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  مقدمه

 موجب دور، گذشته هاي ما از کشور در و بوده رایج بشري جوامع تمام در کردن بازي براي کودك نیاز به توجه

 در گذشته از محلی - بومی يي هاباز. )61 :١،1994گرین فیلد(است شده محلی - بومی ھای بازي پیدایش

بازي  ینا. بوده اند رایج فرهنگی ریشه هاي گوناگونی و هوا و آب تنوع وجود با کهنسال ایران و پهناور سرزمین

دیگر  نسل به نسلی از تمدن و فرهنگ عقاید، انتقال براي ابزاري و اخالقی و انسانی هاي حاوي ارزش که ها

 جاي رایانه اي بازي هاي و شده اند سپرده فراموشیدست  به زندگی صنعتی شدن اب اخیر هاي سال در بوده اند،

 استفاده محلی، - بومی هاي بازي مهم هاي ویژگی از یکی .)64 :1393احمدزاده و همکاران، (گرفته اند را آنها

به ب ملتی هر نگیفره میراث از ها بازي این. است خاص تجهیزات به نیاز عدم و زندگی محل امکانات و ابزار از

 فراهم را بنیادي هاي مهارت رشد موجبات دنتوان می کههستند  متنوعی حرکات شامل وشمار می آیند 

 فنآوري پیدایش شدن، صنعتی و شهرنشینی گسترش مردم، زندگی شیوه تغییر اما ).63 :1994گرین فیلد، (دنآور

 رانده حاشیه به یا و کرده منسوخ را محلی   میبو و سنتی هاي بازي از بسیاري مدرن، هاي بازي و نوینهاي 

  .)213: 2010 ،٢تابیاس و سیلویا(است

 می را تشکیل صنعتی کشورهاي ملی ناخالص محصول درصد دو تا یک بین تنهایی به ورزش صنعت،  امروز

 رونق معد و سنتیو بازي هاي   ورزش ها است، شده تبدیل اي حرفه کامالً رقابتی به ورزش که درحالی. دهد

 انجام تحقیقات براساس .)33: 1387معتمدي و مهدوي نژاد، ( است آورده فراهم را عمیقی هاي نگرانی،  نهآ

 این که پردازند می باستانی و محلی يورزش ها به ورزشکاران کشور درصد 2میانگین  به طور ایران در گرفته

 بیشترین نیز مقدار این از که است یادآوري شایان . دارد را کمترین مقدار امروزي رایج هاي ورزش میان در رقم

 نظیرورزش هاي دیگر  مورد در که است باستانی و اي ورزش زورخانه به مربوط آمده دست به هاي داده

 بدنی تربیت سازمان( رو به نابودي خواهند رفت  ملی هاي رزشگفت که و توان می و دارد تأمل جاي چوگان

  .)79 :1384ایران،  اسالمی جمهوري

 سنتی،رزش هاي و نیست، جهانی فدراسیونی عضو و دارد وجود ما کشور در که هایی ورزش و ها بازي تمامی

 ورزش فدراسیون و همگانی هاي ورزش فدراسیون سوي از آنها ریزي برنامه , شود می نامیده محلی یا بومی

 و تنگاتنگ رابطۀ و ماست مردم قومی فرهنگ از برگرفته بومی هاي ورزش. گیرد می انجام روستایی هاي

 از بومی هاي بازي این از برخی امروزه البته .دارد آنها هاي مناسبت و کردار رفتار، زندگی، شیوة به نزدیکی

 و ایران رد محلی هاي ورزش. است کرده پیدا رواج هم دیگري مناطق در و شده خارج خود قومی اولیۀ محدودة
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 ممکن اگرچه دارد، ها ملت آن ملی فرهنگ در ریشه اصل در که است یهای ورزش نیز جهان هاي کشور سایر

 منطقه یک در معمول و متداول بازي عنوان به منحصراً ،دیگر عبارت به؛ نباشد قومی درون ارتباط در است

 میرنیا،(باشد دیگر مناطق به مربوط یا باشد برخاسته منطقه آن از است ممکن که، در حالی باشد شده شناخته

  ).11: 1381دعلی، سی

 کرده پیدا عام مقبولیت کشور کل یا مناطق یا منطقه در که است بومی هاي ورزش جمله از نیز سنتی هاي ورزش

 ،ها ورزش این. است گرفته قرار توجه و پذیرش مورد دیدگاه این از و است درآمده محلی رسم صورت به و

 ها، تمایل لحاظ به ها ورزش این . شودی م محسوب ملی مراسم جمله از و دارد طوالنی تاریخی هاي ریشه

 بهترین از یکی جهان نقاط سایر و ما میهن مختلف مناطق مردم هنري و ذوقی فرهنگی، عالیق و ها شگرای

 150 بر کلی، بالغ طور به ).1386اشرفی، (اند سازنده و سالم مفرح، هاي سرگرمی ایجاد و تفریح براي ها روش

 آنها از بسیاري با امروز نسل زندگی، هاي شیوه تغییر و زمان مرور به که دارد وجود رانای در سنتی بازي نوع

  ).33: 1390مصطفی،  سواري،(است شده بیگانه

 و بومی هاي بازي و ها ورزش ارتقاي و ترویج احیا، هاي در تحقیقی به بررسی شیوه) 1393(هنرور و همکاران

 و امکانات به نیاز عدم"و  "ومیبه بازي هاي ب پرداختن سادگی" هک دادند گزارشدر کشور پرداختند و  محلی

 نبود برنامه"،همچنین. محلی اند و میبازي هاي بو و ورزش ها مثبت جنبه هاي ترین مهم "خاص فضاي

هنرور و همکاران، (بودند ها ورزش این توسعۀ موانع ترین مهم از "ممنظ مسابقات برگزاري عدم"و "ریزي

1393 :493(.   

جامعه آحاد بومی و محلی در بین  هاي بازي ظهور که داد نشان دانمارك در 2005 سال در گرفته مانجا حقیقاتت

 و ها بازي این به توجه ،همچنین ).106: 2004، 1کریست(شود میموجب تحول تکامل، توسعه سنت و مدرنیته 

: 2005، ٢ایچبرگ(می شود  جدید هاي آمدن بازي به وجود موجب آنها براي تجهیزات و وسایل آوردن فراهم

28.(  

 و حضور گرفت، صورتمی و محلی ش هاي بوورز گسترش و رشد هدف با نیجریه کشور در که تحقیقاتی در

 این هاي پایه کردن قوي و محلی و بومی هاي بازي گسترش و رشد براي سطوح تمامی در ها تدول حمایت

 بومی هاي بازي و ها ورزش فدراسیون افتتاح از پس که اتیمطالع. شد قلمداد ضروري جامعه میان در ها ورزش

 همچنین و ها بازي این در بیشتر متقابل درك و همکاري منظور به که داد نشان گرفت، انجام نیجریه محلی و
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آکینمی، (رقابتی ارتقا داد و المللی بین سطح در را آنها باید تر اثربخش و استاندارد هاي پتانسیل به رسیدن براي

2009 :234.(  

 فراهم را ها بازي این احیاي خواهان جوانان براي الزم تجهیزات و وسایل توانند نمی تنهایی به ها فدراسیون

 تمام در نیاز مورد امکانات و تجهیزات آوردن فراهم در تالش و بیشتر پذیري مسئولیت با باید دولت و کنند

