مأموریت و اندازچشم داشتن نظر در

 انسانی، )مالی، سازمان محدود منابع كنندمی مشخص كند كهمی راهبردهایی انتخاب به اقدام راهبردي، هايگزینه بین از

 نتایج بهترین زمان، و منابع اتالف بدون تا یابند اختصاص دارهاي اولویتفعالیت از یک كدام به باید تسهیالت( و امكانات

 دست آید. به وريبهره بیشترین و شوند حاصل

هدف  اگر و برود خواهدمی كجا به داندنمی سازمان آن نشود، مشخص هدفی سازمان یک براي كه زمانی تا

 كه خواهان سیستمی هر بنابراین .برسد هدف آن به چگونه داندنمی سازمان آن نشود، ریزيبرنامه ولی شود، مشخص

 برنامة تا براساس كند تعیین نیز را هدف آن به رسیدن زمان و نحوه و باشد داشته مشخص اهدافی باید است، موفقیت

 و شناسایی را انحرافات احتمالی تا باشد خود حركت بر ناظر همواره و برود پیش نظر مورد اهداف سوي به شده تهیه

 1 كند. تعدیل

متأسفانه  كه كرد اذعان باید اما شودمی صرف ورزش امر در معنوي و مادي منابع از چشمگیري بخش ساالنه

 بلكه .نیست توجه مورد ورزش توسعة براي مناسبی برنامة اصوالً و ندارد وجود كشور ورزش در دقیقی بندياولویت

 . شوندمی گذاشته اجرا به منطقی اهداف و روشن اندازچشم بدون هابرنامه و هافعالیت

از  آگاهی و تخصص بدون ها،طبیب شبه كه گرددبازمی هایینسخه به تلخ واقعیت این از دیگري بخش 

 سختتر تر وپیچیده را درمان بلكه شود،نمی حاصل شفا تنها نه متأسفانه و كنندمی تجویز كشور، ورزش مزمن بیماریهاي

 بلند هايقله و تحقق است حال در علمی نگاهی با كشورها از بسیاري در ورزش توسعة امر كه است حالی در این .سازدمی

 ولی دارد، وجود زمینة مناسبی حیث این از و است انسانی استعداد دریاي نیز ایران .شوندمی فتح دیگري از پس یكی

 در تريعمیق ریشة احتماالً نیز این مسئله خود كه كرد جستجو شایسته ریزيبرنامه فقدان در باید را مشكل ریشة ظاهراً

 مناسب توسعة توقع نباید كه است وضع بدیهی این با .دارد اصلی و واقعی مشكالت به نسبت ناآگاهی و شناخت عدم

 .2داشت را ورزش

 ايمجموعه آوردن فراهم مستلزم ورزش، بدنی  و تربیت هايبرنامه موفق و مطلوب اجراي و مدیریت شک بدون

 و اماكن از مطلوب برداريبهره و توسعه و آنها ایجاد مهمترین شرایط، این همة رأس در .است امكانات و شرایط از

 كمیت و كیفیت .فضاهاست این به مندانعالقه آسان منظور دسترسیبه الزم تسهیالت ساختن فراهم و ورزشی تأسیسات

  .است آینده نسل به ما تعهد و منعكس كنندة دانش سازیم،می كه ورزشی فضاهاي

 هاییفرصت وجود از باید هنوز در شرایط مطلوبی نیست و شمالی خراسان استان ورزشی فضاي سرانة هرچند

 تشكیالت ورزشی وجود ورزش، در گذاريسرمایه براي خصوصی بخش تمایل مناسب، هوایی و آب و طبیعی شرایط مانند

 در ورزش به استان مسئوالن مساعد و نگرش مسلح نیروهاي شهرداري، دانشگاهها، پرورش، و آموزش سازمانهاي بدنة در
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 ( 1389 ) قالیباف ،( 1389 ) حمیدي ،( 1390 ) پناهیكه سیف كرد استفاده ورزشی اماكن كیفی و كمی توسعة جهت

 .اندداشته تأكید بر آن خود راهبردي پژوهشهاي در نیز ( 1387 ) غفرانی و

 ریزی راهبردیبرنامه

 آن به دستیابی جهت آنچه تعیین و سازمان یک براي مطلوب آینده تعریف فرآیند واقع در راهبردي، ریزيبرنامه

