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  یافتگی ورزشی استان فارس ها و فرایند ارزیابی میزان توسعه معرفی شاخص

  

   33پورپور  جوادیجوادی  محمدمحمد  ––  22  ناهید اتقیاناهید اتقیا  ––  1آرزو اسماعیلیآرزو اسماعیلی

.استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، 2هرا، تهران، ایران.کارشناس ارشد رشتة مدیریت ورزشی، دانشگاه الز1

 . استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران3تهران، ایران 
 (1394/  04 / 29، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  04)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

این منظور پژوهشگر با  ر ارزیابی مسیر توسعة ورزش استان فارس بود. به منظو های مورد نیاز به هدف از این پژوهش، ارائة شاخص

های در دسترس،  های مورد نیاز پرداخت و سپس با توجه به منابع و داده آوری شاخص های جمع استفاده از منابع موجود، به بررسی شیوه

یافتگی ورزش استان فارس را ارائه کرد. سپس با   بی توسعههای بالقوه در زمینة ارزیا به شیوة توصیفی و با مرور منابع مختلف، شاخص

استفاده از روش کیفی و با بررسی سند توسعة ورزش استان فارس، از طریق بررسی اهداف کالن ادارة کل ورزش و جوانان استان فارس، 

آمده، مشخص شد  دست ت بهمنظور بررسی فرایند توسعة ورزش این استان، انتخاب شد و از طریق تحلیل اطالعا شاخص به 20

ترتیب شامل  های دیگر نیز به ها تأکید دارند. مؤلفه سیاستگذاران ورزش این استان، بر مؤلفة مشارکت اجتماعی بیش از دیگر مؤلفه

 ند.ا سیاسی-علمی و ساختاری-رسانی، دسترسی، مشارکت بانوان، داوطلبی، آموزشی اطالع

 

 

 

  های کلیدی واژه

 یافتگی ورزشی، شاخص.  یافتگی، توسعه  رس، توسعهارزیابی، استان فا

 

 
 

                                                           

  -  : 09173287368نویسنده مسئول : تلفن Email: a.esmaili66@yahoo.com                                                                                  
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 مقدمه

 دلیل نفوذ ابعاد مختلف ورزش در جامعه، از آن به

 -های مهم توسعۀ اقتصادی عنوان یکی از شاخص به

 ویژه در های ورزشی را به شود و موفقیت اجتماعی یاد می

 -های اقتصادی بعد قهرمانی، برابر با توسعۀ شاخص

 (. همچنین سهم ورزش در اقتصاد5انند )د اجتماعی می

 انجام های گذاری ملی، رابطۀ مستقیم با میزان سرمایه

 (.6در بخش ورزش دارد ) گرفته 

 رشد» توسعه، آکسفورد یکشنریدبراساس تعریف 

 و« شدن قدرتمند و شدن شرفتهیپ جهت در یجیتدر

 .ردیگ می قرار «رشد» برابر در که است یفیک یمفهوم

 -ش ملی، بخشی مهم از توسعۀ اقتصادیتوسعۀ ورز

 دلیل قرار داشتن ورزش در اجتماعی ملی است، چراکه به

 گذاری در این بخش، دستاوردی فراتر بطن جامعه، سرمایه

 همراه خواهد داشت. به همین از نتایج ورزشی با خود به

 ( معتقدند هدف اصلی2005و همکاران ) 1دلیل گراتن

 های ورزشی در شهرها طی گذاری در زیرساخت سرمایه

 گذاران سال گذشته، جذب گردشگر، ترغیب سرمایه 20

 (. رواج ورزش10خارجی و تغییر وجهۀ شهر است )

 وری ملی و همگانی موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره

 هاست. ارتقای ورزش قهرمانی موجب زبانزد شدن نام ملت

 ستردهای گ رو دستاوردهای توسعۀ ورزش ملی، دایره ازاین

شود  دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می

 های اثرگذاری یک که براساس تحقیقات، راه طوری (، به5)

 رویداد بزرگ ورزشی مثل مسابقات کشورهای

 ، رشد اقتصادی،2014المنافع در گالسکو در سال  مشترک

 افزایش مشارکت ورزشی، باال رفتن حس غرور و هویت و

 (.12اندگار است )های م رنامهب

 ای، نیازمند وجود اهداف مدیریت موفق در هر زمینه

 منظور تحقق توسعۀ مشخص و قابل دسترسی است. به

                                                           

1 . Gratton 

 ورزش در سطح کشور نیز باید نیازها و اهدافی که مدیران

  ملزم به انجام آنها هستند، واضح و مشخص باشد.

