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مطالعات مدیریت ورزشی

شناسایی و اولویت بندی راهبردها و راهکارهای توسعه ورزش در شهر بوکان
3

نوید آهنگری ،1شهروز غایب زاده ،2صادق حاجی نژاد
*

 .1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی
 .2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی
تاریخ دریافت1394/12/11 :

تاریخ پذیرش1395/11/02 :

چکیده
برنامههای راهبردی به توسعة ورزش کمک میکنند تا یک شهر ،منحصربهفرد ،پرجنبوجوش و ازلحاظ اقتصادی
پایدارتر شود .دراینراستا ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامههای راهبردی در توسعة ورزش شهر بوکان انجام شد.
روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی ،روش گردآوری دادهها ،پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامة خبرگان
(محققساخته) بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیک ویکور استفاده شد .جامعة آماری ،اندیشمندان و صاحبنظران
در حوزة ورزش بودند که  30نفر بهصورت نمونههای هدفمند انتخاب شدند و موردپرسشگری قرار گرفتند .نتایج حاصل
نشان داد که راهبرد ایجاد ایستگاههای ورزش در محلهها و همة معابر عمومی ،در اولویت اول برنامهریزی قرار داشت و
برای آن ،ضرورت اجرای برنامة زمانی کوتاهمدت باید موردتوجه قرار گیرد .همچنین ،راهبرد بسترسازی مناسب برای
ارتقای ورزش قهرمانی ازطریق ورزش همگانی ،در اولویت آخر رتبهبندی قرار داشت؛ بنابراین ،برنامهریزی کوتاهمدت
برای آن ضرورتی ندارد و جزو برنامههای بلندمدت برای توسعة ورزش قرار دارد .دراینراستا ،سازمانها و ادارات مسئول
در بخش ورزش باید برنامههای راهبردی تدوینشدة موجود و سایر راهبردهای پیش رو را سرلوحه و الگوی کار خود قرار
دهند و آن را تا پایینترین سطوح ورزش شهر نفوذ دهند و در توسعة آن تالش کنند.
واژگان کلیدی :برنامة راهبردی ،مدیریت ،توسعة ورزش ،بوکان