. شودمی پرداخته( خارجی و داخلی از اعم) محیطی شرایط ارزیابی و بررسی به ریزيبرنامه نوع این در. باشدمی است، الزم

 نیز بحرانی موضوعات كار، این ي نتیجه در. است سازمان محیطی تحوالت و تغییر شناخت ارزیابی، این حقیقت، در

 در را آنها به پرداختن سازمان اعضاي كه شوند می نامیده بحرانی دلیل این به عوامل و موضوعات این. شوندمی شناسایی

 ارزیابی هايشاخص ارائه ریزيبرنامه نوع این مزایاي از دیگر یكی. اندداده تشخیص ضروري و مهم كامالً  سازمان، موفقیت

 برنامه متن در عینی اهداف اینكه دلیل به. گرددمی استخراج آن از( شده كمی اهداف) عینی اهداف به توجه با كه است

 ايویژه اهمیت از خود نوبه به این كه گیرد می صورت مداوم طور به سازمان از درونی ارزیابی نوع یک واقع در هستند،

 سازي پیاده و تدوین در سازمانی سطوح كلیه كه است این شود،می اشاره آن به پایان در كه دیگري ویژگی. است برخوردار

 سطوح كلیه حركت و شده تعیین سازمان، ماموریت به نیل راستاي در سازمان اعضاي تک تک ماموریت و بوده دخیل آن

 با آن تمایز وجه و راهبردي ریزي برنامه كلیدي نقاط از موارد این. است شده تنظیم مجموعه اهداف با متناسب سازمانی،

 .4 است ها برنامه سایر

 ها، سازمان در مدیریتی رویكردهاي كارآمدترین از یكی عنوان به راهبردي، ریزي برنامه امروزه اساس همین بر

 مدیریت و ریزي برنامه كنونی متغیر و پیچیده سیال، جهان در. است گرفته قرار ریزان برنامه و نظران صاحب مدنظر

 و شناخت براي است مدلی و سریع؛ تغییرات با شدن روبرو براي جوامع و ها سازمان به كمک براي است راهی راهبردي،

 بر تسلط و ها موقعیت و ها فرصت از بهینه استفاده و سازمان ضعف و قوت نقاط شناسایی: مانند مسائل، مهمترین حل

 در و پررقابت جهان برابر در موثر اقدامی واقع در و اندازند؛ می خطر به را سازمان موجودیت كه تهدیدهایی و ها ضعف

 :تا كند می كمک سازمان به راهبردي ریزي برنامه واقع در. باشد می تغییر حال

هاي اخیر توجه به برنامه ریزي جامع یا استراتژیک، به طور روز افزون افزایش یافته و تنها راه اثر بخشی و در سال

جستجو شده است، به طوري كه از نیمه دوم قرن بیستم تا كنون باعث كارآمدي در بهره گیري از این شیوه برنامه ریزي 

و  منظم یا دیدگاه نگرش راهبردي نوعی ریزي (. برنامه1811رشد و تحول بسیاري از سازمانها شده است )سیف پناهی، 

 درونضعف  وبرآورد نقاط قوت  پردازد.می توجه به محیط با  اهدافش بررسی سازمان و به بطوركلی كه است تحلیلی

كمک راهبردي هاي ریزيبرنامهدر  مدیران هدایت به راهنمایی و سازمانهاي رقیب نیز سازمان ومقایسه توانایی سازمان با

 (.1831)كامرانی،  كندمی

موفقیت  كننده مهم از اعتبار وگیرد یک عامل پیشگویی مورد استفاده قرار می ریزي راهبرديمیزانی كه برنامه

 یک عامل كلیدي و ریزي راهبرديكه برنامه دتأكید دار شود. در این خصوص، ادبیات پیشینه قويمحسوب می یک سازمان

 ةیكی از معیارهاي شناخت سالمتی سازمان درچرخ (.2114ماچادو، ) برتري سازمانی است بسیار مهم درعملكرد سیستم و

ها باید براي رویارویی با یرات شتابان محیط، سازمانپذیري، توانایی شناخت تغییرات محیطی است. به علت تغیتطبیق