 همچنین باید ابزاری نیز برای ارزیابی این اهداف در

 تیار سیاستگذاران باشد که براساس آن و مقایسۀ نتایجاخ

 شده، میزان تحقق اهداف از قبل با استانداردهای تعیین

 ( معتقد است1388(. زیاری )1شده را بسنجند ) تعیین

 آورد و شامل ها فراهم می ارزیابی، چارچوبی را برای تحلیل

ین جایگز های سنجی، اقداماتی که در مقایسه با برنامه اصول

 (.3)  روند و تنظیم شواهد و مدارک است کار می به

 ورزش برای»های  ( برنامه2012) 2به نظر شولنکورف 

 کند پذیر را ارائه می نگر ولی انعطاف چارچوبی کل« توسعه

 ها را در نظر گرفته که عدم تجانس فرهنگی و تنوع برنامه

 دهد، ارزیابی را که نحوۀ اجرا را شکل می است، درحالی

 های توسعه های آیندۀ طرح ریزی بخشد و برنامه هت میج

 دارد که ( بیان می2010) 3(. کولتر13کند ) را تشویق می

 منظور کمک به فرایندهای به« ورزش برای توسعه»

 تر توسعه، نیازمند عینیت بخشیدن به لفظ گسترده

 و نگاه ضمنی به ورزش، در نظر« ورزش برای توسعه»

 ای های منطقه ابی در قالب برنامهگرفتن تحقیقات و ارزی

 (.9توسعه است )

 یافتگی  مروری بر آثار موجود در زمینۀ ارزیابی توسعه 

 دهندۀ دغدغۀ پژوهشگران این های مختلف، نشان در زمینه

 ها برای رسیدن به درک شفاف از وضعیت حوزه

 های مشخص دارد. برای مثال یافتگی در این زمینه  توسعه

 ( با سنجش1389و محمود اکبری ) آبادی علی زنگی

 ( و2های استان فارس ) یافتگی شهرستان  میزان توسعه

 یافتگی فرهنگی  ( نیز با ارزیابی میزان توسعه1379زیاری )

 های کشور با استفاده از شیوۀ تاکسونومی عددی، استان

 مناطق مختلف جامعۀ خود را در سطوح مختلف

 .(4بندی کردند ) یافتگی دسته  توسعه
                                                           

2 . Schulenkorf 

3 . Coalter 
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 یا حوزه تواند می ورزش( 1978) 1ویبورد نظر براساس

 خیتار و یقانونگذار منطق، ،ییایپو که شود گرفته نظر در

 یا جامعه از حوزه، نیا. (8) داراست را خودش به مربوط

 بنابراین صادقی آرانی و .باشد می مستقل است، آن جزء که

 یافتگی  ( در پژوهشی میزان توسعه1389میر غفوری )

 های مختلف کشور را بررسی کردند و با زشی استانور

 استفاده از شیوۀ تاکسونومی عددی به این نتیجه رسیدند

 ها و امکانات که تنها استان سمنان از نظر زیرساخت

 های برخوردار از امکانات و بیش از ورزشی در سطح استان

 (. اما5ها در سطح محروم قرار داشتند ) درصد استان 93

 که برای درک صحیح بعدی است، درحالی تک این پژوهش

 یافتگی ورزش یک منطقه، باید به ابعاد  از میزان توسعه

 مختلف آن توجه شود.

 محقق در این پژوهش بر آن است تا با شناسایی

 های های مناسب و در صورت لزوم طراحی شاخص شاخص

 یافتگی  ها، به بررسی توسعه مورد نیاز در برخی حوزه

 ن فارس بپردازد تا به اطالعات دقیق برایورزشی استا

 های مختلف ریزی منطقی و یافتن ارتباط بین الیه برنامه

 نفوذ ورزش در این استان دست یابد و در نتیجه، درک

 های مختلف شفافی از میزان توسعۀ ورزش در قسمت

 تواند به مدیران در دست آورد. این شناخت می فارس به

 های مختلف جامعۀ در ناحیهریزی متعادل  جهت برنامه

 یافته ورزش و  های کمتر توسعه  مورد نظر و در بخش

 های اثرگذار ولی مهجورماندۀ آن کمک شناسایی حوزه

 کند.