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
مدیریت توسعة ورزش در شهرها موضوع تازهای نیست .یونانیهای باستان و رومیها نیز
زیرساختهای ورزشی برای اوقاتفراغت ،تفریح و سرگرمی ساکنان خود ارائه کردهاند (یون،2007 ،1
)29؛ اما آنچه در دورههای اخیر بسیار واضح بهنظر میرسد ،این است که با جهانیشدن ،توسعة
ورزش بهطورفزایندهای بهعنوان بخشی از سرمایة فرهنگی و اوقات فراغت در شهرها درنظر
گرفتهشده است (گاسپودینی)311 ،2006 ،2؛ بهطوریکه در سال  ،2003سازمان ملل متحد ورزش
را حق اجتماعی قلمداد کرده است و مطرح کرده که فرصت مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی
یک حق انسانی است و دولتها موظف هستند که فرصت مشارکت در ورزش را برای همگان فراهم
آورند (جوادیپور و سمیعنیا .)144 ،1393 ،دراینزمینه در بسیاری از کشورها ،دولتهای مرکزی
برای ترویج مشارکت ورزشی ،سیاستها و راهبردهای ویژهای را اجرا میکنند و با نهادهایی خاص
همکاری میکنند؛ برای مثال ،در انگلستان ،مشارکت ورزشی توسط شوراهای ورزشی منطقهای با
عنوان «ورزش انگلستان» اجرا میشود (دان وآرد و راسکیوت .)189 ،2010 ،3در انگلستان ،این
سیاست بین سالهای  1997و  2006باعث افزایش در فعالیتهای ورزشی بهصورت فردی مانند
سالن ورزشی و فعالیتهای تناسباندام شده است (استاماتاکیز و چاودوری .)601 ،2008 ،4در
چین ،در سال  ،1995سیاستی در سراسر کشور در چهارچوب برنامة ملی ورزشی با هدف افزایش
مشارکت ورزشی در میان تودهها اجرا شد و هدف از این برنامه حمایت مالی از ساختوسازهای
ورزشی بهویژه در مناطق شهری بود (خیونگ .)442 ،2007 ،5در استرالیا پیشبینی شد که توسعة
استراتژی و سیاستهای ورزشی با عنوان «ساختار پویایی ورزش استرالیا» و با هدف فعالیت
جسمانی بیشتر ،سالمتر ،انعطافپذیرتر ،عملکرد باالتر و سرانجام ،افتخار برای استرالیا ،در اولویت
طرحهای ملی قرار گیرد (کمیسیون ورزش استرالیا)1 ،2011 ،6؛ بنابراین ،برای داشتن راهبردهای
هدفمند برای بهبود مشارکت ورزشی و گسترش فعالیتهای تربیتبدنی الزم است تا روندها
شناسایی شوند و تأثیر آن بر مشارکت ورزشی مشخص شود (هاالل و همکاران.)247 ،2012 ،7
با اینکه ورزش بهطورگستردهای سالمتی و مزایای اجتماعی را تضمین میکند ،مطالعات در سراسر
جهان کاهش قابلتوجهی را در مشارکت ورزشی فعال ،بهویژه در میان جوانان گزارش میدهند
1. Yuen
2. Gospodini
3. Downward & Rasciute
4. Stamatakis AND Chaudhury
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7. Hallal
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(ترمبلی و همکاران)2 ،2009 ،1؛ بهطوریکه مشارکت منظم در ورزش (حداقل یکبار در هفته) و
سالمت شهروندان روبهکاهش است (ماری فیلد .)2007 ،2دراینزمینه ،پژوهش کول و
همکاران )2012(3نشان میدهند که درحالحاضر ،عدم فعالیت بدنی و ورزشی ،چهارمین علت
مرگومیر در سطح جهانی است .همچنین ،بیانیة مشترک سازمان جهانی بهداشت 4و فدراسیون
بینالمللی پزشکی ورزشی 5اعالم کرده است که تقریبا نیمی از جمعیت جهان فاقد فعالیت بدنی و
تحرک مناسب هستند (کولمن)127 ،2006 ،6؛ بهعنوان نمونه ،در کشور استرالیا بهدلیل عدم
فعالیت بدنی و ورزشی 25 ،درصد از کودکان و  63درصد از بزرگساالن اضافهوزن یا چاقی مفرط
دارند (ایمه و همکاران .)2 ،2014 ،7در کشور کانادا ،مشارکت ورزشی در سنین  15سال به باال بین
سالهای  2006-1992از  45درصد به  28درصد کاهشیافته است (آیفیدی .)23 ،2008 ،8با توجه
به مطالب ذکرشده میتوان گفت که ورزش و تربیتبدنی بهعنوان پدیدۀ مهم اجتماعی که اثرهای
مثبت و چشمگیری در توسعة همهجانبة اجتماع دارد ،در جوامع مترقی و درحالتوسعه بسیار
موردتوجه و مطرح است .این پدیده که قابلیت زیادی در برقراری ارتباطات و تحکیم روابط اجتماعی
و مردمی دارد ،همچون پل مستحکمی در مسیر بهداشت و سالمت جامعه عمل میکند (ادارۀ کل
تربیتبدنی استان مازندران .)1 ،1393 ،دراینزمینه ،پژوهش راسکیوت و دانوارد )2010( 9دربارۀ
بررسی مستندات گستردۀ علمی گذشته نشان داد که مشارکت ورزشی منظم ،اثرهای مثبتی ازجمله
بهداشت فردی ،احساس رفاه و اعتمادبهنفس شهروندان را بههمراه دارد .ساری )2009( 10نیز یکی از
دالیل برنامهریزی و توسعة ورزش و تربیتبدنی در شهرها را در اثرهای مثبت در رفاه ،سالمت
جامعه و کاهش هزینههای بهداشتی میداند؛ بنابراین ،توسعة امکانات ورزشی در شهرها بهعنوان
راهبردی که توانایی بالقوهای در یاریرساندن به اهداف سالمتی ،اجتماعی و اقتصاد دارد ،بسیار
دارای اهمیت است.
امروزه و در هزارۀ سوم ،سازمانها و مدیران ورزشی ناگزیر هستند که بهطوردائم بر رویدادهای داخلی
و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت ،خود را با تغییرات وفق دهند .در
1. Tremblay
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دنیای کنونی که با سرعت شگفتانگیزی درحالتغییر است ،دیگر نمیتوان از تصمیمگیریهای
یکباره و مبتنیبر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده کرد .امروزه ،نهادهای ورزشی و سازمانهایی
موفق خواهند بود که بتوانند از علم و برنامهریزی راهبردی در توسعة ورزش استفاده کنند (فرد،
 .)1379مدیریت راهبردی در نهادهای ورزشی ،ابتدا در اروپا مطرح گردید؛ اما امروزه در بسیاری از
قارهها ،این نیاز بهدلیل جهانیشدن تجارت و ورزش وجود دارد (اکبری ،جوادی پور و شعبانی،
 .)197 ،1393دراینراستا ،هدف از برنامهریزی راهبردی در بحث توسعة ورزش این است که
چشماندازی برای توسعة آن ارائه شود و اولویتها ،برنامهها و حمایتهای خاصی در راستای آن
مشخص شود؛ ازاینرو ،میتوان مدیریت راهبردی را بهاینصورت تعریف کرد :هنر علم تدوین ،اجرا و
ارزیابی تصمیماتی که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد (رضوی ،نیازی و
برومند .)51 ،1393 ،دراینزمینه ،لرنر )2000( 1برنامهریزی راهبردی را فرایند تغییر سازمانی
مستمر و پیچیده میداند که نگاه به آینده دارد و بر پیشبینی آینده تمرکز میکند .برایسون و
فرانیوم )2011( 2برنامة راهبردی را تالش منظمی میداند که فعالیتها و تصمیمهای اساسی را
تدارک میبیند و چرایی انجام آنها را هدایت میکند .درزمینة برنامهریزی راهبردی میتوان با توجه
به پژوهش کوتیس ،)2006( 3به تجربة کشور استرالیا اشاره کرد که با تهیه و اجرای راهبردهای
خود در بسیاری از فعالیتها ازجمله حضور در رقابتهای بینالمللی و بازیهای المپیک به
موفقیتهای چشمگیری دست یافته است .همچنین ،کشور چین از رتبة چهارم در المپیک 1996
آتالنتا به رتبة سوم در المپیک  2000سیدنی و رتبة دوم در المپیک  2004آتن دست یافته است؛
بنابراین ،امروزه بهوضوح روشن است که ساختار سازمانها بهگونهای پیچیده شده است که آنها
بدون برنامهریزىهاى دقیق راهبردی بههیچوجه نمىتوانند به حیات خود ادامه دهند .سازمانهای
ورزشی نیز از این مقوله مستثنا نیستند .برنامهریزی در سازمانهای ورزشی همانند هر سازمان
دیگری ،مهمترین وظیفة مدیریت بهشمار میرود .درحقیقت ،برنامهریزی راهبردی در یک سازمان
ورزشی باعث میشود تا اهداف همة فعالیتها و تالشهای گروهی تعیین شود و نحوۀ دستیابی به
آن اهداف طرحریزی گردد (جوادیپور و سمیعنیا.)22 ،1392 ،
درزمینة برنامهریزی و توسعة ورزش در شهرها مطالعات تجربی متعددی انجامشده است؛ ازجمله
ایمه و همکاران ( )2014در مقالهای با عنوان «ادغام بهداشت عمومی و مدیریت ورزش :روند
مشارکت ورزشی» نشان دادند که مشارکت ورزشی بیشتر در باشگاهها و بهصورت سازمانیافته انجام
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میشود ،مشارکت ورزشی مردان بیشتر از زنان است و درمجموع ،سطح فعالیتهای فیزیکی
اوقاتفراغت که برای سالمتی مفید است ،درحالافزایش است .اوریلی 1و همکاران ( )2014در مقالة
خود با عنوان «گسترۀ ورزش شهری :چشمانداز مدیریت راهبردی مشارکت ورزشی جوانان درزمینة
عرضهوتقاضای ورزش» نشان دادند که برای توسعة بهتر جهت مشارکت ورزشی ارزیابی ظرفیت و
کیفیت امکانات ورزشی و ساختارهای حمایتی و تسهیلکننده بسیار اهمیت دارد .اسالمی،
محمودی ،خبیری و نجفیان رضوی ( )1392در پژوهش خود با عنوان «نقش وضعیت اجتماعی-
اقتصادی در انگیزۀ مشارکت شهروندان در ورزشهای همگانی و تفریحی» نشان دادند که بین
وضعیت اقتصادی -اجتماعی باانگیزۀ مشارکت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و از بین