تر خود را با شرایط متغیر محیطی تطبیق دهند. هاي خود را افزایش دهند؛ یعنی باید بیاموزند چگونه سریعتغییر، توانایی

طوري كه دارد. بههمچنین موفقیت یا شكست هر سازمان  و راهبرد قابل انكاري برغیر این تغییرات، اثر بسیار مؤثر و
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تنها به دلیل عدم همراهی با این  اند، با تغییر مختصات محیطی وموفق بوده ها سودآور وها كه سالسازمان بسیاري از

 .6 اندنابودي مواجه شده تحوالت با ورشكستگی و تغییرات و

ها وجود ندارد. ي همه شركتایگور آنسوف اولین متفكر بزرگ استراتژي نشان داد هیچ الگوي ثابت موفقیتی برا

وي معتقد بود یک شركت باید استراتژي خود را با سرعت و وسعت تغییرات محیط همگام سازد و اطمینان یابد كه 

ها، نهادها و دوایر دولتی مسئول (. سازمان1811مدیریت آن، قابلیت و صالحیت هماهنگی با شرایط متغیر را دارد )نورتون، 

ها و بی استراتژي هایی هستند كه با استفاده از پول ملت )پرداخت كنندگان مالیات( بتوانند برنامهتدوین، اجرا و ارزیا

اي، هاي دولتی، به صورت فزایندهخدماتی را كه مبتنی بر هزینه و منفعت باشد به بهترین شكل ممكن ارائه نمایند. سازمان

 2بتوانند بر میزان اثربخشی و كارآیی خود بیفزایند . كنند تااز اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک استفاده می

 

 نقش باشگاههای ورزشی در توسعه و تعمیم ورزش استان

 از ايحرفه و قهرمانی ورزش ارتقاي و سو یک از ورزش كردن عمومی در مؤثري نقش بسیار ورزشی باشگاههاي

 با همچنین مختلف، هايرشته در ورزشكار تربیت و ورزش به جوانان جذب و انگیزه ایجاد باشگاهها با .دارند دیگر سوي

 ایجاد در اقتصادي بنگاههاي عنوانبه باشگاهها نقش .میشوند جوامع در نشاط و شور باعث رقابتهاي ورزشی برگزاري

 سطوح ملی، در درآمدزایی نتیجه در و مردمی مشاركتهاي و گذاریهاسرمایه جذب دولت، تصدیگري امور مشاغل، كاهش

 استعدادهاي مانند قوتهایی با داشتن باید شمالی خراسان ورزش نابراینب است. مهم بسیار محلهاي حتی و شهري استانی،

 نگرش و عالقه مانند فرصتهایی از حداكثري استفادة اماكن ورزشی جدید و استاندارد ، زمینة داشتن و ورزشی فراوان

 وجود و متعدد هايكارخانه و صنایع وجود ورزش، در گذاريسرمایهبراي  خصوصی بخش تمایل ورزش، به مردم مثبت

 ورزشی باشگاههاي توسعة راه از مهم این كه كند فراهم را غیردولتی و ارگانهاي دولتی سایر بدنة در ورزشی تشكیالت

 8میشود فراهم

ورزش،  به الكترونیكی و نوشتاري شنیداري، دیداري، هايرسانه عالقة و تعدد ورزش، به مردم بیشتر مثبت نگرش

بزرگ صنعتی در استان )فوالد،  هايكارخانه و صنایع وجود و ورزش در گذاريسرمایه براي خصوصی تمایل  بخش

 ورزشی تشكیالت وجود اینكه ضمن .است كرده فراهم را ورزش سازيپتروشیمی،سیمان،آلومینیوم و ...( فرصت خصوصی

واگذاري  و تمركززدایی فرصت  مسلح نیروهاي شهرداریها، دانشگاهها، پرورش، و آموزش مانند سازمانها سایر در بدنة

 4است نموده فراهم را كل ورزش و جوانان ادارة هايفعالیت مالی بار كاهش آن به دنبال و هافعالیت
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 بيان مسئله 

 از اهرم گیري هوشمندانهبهره با كشورها از شده تا بسیاري موجب یادشده هايزمینه در ورزش ارزشمند كاربرد