 در تالش برای تصاحب منابع مالی و انسانی محدود

 ها، ورزش برای متقاعد کردن مدیران نسبت به نقش دولت

 منظور به اثرگذار خود در جامعه، نیازمند سیستمی

 بندی و ارزیابی اطالعات الزم برای مشخص شدن طبقه

 میزان نیاز مناطق مختلف به اقدامات زیرساختی، فرهنگی

                                                           

1 . Bourdieu 

 ( معتقد است آثار2008) 2که لورمور طوری و ... است، به

 تنها به نقش ورزش در توسعه و تسهیل دانشگاهی نه

 اند، بلکه از های اجتماعی و اقتصادی نپرداخته برنامه

 این در حالی. (11اند ) ارزیابی مؤثر آنها نیز غفلت کرده

 های توسعۀ ورزش است که نیاز به تدوین و ارزیابی برنامه

 شود. بررسی تحقیقات در جوامع حاضر حس می

 هایی دقیق دست آوردن شاخص منظور به المللی به بین

 یافتگی ورزشی از جمله طرح  گیری توسعه برای اندازه

 های گیری تأثیرات برنامه ای اندازهه بررسی شاخص

 ، نشان2002اجتماعی ورزشی بر بومیان استرالیا در سال 

 های مناسب با هر دهد که برای دستیابی به شاخص می

 جامعه، باید مطالعاتی منطبق بر پیشینۀ فرهنگی و شرایط

 (. در7اقتصادی و اجتماعی همان جامعه انجام گیرد )

 توان نحوۀ ارتباط و می هایی صورت وجود چنین شاخص

 یافتگی ورزش را در یک جامعه بررسی کرد و  میزان توسعه

 آمده، توسعۀ ورزش را با توجه به دست براساس نتایج به

 کمبودها و منابع موجود، مدیریت کرد.

 

 روش تحقیق

 صورت توصیفی و کیفی به گردآوری و این تحقیق به

 یافتگی  های مورد نیاز ارزیابی توسعه معرفی شاخص

 های اثرگذار در حیطۀ ورزشی پرداخته و شاخص

 سپس با استفاده از .کند یافتگی ورزش را معرفی می  توسعه

 سند توسعۀ ادارۀ کل ورزش و جوانان استان فارس،

 های مورد نیاز ارزیابی مسیر توسعۀ ورزش فارس، شاخص

 براساس اهداف کالن این اسناد و با استفاده از شیوۀ

 کار گرفته شد. در این به "ی منطقی محدودگیر تصمیم"

 های منطبق روش، با استفاده از تعداد مشخصی از شاخص

 های مورد نیاز، انتخاب شده شده، شاخص بر اهداف تعیین

                                                           

2 . Levermore 
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 بندی آنها مشخص ها، نحوۀ اولویت و با بررسی این شاخص

 شود.  می

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 و اسناد یبررس از پسآمده:  دست های به شاخص

 به آمده دست به یها شاخص خارجی، و داخلی موجود آثار

 :شدند تقسیم کلی دستۀ دو

 یافتگی  توسعه ارزیابی شدة شناخته یها شاخص (الف

 که هستند اطالعاتی ،ها شاخص از دسته این :ورزشی

 میزان ارزیابی برای ورزشی، نهادهای سوی از نیز تاکنون

 کار به ورزش، حوزۀ چند یا یک در پیشرفت و توسعه

 که آثاری در توان می را ییها شاخص چنین .اند رفته

 بررسی را «ورزش طریق از توسعه» و «ورزش توسعۀ»

 .یافت اند، کرده

 یها رشته در یافتگی  توسعه ارزیابی یها شاخص( ب

 ارزیابی زمینۀ در که هستند متغیرهایی دسته این دیگر:

 که اند رفته کار به مختلف یها رشته در یافتگی  توسعه

 ماندۀ مغفول ابعاد ورزش، حوزۀ نیاز با مطابق آنها از استفاده

 ،ها شاخص آوری جمع از پس .دهد می نشان را ورزش توسعۀ

 با مطابق بندی دسته آنها، از استفاده در سهولت منظور به

 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد در توسعه، تعریف

 ها شاخص دقیق مرزبندی هرچند .گرفت انجام سیاسی

 پذیر امکان دقیق طور به توسعه، چندبعدی مفهوم دلیل به

 در قرار گرفتن قابلیت شاخصی است ممکن و نیست

 .باشد داشته نیز را دیگری یها دسته

 اقتصادی توسعة ارزیابی یها شاخص

 یها شاخص ورزش، اقتصادی تأثیرات بحث در

 :کرد بندی دسته 1مانند جدول  توان می را آمده دست به

 جوامع دغدغۀ ترین مهم از یکی زایی، اشتغالاشتغال: 

 مناسب،ریزی  برنامه وها  ظرفیت شناسایی در صورت. است

 بر غیرمستقیم، و مستقیم صورت به تواند می« ورزش»