مؤلفههای اقتصادی -اجتماعی بهترتیب طبقة اقتصادی ،میزان درآمد و تحصیالت والدین
پیشبینیکنندۀ قویتری برای انگیزۀ مشارکت ورزشی در بین شهروندان بود .معینالدینی و صنعت
خواه ( )1391در پژوهشی با عنوان «عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش
همگانی» نشان دادند که متغیرهای تصور شخص از بدن ،مصرف رسانهای و سرمایة فرهنگی
ورزشمحور تأثیر مستقیمی بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی داشتهاند و متغیرهای سرمایة
اقتصادی ورزشمحور و سرمایة اجتماعی ورزشمحور تنها و از راه سرمایة فرهنگی ورزشمحور ،تأثیر
غیرمستقیمی بر گرایش شهروندان به ورزش داشتهاند .جوادیپور و سمیعنیا ( )1393در پژوهشی با
عنوان «ارائة الگو و استراتژیهای توسعة ورزش همگانی در ایران» نشان دادند که ورزش همگانی
ازلحاظ عوامل درونی در ناحیة قوتها و ازنظر عوامل بیرونی سازمان در ناحیة فرصتها جای میگیرد.
سیدعامری و قربان بردی ( )1392در مطالعهای با عنوان «تبیین راهکارهای جذب و افزایش
مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی» نشان دادند که راهکارهای تبیینشده
در رابطه با رسانههای گروهی ،اماکن و تأسیسات ورزشی ،مسئوالن و برنامهریزان ورزشی و آموزش
ورزش همگانی ،در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی
نقش دارند .پیمانفر ،الهی و حمیدی ( )1391در پژوهش خود با عنوان «موانع زیربنایی نظام ورزش
کشور در اجرای برنامههای راهبردی» نشان دادند که موانع زیربنایی در اجرای برنامهها و تصمیمات
راهبردی نظام ورزش کشور بهترتیب اولویت عبارتاند از  .1شایستهساالری اندک در تعیین مدیران
ورزشی؛  .2ضعف فرهنگ برنامهمحوری در مدیران و نظام ورزش ایران؛  .3تغییرات در سیاستهای
کالن دولتی تأثیرگذار بر ورزش؛  .4ثبات اندک مدیریت در سازمانهای ورزشی؛  .5عدم اطمینان
کافی از تخصیص و تأمین اعتبار بودجة دولتی در سازمانهای ورزشی .غفرانی ،گودرزی ،سجادی،
جاللی فراهانی و مقرنسی ( )1388در پژوهشی با عنوان «طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش
1. O’Reilly
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همگانی استان سیستانوبلوچستان» نشان دادند که با توجه به موقعیت خاص جغرافیای استان ،نرخ
بیکاری ،قاچاق سوخت و موادمخدر و نیز شیوع انواع بیماریهای ناشی از کمتحرکی میتوان با تدوین
راهبرد توسعة ورزش همگانی ،راهکارهای اجرایی برپایة تحلیل اطالعات بهدستآمده به مسئوالن
ادارۀ کل تربیتبدنی استان ارائه کرد تا برنامهریزی و سازماندهی انجام شود .در پایان این بحث
درمورد مطالعات تجربی انجامشده در حوزۀ مدیریت توسعه ورزش ،میتوان بیان کرد که این
پژوهشها بیشتر با رویکرد تدوین راهبرد در حوزۀ ورزشهای همگانی انجام شدهاند .همة مطالعات
ارزشمند هستند و میتوانند در توسعة ورزش در سطح کشور مفید واقع شوند؛ اما پژوهش حاضر
برای اولین بار گامی فراتر نهاده و با استفاده از رویکرد ترکیبی جغرافیایی -ورزشی ،درزمینة مدیریت
توسعة ورزش در شهرها مباحث کاملتری را مطرح کرده است.
امروزه ،یکی از چالشهای پیش روی مدیران سازمانها ،مدیریت راهبردهای سازمانی است .موانع
متعددی بر سر راه مدیریت راهبردی وجود دارد که اجرای استراتژیها را با مشکل روبهرو میکند.
در حوزۀ ورزش ،نظام مدیریت راهبردی بهدلیل موانع موجود ،کارآیی و اثربخشی الزم در سطح
کشور را ندارد (معصومی ،غرایق زندی ،کیاکجوری و عمادی .)295 ،1395 ،این فرایند در مدیریت
سازمانهای ورزشی کشور با مشکالتی مثل نبود اتفاقنظر در میان مسئوالن درمورد برنامهریزی
راهبردی ،فقدان تجزیهوتحلیل جامع فرصتها و خطرهای ملی ،توجه ناکافی به ارزشها ،روشننبودن
گزینههای مختلف راهبردی در برخورد با مسائل ،پایبندنبودن به اولویتهای راهبردی ،اجرای ضعیف
برنامههای راهبردی و نقصان در نظارت و ارزیابی نتایج عملی برنامهریزی راهبردی روبهرو بوده است
(الهی .)10 ،1383 ،همچنین ،منصوبات سیاسی مدیران ،اثرات سوء خود را بر بدنة ورزش کشور
گذاشته است .برخوردارنبودن از تخصص الزم ،نداشتن تفکر استراتژیک و غیره باعث شده است که
این مدیران ،سازمانهای ورزشی را با دید و برنامههای کوتاهمدت خود پیش برند و به هر نحوی از
پیادهسازی استراتژیهای تدوینشده خودداری کنند (پیمانفر و همکاران.)150 ،1391 ،
افزونبراین ،با توجه به اینکه ساالنه بخش چشمگیری از منابع مادی و معنوی در ورزش صرف
میشود ،اصوال برنامة راهبردی مناسبی برای توسعة ورزش موردتوجه نیست؛ بلکه ،فعالیتها و
برنامهها بدون چشمانداز روشن و اهداف منطقی که در سطح ملی پذیرفته شده باشند ،بهاجرا
گذاشته میشوند و تحقق آرزوهای بزرگ بهصورت تصادفی و سلیقهای دنبال میشوند (رشید لمیر،
دهقان قهفرخی و رشیدلمیر)180 ،1392 ،؛ بنابراین ،میتوان بهصورتکلی بیان کرد که وضعیت
نظام برنامهریزی راهبردی در سطح مدیریت ورزش کشور مطلوب بهنظر نمیرسد .برخی از این
برنامهها ،باوجود صرف هزینه به مرحلة اجرایی نیز نرسیده اند .مدیران ،در تدوین ،پیادهسازی و
ارزیابی برنامهها با مشکالت و موانعی مواجه هستند .عالوهبراین ،با توجه به نقش و اهمیت نتایج
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عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی در تأمین و ارتقای سالمت و نشاط جامعه،
پژوهشی برای شناسایی موانع مدیریت راهبردی در حوزۀ توسعه در این سازمانها در سطوح شهری
انجام نشده است؛ بنابراین ،شناسایی موانع اجرای برنامههای راهبردی و کاوش خصوصیات مختلف
این استراتژی و برنامهها و درنهایت ،تدوین الگوی اجرایی برنامههای استراتژیک ،برای رهایی از
شرایط نامطلوب فعلی در اجرای استراتژی و برنامههای راهبردی بسیار مؤثر است (گودرزی قربانی و
صفری .)17 ،1394 ،دراینراستا و با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
شاخصها و مؤلفههای شناسایی و اولویتبندی راهبردها و راهکارهای توسعة ورزش در شهر بوکان با
استفاده از مدل سطحبندی ویکور 1تدوین شده است تا عالوهبر ارزیابی و اولویتبندی این راهبردها
در توسعة ورزش ،راهکارهای کاربردی بهینهای نیز درراستای بهبود کارکرد آن ارائه دهد.
روششناسی پژوهش
محدودۀ زمانی این پژوهش سال  1393و محدودۀ مکانی آن ،شهر بوکان در جنوب استان آذربایجان
غربی بوده است .این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که بهصورت تحلیلی -توصیفی انجام
شده است .همة دادههای مربوط به پژوهش بهصورت کتابخانهای و پیمایشی جمعآوری شده است.
قسمت کتابخانهای ،از منابع موجود انجام شده و کار پیمایشی بهصورت تکمیل پرسشنامة خبرگان
(نوع محققساخته) بوده است .با توجه به فضای ورزشی شهر بوکان ،در این پژوهش شش راهبرد
انتخاب شد و همچنین 26 ،راهکار نیز برای ارزیابی این راهبردها تعیین گردید (جدول شمارۀ .)1
برای سنجش روایی پرسشنامهها ،هشت تن از اساتید و صاحبنظران در حوزۀ مدیریت ورزشی و
برنامهریزی شهری مؤلفهها را بررسی و تحلیل کردند .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبهشده برابر با  0/79بود .این مقدار نشاندهندۀ قابلیت اعتماد
باالی سؤالهای پرسشنامه است .جامعة آماری پژوهش حاضر اساتید ،اندیشمندان و صاحبنظران
بخش دولتی ،عمومی و خصوصی در حوزۀ ورزش و برنامهریزی شهری هستند که از این میان30 ،
نفر بهصورت نمونههای هدفمند انتخاب شدند و موردپرسشگری قرار گرفتند .همچنین ،برای
تجزیهوتحلیل دادهها از مدل ویکور استفادهشد .پس از طراحی پرسشنامه ،اقدام به پخش آن در
بین صاحبنظران حوزۀ ورزش شد که مبنایی برای تکنیک پژوهش قرار گرفت .تکنیک ویکور برای
ارزیابی گزینه بهکار میرود که همزمان به اولویتبندی در معیارها دست میزند .همانطورکه اشاره
شد ،پرسشنامهها اساس محاسبات تکنیک قرار گرفتند که در مرحلة بعد ،طبق روش تعیین وزن
توان رتبهای ،اقدام به وزندهی معیارها در پنج سطح خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم شد.
1. Vikor
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در مرحلة بعد ،براساس فرمول شش و هفت مقدار مطلوبیت و نامطلوبیت هر معیار بهدست آمد و
درنهایت ،براساس فرمول هشت مقدار ویکور بهدست آمد که مبنایی برای نتیجهگیریهای آتی شد.
جدول -1راهبردها ( )Rو راهکارهای ( )Sمورد بررسی در محدوده مورد مطالعه این پژوهش
راهبردها ( ) R