زمینۀ بازي هاي  در دیده آموزش و آگاه کارکنان نبود ).36: 1386اکبري و همکاران، (کند یاري را آنها سطوح

 که هاست بازي راه این در جدي کلمشاین بازي ها  نیازهاي به پاسخگویی ايفدراسیون ها بر در محلی و میبو

 اند ندیده آموزش که کارکنانی ،همچنین .کند استخدام کار این براي را دیده آموزش و کوشا کارکنان باید دولت

  ).25: 2002، ١آدئوگان(شوند داده تعلیم ملی هاي مؤسسه در نیستند، روز به زمینه این در یا

 است رشته این مشکالت از دیگر یکی ،مزایا و حقوق کمبود علت به ورزشکاران و مربیان براي کافی انگیزه نبود

 عمل بسیار ضعیف سنتی هاي ورزش تبلیغ و ترویج زمینه در نیز رسانه اهالی. شودب آن به ویژه اي توجه باید که

 ها ورزش این از تصویري روشن ارائه و ها ورزش این از جامعه آحاد آگاهی در بیشتر تالش با باید که کنند می

  ).235: 2009آکینمی، (باشند کوشا مردم ذهن در

جمعیت  وروستا  1009، تعداد روستاهاي استان گلستان 1390طبق آخرین سرشماري مرکز آمار ایران در سال 

درصد از کل جمعیت استان  8/48نفر بوده است که این تعداد حدود   870068روستایی استان گلستان تعداد 

تقریباً نیمی از جمعیت استان در  ،شده یادبا توجه به آمار . )1390مرکز آمار ایران، ( گلستان را در بر می گیرد

باید در برنامه ریزي هاي خود توجه خاصی به افراد ن و دست اندرکاران لذا مسئوال. روستاها زندگی می کنند

این امر به وضوح نشان دهنده اهمیت توجه به این قشر از جمعیت استان را . ساکن در روستاها داشته باشند

با توجه به تنوع نژادي موجود در ساکنین استان گلستان که موجب شده است تا اقوام زیادي  .نشان می دهد

در این استان ساکن باشند و نیز با توجه به اینکه تعداد روستاهاي موجود و ... بلوچ و همچون ترکمن، کرد، 

جمعیت ساکن در روستاهاي استان بسیار زیاد می باشد، یکی از نیازهاي اصلی ورزش استان گلستان توجه به 

بیت بدنی در لذا طراحی و تدوین نظام توسعه ورزش و تر. می باشد و بومی و محلی توسعه ورزش روستایی

روستاها با رویکرد توسعه ورزش هاي بومی و محلی از جمله موضوعات مهم و ارزشمند در حوزه ورزش 

تا با پژوهشی علمی و نظام مند، وضعیت موجود ورزش روستایی  ضرورت داردبر این اساس . استان می باشد

مربوطه، به  مسئوالنات خبرگان، متخصصان و و با استفاده از نقطه نظر گیرددر استان گلستان مورد ارزیابی قرار 

و  پرداخته شودبررسی عوامل درونی و بیرونی براي توسعه و رشد این ورزش ها در روستاهاي استان 

با توجه به نیاز مبرم استان به . گرددراهبردهایی که منجر به توسعه این ورزش ها در سطح استان می گردد ارائه 

                                                           
1 Adeogun 



 

٦ 

 

تا با  بر آن شدمحقق   ،بومی و محلیروستایی و هبردي جهت توسعه ورزش هاي داشتن برنامه اي جامع و را

) هانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید(بررسی و ارزیابی علمی و دقیق عوامل مختلف درونی و بیرونی

تدوین استراتژي توسعه ورزش  موثر بر رشد و توسعه ورزش هاي بومی و محلی در روستاهاي استان به

 .بپردازدیی و بومی و محلی استان گلستان روستا

  شناسی پژوهش روش

زیرا  نوع مطالعه موردي است؛ به لحاظ کاربردي و هدفنظر  تحلیلی، از -توصیفی تحقیق حاضرانجام روش 

نتایج آن قابل با توجه به شرایط موجود ورزش هاي روستایی و بومی و محلی در استان گلستان انجام شده و 

تربیت بدنی داراي مدرك دکتري جامعه آماري این تحقیق شامل اساتید . نمی باشد هاي دیگر انتعمیم به است

روساي ادارات ورزش ستان و رشناسان ارشد اداره کل ورزش و جوانان امدیران و کا،    استان دانشگاه هاي

بررسی هاي انجام  با توجه به. بود استان روستایی عشایري هاي ورزشی هاي استان و روساي هیات شهرستان

دود حمبه علت  .بود نفر 94جامعه آماري برابر با تعداد کل  ،و استعالم هاي اخذ شده از مبادي ذیربطشده 

 94از  ،همچنین. تمام شمار در نظر گرفته شد به صورتو نمونه برابر با جامعه بودن تعداد افراد جامعه، 

  . به محقق بازگردانده شدرسی کامل و قابل برپرسشنامه  80پرسشنامه توزیع شده، 

بررسی اسناد و مدارك موجود مربوط به سوابق و فعالیت اطالعات مورد نیاز از روش هاي ابتدا  ،در این تحقیق

ورزش بررسی مطالعات و برنامه هاي تدوین شده اداره کل ورزش و جوانان استان،  هاي گذشته و جاري

شامل (و چهار مولفه به دست آمدو نخبگان  ش روستایی استانورزنظر سنجی از ذینفعان  و  روستایی استان

سپس جلساتی با . مد نظر قرار گرفت) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي ورزش روستایی استان

اولویت  ورزش روستایی استان در چهار بعدمهمترین اولویت هاي  .حضور کارشناسان و نخبگان برگزار شد

در چهار بخش سوال  46حاوي  محقق ساختهپرسشنامه اي  ،با توجه به نظرات نخبگان ،در نهایت. بندي شدند

 .طراحی گردید ي ورزش روستایی استانهاو تهدید ها براي بررسی و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت

تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی نظر خواهی شد  10ی این پرسشنامه از یجهت تعیین روا

. از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید پرسشنامهپایایی براي تعیین  .ید آنها قرار گرفتیپرسشنامه مورد تا که

توزیع نفر از نمونه هاي تحقیق  30پس از طراحی پرسشنامه جهت بررسی پایایی، پرسشنامه طراحی شده بین 

ب آلفاي کرونباخ محاسبه و هاي جمع آوري شده ضری داده هاي حاصل از پرسشنامهسپس بر اساس . شد

بوده دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی الزم برخوردار نشان به دست آمد که  82/0 مقدار آن

پس از تایید روایی و پایایی، پرسشنامه طراحی شده بین نمونه هاي تحقیق توزیع شد و توضیحات الزم  .است
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حوه تکمیل آن به افراد نمونه ارائه گردید و از آنان خواسته شد که با ه هاي مختلف پرسشنامه و نگوی مورددر 

. تکمیل پرسشنامه ها اقدام نمایند توجه به بی نام بودن پرسشنامه و محرمانه بودن اطالعات، به طور صادقانه به

  .پرسشنامه هاي توزیع شده پس از دو هفته جمع آوري گردید

از آمار . استفاده شد و استنباطی روش آمار توصیفیدو از  ،صل از تحقیقداده هاي حابه منظور تجزیه و تحلیل 