 آن، اثرگذاری یها شیوه از یکی که بگذارد، اثر اقتصاد

 .است اشتغال ایجاد

 ورزش، از مد حاصلدرآ هر: GDP بر ورزش تأثیر

 تأثیر منطقه اقتصاد بر غیرمستقیم یا مستقیم طور به

 گذارد. می

 ورزش از حاصل درآمدهای: GNP بر ورزش تأثیر

 را کشور اقتصاد منطقه، اقتصاد بر تأثیر بر عالوه منطقه، هر

 های مورد برخی از شاخص .دهد می قرار تأثیر تحت نیز

 ذکر 1ر جدول نیاز برای سنجیدن تأثیرات مذکور، د

 اند: شده

 های ارزیابی توسعة اقتصادی ورزش . شاخص1جدول 

 اشتغال GDPتأثیر ورزش بر  GNPتأثیر ورزش بر 

ورزشی  یها فعالیت از حاصل درآمدهای

 )شامل تبلیغات، حق پخش تلویزیونی...

 اماکن ورزشی، تولید از حاصل نهایی درآمد

 منطقه ورزشی خدمات و کاال

 یها های صنعتی، کارگاه واحد شاغالن تعداد

 ورزشی تولیدات متوسط و کوچک

 در خدمات و کاال فروش از حاصل درآمدهای ورزشی** گردشگری از حاصل درآمد

 فروش بازارهای

 توزیع و فروش بخش در شاغالن تعداد

 ورزشی تولیدات

 فعال  ای* حرفه مربی و بازیکن تعداد منطقه شیورز گردشگری از حاصل درآمد ورزشی خدمات و کاال تولید از حاصل نهایی درآمد

 ن در بخش اداری ورزشتعداد شاغال منطقه ورزشی یها فعالیت از حاصل مدهایآدر کشور کل واردات از ورزش سهم

 در خارجی و داخلی گذاری سرمایه میزان کشور کل صادرات از ورزش سهم

 منطقه ورزش

 ورزش زمینۀی فعال در ها  یتعداد تعاون

 باشند. استان یها هیأت در شده ثبت قراردادهای و مشخص سالیانۀ و ماهانه درآمد ویژگی دو دارای حداقل باید ای حرفه * بازیکنان
 های اقامتی در مجاورت اماکن مذکور و ... ها و محل پذیر، درآمد هتل های ورزشی توریست ** درآمد مکان
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 فرهنگی -اجتماعی توسعة ارزیابی یها شاخص

 مردم مشارکت و دسترسی میزان این قسمت، در

 یها محیط در آنها نگهداری و جذب نحوۀ و ورزش در

 ارزیابی یها شاخص  گیرد. می قرار تأکید مورد ورزشی

 زیر یها مؤلفه صورت به توان می را بخش این توسعۀ

 :کرد بندی دسته 2 در جدول

 مشارکت بخش، این دراجتماعی:  مشارکت مؤلفة 

 سنجیده ورزش مختلف جامعۀ مورد نظر در یها بخش

 یها الیه در ورزش نفوذ میزان طریق این از تا شود می

 آید. دست به جامعه مختلف

 از: ها زیرساخت بودن فراهم و دسترسی مؤلفة

 بودن فراهم میزان مردم، مشارکت بر عوامل مؤثر ینتر مهم

 است که در سنجش آنها، ورزش کردن امکانات برای

 جمعیتی نسبت و با منطقه سطح به توجه یی باها شاخص

 روند. کار می به متناسب

 اطالعات شامل بخش، اینعلمی: -آموزشی مؤلفة

 ورزش است. ترویج و آموزش زمینۀ در نیاز مورد

 در که توسعه ابعاد ینتر مهم از رسانی: اطالع مؤلفة

 توجه شده، واقع مغفول ورزشی یافتگی  توسعه یها ارزیابی

 اغلب است که ورزش ترویج امر در مؤثر ارهایابز به

 آوری جمع برای و دیگر است یها حوزه زیرمجموعۀ

 کرد. مراجعه مربوطه نهادهای به باید اطالعات،

 ،ها شاخص از دسته این زنان: مشارکت مؤلفة

 ورزش از آنها سهم و بانوان حضور میزان دهندۀ نشان

 از ویژه هب ای جامعه هرچه که است طبیعی. است منطقه

 بانوان مشارکت به باشد،تر  یافته  توسعه فرهنگی، نظر

 داد.  خواهد بیشتری اهمیت

 یها سال در که« داوطلبی»مفهوم  داوطلبی: مؤلفة

 تمایل میزان دهندۀ نشان کرده، اهمیت زیادی پیدا اخیر

 از و است اجتماعی یها فعالیت به منطقه یک مردم

 به توجه با. است آن یاجتماع-فرهنگی توسعۀ یها نشانه

 بسیج کانون در عضویت ،«بسیج» ماهیت و مفهوم

 این در تواند می که است ییها شاخص از نیز، ورزشکاران

  .شود استفاده قسمت

 فرهنگی -های ارزیابی توسعة ورزش در بعد اجتماعی . شاخص2جدول 

 مشارکت اجتماعی ها دسترسی و فراهم بودن زیرساخت علمی -آموزشی

 آموز دانش به ورزش ورزشکار و معلم به مربی بتنس
سرپوشیده و روباز و تجهیزات  ورزشی فضای سرانۀ