)R(1

ایجاد ایستگاه های
ورزش در محله ها و
کلیه معابر عمومی

)R(2

بس ترسازی مناسب
جهت ارتقاء ورزش
قهرمانی از طریق
ورزش همگانی

)R(3

توسعه آموزش های
عمومی،
نهادینه سازی و
ترویج فرهنگ
ورزش در بین
شهروندان

)R(4

مدیریت و
برنامه ریزی
فعالیت های ورزشی

راهکار )(S
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

S9
S10
S11

S12

S13

S14

S15

فعال کردن کانون های مردم نهاد در قالب گروه های ورزش
بوستانی
ایجاد و راه اندازی طرح ورزش یار محله در بوستان ها
ایجاد ایستگاه های تفریحی  -ورزشی متحرک
استقرار کانکس های ورزشی در بوستان های منتخب
شناسایی ورزشکاران مستعد از طریق فعالیت های ورزشی
مجموعه های ورزشی تابعه
استفاده از مربیان کارآمد و متخصص در مجموعه های ورزشی
تلفیق ورزش همگانی (شهروندی) و تربیتی (آموزش وپرورش)
استفاده از امور رسانه ،تبلیغات میدانی و  ...در توسعه ورزش
شهروندی
استفاده از فنّاوری های روز (پیامک ،سایت و ) ...در ارتباط
ورزش شهروندی
اجرای همایش های ورزشی خانوادگی
اجرای برنامه های ویژه و مشترک با سازمان ها و نهادها در حوزه
تفریحات ورزش ی
آموزش های شهروندی (برگزاری نشست علمی ،توزیع لوح
فشرده ،کتاب و بروشور)
یکپارچه سازی و وحدت رویه در ورزش همگانی از سیاست گذاری
تا اجرا
تشکیل شورای راهبردی ورزش شهروندی با حضور نهادهای
فرهنگی و ا جتماعی
تعامل و همکاری با حوزه های تربیت بدنی انجمن های مربوطه،
آموزش وپرورش و سایر
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ادامه جدول -1راهبردها ( )Rو راهکارهای ( )Sمورد بررسی در محدوده مورد مطالعه این پژوهش
راهکار )(S

راهبردها ( ) R
S16

)R(5

توسعه اماکن،
فضاها ،وسایل
تجهیزات
ورزشی در
استان توسعه
خدمات ورزش
همگانی به
شهروندان با
تسهیالت ویژه

S17

S18

S19
S20
S21
S22
S23

)R(6

توسعه
زیرساخت های
فناوری اطالعات

S24
S25
S26

دسترسی آسان ،سریع و ارزان شهروندان به امکانات و تجهیزات
ورزشی
اهتمام و تالش در جهت توزیع عادالنه سرانه فضاهای ورزشی و
تفریحی در سطح مناطق
طراحی مبلمان شهری با محوریت توسعه تجهیزات ورزشی و
تفریحی در سطح شهر
ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران عالقه مند (ساخت مشارکتی ،حذف
عوارض و) ...
شناسایی و تملک اراضی با کاربری ورزشی
ارائه خدمات ورزشی با تسهیالت ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماع )
سالمندان ،جانبازان و)...
کمک به تعرفه های ورزشی و ارائه انواع تسهیالت برای شهروندان
افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی باهدف ارائه خدمات ورزشی
رایگان و در دسترس
توسعه الیه های مجازی در ورزش شهروندی
ایجاد بانک اطالعات ورزش شهروندی از طریق نرم افزار بانک
اطالعات ورزش شهروندی
تقویت زیرساخت های فناوری اطالعات حوزه ورزش شهروندی