 و علمی يبكوشند. تحقیقات گسترده مرزهاي خویش درون در پدیده این ارتقاي و رشد براي خویش، علمی و اقتصادي

 توجه مبین كشورها، ورزشیهاي تیم و قهرمانان ورزشی هايافزودن توانمندي براي مختلف علوم هايیافته از استفاده

 2اندداشته معطوف تربیت بدنی و ورزش به امر آنان كه است ايویژه

گردد؛ اما باید اذعان كرد كه متاسفانه ساالنه بخش قابل توجهی از منابع مادي و معنوي در امر ورزش صرف می

ها و بندي دقیقی در ورزش كشور وجود ندارد و برنامه مناسبی براي توسعه ورزش مورد توجه نیست. بلكه فعالیتاولویت

شوند ها، بدون چشم انداز روشن و اهداف منطقی كه در سطح ملی مورد پذیرش قرار گرفته باشند به اجرا گذاشته میبرنامه

 2شونداي تعقیب میو تحقق آرزوهاي بزرگ بصورت تصادفی و سلیقه

 هدف اگر و برود خواهدمی كجا به داندنمی سازمان آن نشود، مشخص هدفی سازمان یک براي كه زمانی تا

 موفقیت خواهان كه سیستمی هر بنابراین. برسد هدف به چگونه داندنمی سازمان نشود، ریزيبرنامه ولی شود، مشخص

 به شده تهیه برنامة براساس تا كند تعیین نیز را هدف آن به رسیدن زمان و نحوه و باشد داشته مشخص اهدافی باید است،

 .6 كند تعدیل و شناسایی را احتمالی انحرافات تا باشد خود حركت بر ناظر همواره و برود پیش نظر مورد اهداف سوي

 تاضمن استاجرایی هايبرنامه و هااستراتژي كالن، اهداف نیازمندتدوین دیگر سیستم هر ماننده نیز ورزش

 اطالعاتی و فیزیكی انسانی، مالی، منابع رفتن هدر و رفتن بیراهه كاري،دوباره هرگونه از بتواند حركت مسیر از آگاهی

ها ناگزیرند بطور دائم بر رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت كنندتا بتوانند در زمان مناسب و . امروزه سازمانورزد اجتناب

-آور در حال تغییر است، دیگر نمیبرحسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. در دنیاي كنونی كه با سرعتی سرسام

هایی موفق خواهند بود كه هاي شهودي استفاده كرد. امروزه سازمانهاي یكباره و مبتنی بر قضاوتگیريز تصمیمتوان ا

هاي مختلف ریزي راهبردي را از جنبهبتوانند از مدیریت راهبردي نهایت بهره را ببرند. دانشمندان بسیاري اهمیت برنامه

 .7ها توافق دارند ریزي راهبردي با عملكرد مطلوب سازماننامهمورد بررسی قرار داده و همگی روي همبستگی بر

هاي تربیت بدنی و ورزش در برنامه پنجم بدون شک اسناد فرادستی نظیر طرح جامع ورزش كشور و سیاست

هاي توسعه ورزش است. از طرف دیگر، رشد و بالندگی ورزش كشور در ابعاد توسعه چراغ راه روشنی پیش روي فعالیت

ها وابسته است. براي اجراي برنامه هاي ملی و كالن مختلف آن تا حد زیادي به وجود ادارات ورزش اثربخش در استان

كشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه هاي و استانمناطق  كلیه و همه جانبه با دیدي وسیعورزشی باید 

محول آن خاص به  یهر منطقه، نقش و مسئولیتو شرایط  استعدادها، هاابلیتق ها،ساس توانمنديا بر وداد  و شناسایی قرار

هماهنگ نمود. در این میان شرایط خاص استان خراسان  امكانات محلی و نیازها هاي توسعه ورزش را باكرد و برنامه

لی پژوهش حاضر این است كه نماید. بنابراین سوال اصریزي راهبردي با توجه به مقتضیات را روشن میشمالی لزوم برنامه

ها و اهداف اداره انداز، ماموریت، ارزشبرنامه راهبردي متناسب با استان خراسان شمالی در حوزه ورزش چگونه است؟ چشم