ماري مرکزي، پراکندگی و رسم جداول و نمودار و آ توصیفی براي محاسبه فراوانی ها، درصدها و شاخص هاي

کلیه تجزیه و  .تجزیه و تحلیل فریدمن استفاده شد از آزمون SWOT١گویه هاي اولویت هریک از براي تعیین 

ز س اپ. در نظر گرفته شد P≥ 0/ 05انجام و سطح معناداري  Spss20تحلیل هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

 و بومی و محلی استان و تهدیدهاي ورزش روستاییها و رتبه بندي نقاط ضعف و قوت، فرصت  بندي اولویت

، )W(، ضعف ها)S(ت قوت هادر این ماتریس با استفاده از چهار فهرس .استفاده شد TOWSاز ماتریس 

. تدوین گردید WTو  SO ،ST ،WOها، راهبردهاي چهارگانه آنو مقایسه زوجی  )T(و تهدیدها) O(فرصت ها

با نقاط قوت و ) عوامل خارجی(نشان می دهد که چگونه می توان بین فرصت ها و تهدیدها TOWSماتریس 

توسعه  موردچهار مجموعه از گزینه هاي راهبردي در  ،توازن ایجاد نمود و به این ترتیب) عوامل داخلی(ضعف

  .هاي روستایی و بومی و محلی استان گلستان طراحی شدورزش 

  افته هاي پژوهشی

 .نشان داده شده است 1نحوه توزیع نمونه هاي تحقیق در جدول 

  توزیع فراوانی آزمودنی هاي تحقیق: 1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 strengths, weaknesses, opportunities and threats  

  درصد  تعداد  جامعه آماري

  6/ 25  5  مدیران اداره کل

 27/ 5 22  روساي واحد هاي ستادي اداره کل

  18/ 75  15  هیات ورزش روستایی مسئوالن

  12/ 5  10  اساتید دانشگاه

  20 16  مدیران ادارات ورزش شهرستان ها

  15  12  کارشناسان

  100  80  جمع کل
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نشان داده شده  2جدول در  SWOTچهارگانه  نتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن در هر یک از فهرست هاي

  .است

  SWOTنتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن در هر یک از فهرست هاي : 2جدول

 

 شاخص آماري

  

  مورد آزمون

  نتیجه آزمون  مقدار خطاي آزمون  سطح معناداري  درجات آزادي  خی دو

  

  نقاط قوت
338 /72  11 000 /0  

  

05 /0  

بین رتبه هاي مولفه نقاط قوت تفاوت 

  .وجود داردمعنادار 

  

  نقاط ضعف
537 /23 

  

11 
015/0 

  

05 /0  

بین رتبه هاي مولفه نقاط قوت تفاوت 

  .معنادار وجود دارد

  

  فرصت ها
264 /46 

 

11 

  

000 /0  

  

05 /0  

بین رتبه هاي مولفه نقاط قوت تفاوت 

  .معنادار وجود دارد

  

  تهدیدها
518 /29 

  

9 

  

001 /0  

  

05 /0  

اوت بین رتبه هاي مولفه نقاط قوت تف

  .معنادار وجود دارد

  

در . ، سطح معناداري به دست آمده از مقدار خطاي آزمون کمتر است2هاي حاصل از جدول ه با توجه به داد

محلی  - وستایی و بومیهارگانه ورزش آزمون فریدمن نشان می دهد که بین رتبه هاي مولفه هاي چنتیجه، 

تفاوت معنی داري وجود  درصد 5در سطح ) هدیدهانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و ت(استان گلستان 

  .دارد
  

  )SWOT(فرصت ها و تهدیدها ضعف، تحلیل نقاط قوت،

 محلی - رتبه بندي نقاط قوت ورزش روستایی و بومی

نتایج رتبه بندي در جدول و با توجه به معنادار بودن رتبه بندي نقاط قوت،  2طبق یافته هاي حاصل از جدول 

  .ستنشان داده شده ا 3
  

 )نقاط قوت( میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن: 3جدول

  ردیف  عنوان  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین رتبه

 S1 حضور نیروهاي عالقمند متعهد وکاردان در زمینه ورزش روستایی در سطح استان  94/2 959/0 23/5

 S2 ن المللیبی کسب مدال در برخی از رشته ها در سطوح ملی و 71/3 917/0 23/8
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 S3 هاي استان فعال بودن هیات هاي ورزشی روستایی در تمامی شهرستان 16/3 947/0 06/6

58/6 983/0 29/3 
ها از ورزش  حمایت وتوجه مدیرکل و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان

 روستایی
S4 

 S5 ستایی در سطح استانوجود پهلوانان وورزشکاران بااخالق و نامی ورزش هاي رو 40/3 922/0 99/6

 S6 نوجوانان در زمینه ورزش روستایی حضور جامعه جوانان و 46/3 927/0 04/7

49/6 028/1 26/3 
برگزاري مسابقات وجشنواره هاي متعدد در زمینه ورزش روستایی در سطح 

 استان
S7 

 S8 وجود فضاهاي ورزشی روباز در سطح استان 33/3 952/0 74/6

 S9 وجود ورزش هاي بومی و محلی متعدد در سطح استان 50/3 994/0 28/7

 S10 وجود شوراهاي ورزشی در سطح روستاها 29/3 046/1 51/6

 S11 وجود سالن هاي سرپوشیده در سطح روستاهاي استان 23/3 968/0 25/6

 S12 وجود سمن هاي فعال در حوزه ورزش در سطح روستاها 84/2 024/1 59/4

  

 محلی- ف ورزش روستایی و بومیرتبه بندي نقاط ضع

و با توجه به معنادار بودن رتبه بندي نقاط قوت، نتایج رتبه بندي در جدول  2طبق یافته هاي حاصل از جدول 

  :نشان داده شده است 4

 )نقاط ضعف(میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن : 4جدول 

  ردیف  عنوان  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین رتبه

 W1 متناسب نبودن امکانات ورزشی موجود با نیازهاي ورزشی روستاییان 70/2 072/1 69/6

 W2 کمبود بودجه و منابع مالی و اعتباري در بخش ورزش روستایی 74/2 260/1 80/6

 W3 توجه ناکافی به ورزش روستاها و عشایر در سطح استان 91/2 070/1 36/7

 W4 شی مطلوب در سطح روستاهاي استانکمبود میزان تجهیزات ورز 79/2 209/1 89/6

 W5 پایین بودن سطح علمی مربیان و داوران تیم هاي ورزشی روستایی 80/2 048/1 94/6

 W6 متناسب نبودن منابع مالی و اعتباري در بخش ورزش روستایی 64/2 285/1 33/6

 W7 ضعف ساختار نیروي انسانی ورزش روستایی در سطح استان 64/2 172/1 31/6

 W8 ورزش روستایی موردضعف برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت در  61/2 217/1 19/6

 W9 عدم استقبال بخش خصوصی در ایجاد امکانات ورزشی در مناطق روستایی 43/2 339/1 48/5

 W10 فقدان اماکن ورزشی مناسب براي فعالیت بانوان در مناطق روستایی 65/2 264/1 43/6

 W11 فقدان سیستم جامع اطالعاتی در مورد ورزش روستایی 54/2 190/1 88/5
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 W12 عدم توجه کافی به ورزش مدارس در مناطق روستایی 76/2 193/1 70/6