مأخد :بررسیهای کتابخانهای نگارندگان

شرح مدل ویکور :امروزه ،یکی از تکنیکهایی که مدیران برای تصمیمسازی استفاده میکنند،
تصمیمگیری چندمعیاری یا امسیدیام 1نام دارد .این تکنیک یکی از بهترین روشهایی است که
برای حل مشکالت بهکار میرود؛ زیرا ،معیارهای مختلفی را برای تصمیمگیری درنظر میگیرد
(کورنر و کیرکوود .)210 ،1991 ،2از مهمترین مدلهای چندمعیاره ،مدل ویکور است که برای
بهینهسازی سیستمهای پیچیدۀ چندمعیاره بهکار میرود (اپریکوویک و تزنگ.)447 ،2004 ،3
اپریکوویک و تزنگ در سال  1988این روش را ارائه کردند و در سالهای  2004 ،2003 ،2002و
 2007آن را توسعه دادند (آتشینپنجه و ساسانی .)107 ،2013 ،این تکنیک یکی از مدلهای
پرکاربرد در تصمیمگیری و انتخاب گزینة برتر و مبتنیبر برنامهریزی توافقی مسائل تصمیمگیری
1. MCDM
2. Corner & Kirkwood
3. Opricovic & Tzeng
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چندمعیاره است ،مسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار را ارزیابی میکند و استدالل انسان در
استفاده از اطالعات برای تصمیمگیری ،بهصورت تقریبی و عدم قطعیت است (ونگ و وینسنت،1
 .)159 ،2011تکنیک ویکور برای رتبهبندی گزینههای مختلف بهکار میرود و بیشتر برای حل
مسائل مبهم و ذهنی ریاضی کاربرد دارد و برمبنای راهحلهای توافقی بر مبنای معیارهای متضاد
است (فوالدگر ،یزدانی چمزینی ،حاجی و یخچالی .)236 ،2011 ،در این مدل ،همواره چند گزینة
مختلف وجود دارد که این گزینهها براساس چند معیار بهصورت مستقل ارزیابی میشوند و درنهایت،
گزینهها بر اساس ارزش ،رتبهبندی میشوند (راماشاندران و آالگومیتریب.)358 ،2013 ،2
p

1

()1

n
p
Lpi =   wi ( f j − fij ) / ( f  − f j− )  
 j =1


1  p  +; i = 1,2,...I .

نتایج
تجزیهوتحلیل براساس روش ویکور -مراحل این روش شامل گامهای ذیل است:
تعیین بهترین و بدترین مقدار :بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار را شناسایی میکند و
بهترتیب  f و  f −نامگذاری شده است .جایی که  f بهترین راهحل ایدهآل مثبت برای معیار  jام
j

−

و f
j

j

j

بدترین راهحل ایدهآل منفی برای معیار  jام است.

()3


j

Min f ij , j = 1,2,..., n

= f j−

, i = 1,2,..., m

()2

اگر تمامی f

Max f ij

= f j

به هم پیوند زده شود ،یک ترکیب بهینه بهوجود میآید که بیشترین امتیاز را خواهد
−

داد که درمورد f
j

نیز همینطور است (جدول شمارۀ دو).
جدول  -2بیشترین مقدار و کمترین مقدار هر گویه


j
−
j

f
f

خیلی پایین

پایین

نسبتاً پایین

متوسط

نسبتاً باال

باال

خیلی باال

0/0220

0/0220

0/0307

0/0449

0/0610

0/0590

0/0747

0

0/0055

0/0072

01050

0/0178

0/0221

0/0207

1. Wong & Vincent
2. Ramachandran & Alagumurthib
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تعیین وزن معیارها :اوزان معیارها باید برای بیان اهمیت روابط آنها محاسبه شده باشد که در این
مقاله ،از روش توان رتبهای استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش توان رتبهای،
اهمیت هر معیار یا وزن در مقیاسی بین صفر و یک با استفاده از فرمول

( n − rj + 1) 2
 (n − rk + 1) 2

=w

بهدست آمده است .ابتدا ،براساس اولویتبندیهایی که برنامهریزان ازطریق پرسشنامه ارائه داده
بودند ،رتبة مستقیم داده شد .سپس ،با استفاده از فرمول  (n − rj + 1) 2به شاخصها وزن داده
شد و مجموع کل رتبهها منهای رتبة مستقیم بهاضافة یک شد و به توان دو رسید .سپس ،با استفاده
از معادلة  (n − rj + 1) 2وزن استاندارد شاخصها بهدستآمد؛ یعنی ،وزن معیاری که از
2

) (n − rk + 1

فرمول  (n − rj + 1) 2بهدستآمد ،بر مجموع کل معیارها که به توان دو رسیدهاند ،تقسیم شده
است .درنهایت ،وزن هر معیار بهترتیب زیر ارائه شد (جدول شمارۀ سه).
جدول  -3وزن هر گزینه در معیارهای موردمطالعه
وزن

خیلی پایین

پایین

نسبتاً پایین

متوسط

نسبتاً باال

باال

خیلی باال

0/06

0/08

0/1

0/13

0/17

0/21

0/5

محاسبة فاصلة گزینهها از راهحل ایدهآل :این مرحله ،محاسبة فاصلة هر گزینه از راهحل ایدهآل و
سپس ،حاصل جمع آنها برای ارزش نهایی براساس این روابط است:

()5

]) Ri = Max[wi ( f j − fij ) /( f  − f j−
j

n

()6

) Si =  wi ( f j − f ij ) /( f  − f j−
j =1

جاییکه  Siبیانگر نسبت فاصلة گزینة  iام از راهحل ایدهآل مثبت (بهترین ترکیب یا شاخص
مطلوبیت) و  Riبیانگر نسبت فاصلة گزینة  iام از راهحل ایدهآل منفی (بدترین ترکیب یا شاخص
نارضایتی) است .برترین رتبه براساس ارزش  Siو بدترین رتبه براساس ارزش  Riبهدست میآید که
در این پژوهش ،براساس روابط باال  Siو  Riبهشرح ذیل است (جدول شمارۀ چهار).
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جدول  -4جدول محاسبه مقدار راهحل ایده آل مثبت و مقدار راهحل ایده آل منفی هر راهکار
راهکار