 ورزشی
 های مختلف یافته در سازمان سازمان ورزشکاران تعداد

 ورزشی شدگان بیمه تعداد شهری به روستایی ورزشکار جمعیت نسبت دانشجو کل به بدنی تربیت دانشجویان نسبت

 تفریحی و همگانی ورزش یها جشنواره تعداد نسبت جمعیت به همگانی ورزش ایستگاه تعداد بدنی تربیت رشتۀ دارای یها هنرستان تعداد

 با تحقیقاتی یها و طرح همایش، کارگاه تعداد
 ورزش موضوع

 کل به ناحیه فعال ورزشی یها هیأت تعداد
 کشور، ورزشی یها هیأت

 همگانی یها ورزش در  مردان و زنان مشارکت میزان
 تفریحی و

 مشارکت زنان داوطلبی رسانی اطالع

شده  توزیع...  وها  کتابچه ،ها نشریات، کتاب شمارگان
 منطقه ورزش در زمینۀ و منتشرشده در

 جمعیت کل به شده ثبت داوطلبان نسبت
 کل به زن ورزشکاران، مربیان و داوران نسبت

 ورزشکاران، مربیان و داوران

 کل به ورزشی یها برنامه پخش و تولید نسبت
 مربوط استان صداوسیمای یها برنامه

 داوطلبان کل به ورزشکاران بسیج اعضای نسبت
 منطقه بسیج

 کل به بانوان ورزش به یافته اختصاص بودجۀ نسبت
 منطقه ورزش بودجۀ

های  های ورزشی در کتابخانه سرانۀ کتاب
 منطقه

 شده ورزشی تعداد اماکن وقف
مدیریتی بانوان به مردان در  های نسبت جایگاه

 نهادهای رسمی ورزشی

 کل به ورزشی شده ثبت یها سایت تعداد
 منطقه رسمی یها پایگاه

های هواداری و هواداران  تعداد کانون
 های ورزشی شده باشگاه ثبت

 فعال ای ورزشی و باشگاه حرفه اماکن نسبت
 کل به بانوان اختصاصی
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 قسمت این : درساختاری -سیاسی توسعة ارزیابی

 و موقعیت بیانگر که شود می پرداخته ییها شاخص به

 این به یافتن دست نحوۀ. است منطقه یک وجهۀ

 در که سیستمی دلیل همین به. است مهم نیزها  موفقیت

 این دسته از .ارزیابی شود باید نیز رود کار می به راه این

 نیز آمده است، 3طورکه در جدول  ها را نیز همان شاخص

 توان به دو دسته تقسیم کرد. طور کلی می به

  المللی: ای و بین های منطقه مؤلفة موفقیت

 دهد. المللی یک منطقه را نشان می دستاوردهای بین

 ها به بررسی این بخش از شاخص مؤلفة مدیریت:

 طور مستقیم ناشی از پردازند که به موضوعاتی می

 عملکردهای مدیریتی است.

 

 ساختاری -ای ارزیابی توسعة ورزش در بعد سیاسیه . شاخص3جدول 

 المللی ای و بین های منطقه مؤلفة موفقیت مؤلفة مدیریت

 جمعیت کل ازای به در سطوح مختلف برگزارشده مسابقات تعداد نظر مورد منطقۀ بودجۀ کل به منطقه ورزش بودجۀ نسبت

 جمعیت ازای در سطوح مختلف به شده کسب یها مدال تعداد حمعیت ازای به شده کسب المللی بین یها کرسی تعداد

 

منظور تعیین فرایند  های مورد نیاز به شاخص

 توسعة ورزش استان فارس

 های محوری برنامۀ راهبردی ورزش با بررسی ارزش

 های استان فارس مشخص شد که در این برنامه، ارزش

 محوری این سازمان، به شرح زیر است:

؛ مداری برنامه * وجود تفکر؛ اسالم های ارزش *رعایت

* وجود ؛ انسان کرامت *حفظ؛ * آموزش برای همه

*  اعتقاد به ؛ گرا تحول مدیریت *وجود؛نگرش سیستمی

 کار گروهی

 عنوان اهداف همچنین در این برنامه، از موارد زیر، به

 کالن نام برده شده است:

 *توسعۀ؛ * حاکمیت تعالیم دینی و فرهنگ ملی

*توسعۀ منابع ؛*توسعۀ ورزش قهرمانی ؛ورزش همگانی

* توسعۀ منابع ؛ ها * توسعۀ امکانات و زیرساخت؛ انسانی

 ای * کمک به توسعۀ ورزش حرفه؛ مالی

 منظور دستیابی به هر یک از اهداف کالن مذکور، به

 اقدامات راهبردی نیز از سوی این ادارۀ کل، در نظر گرفته

 5، 4های  جدول طور خالصه در زیر و در شده است که به

 شود: نمایش داده می 6و 

 

 قهرمانی ورزش . توسعة4جدول 

و  شده، استعدادیابی های حمایت تعداد طرح

 پروری  ورزش قهرمانی نخبه

المللی،  آور بین مدال ورزشکاران تعداد

 شده و دعوت ملی عضو تیم

شده و  کسب های و مدال ها رشته تعداد

 کشور های  لیگ در حاضر های تیم

 های بخش مشارکت میزان سرانۀ توسعه و

 قهرمانی ورزش در و غیردولتی دولتی

های رادیویی و  میزان پخش برنامه

تلویزیونی در مورد ورزش قهرمانی به 

 ساعت

 سطح های آموزشی ارتقای تعداد دوره

 ورزشی های و باشگاه ها هیأت آموزشی
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 همگانی ورزش . توسعة5جدول 

ها و  عمومی، هیات جشنواره، همایش افزایش

 های فعال ورزش همگانی  انجمن

شده در  های پژوهشی حمایت تعداد طرح

 زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی

افزایش تعداد ورزشکاران شهری و 

 و عشایری روستایی

 بخش مشارکت گذاری و میزان اعتبار و سرمایه

 همگانی در ورزش و غیردولتی دولتی

تلویزیونی های رادیویی و  میزان پخش برنامه

 در مورد ورزش همگانی و سالمت به ساعت

همگانی و  ورزش یها ایستگاه تعداد

 مراکز مشاورۀ تغذیه

 
 ای حرفه ورزش توسعة به . کمک6جدول 

 ای ورزشی حرفه های ها و تیم باشگاه تعداد ای حرفه ها و ورزشکاران تعداد رشته ای حرفه میزان اعتبار ورزش

ادیویی و تلویزیونی های ر میزان پخش برنامه

 ای به ساعت در مورد ورزش حرفه

ای  حرفه های لیگ در حاضر های تیم تعداد ورزشی های باشگاه در شاغالن تعداد

 کشور

 