  

  

 محلی- رتبه بندي فرصت هاي ورزش روستایی و بومی

-میفرصت هاي ورزش روستایی و بوو با توجه به معنادار بودن رتبه بندي  2طبق یافته هاي حاصل از جدول 

  :نشان داده شده است 5، نتایج رتبه بندي در جدول محلی

 )فرصت ها(میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن : 5جدول 

  ردیف  عنوان  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین رتبه

 O1 تاکید تعالیم دینی در پرداختن به امر ورزش 59/3 052/1 31/7

 O2 به نقش مثبت ورزش در مناطق روستایی مسئوالنتغییر نگرش مردم و 30/3 999/0 44/6

64/6 119/1 39/3 
تاکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر رایگان بودن ورزش براي 

 کلیه اقشار
O3 

 O4 عالی استان از ورزش روستایی مسئوالنحمایت  13/3 023/1 88/5

 O5 روستاهاي استان مشارکت اقوام مختلف در فعالیت هاي ورزشی در 48/3 871/0 13/7

 O6 سطح تحصیالت مربیان و داوران روستایی يافزایش فارغ التحصیالن و ارتقا 24/3 958/0 24/6

 O7 افزایش کمی اماکن و فضاهاي ورزشی در مناطق روستایی 38/3 011/1 85/6

16/6 006/1 28/3 
 تعامل و هماهنگی بین دستگاههاي مرتبط و دهیارها در برگزاري مسابقات

 ورزشی در روستاها
O8 

 O9 توجه رسانه هاي گروهی در زمینه آموزش و ترویج ورزش در مناطق روستایی 93/2 134/1 86/4

21/6 990/0 21/3 
وزارت ورزش به موضوع ورزش به عنوان یکی از  توجه ویژه دولت و

 محورهاي توسعه در مناطق روستایی
O10 

63/6 097/1 39/3 
نه ها و امکان استفاده از آنها در مناطق روستایی در وجود منابع طبیعی رودخا

 جهت توسعه
O11 

  O12 حضور قبایل و فرهنگ هاي مختلف در مناطق روستایی 65/3 956/0 68/7

  

 محلی- رتبه بندي تهدیدهاي ورزش روستایی و بومی

-روستایی و بومیو با توجه به معنادار بودن رتبه بندي تهدیدهاي ورزش  2طبق یافته هاي حاصل از جدول 

  :نشان داده شده است 6محلی، نتایج رتبه بندي در جدول 
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 )فرصت ها(میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن : 6جدول 

  ردیف  عنوان  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین رتبه

 T1 مشکالت اقتصادي و معیشتی مردم در سطح روستاها 13/2 998/0 27/4

 T2 الزم در مردم مناطق روستایی به ضرورت ورزش نبود باور 48/2 031/1 39/5

 T3 افزایش آمار معتادان به مواد مخدر در مناطق روستایی 46/2 055/1 41/5

67/5 069/1 65/2 
آشنایی ناکافی دهیاران و شوراهاي اسالمی مناطق روستایی با اهداف 

 ورزش و تربیت بدنی
T4 

78/5 003/1 68/2 
شی و آموزشگاهی به عنوان زیر ساخت توجه ناکافی به ورزش پرور

 ورزش روستایی به دلیل کمبود امکانات
T5 

 T6 عدم کفایت اهرم هاي حمایتی در امر توسعه ورزش روستایی 71/2 070/1 96/5

 T7 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی 73/2 125/1 09/6

33/5 311/1 56/2 
عدم حمایت بخش خصوصی در تحت پوشش قرار دادن تیم هاي 

 ورزشی در مسابقات
T8 

 T9 افزایش نرخ بیکاري در روستاها 48/2 302/1 19/5

91/5 227/1 75/2 
مربوط به ورزش  مسائل موردنبود فرهنگ استفاده از رسانه ها در 

 روستاها
T10 

  

  

  موقعیت استراتژیک ورزش روستایی استان گلستان

 ١نیاز به تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی استان گلستان روستاییورزش براي تعیین موقعیت استراتژیک 

)IFE (٢و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE (است.  

در این ماتریس، قوت ها و . ه استبراي ارزیابی عوامل درونی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد

یب و رتبه هاي خاصی و با استفاده از ضرا می گیرندشناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار  ضعف هاي

استان گلستان در مجموع به لحاظ  محلی - روستایی و بومیشوند تا مشخص شود که ورزش  امتیاز بندي می

در این ماتریس، عوامل استراتژیک یا اولویت دار داخلی در ستون . عوامل داخلی داراي قوت است یا ضعف

                                                           
1  Internal Factor Evaluation 
2 External Factor Evaluation  
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م با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر اول و در قالب قوت ها و ضعف ها فهرست و سپس، در ستون دو

آن تعلق می گیرد؛ تخصیص این  هعامل، با مقایسه این عوامل با یکدیگر ضریب اهمیتی بین صفر تا یک ب

در ستون سوم با توجه به . ضرایب باید به گونه اي باشد که جمع ضرایب تمام عوامل داخلی بیش از یک نباشد

به ضعف ها  1یا  2به قوت ها و رتبه  3یا  4به ترتیب رتبه  ،و ضعف ها کلیدي بودن یا عادي بودن قوت ها

و چنانچه  4قوت ها در حد عالی باشند رتبه  تخصیص رتبه ها بدین صورت است که اگر. اختصاص می یابد

 1و چنانچه بحرانی باشند رتبه  2می گیرند و اگر ضعف ها درحد معمولی باشند رتبه  3معمولی باشند رتبه 

ست که هر قدر از قوت عالی به سمت ضعف بحرانی پیش ا لذا، روند رتبه دهی به گونه اي. افت می کننددری

در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبه هاي ستون . می رسد 1به  4می رویم، میزان رتبه کمتر شده و از 

در انتهاي این ستون از . مشخص شود) قوت یا ضعف(در هم ضرب شده تا امتیاز آن عامل  سوم براي هر عامل

استان گلستان به لحاظ برخورداري از  محلی- روستایی و بومیجمع امتیازات به دست آمده امتیاز نهایی ورزش 

استان  روستاییچنانچه جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلی موثر بر ورزش  .قوت یا ضعف تعیین می شود

-روستایی و بومیعنی است که قوت هاي پیش روي ورزش باشد، بدین م 5/2گلستان در این ماتریس بیش از 

باشد، نشان دهنده غلبه ضعف ها  5/2و اگر این امتیاز کمتر از  دارداستان گلستان بر ضعف هاي آن غلبه  محلی

  .)58: 1392، دیلمی(بر قوت هاي آن است

بی (از صفر   ست وهاو ضعف ها یا فرصت هاو تهدید  وزن بیانگر اهمیت نسبی یک عامل در مجموع قوت ها

وضعیت عامل مورد نظر را  ،امتیاز .مجموع ضرایب باید برابر یک باشد -می باشد) بسیار مهم(یک  تا) اهمیت

قوت  3 ،ضعف نسبی 2، به معناي ضعف اساسی  1رتبه  ، در عوامل درونی .می باشد 4تا  1از  دهد و نشان می

فرصت  3 ، تهدید نسبی 2 ، به معناي تهدید اساسی 1تبه ر ، در عوامل بیرونی .فرصت اساسی است 4نسبی و 

: 1392دیلمی، (امتیاز نهایی از ضرب وزن هر عامل در امتیاز به دست می آید .فرصت اساسی است 4 نسبی و

59(.  