هاي ها و تهدیدهایی دارد؟ و راهبردها و برنامهها، فرصتها، ضعفكل ورزش و جوانان خراسان شمالی چیست؟ چه قوت

  مناسب آن كدامند؟
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 ضرورت و اهميت پژوهش

ها در سطح جهان شده است؛ هاي ورزشی، باعث رشد و گسترش این فعالیتافزایش تقاضا براي شركت در فعالیت

ها و نهادهاي ختلفی به وجود آمده است كه حاكی از اهمیت ها، سازماناي كه براي پاسخگویی به این تقاضا، جنبشبه گونه

 هاي بین المللی است. جوامع براي بهبود و ارتقاي سطح سالمتی و نشاط عمومی و كسب موفقیتتربیت بدنی و ورزش در 

ریزي توسعه كشور ظرفیت و قابلیت زیادي در بقا و پیشرفت جامعه دارد كه اتكا به بخش ورزش در نظام برنامه

هاي شامل افزایش سالمتی و كاهش هزینه هاهاي توسعه كشور باشد. این ظرفیتاي قوي در برنامهتواند پشتوانهها میآن

 زایی، گردشگري، غنی سازي اوقات فراغت، افزایش كیفیت زندگی و ... است .وري نیروي كار، اشتغالدرمانی، بهبود بهره

اجتماعی در هر جامعه است و ارائه برنامه هاي  –توسعه ورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسعه اقتصادي 

ش هاي مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. دستاوردهاي توسعه ورزش حوزه گسترده دارد و استراتژیک در بخ

 2است كه توسعه ورزش تبدیل به موضوعی اساسی شده است شود؛ بر این مبناموجب رونق اقتصادي و توسعه انسانی می

 

 پيشينه پژوهش 

 هاي متعددي درپژوهش و اندبرده پی ورزش در برديراه ریزيبرنامه ضرورت به نیز كشور ورزش هايسازمان

  .میشود اشاره آنها به كه گرفته انجام كالن سطوح در ویژه به این زمینه

تدوین برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان خراسان  "در پژوهشی با موضوع  ( 1391 ) رشیدلمیر و همكاران

سرزمین  آمایش نظام و موفق ورزشی هايرشته بر بیشتر تمركز ورزشی، هايرشته بنديعوامی چون : اولویت "رضوي

 و تدوین ورزش كردن بنیاندانش و كردن محوراستان،دانایی ورزش در اطالعات سیستمهاي مكانیزاسیون و اندازي،راه

 سازي،پیاده خصوصی بخش مشاركت گسترش و استان ورزش درآمدي منابع به بخشیدن ،تنوع راهبردي برنامة اجراي

 كردن نهادینه و آموزشگاهها ، ترویج و مدارس ورزش از حمایت و همكاري - ارزیابی آموزش، جذب، شناسایی، جامع نظام

را   ورزشی هايزیرساخت كیفی و كمی و توسعة ورزشی از باشگاههاي حمایت و ،توسعه جامعه در تحرك و ورزش فرهنگ

 اند.پیشنهاد داده

برگزاري  استعدادیابی، نظام ایجاد كردستان، قهرمانی ورزش راهبردي برنامة تدوین در ( 1390 ) پناهیسیف

به كارگیري  ورزش، مدارس تأسیس داوران، و مربیان افزایش متخصص، نیروهاي از استفاده استانی، هايلیگ

 جلب لیگ برتر، هايتیم از حمایت براي شركتها با تعامل نیمه تمام، پروژه هاي تكمیل بدنی،تربیت رشتة آموختگاندانش

  .است كرده را پیشنهاد ورزش توسعة بلندمدت و كوتاه مدت هايبرنامه طراحی و خصوصی و دولتی هايبخش هايحمایت

 راهبردي سند تهیة در و میداند كردن عمل ايبرنامه را نیافتگیدایرة توسعه از رفتبرون راه ( 1389 ) قالیباف

 مردم، داوطلبانة همكاریهاي نیاز، مورد اعتبارات افزایش شامل راهبردهایی به و عدالت پیشرفت برنامة در كشور ورزش نظام