Si

Ri

راهکار

Si

Ri

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13

0/5426
0/6186
0/5635
0/5349
0/4966
0/5993
0/5275
0/5402
0/5142
0/5526
0/5309
0/7061
0/6033

0/2307
0/2499
0/2692
0/1499
0/1120
0/1923
0/1680
0/1346
0/1538
0/2180
0/1346
0/2115
0/1965

s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26

0/5855
0/5136
0/4613
0/5729
0/4791
0/5802
0/6356
0/5281
0/6303
0/4162
0/5707
0/5947
0/5127

0/1730
0/1153
0/1199
0/1730
0/1399
0/2115
0/1923
0/1599
0/923
0/9999
0/1699
0/1824
0/1299

محاسبه مقدار ویکور  :QIاین مقدار برای هریک از  iها بهصورت زیر تعریف میشود:
R j − R−
R* − R −

+ (1 − v ) 

Sj − S−
S* − S −

()7
در این پژوهش ،براساس محاسبات انجامشدۀ پژوهشگران مقادیر زیر بهدست آمد:

Qj = v 

جدول -5کمترین و بیشترین مقدار  Siو Ri
R+
0/2692

R0/1120

S+
0/7061

S0/4162

درجایی که  R* = Mini Ri , R- = Maxi Ri , S* = Mimi Si , S- = Maxi Siو  νوزن استراتژی
اکثریت موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.
بیانگر نسبت فاصله از راهحل ایدهآل منفی گزینة  iام و بهعبارتدیگر ،موافقت اکثریت برای
نسبت  iام است.
بیانگر نسبت فاصله از راهحل ایدهآل گزینة  iام و به معنای مخالفت با نسبت گزینة  iام
است؛ بنابراین ،هنگامیکه مقدار  νبیشتر از  0/5باشد ،شاخص  QIمنجر به اکثریت موافق میشود و
هنگامیکه مقدار آن کمتر از  0/5میشود ،شاخص  QIبیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطورکلی،
وقتیکه مقدار  νبرابر با  0/5است ،بیانگر نگرش توافقی متخصصان ارزیابی است که در این پژوهش،
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مقدار آن  0/5درنظر گرفته شده است .در این پژوهش ،مقادیر  QIبرای هر معیار به شرح جدول ذیل
است (جدول شمارۀ شش).
جدول -6رتبهبندی راهکارها بر اساس مقادیر QI
مقدار  QIبرای هر راهکار

ترتیب اولویت راهکار از نظر پاسخگویان

1

0/0381

S23

2

0/1032

S16

3

0/1368

S5

4

0/1787

S15

5

0/1974

S18

اولویتهای سطح خیلی باال
6

0/2236

S26

7

0/2698

S11

8

0/2857

S8

9

0/3020

S9

10

0/3255

S4

11

0/3456

S21

12

0/3701

S7

13

0/4509

S24

14

0/4645

S17

15

0/4862

S14

16

0/5305

S25

17

0/5470

S10

18

0/5712

S6

19

0/5898

S13

20

0/5957

S1

21

0/5993

S19

22

0/6247

S22

23

0/6338

S20

اولویتهای سطح باال

اولویتهای سطح متوسط

اولویتهای سطح پایین
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ادامه جدول -6رتبهبندی راهکارها بر اساس مقادیر QI
مقدار  QIبرای هر راهکار

ترتیب اولویت راهکار از نظر پاسخگویان

24

0/7541

S3

25

0/7879

S2

26

0/8165

S12

اولویتهای سطح خیلی پایین

رتبهبندی راهکارها بر اساس مقادیر  :QIدر این مرحله ،براساس مقادیر  QIمحاسبهشده در گام قبل،
راهکارها رتبهبندی میشوند و تصمیمگیری میشود .همانطورکه در زیر مشاهده میشود ،اولویتها
برای راهکارها و تصمیمگیریها براساس نظر پاسخگویان رتبهبندی شده است که میزان آن براساس
مقدار  QIمشخصشده است .در این پژوهش ،برای قابلدرککردن اهمیت هر راهکار از دیدگاه
پاسخگویان ،محققان این پژوهش اقدام به اولویتبندی براساس امتیاز آنها به پنج سطح خیلی باال،
باال ،متوسط ،پایین و خیلی پایین کردهاند .یافتهها نشان میدهد که بهترتیب ،راهکارهای ،S23
 S15 ،S5 ،S16و  S18شامل افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی با هدف ارائة خدمات ورزشی رایگان
و در دسترس ،دسترسی آسان ،سریع و ارزان شهروندان به امکانات و تجهیزات ورزشی ،شناسایی
ورزشکاران مستعد ازطریق فعالیتهای ورزشی مجموعههای ورزشی تابعه ،تعامل و همکاری با
حوزههای تربیتبدنی انجمنهای مربوط ،آموزشوپرورش و سایر و طراحی مبلمان شهری با محوریت
توسعة تجهیزات ورزشی و تفریحی در سطح شهر ،به اولویتهای سطح خیلی باال تعلق دارند که
نشاندهندۀ اهمیت آنها ازنظر متخصصان و اقدام به برنامهریزی برای آن در کوتاهمدت است و از
اولویت اول برخوردار هستند.
راهکارهای  S21، S4، S9، S8، S11،S26و S7در ردۀ دوم اهمیت قرار دارند .این راهکارها بهترتیب
شامل این موارد هستند :تقویت زیرساختهای فناوری اطالعات حوزۀ ورزش شهروندی ،اجرای
برنامههای ویژه و مشترک با سازمانها و نهادها در حوزۀ تفریحات ورزشی ،استفاده از امور رسانه،
تبلیغات میدانی و غیره در توسعة ورزش شهروندی ،استفاده از فناوریهای روز (پیامک ،سایت و
غیره) در ارتباط با ورزش شهروندی ،استقرار کانکسهای ورزشی در بوستانهای منتخب ،ارائة
خدمات ورزشی با تسهیالت ویژۀ اقشار آسیبپذیر اجتماع (سالمندان ،جانبازان و غیره) و تلفیق
ورزش همگانی (شهروندی) و تربیتی (آموزشوپرورش).
راهکارهای  S25، S14، S17،S24و S10در ردۀ متوسط این گروه از راهکارها قرار دارند؛ در ردۀ
سوم اهمیت واقع شدهاند .این راهکارها بهترتیب شامل این موارد هستند :توسعة الیههای مجازی در
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ورزش شهروندی ،تالش برای توزیع عادالنة سرانة فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح مناطق،
تشکیل شورای راهبردی ورزش شهروندی با حضور نهادهای فرهنگی -اجتماعی ،ایجاد بانک
اطالعات ورزش شهروندی ازطریق نرمافزار بانک اطالعات ورزش شهروندی و اجرای همایشهای
ورزشی خانوادگی.
در سطح پایین و چهارم اولویت ،راهکارهای  S22 ، S19، S1، S13،S6و S20قرار دارند که بهترتیب
شامل این موارد هستند :استفاده از مربیان کارآمد و متخصص در مجموعههای ورزشی،
یکپارچهسازی و وحدت رویه در ورزش همگانی از سیاستگذاری تا اجرا ،فعالکردن کانونهای
مردمنهاد در قالب گروههای ورزش بوستانی ،ارائة تسهیالت به سرمایهگذاران عالقهمند (ساخت
مشارکتی ،حذف عوارض و غیره) ،کمک به تعرفههای ورزشی و ارائة انواع تسهیالت برای شهروندان
و شناسایی و تملک اراضی با کاربری ورزشی.
درنهایت ،راهکارهای  S2 ،S3و S12قراردارند که بهترتیب شامل ایجاد ایستگاههای تفریحی -ورزشی
متحرک ،ایجاد و راهاندازی طرح ورزشیار محله در بوستانها و آموزشهای شهروندی (برگزاری
نشست علمی ،توزیع لوح فشرده ،کتاب و بروشور) هستند و در سطح خیلی پایین و اولویت آخر؛
یعنی سطح پنجم قرار دارند که به اهمیت آنها براساس تکنیک ،پاسخگویان پایینترین نمره را
دادهاند (جدول شمارۀ شش) .همچنین ،در جدول شمارۀ هفت ،اولویتبندی نهایی مدیریت
برنامههای راهبردی توسعة ورزش در شهر بوکان که حاصل میانگین کل راهکارها است ،ارائه شده و
تفسیر نتایج آن در بخش بحث آمده است.
جدول -7اولویتبندی نهایی مدیریت برنامههای راهبردی توسعة ورزش در شهر بوکان
راهبرد ()R