نظرات کارشناسان و با توجه به از طریق تشکیل جلسه شوراي نخبگان و مورد نظر و امتیازات ضرایب 

و با داشتند رزش روستایی استان که با شیوه هاي برنامه ریزي استراتژیک نیز آگاهی متخصصان آشنا به و

  .به هر یک از گویه هاي پرسشنامه داده شد طوفان مغزيشیوه استفاده از 
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  امتیاز نهایی عوامل داخلی: 7جدول 

  ردیف  عنوان  )وزن(ضریب اهمیت   امتیاز  امتیاز نهایی

ت
قو

  

 

15/0 3  05/0 
کاردان در زمینه ورزش روستایی در  عالقمند متعهد وحضور نیروهاي 

 سطح استان
S1 

 S2 بین المللی کسب مدال در برخی از رشته ها در سطوح ملی و 05/0  3 15/0

 S3 هاي استان فعال بودن هیات هاي ورزشی روستایی در تمامی شهرستان 04.  3 12/0

15/0 3  05/0 
ها  ورزش و جوانان شهرستانحمایت وتوجه مدیرکل و مدیران ادارات 

 از ورزش روستایی
S4 

18/0 3  06/0  
وجود پهلوانان وورزشکاران بااخالق و نامی ورزش هاي روستایی در 

 سطح استان
S5 

 S6 حضور جامعه جوانان ونوجوانان در زمینه ورزش روستایی  04/0 4 16/0

12/0 3  04/0  
ورزش روستایی در  جشنواره هاي متعدد در زمینه برگزاري مسابقات و

 سطح استان
S7 

 S8 وجود فضاهاي ورزشی روباز در سطح استان  04/0 4 16/0

 S9 وجود ورزش هاي بومی و محلی متعدد در سطح استان  06/0 4 24/0

S10 وجود شوراهاي ورزشی در سطح روستاها  04/0  3 12/0

S11 وجود سالن هاي سرپوشیده در سطح روستاهاي استان 05/0  3 15/0

S12 وجود سمن هاي فعال در حوزه ورزش در سطح روستاها  04/0  3 12/0

 W1 متناسب نبودن امکانات ورزشی موجود با نیازهاي ورزشی روستاییان  04/0 1 04/0

ف
ضع

 

 W2 کمبود بودجه و منابع مالی و اعتباري در بخش ورزش روستایی 05/0 1 05/0

 W3 وستاها و عشایر در سطح استانتوجه ناکافی به ورزش ر 05/0 1 05/0

 W4 کمبود میزان تجهیزات ورزشی مطلوب در سطح روستاهاي استان  06/0 1  06/0

 W5 پایین بودن سطح علمی مربیان و داوران تیم هاي ورزشی روستایی 05/0 1 05/0

 W6 متناسب نبودن منابع مالی و اعتباري در بخش ورزش روستایی 05/0 2 10/0

 W7 ضعف ساختار نیروي انسانی ورزش روستایی در سطح استان 05/0 1  05/0

 W8 ورزش روستایی موردضعف برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت در  05/0 1  05/0

10/0 1 05/0  
عدم استقبال بخش خصوصی در ایجاد امکانات ورزشی در مناطق 

 روستایی
W9 

W10 عالیت بانوان در مناطق روستاییفقدان اماکن ورزشی مناسب براي ف  06/0 1  06/0

W11 فقدان سیستم جامع اطالعاتی در مورد ورزش روستایی  05/0 2 10/0



 

١٤ 

 

W12 عدم توجه کافی به ورزش مدارس در مناطق روستایی  06/0 1  06/0

37/2   ∑=1    
  

تر می باشد، بیانگر جدول کوچک در 5/2از عدد   2/ 37و اینکه عدد  7 امتیاز نهایی به دست آمده در جدول

 . استاستان گلستان  روستاییورزش وجود ضعف در محیط داخلی 
  

  امتیاز نهایی عوامل خارجی: 8جدول

  ردیف  عنوان  )وزن(ضریب اهمیت  زامتیا  نهاییامتیاز 

ت
ص

فر
  

 O1 تاکید تعالیم دینی در پرداختن به امر ورزش  04/0 4  16/0

12/0  3 04/0  
به نقش مثبت ورزش در مناطق  مسئوالنتغییر نگرش مردم و

 روستایی
O2 

12/0  3 04/0  
تاکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر رایگان بودن 

 ورزش براي کلیه اقشار
O3 

 O4 عالی استان از ورزش روستایی مسئوالنحمایت   05/0 3  15/0

 O5 استانمشارکت اقوام مختلف در فعالیت هاي ورزشی در روستاهاي   06/0 4  24/0

15/0  3 05/0  
سطح تحصیالت مربیان و داوران  يافزایش فارغ التحصیالن و ارتقا

 روستایی
O6 

 O7 افزایش کمی اماکن و فضاهاي ورزشی در مناطق روستایی  06/0 4  24/0

12/0  3 04/0  
هاي مرتبط و دهیارها در برگزاري  تعامل و هماهنگی بین دستگاه

 مسابقات ورزشی در روستاها
O8 

15/0  3 05/0  
توجه رسانه هاي گروهی در زمینه آموزش و ترویج ورزش در 

 مناطق روستایی
O9 

12/0  3 04/0  
توجه ویژه دولت ووزارت ورزش به موضوع ورزش به عنوان یکی 

 از محورهاي توسعه در مناطق روستایی
O10 

18/0  3 06/0  
ا در مناطق وجود منابع طبیعی رودخانه ها و امکان استفاده از آنه

 روستایی در جهت توسعه
O11 

 O12 حضور قبایل و فرهنگ هاي مختلف در مناطق روستایی  06/0 3  18/0

 T1 مشکالت اقتصادي و معیشتی مردم در سطح روستاها  03/0 2  06/0

ید
هد

ت
 T2 نبود باور الزم در مردم مناطق روستایی به ضرورت ورزش  04/0 1  04/0 
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 T3 مار معتادان به مواد مخدر در مناطق روستاییافزایش آ  04/0 1  04/0

04/0  1 04/0  
آشنایی ناکافی دهیاران و شوراهاي اسالمی مناطق روستایی با 

 اهداف ورزش و تربیت بدنی
T4 

05/0  1 05/0  
توجه ناکافی به ورزش پرورشی و آموزشگاهی به عنوان زیر ساخت 

 ورزش روستایی به دلیل کمبود امکانات
T5 

 T6 عدم کفایت اهرم هاي حمایتی در امر توسعه ورزش روستایی  03/0 1  03/0

 T7 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی  06/0 1  06/0

08/0  2 04/0  
عدم حمایت بخش خصوصی در تحت پوشش قرار دادن تیم هاي 

 ورزشی در مسابقات
T8 

 T9 افزایش نرخ بیکاري در روستاها  04/0 2  08/0

04/0  1 04/0  
مربوط به  مسائلفرهنگ استفاده از رسانه ها در خصوص نبود 

 ورزش روستاها
T10 

45/2   ∑=1   
 

جدول کوچکتر می باشد، بیانگر  در 5/2از عدد  2/ 45و اینکه عدد  8 امتیاز نهایی به دست آمده در جدول