 تربیتی، ورزش كاركردهاي توسعة ورزش، در راهبري تفكر همگانی، ورزش موجبات تأمین به ورزش، عمومی نگرش بهبود

با  مؤثر تعامل نیاز، مورد منابع به بخشیتنوع استعداد، مدیریت نظام افزاري،نرم – علمی توسعة ورزش، نقش تربیتی تبیین

 ورزش، مربیگري در مندنظام الگوي ورزشی، فدراسیونهاي و المپیک ملی كمیتة استقالل تقویت المللی،بین هايسازمان
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 حمایت پاك، ورزشو  جوانمردانه بازي ورزش، مدیریت در گراییايحرفه توسعة ورزش، ساختار و تشكیالت در بازنگري

 .میكند اشاره باشگاهی نظام تقویت و حقوقی

توسعة  به كمک شامل راهبردهایی به المپیک، ملی كمیتة راهبردي برنامة طراحی در ( 1387 ) زاده خسروي

 ساختن ورزش، علمی زنان، ورزش توسعة كمیته، استقالل تقویت و حكومتی اركان با ارتباط قهرمانی، ورزش بنیادي

 هايسازمان ملی بین كار تقسیم پاك، ورزش گسترش رقبا، وضعیت بررسی المللی،بین مجامع هايفعالیت در مشاركت

 تقویت و منابع تلویزیونی، افزایش پخش حق از استفاده كشور، سراسر در كمیته فعالیتهاي گسترش و اشاعه ورزشی،

  .یافت دست مستمر فرایندها بهبود و سازمانی ساختار اصالح انسانی، منابع مدیریت بهبود كمیته، مالی استقالل

 ادارة در اصول علمی رعایت مانند عواملی كشتی، ورزش جامع نظام طراحی در ( 1386 ) هنري و گودرزي

 اي،رسانه و دولتی ارتباطات مردمی، ایجاد كشتی، هايزیرساخت و امكانات از بهینه استفادة و تهیه هیأتها، و فدراسیون

  .است كرده مطرح را ساالريشایسته به گرایش و مختلف سطوح در مسابقات

ملی  نهاد یک تأسیس ایران، دانشجویی ورزش توسعة راهبردهاي تدوین در ( 1389 ) همكاران و حمیدي

 وابطر تقویت بخش كرسی، كسب و المللیبین روابط تقویت استانی، تشكیالت ایجاد دانشگاهی،بین ورزش براي غیردولتی

 با تعامل و دانشگاهها در ورزش بخش ساختاري ارتقاي متخصص، انسانی نیروي جذب ساختاري، تحول عمومی،

 .است شناسایی كرده دانشجویی ورزش راهبردهاي به عنوان را وظایف تداخل بدون بدنی تربیت هايدانشكده

برگزاري  استعدادیابی، نظام ایجاد كردستان، قهرمانی ورزش راهبردي برنامة تدوین در ( 1390 ) پناهیسیف

به كارگیري  ورزش، مدارس تأسیس داوران، و مربیان افزایش متخصص، نیروهاي از استفاده استانی، هايلیگ

 جلب لیگ برتر، هايتیم از حمایت براي شركتها با تعامل نیمه تمام، پروژه هاي تكمیل بدنی،تربیت رشتة آموختگاندانش

  .است كرده را پیشنهاد ورزش توسعة بلندمدت و كوتاه مدت هايبرنامه طراحی و خصوصی و دولتی هايبخش هايحمایت

 كشور ما در این مهم به توجه ضرورت ورزش، جمله از مختلف هايمقوله توسعة در راهبردي ریزيبرنامه اهمیت به باتوجه

 این به مسئوالن توجهیورزش، كم عرصة در كشورمان توسعة عدم دالیل از یكی شک بدون و است واجب پیش از بیش نیز

 برداشته راستا این در كشوري و سطح كالن در هاییگام اخیر سالهاي در هرچند .است كردن عمل سلیقه اي و مهم مقولة

 خرد استان ها ورزش ادارات و سطح فدراسیون ها در برنامه ها این كه است این كالن برنامه هاي موفقیت الزمة اما شده،

 كالن برنامه هاي راستاي در را خود برنامه هاي نیز باید استانها ورزش، عرصة در موفقیت به رسیدن براي واقع در .شوند