 در ملی فرهنگ و دینی های ارزش حاکمیت *

مسابقات اخالقی،  و دینی یها برنامه افزایشاستان:  ورزش

و  ایشگاهسمینار، نم افزایش -فرهنگی و کتابخوانی

 -ورزشی فرهنگی یها جشنواره فرهنگی، افزایش انتشارات

دوپینگ،  با محالت آسیب پذیر، مبارزه ویژه یها برنامه

 های کاپ تعداد افزایش -های اجتماعی مقابله با آسیب

از  تجلیل مراسم افزایش -مسابقات در آمده دست اخالق به

 بسیج های پایگاه توسعۀ -و قهرمانان پیشکسوتان

 رزشکاران و ...و

 اعتبارات و کل افزایشمالی:  منابع توسعة *

 دولتی و مالی منابع کل از طریق جذب ادارۀ درآمدهای

 غیردولتی

 : افزایش مقدارها زیرساخت و امکانات * توسعة

  و دولتی های مشارکت رشد جذب -ورزشی فضای سرانۀ

 فضای سرانۀ افزایش -ها زیرساخت توسعۀ در غیردولتی

 بانوان و ... ورزشی

 اعتبارات افزایشانسانی:  یها سرمایه * توسعة

 افزایش -سازمانی ساختار بهبود -انسانی منابع توسعۀ

 افزایش -شهروندمداری های ارتقای اجرای برنامه

 کاربردی و ... های پژوهش

یافتن به مسیر توسعۀ ورزش استان فارس،  رای دستب

آمده،  دست ههای ب  بین اهداف و شاخص پس از انطباق

 باید ارزیابی شوند: 7های جدول  شاخص مشخص شد

 
 یافتگی ورزشی استان فارس  منظور ارزیابی توسعه های نهایی به  . شاخص7جدول 

نسبت جمعیت ورزشکار 
 روستایی به شهری

 با تحقیقاتی یها طرح تعداد
 ورزش موضوع

 به منطقه ورزش ةبودج نسبت
 نظر مورد ةمنطق ةبودج کل

 ورزش یها جشنواره تعداد
 تفریحی و همگانی

 آموزشی یها کارگاه تعداد
 از ورزش زمینۀ در برگزارشده

 علمی و ورزشی نهادهای سوی

 بسیج عضو ورزشکاران نسبت
 داوطلبان کل به ورزشکاران

 منطقه بسیج

 ورزشی اماکن وها  باشگاه نسبت
 و ها باشگاه کل به بانوان فعال

 ورزشی اماکن

 در... وها  کتابچه ،ها کتاب تعداد
 در منتشرشده ورزش با ارتباط

 منطقه

 در مردان و زنان مشارکت میزان
 تفریحی-همگانی های ورزش

 ورزش یها ایستگاه تعداد
 هزار 100 هر ازای به همگانی

 نفر

میزان تولید برنامۀ رادیویی در 
 ارتباط با ورزش به ساعت

...  وها  کتابچه ،ها کتاب شمارگان
 ورزش با ارتباط در شده عیتوز

 اداری بخش در شاغالن تعداد
 ورزش

 دیده آموزش مربی تعداد نسبت
 جمعیت به

 به ورزشی اماکن وها  باشگاه تعداد
 جمعیت کل نسبت

 در ورزشی یها کتاب سرانۀ
 منطقه یها کتابخانه

  ورزشی یها تیم تعداد
 فعال ای حرفه

میزان تولید برنامۀ تلویزیونی در 
 به ساعتارتباط با ورزش 

 سرانۀ فضای ورزشی سرپوشیده سرانۀ فضای ورزشی روباز
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 گیری بحث و نتیجه

 های تحقیق نشان داد که از میان حداقل بیست یافته

یافتگی ورزش   شده برای ارزیابی توسعه شاخص معرفی

 شده، پنج شاخص، بر استان فارس، براساس اهداف ارائه

 نین پنجمؤلفۀ مشارکت اجتماعی تأکید دارند. همچ

 رسانی را ارزیابی  شاخص دیگر از این مجموعه، مؤلفۀ اطالع

 ها و امکان خواهند کرد. مؤلفۀ فراهم بودن زیرساخت

 دسترسی نیز با داشتن چهار شاخص در این فرایند سهیم

 علمی و مشارکت بانوان و-خواهد بود. از مؤلفۀ آموزشی

 اینترتیب دو، یک و یک شاخص، در  داوطلبی هر کدام به

 مانده نیز کار گرفته خواهد شد. دو شاخص باقی فرایند به

-هایی هستند که به ارزیابی توسعۀ ساختاری شاخص

پردازند و هر دو، مربوط به مؤلفۀ مدیریت  سیاسی می

 شوند. می

دهد که  بندی مذکور نشان می نگاهی اجمالی به دسته

 -های اجتماعی ها در زمرۀ شاخص اغلب این شاخص

 ند. این مسئله از چند جنبه قابل تأمل است. اولا فرهنگی

-عنوان یک امر اجتماعی اینکه ماهیت توسعۀ ورزش، به

طور ناخودآگاه از سوی مدیران ورزش این  فرهنگی به

استان پذیرفته شده است. تأکید بر این دسته از اهداف، 

گویای این است که مشارکت عموم مردم در ورزش، 

ها، مورد توجه قرار  ریزی مهصورت یک اصل در برنا به

دهد که این حوزه، نیازمند  گیرد. همچنین نشان می می

ریزی دقیق است و اصوأل مسیر دست یافتن به  کار و برنامه

گذرد. از سوی دیگر، تأکید بیش  توسعه، از دل اجتماع می

یافتگی ورزش، سبب شده   از اندازه بر این بعد از توسعه

دیگر یعنی جنبۀ اقتصادی  است که از بعد بسیار مهم

های  ورزش، که در اغلب کشورهای دنیا، از اولویت

هاست، غفلت شود. این در حالی است  گذاری دولت سرمایه

تواند  که ورزش، ظرفیت باالیی در ایجاد اشتغال دارد و می

 در ابعاد مختلف اقتصادی بررسی شود.