  . استاستان گلستان  روستاییورزش وجود تهدید در محیط خارجی 

  

 
 

  

  

 

  

  

در ماتریس ارزیابی موقعیت در استان گلستان  روستاییورزش در شکل باال مشخص شده است، همانطور که 

بیانگر این واقعیت است که ورزش روستایی استان گلستان در بخش  ،به عبارت بهتر ؛موقعیت تدافعی قرار دارد

ذا براي تدوین ل. عوامل داخلی در ناحیه ضعف ها و در بخش عوامل خارجی در ناحیه تهدیدها قرار دارد

شایان ذکر است تعیین جایگاه فعلی به این معنی نیست که . استراتژي باید بر استراتژي هاي تدافعی تاکید کرد
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بلکه ارزش  ،است) تهاجمی(تنها منحصر  به یکی از خانه هاي این مدل استان گلستان روستاییورزش موقعیت 

همه جانبه، استراتژي هاي الزم را با استفاده از  در همین است که با درك موقعیت SWOTتجزیه و تحلیل 

ر انتخاب استراتژي به نقطه معینی در یکی از خانه هاي دشایسته است  در واقع، .سایر خانه ها نیز تنظیم کند

، به طور همزمان چندین نوع استراتژي ه جاي تأکید بر یک دسته استراتژيماتریس چهارگانه اکتفا نشود و ب

و احتمال خطا در گزینش  می سازد، استراتژي ها را از حالت تک نوعی خارج یرا این کار؛ زتنظیم گردد

  .)60: 1392دیلمی، (می دهد استراتژي هاي مناسب را تا حد زیادي کاهش

 TOWSماتریس : 9جدول 

  

  عوامل داخلی                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )W ( نقاط ضعف )  S(نقاط قوت 

حضور نیروهاي عالقمند متعهد  - 1

کاردان در زمینه ورزش روستایی  و

 در سطح استان

کسب مدال در برخی از رشته ها  -2

 در سطوح ملی وبین المللی

فعال بودن هیات هاي ورزشی  -3

هاي  روستایی در تمامی شهرستان

 استان

توجه مدیرکل و  حمایت و -4

مدیران ادارات ورزش و جوانان 

 رزش روستاییها از و شهرستان

وجود پهلوانان و ورزشکاران  -5

بااخالق و نامی ورزش هاي روستایی 

 در سطح استان

 حضور جامعه جوانان و -6

 نوجوانان در زمینه ورزش روستایی

جشنواره  برگزاري مسابقات و -7

هاي متعدد در زمینه ورزش روستایی 

 در سطح استان

وجود فضاهاي ورزشی روباز در  -8

 سطح استان

متناسب نبودن امکانات ورزشی  -1

 موجود با نیازهاي ورزشی روستاییان

کمبود میزان تجهیزات ورزشی  -2

 وستاهاي استانمطلوب در سطح ر

توجه ناکافی به ورزش روستاها و  -3

 عشایر در سطح استان

عدم توجه کافی به ورزش مدارس در  -4

 مناطق روستایی

پایین بودن سطح علمی مربیان و  -5

 داوران تیم هاي ورزشی روستایی

متناسب نبودن منابع مالی و اعتباري  -6

 در بخش ورزش روستایی

ضعف ساختار نیروي انسانی ورزش  -7

 در سطح استان روستایی

ضعف برنامه هاي کوتاه مدت و بلند  -8

 ورزش روستایی حوزهمدت در 

عدم استقبال بخش خصوصی در  -9

ایجاد امکانات ورزشی در مناطق 

 روستایی

فقدان اماکن ورزشی مناسب براي  -10

 فعالیت بانوان در مناطق روستایی
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  عوامل خارجی

بومی و محلی وجود ورزش هاي  -9

 متعدد در سطح استان

وجود شوراهاي ورزشی در سطح  -10

 روستاها

وجود سالن هاي سرپوشیده در  -11

 سطح روستاهاي استان

وجود سمن هاي فعال در حوزه  -12

  ورزش در سطح روستاها

فقدان سیستم جامع اطالعاتی در  -11

 مورد ورزش روستایی

ابع مالی و کمبود بودجه و من -12

  اعتباري در بخش ورزش روستایی

 WOاستراتژي هاي SOاستراتژي هاي  )  O(فرصت ها 

تاکید تعالیم دینی در پرداختن به امر  -1

 ورزش

به  مسئوالن تغییر نگرش مردم و -2

 نقش مثبت ورزش در مناطق روستایی

تاکید قانون اساسی جمهوري  -3

اسالمی ایران مبنی بر رایگان بودن 

 لیه اقشارورزش براي ک

عالی استان از  مسئوالنحمایت  -4

 ورزش روستایی

مشارکت اقوام مختلف در فعالیت  -5

 هاي ورزشی در روستاهاي استان

افزایش فارغ التحصیالن و ارتقا  -6

سطح تحصیالت مربیان و داوران 

 روستایی

افزایش کمی اماکن و فضاهاي  -7

 ورزشی در مناطق روستایی

تعامل و هماهنگی بین دستگاههاي  -8

بط و دهیارها در برگزاري مرت

 مسابقات ورزشی در روستاها

توجه رسانه هاي گروهی در زمینه  -9

آموزش و ترویج ورزش در مناطق 

 روستایی

برگزاري جشنواره هاي ورزشی  -

 یروستایی و بازي هاي بومی و محل

)S3  ،S9  ،S10  ،O5  ،O12.(  

استفاده از امکانات رسانه هاي  -

گروهی در جهت ترویج ورزش 

 ).S5  ،S12 ،O4  ،O8  ،O9(روستایی 

ي ازجاذبه هاي طبیعی بهره گیر -

،  S1( جهت توسعه ورزش روستایی

S8  ،S9  ،O7  ،O11.( 

 

رویکرد تخصص محوري و شایسته  -

ساالري در ساختار نیروي انسانی 

،  W5  ،W7  ،O6(ورزش روستایی 

O10.( 

داشتن رویکرد برنامه محور در توسعه  -

،  W8  ،W11  ،O2( ورزش روستایی

O6  ،O10.( 
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وزارت ورزش  توجه ویژه دولت و -10

به موضوع ورزش به عنوان یکی از 

 محورهاي توسعه در مناطق روستایی

وجود منابع طبیعی رودخانه ها و  -11

در مناطق امکان استفاده از آنها 

 روستایی در جهت توسعه

حضور قبایل و فرهنگ هاي  -12

  مختلف در مناطق روستایی

 WTاستراتژي هاي  STتراتژي هاياس )T ( تهدیدها 

مشکالت اقتصادي و معیشتی مردم   -1

 در سطح روستاها

نبود باور الزم در مردم مناطق  -2

 روستایی به ضرورت ورزش

افزایش آمار معتادان به مواد مخدر در  -3

 مناطق روستایی

نبود فرهنگ استفاده از رسانه ها در  -4

مربوط به ورزش  مسائلخصوص 

 روستاها

ه ورزش پرورشی و توجه ناکافی ب -5

آموزشگاهی به عنوان زیر ساخت 

ورزش روستایی به دلیل کمبود 

 امکانات

عدم کفایت اهرم هاي حمایتی در امر  -6

 توسعه ورزش روستایی

 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی -7

عدم حمایت بخش خصوصی در  -8

تحت پوشش قرار دادن تیم هاي 

 ورزشی در مسابقات

 افزایش نرخ بیکاري در روستاها -9

ایی ناکافی دهیاران و آشن -10

شوراهاي اسالمی مناطق روستایی با 

حمایت و نظارت بیشتر اداره کل  -

ورزش و جوانان استان و همچنین 

در توسعه  شهرستان هاادارات 

،  S1  ،S3  ،S4(ورزش هاي روستایی 

T6  ،T9.( 

توانمندسازي ساختار تشکیالت  -

 دهیاري ها و(ورزش روستایی

جهت توسعه ورزش هاي ) شوراها

،  S5  ،S10  ،S12  ،T2( روستایی

T10.(   

  