 از پیش بیش را موفقیت ها این توسعة و استمرار زمینة باید شمالی نیز خراسان استان راستا، این در .كنند تنظیم ورزشی،

  .كند فراهم

 روش شناسی تحقيق

روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی و از لحاظ ماهیت كاربردي و از نوع برآوردي می باشد. براي برآورد وضعیت 

شمالی با رویكرد راهبردي از وضعیت فعلی ورزش چه در حوزه همگانی و ریزي در ورزش استان خراسان مدیریت و برنامه

ن استان )با توجه به اینكه خود پژوهشگر در محیط چه در حوزه قهرمانی ، خصوصی سازي و نحوه مدیریت آن در ای

پژوهش قرار دارد و از همه امور مربوط به خصوصی سازي اماكن و باشگاههاي ورزشی و مدیریت آن آگاهی كامل دارد.( از 

 روش بررسی پیشینه )اسناد و مدارك موجود( استفاده گردید. 
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 پژوهش هاییافته و نتایج

 و مشاركت سایر استانها و ورزش تجربیات موجود، مطالعات وضع تحلیل نظري، مبانی از گیريمطالعه و بهره با

 كل ادارة بلندمدت اهداف و مأموریت محوري، هايارزش انداز،شمالی، چشم خراسان استان ورزش اندركاراندست همفكري

 :مشخص نمود تدوین زیر شرح به بخش ورزش در را شمالی خراسان جوانان و ورزش

 خوبی قابلیت كسب جایگاه كه سالم و شاداب فعال، ورزشی، مردمی با است استانی شمالی خراسان : اندازچشم

 داشته باشد. قهرمانی ورزش و همگانی ورزش فرهنگی، و ورزش اخالقی در

 طریق از شمالی خراسان استان ابعاد در جوانان ویژهبه جامعه مختلف اقشار در ورزش تعمیم و توسعه : مأموریت

 استعدادیابی، هاي برابر،فرصت بر تأكید با ورزشی تسهیالت و امكانات كردن فراهم ورزش، به جوان نسل تشویق و ترغیب

 در شركت و میزبانی و متعهد، متخصص شایسته، كاركنانی و مدیران داشتن نخبه، مربیان و ورزشكاران حمایت و پرورش

 .فرهنگی اخالقی و ارزشهاي چارچوب در المللیبین و ملی افتخارات كسب و مختلف مسابقات

 و اخالقی ارزشهاي رعایت ورزش به ویژه ورزش همگانی ، طریق از سالم زندگی ترویج  :محوري ارزشهاي

 سیستمی، نگرش وجود مداري،برنامه تفكر وجود همه، براي آموزش گرا،تحول مدیریت وجود كرامت انسان، حفظ فرهنگی،

 .گروهی به كار اعتقاد

 

 پژوهش  اهداف

 غیردولتی و دولتی نهادهاي و دستگا هها، سازمانها با مشاركت و توسعه طریق از استان ورزش گسترش و تعمیم

 استان سطح در ورزش و كیفی هاي كمیشاخص بهبود

 روستاها ویژهمناطق محروم به به نگاه با ورزشی تأسیسات و ورزشی امكانات و تجهیزات عادالنة توزیع

 سالمت در جامعه  و نشاط افزایش رویكرد با همگانی ورزش توسعة

 كشور در استان ورزش جایگاه ارتقاي رویكرد با قهرمانی ورزش توسعة

 با رویكرد علمی كردن ورزش  وپژوهش تحقیقات آموزش، توسعة

 استان توانمندي و هافعالیت به باتوجه استان ورزش جایگاه تقویت

 ورزشی  هايدر فعالیت آنان مشاركت سطح گسترش منظوربه بانون ورزش تقویت و توسعه

 كشوري استاندارد به رسیدن و استان فضاهاي ورزشی سرانة بردن باال و ورزشی هايزیرساخت افزایش و تأمین

 گريتصدي كاهش و ورزش در شهروندان حضور افزایش میزان منظوربه خصوصی بخش جایگاه ارتقاي و حمایت

 دولت

 

 گيریو نتيجه بحث

هاي مختلف، تمدن هایی از قبیل موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود قومیتخراسان شمالی با داشتن پتانسیل