)R(1

)R(2

)R(3

راهکار ()S

مقدار Qبرای هر راهکار

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

0/5957
0/7879
0/7541
0/3255
0/1368
0/5712
0/3701
0/2857
0/3020
0/5470
0/2698
0/8165

میانگین
0/6158
اولویت اول

0/3593
اولویت ششم

0/4442
اولویت دوم
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ادامه جدول -7اولویتبندی نهایی مدیریت برنامههای راهبردی توسعة ورزش در شهر بوکان
راهبرد ()R
)R(4

)R(5

)R(6

راهکار ()S

مقدار Qبرای هر راهکار

S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

0/5898
0/4862
0/1787
0/1032
0/4645
0/1974
0/5993
0/6338
0/3456
0/6247
-0/0381
0/4509
0/5305
0/2236

میانگین
0/3663
اولویت سوم

0/3663
اولویت پنجم

0/4016
اولویت
چهارم

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش در سطح خرد و با هدف اولویتبندی مدیریت برنامههای راهبردی توسعة ورزش در
شهر بوکان و نقش آن در مشارکت ورزشی ،با استفاده از تجزیهوتحلیل چندسطحی ویکور انجام
شده است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل نهایی دادهها نشان داد که مهمترین برنامة راهبردی برای
توسعة ورزش در شهر بوکان که باالترین میانگین را نیز داردR(1) ،؛ یعنی ،ایجاد ایستگاههای ورزش
در محلهها و همة معابر عمومی است که شامل راهکارهای فعالکردن کانونهای مردمنهاد در قالب
گروههای ورزش بوستانی ،ایجاد و راهاندازی طرح ورزشیار محله در بوستانها ،ایجاد ایستگاههای
تفریحی -ورزشی متحرک ،استقرار کانکسهای ورزشی در بوستانهای منتخب ،شناسایی ورزشکاران
مستعد ازطریق فعالیتهای مجموعههای ورزشی تابعه میشود .با توجه به این نتایج مشخص است
که مهمترین راهبرد برای توسعة ورزش شهر بوکان که برنامة زمانی کوتاهمدتی را میطلبد ،توجه به
ورزش پایه و توسعة آن در مقیاس محلهای است .دراینراستا ،میتوان اظهار کرد که توسعة کمی و
کیفی زیرساختهای ورزشی در شهر بوکان بهویژه با همکاری تشکیالت ورزشی سایر سازمانها و
توسعة فرهنگ بهرهبرداری مشترک از اماکن ،مدیریت و اجرای مطلوب و موفق برنامههای
تربیتبدنی و ورزش ،مستلزم فراهمآوردن مجموعهای از شرایط و امکانات است .در رأس همة این
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شرایط ،مهمترین آنها ایجاد و توسعه و بهرهبرداری مطلوب از اماکن و تأسیسات ورزشی و
فراهمساختن تسهیالت الزم برای دسترسی آسان در مقیاس محلهای است .این نتایج همسو با
مطالعة رضوی و همکاران ( )1393است که اظهار کردند در طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش
همگانی با استفاده از دیدگاه علمی ،مهمترین راهبردها تدوین راهبردی توسعة ورزش همگانی،
توسعة ورزش بومی و محلی و ورزش و محالت با توجه به ایجاد امکانات ورزشی ،بهرهگیری از خیرین
ورزشی ،ترویج فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه ،توسعة اماکن ورزشی رایگان ،افزایش مشارکت و
همکاری فعال دیگر سازمانها درراستای تحقق اهداف ورزش است .همچنین ،یافتة پژوهش حاضر با
نتایج مطالعة اوریلی و همکاران ( )2013مطابقت دارد که این محققان مهمترین عوامل گرایش
شهروندان به مشارکت ورزشی را در مجموعهای چندبعدی شامل ساخت امکانات ورزشی و
مکانیزمهای حمایتی ازجمله تسهیل حملونقل ،مربیان و باشگاهها برای تقویت ورزش همگانی در
مدارس ،استفاده از دانشآموختگان رشتة تربیتبدنی در پایگاههای ورزش همگانی در سطح محلی
دانستند .یافتة این مطالعه مطابقت نسبی با مطالعات سیدعامری و همکاران ( )1392دارد که اظهار
کردند راهکارهای تبیینشده در رابطه با رسانههای گروهی ،اماکن و تأسیسات ورزشی ،مسئوالن و
برنامهریزان ورزشی و آموزش ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامههای
ورزش همگانی نقش دارند (جدول شمارۀ هفت).
اولویت دوم از برنامة راهبردی برای توسعة ورزش در شهر بوکانR(3) ،؛ یعنی ،توسعة آموزشهای
عمومی ،نهادینهسازی و ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان است که شامل راهکارهای استفاده
از امور رسانه ،تبلیغات میدانی و غیره در توسعة ورزش شهروندی ،استفاده از فناوریهای روز
(پیامک ،سایت و غیره) در ارتباط با ورزش شهروندی ،اجرای همایشهای ورزشی خانوادگی ،اجرای
برنامههای ویژه و مشترک با سازمانها و نهادها در حوزۀ تفریحات ورزشی و آموزشهای شهروندی
(برگزاری نشست علمی ،توزیع لوح فشرده ،کتاب و بروشور) است .این راهبرد تکمیلکنندۀ راهبرد
)R(1؛ یعنی ،ایجاد ایستگاههای ورزش در محلهها و همة معابر عمومی است و بنابراین ،لزوم اجرای
برنامهریزی کوتاهمدت برای توسعة آن نیز ضروری است .این یافته هماهنگ با مطالعة خاکی،
تندنویس و مظفری( )1384است که به این نتیجه دست یافتند که بهبود وضعیت اقتصادی اقشار
مختلف جامعه ،استفاده از رسانههای گروهی ،توجه به وضعیت خانوادگی ،برگزاری مسابقات ورزشی
و اهدای جوایز ،گسترش ناوگان حملونقل عمومی ،اولویتدادن ورزش در اوقاتفراغت نسبت به
دیگر مسائل فراغتی و استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی ،از مهمترین عوامل توسعة ورزش
همگانی هستند.