سیاسی نیز، نیازمند  -براساس نتایج، بعد ساختاری

های آن، تالش برای  یت بیشتر است که یکی از راهتقو

های مدیریتی  های بیرون از استانی در رده تصاحب کرسی

دلیل  المللی است. به های بین ها و سازمان فدراسیون

اثرگذاری مستقیم مدیران و کنندگان نهادهای مذکور بر 

مسائلی همچون میزان جذب اعتبار، تخصیص امکانات، 

ابقات مختلف و غیره ...، کسب چنین گرفتن میزبانی مس

تواند به توسعۀ بیشتر ورزش فارس کمک  هایی می جایگاه

در « رسانی اطالع»کند. نکتۀ مهم دیگر، سهم مؤلفۀ 

شده است. این مسئله بیانگر درک  های ارائه  شاخص

منظور جذب  بخشی به افراد به مدیران از اهمیت آگاهی

اند که  پذیرفته آنها به ورزش است. در حقیقت آنها

ای مثبت  سازی، زیربنای توسعه است و این نکته فرهنگ

 آید. شمار می به

 فراهم بودن و دسترسی»وجود چهار شاخص از مؤلفۀ 

، گویای این است های نهایی میان شاخصدر « به امکانات

همچنان دچار کمبود سرانۀ فضای ورزشی بوده  که فارس

مهم مدیران این استان های  اماکن، یکی از دغدغه و توسعۀ

 است.

 اختصاص تنها یک شاخص به بخش بانوان، نکتۀ دیگر

 حائز اهمیت این ارزیابی است. در تفاوت بین ورزش بانوان

 و مردان و شرایط نامناسب آن در جامعه، تردیدی نیست،

 رود در استانی که بانوان آن از نظر معرفی اما انتظار می

 ایگاه دوم پس از استانهای ملی، در ج ورزشکار به تیم

 تهران قرار دارد، این تفاوت کمتر باشد. بنابراین چنانچه در

 سطح ملی، برنامۀ جدی در این زمینه وجود ندارد، نیاز

-منظور ایجاد رابطۀ برد است حداقل مسئوالن استانی، به

ای داشته باشند تا  برد از این بخش از ورزش حمایت ویژه

های اخیر بانوان فارس،  سال های مکرر از افتخارآفرینی

 کاسته نشده و وجهۀ آن مخدوش نشود.
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شوند،  دو مؤلفۀ دیگر که در این ارزیابی بررسی می

است. اهمیت آموزش « داوطلبی»و « علمی-آموزشی»

ای، نیاز به توضیح  علمی و اصولی در پیشرفت هر مقوله

ندارد، اما در بعد جذب داوطلبان به ورزش، نگاهی متفاوت 

یافته، استفاده از   د نیاز است. در کشورهای توسعهمور

ای است که  های مختلف ورزشی، مسئله داوطلبان در برنامه

که دولت انگلیس  که زمانی طوری خوبی تبیین شده به به

هزار نیروی  70به  2012اعالم کرد برای برگزاری المپیک 

هزار نفر برای این کار  100داوطلب احتیاج دارد، بیش از 

دهد که در این  نام کردند. این مسئله نشان می بتث

های مناسب، زمینۀ همراهی مردم با  کشورها، با شیوه

دولت در برگزاری رویدادهای بزرگ فراهم شده است. در 

اسالمی، میل  -دلیل فرهنگ خاص ایرانی کشور ما نیز به

به همکاری در نهاد شهروندان وجود دارد، تنها نیاز است 

ریزی مناسب، هدایت  ین عالیق را با برنامهکه مدیران ا

 کنند تا از توان این بخش بتوان استفادۀ بهینه کرد.

های این تحقیق، ورزش در استان فارس،  براساس یافته

نیافته است. برای درک میزان   صورت یکپارچه توسعه  به

شده در  های معرفی این عدم توازن، نیاز است که شاخص

دارۀ کل ورزش و جوانان استان این پژوهش، از سوی ا

های کمّی  آوری شود تا با استفاده از روش فارس، جمع

آماری بتوان به تصویری روشن از این مسئله رسید. 

 ابعاد از برخی که دهد می نشان تحقیق یها یافته بررسی

 مورد طور کلی به گذشته یها سال در ورزش یافتگی  توسعه

 ارائۀ شکل به حوزه نای یها ارزیابی و شده واقع غفلت

. جوانان در آمده است و ورزش ادارات سوی از کار گزارش

 مورد در ویژه به توسعه، فرایند که است حالی در این

 سازوکاری شناسان، جامعه برخی گفتۀ براساس که ورزش

 بدین است. پیچیده بسیار دارد، فرد به منحصر و پویا

 ورزشی فتگییا  توسعه میزان به یافتن دست برای منظور

 سمت باید به آنها، مقایسۀ امکان همچنین منطقه، یک

 و ورزش در مانده مغفول اثرگذار و مهم یها حوزه سنجیدن

 دیگر و ورزشی نهادهای بین که ییها حوزه همچنین

 با ترتیب بدین. برویم پیش است، مشترک ها سازمان

 ماهیت به توجه با و اثرگذار یها حوزه شدن مشخص

 امیدوار توان می سیاستگذاری، فرایند وها  خصشا متقابل

 کارامدتر وتر  دقیق ورزش، کالن یها سیاستگذاری که بود

 .دیرگ انجام
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