كه از جاده  قرار گیري این استان در مسیر زائران امام رضا )ع(دارد. اي كهن ، غناي فرهنگی و منابع طبیعی موقعیت ویژه

توان ریزي و مدیریت صحیح میاي ایجاد نموده كه در صورت برنامهموقعیت ویژه كنند،كناره دریاي خزر عبور و مرور می
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ها مسافر از جاده آسیایی عامل مهمی بوده كه شهري چون فاروج عبور میلیون انداز روشنی در این زمینه ترسیم نمود.چشم

هاي انبوه و حفاظت شده جنگل تاز باشد.پس از انقالب بتواند در سایه ارائه آجیل و تنقالت در كشور منحصر به فرد و مم

قورخود در شهرستان مانه و سملقان، پارك ملی سالوك و ساریگل در شهرستان اسفراین، منطقه حفاظت شده گلیل سرانی 

هاي سرسبز، دره، مناطق كوهستانی باشد.شیروان و پناهگاه حیات وحش میاندشت در جاجرم از مناطق دیدنی استان می

هایی چون بازخانه، آبشارهاي فراوان چون ایزي، حمید بیار، اوغاز كهنه، اسطرخی و دره ، دریاچه پشت سدها،رودهاي پرآب

پارك جنگلی گوئینیک، غارهایی چون بیدك، گسک، درق، پوستین  دركش، هاور، روئین، گلیان، زوارم، استاد، خسرویه،

و نیز  هاي زمستانی و كوهنوردياین مناطق براي ورزش باشد.كوه و بخش كوچكی از صدها جاذبه استان می دوز، گنج

عنوان یكی از ه ب توانندبه دلیل امالح و خاصیت درمانی میی هاي معدنآبهمچنین  صخره نوردي بسیار مناسب می باشند.

قارداش  گیفان، آب معدنی بش توان به آب معدنی ایوب پیغمبر دراز جمله می. دنهاي گردشگري استان به حساب آیجاذبه

موزه مردم شناسی شهر  اسفراین اشاره نمود. در بجنورد، مختومی در شیروان، مهمانک در مانه و سملقان و حاج سست در

انجام مسابقات ورزشی در استان  باشند.هاي موجود استان میبجنورد و موزه حیات وحش رباط قره بیل ) جاجرم ( از موزه

توان به كشتی چوخه اشاره نمود. این ورزش در استان از ي برخوردار است كه میخراسان شمالی از سابقه تاریخی زیاد

هاي اصیل تركمن زمینه ورزش اسب دوانی را فراهم نموده عالوه بر این وجود اسب ساله برخوردار است و 2011قدمتی 

 0است

 در .باشد توسعه و تحقیق روند بر متكی گذشته از ترعلمی استان باید در ورزش امور ادارة نحوة است مسلم آنچه

 تأكید ورزش كردن علمی بر همواره اجرایی اقدامات و راهبردها اهداف كیفی، سیاستها، بخش در نیز توسعه هايبرنامه

 مهارتهاي ارتقاي همچین و آموزشی و علمی تحقیقاتی، هايزمینه كردن فراهم دوم توسعه، و اول هايبرنامه در .است شده

 كیفی اهداف جمله از متخصص انسانی نیروي فنی دانش افزایش جهان، پیشرفتهاي باتوجه به تخصصی و فنی

 كردن علمی دارد، وجود توسعه سوم برنامة اجرایی راهكارهاي در كه جامع طرح تدوین هاياز ضرورت یكی .هاستبرنامه

و  آنها التحصیالنفارغ و بدنی تربیت دانشكدههاي وجود موضوع، این شدن عملیاتی براي .است ورزشی تربیت بدنی امر

 دانشجویان .كرد تلقی قوت و فرصت یک عنوانبه میتوان را استان ورزش بدنة در تحصیلكرده مسئوالن و مدیران وجود

 بیشتر هرچه و پوشش دهند را استان ورزش تحقیقاتی – علمی نیازهاي استادان راهنمایی با میتوانند تكمیلی تحصیالت

 1كنند مساعدت شدن علمی طرف به را دانشجویی ورزش
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