فرهنگ سازي و ترویج  ورزش هاي  -

 W3  ،W4( بومی و محلی در مدارس

 ،T2  ،T3 ،T5  ،T7.(  

ایجاد انگیزه در بخش هاي خصوصی  -

،  W1( در حمایت از ورزش روستایی

W2  ،W9  ،T8.( 

تاکید بر اهمیت و ضرورت پرداختن  -

هاي بدنی در  به ورزش و فعالیت

،  W3(مناطق روستایی و عشایري 

W5  ،T2  ،T10.( 

ایجاد فرصت ورزش رایگان براي  -

افزایش میزان روستائیان از طریق 

اعتبارات مالی تخصیصی به ورزش 

،  W1  ،W6  ،W12  ،T1(روستایی 

T9.( 
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  اهداف ورزش و تربیت بدنی

   

ا با توجه به منطقه قرار گرفتن در یکی از چهار خانه ماتریس درونی و معموالً، سازمان ها استراتژي هاي خود ر

ورزش ، استراتژي هاي این انتخاب می کنند؛ با وجود WT یا WO یا ST یا   SOبیرونی یکی از استراتژي هاي

  . از خانه هاي مجاور نیز انتخاب شدند روستایی استان گلستان

  بحث و نتیجه گیري

  

فزایش نشاط و شادابی بین اقشار مختلف جامعه روستایی و بخصوص جوانان ضمن سطح سالمت و ا يارتقا

و با افزایش  می کنداز به هدر رفتن سرمایه هاي ملی جلوگیري  ،هاي اجتماعی کاهش و تعدیل ناهنجاري

هاي کشاورزي و دامپروري فراهم می  سطح بهره وري در این بخش زمینه استقالل کشور را در حیطه فعالیت

مرد و همچنین پیش  یان اعم از زن ویلزوم برنامه ریزي به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر روستا  .ایدنم

بینی تمهیدات مقتضی از قبیل تهیه امکانات و تجهیزات ورزشی و در کنار آن برگزاري مسابقات و بخصوص 

است که از  زش و جوانانوزارت ورهاي  تأمین نیروي انسانی متخصص در امر ورزش از مهمترین استراتژي

   .)55: 1387کاشف، (طریق فدراسیون ورزش روستایی و عشایري جامعه عمل می پوشد

       و  استبدون شک ورزش هاي بومی، محلی و سنتی با عالیق ذوقی، هنري و فرهنگی جامعه ما مرتبط 

توان از مرزهاي ملی گذشته و  می تواند باعث گسترش و تعمیم آن در جامعه باشد و حتی با معرفی و تبلیغ می

است و هم اکنون  "کبدي"که ریشه اصلی بازي بین المللی  "زو"پا به عرصه بین المللی بگذارد، مانند ورزش 

ورزش هاي . صاحب فدراسیون می باشد و در سطح مسابقات جهانی و بازي هاي آسیایی نیز برگزار می گردد

کند و با تنوعی که در  ش به خاطر سالمتی و نشاط عمومیت پیداسنتی و بومی و محلی می تواند با شعار ورز

به تناسب هر منطقه و محل از کشور با توجه به شرایط اقلیمی، قومی و قبیله اي با  ،زمینه هاي مختلف دارد

امکانات ساده و به دور از هر محدودیتی به ساده ترین روش بخش عظیمی از آحاد ملت را با شرایط سنی 

  ).1387حسن پور، (پوشش قرار دهد  مختلف تحت

 .اجتماعی است و اقتصادي رشد توسعه، پیشرفت، ضروریات بالمنازع از یکی عنوان به مدیریت دانش به توجه

 برنامه،است بحث هرکشورمورد مختلف سطوح در کارکرد مدیریت ترین اصلی عنوان به آنچه ،میان این در
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 نیازهاي همراه با گذشته دهه چند رخدادهاي. است آن در شده نیپیش بی هاي هدف به نیل براي تالش و ریزي

 غیر و هاي متداول برنامه بر صرف تکیه با که برخوردارند خصوصیتی چنان آن از ها سال این در حادث جدید

 یاجرای مدیران توجه قبل دهه سه از ،رو این از .کرد همگامی و مقابله نیازها و رخدادها این با توان نمی منعطف

 همه بنابراین . است شده جلب استراتژیک ریزي برنامه ویژه به و مدت بلند ریزي برنامه سمت به صاحبنظران و

 راهبرد مدیریت دار عهده که ناگزیرند است، گلستان استان ورزش و جوانان کل ادارهآن  مهمترین که ها سازمان

ورزش  کل اداره هاآن مهمترین که استان روستایی ورزش با مرتبط هاي سازمان کلیه ،همچنین .شوند راهبردي یا

 اداره(باشند نمی راهبردي داراي محلی-روستایی و بومی ورزش توسعه براي باشد، می گلستان استان انانو جو

در سطح کشور نیز تاکنون برنامه راهبردي در خصوص توسعه ورزش  از طرفی .)1393کل ورزش گلستان، 

 هاي استان برخی در در بعد ورزش همگانی و قهرمانی، ولیکنشده است، محلی تدوین ن-روستایی و بومی

، و نیز فدراسیون هایی همچون کشتی، هاي کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان استان جمله از کشور

 .)1382سازمان تربیت بدنی، (ک تدوین شده استاستراتژیبرنامه هاي  تیراندازي و همگانی

 حفظ استراتژي(استرالیا در بدنی تربیت و ورزش توسعه استراتژي تدوین زمینه در زیادي خارجی هاي پژوهش

 ایالت ،)وتوسعه رشد استراتژي(بریتانیا برنت منطقه ،)برابر وتوسعه رشد استراتژي(انگلستان ،)نگهداري و

 کوتاه و مدت بلند هاي برنامه تدوین و موثر مدیران و رهبران حفظ و جذب(دا اکان ،)توسعه استراتژي(میدي

 .است شده انجام )توسعه استراتژي(سوئد و آمریکا متحده ایاالت  و) مالی هاي کمک آوري جمع براي مدت

 وضعیت مطلوب مطرح شده است که تدوین آمریکا، انگلستان، کانادا، کشورهاي تطبیقی مقایسه در مچنینه

ست که با تحقیق حاضر غیر ا رشد استراتژي نوع از آمریکا انگلستان، کانادا، کشورهاي استراتژي

   ).31: 1390غفرانی، (ستهمسو

 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته راهبردهاي تدوین شده براي توسعه ورزش روستایی و بومی و محلی در 

  :از عبارت انداستان 

  برگزاري جشنواره هاي ورزشی روستایی و بازي هاي بومی و محلی)S3  ،S9  ،S10  ،O5  ،O12.( 