68

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،44مهر و آبان 1396

اولویت سوم شامل راهبرد )R(4؛ یعنی ،راهکارهای یکپارچهسازی و وحدت رویه در ورزش همگانی
از سیاستگذاری تا اجرا ،تشکیل شورای راهبردی ورزش شهروندی با حضور نهادهای فرهنگی و
اجتماعی ،تعامل و همکاری با حوزههای تربیتبدنی انجمنهای مربوط ،آموزشوپرورش و سایر است.
و اولویت چهارم شامل راهبرد )R(6؛ یعنی ،راهکارهای توسعة الیههای مجازی در ورزش شهروندی،
ایجاد بانک اطالعات ورزش شهروندی ازطریق نرمافزار بانک اطالعات ورزش شهروندی و تقویت
زیرساختهای فناوری اطالعات حوزۀ ورزش شهروندی بهعنوان راهبردهای میانمدت مطرح است
که لزوم توجه و برنامهریزی برای آن در اولویت دوم اهمیت دارد.
در ردۀ آخر اهمیت ،اولویتهای پنجم و ششم قرار دارند؛ یعنی راهبرد ) R(5که این راهکارها را دارد:
دسترسی آسان ،سریع و ارزان شهروندان به امکانات و تجهیزات ورزشی ،تالش برای توزیع عادالنة
سرانة فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح مناطق ،طراحی مبلمان شهری با محوریت توسعة
تجهیزات ورزشی و تفریحی در سطح شهر ،ارائة تسهیالت به سرمایهگذاران عالقهمند (ساخت
مشارکتی ،حذف عوارض و غیره) ،شناسایی و تملک اراضی با کاربری ورزشی ،ارائة خدمات ورزشی با
تسهیالت ویژۀ اقشار آسیبپذیر اجتماع (سالمندان ،جانبازان و غیره) ،کمک به تعرفههای ورزشی و
ارائة انواع تسهیالت برای شهروندان و افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی با هدف ارائة خدمات
ورزشی رایگان و در دسترس .همچنین ،راهبرد ) R(2دربردارندۀ این راهکارها است :شناسایی
ورزشکاران مستعد ازطریق فعالیتهای ورزشی مجموعههای ورزشی تابعه ،استفاده از مربیان کارآمد
و متخصص در مجموعههای ورزشی و تلفیق ورزش همگانی (شهروندی) و تربیتی (آموزشوپرورش).
برای برنامهریزی توسعة ورزش در شهر بوکان ،این دو راهبرد در پایینترین ردۀ اهمیت قرارد دارند؛
بنابراین ،برنامهریزی و راهبرد آنها بهعنوان راهبردهای درازمدت موردتوجه است.
درپایان ،پیشنهاد میشود که مسئوالن بخش ورزش چون شهرداری ،ادارۀ ورزش و جوانان و
هیئتهای ورزشی شهر بوکان ،برنامة تدوینشده را سرلوحه و الگوی کار خود قرار دهند و تفکر
راهبردی را تا پایینترین سطوح ورزش شهر نفوذ دهند و در توسعة آن کوشا باشند .برای اجرای آن،
سایر مشوقها مانند حقوق ،مزایا ،حمایت ،پاداش و ارتقا را به آن گره بزنند و اجرای گامبهگام
برنامهها را ارزیابی و کنترل کنند .سایر پیشنهادها شامل این موارد هستند:
 −ترویج و نهادینهکردن فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه و افزایش مشارکت ورزشی مردم؛
 −تدوین و اجرای برنامههای راهبردی ازطریق شهرداری ،هیئتهای ورزشی و ادارات ورزش
شهر بوکان؛
 −توجه ویژه به مقولة اخالق و فرهنگ و توسعة ورزشهای بومی و محلی؛
 −راهاندازی و مکانیزاسیون سیستمهای اطالعات در ورزش شهر بوکان.
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Abstract
Strategic plans for the development of sport management helps the city is a
unique, active and economically sustainable dovetails. In this regard, this study
is designed to evaluate t strategies to development sport in bukan. The research
method is analytical and data collection method for the survey and measurement
tool of the questionnaire.for the data analysis using techniques vikor. The
statistical community is influenced and experts in the field of sports where 30
people were targeted for the examples were selected and about the discussion...
The results showed that strategic exercise stations and all public places in the
neighborhood is the first priority of planning. And should it be considered
necessary for the the implementation of short-term timetable. Also, is ranked last
in priority infrastructure strategy for the promotion of sport through sport and
therefore it is not necessary for the short-term of planning is necessary as longterm plans for the development of sports and physical education in bukan. In this
regard, organizations and agencies involved in the sports and physical education
should be available to develop strategic plans and other strategies ahead and map
your priority and it came to their lowest levels of sport town trying to develop.
Keywords: Strategic Planning, Management, Development of Sports, Bukan

*

Corresponding Author

Email: Ahangari.sh@gmail.com