کاردان در زمینه  ستراتژي از تلفیق قوت ها و ضعف هایی همچون حضور نیروهاي عالقمند متعهد واین ا

از  شهرستان هاورزش روستایی در سطح استان، حمایت وتوجه مدیرکل و مدیران ادارات ورزش و جوانان 
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ستان، ورزش روستایی، وجود پهلوانان و ورزشکاران بااخالق و نامی ورزش هاي روستایی در سطح ا

وجود سالن هاي سرپوشیده در سطح روستاهاي استان، وجود سمن هاي فعال در حوزه ورزش در سطح 

سطح  يعالی استان از ورزش روستایی، افزایش فارغ التحصیالن و ارتقا مسئوالنروستاها، حمایت 

ان یکی از تحصیالت مربیان و داوران روستایی، توجه ویژه دولت ووزارت ورزش به موضوع ورزش به عنو

جذب و  بر ی برگزاري رویدادهاي ورزش اثرات. محورهاي توسعه در مناطق روستایی حاصل شده است

لذا برگزاري جشنواره هاي ورزشی تاثیر بسیار زیادي  .کسی پوشیده نیست جلب بیشتر مخاطبان ورزشی بر

ت هاي ورزشی بویژه بر افزایش میزان عالقمندي روستائیان و عشایر جهت مشارکت و حضور در فعالی

برگزاري رویدادهاي ورزشی مختلف به منظور تحقیقات متعدد بر اهمیت . ورزش هاي بومی و محلی دارد

یکی ) 1392(جوادي پور  و همکاران . افزایش میزان حضور افراد در فعالیت هاي ورزشی تاکید داشته اند

روي خانوادگی بیان داشته اند که این  از فرصت هاي توسعه ورزش همگانی را برگزاري همایش هاي پیاده

ها رویداد ورزشی در حوزه ورزش همگانی می تواند در معرفی و توسعه  موضوع به عنوان یکی از ده

در تحقیق خود نبود نظام هماهنگ در ) 1390(همچنین شعبانی و همکاران . ورزش همگانی موثر باشد

توسعه یافتگی در ورزش همگانی کشور بیان هاي جدي عدم  برگزاري مسابقات همگانی را از چالش

 ،"تدوین استراتژي توسعه ورزش همگانی استان گلستان"نیز در تحقیقی با عنوان ) 1392(دیلمی .داشتند

برگزاري جشنواره هاي ورزش همگانی را از راه هاي توسعه میزان مشارکت افراد در فعالیت هاي ورزشی 

، )1393(یج تحقیقات سایر محققان از جمله دهقان قهفرخینتایج تحقیق حاضر با نتا. گزارش نمود

  .همخوانی دارد) 1392(و جوادي پور و همکاران 1390(، شعبانی و همکاران)1392(دیلمی

  

  استفاده از امکانات رسانه هاي گروهی در جهت ترویج ورزش روستایی)S5  ،S12 ،O4  ،O8  ،

O9.( 

مایت وتوجه مدیرکل و مدیران ادارات ورزش و جوانان این استراتژي برگرفته از قوت هایی همچون ح

از ورزش روستایی، وجود پهلوانان و ورزشکاران بااخالق و نامی ورزش هاي روستایی در  شهرستان ها

سطح استان، حضور جامعه جوانان ونوجوانان در زمینه ورزش روستایی، وجود ورزش هاي بومی و محلی 

همچون تاکید تعالیم دینی در پرداختن به امر ورزش، تغییر نگرش متعدد در سطح استان و فرصت هایی 
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به نقش مثبت ورزش در مناطق روستایی، تاکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی  مسئوالن مردم و

بر رایگان بودن ورزش براي کلیه اقشار، توجه رسانه هاي گروهی در زمینه آموزش و ترویج ورزش در 

استفاده از رسانه ها براي عمومی کردن یک فرهنگ، همواره از کاربردي ترین . ی باشدمناطق روستایی م

نقش قدرتمندي در افزایش آگاهی جامع نسبت به یک  ،رسانه ها. ابزارهاي موجود شناخته شده است

در بین رسانه ها، یکی از بهترین شیوه هاي آموزش و جلب مخاطب، رسانه تصویري . موضوع خاص دارند

ي فدراسیون برنامه ریزي راهبرد"عنوان  بادر تحقیقی ) 1387(همتی نژاد). 1392قاسم زاده میرکالیی، (است

، افزایش پخش مسابقات در رسانه ها را روشی براي عمومی کردن این ورزش "بقایقرانی و اسکی روي آ

و ) 1391(رانقاسم زاده و همکا، )1389(، جالل)1387(، شعبانی و همکاران)1384(قاسمی. بیان کرد

در مورد استفاده از تبلیغات گسترده و وسیع در رسانه هاي گروهی براي ترویج و افزایش ) 1392(دیلمی

نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قاسم زاده و  .شناخت رشته هاي ورزشی تاکید داشته اند

 .همخوانی دارد) 1392(میو دیل) 1389(، جالل)1387(، شعبانی بهار و همکاران)1391(همکاران

 جاذبه هاي طبیعی جهت توسعه ورزش روستایی  بهره گیري از)S1  ،S8  ،S9  ،O7  ،O11.( 

این استراتژي از قوت هایی همچون وجود فضاهاي ورزشی روباز در سطح استان، وجود ورزش هاي بومی 

رزش به موضوع ورزش وزارت و و محلی متعدد در سطح استان و فرصت هایی چون توجه ویژه دولت و

به عنوان یکی از محورهاي توسعه در مناطق روستایی، وجود منابع طبیعی رودخانه ها و امکان استفاده از 

 . آنها در مناطق روستایی در جهت توسعه استخراج شده است

طبیعی محیط روستاها معموالً داراي شرایط ویژه اي هستند که از جمله آن ها می توان به وجود جاذبه هاي 

 برگزاريامکان  ،در روستاها مختلفوجود منابع طبیعی . اشاره نمود... کوه، دشت، جنگل، رودخانه و  :همچون

می تواند نقش مهمی در توسعه میزان مشارکت رشته هاي ورزشی متعددي را در این اماکن فراهم می نماید و 

) 1388(اکبري و چیذري ).86، 1393نودهی، (داشته باشدافراد در فعالیت هاي ورزشی در محیط هاي روستایی 

در نتیجه تحقیق خود گزارش نمودند که ترویج منابع طبیعی می تواند نقش بسزایی در توسعه ورزش ماهی 

نیز در گزارش تحقیقی خود اعالم ) 1390(سجادیان و سجادیان ).24، 1388و چیذري،  اکبري(گیري ایفا نماید

مله وجود کوه ها می تواند در افزایش میزان مشارکت افراد در فعالیت هاي جاذبه هاي طبیعی از جنمودند که 
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، 1390سجادیان و سجادیان، (ورزشی در روستاها و همچنین توسعه گردشگري ورزشی روستایی داشته باشد

  .همخوانی دارد) 1390(و سجادیان) 1392(، دیلمی)1393(نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات نودهی .)95

 در توسعه  شهرستان هات و نظارت بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین ادارات حمای

 ).S1  ،S3  ،S4  ،T6  ،T9(ورزش هاي روستایی 

حضور نیروهاي عالقمند متعهد و کاردان در زمینه ورزش  :این استراتژي از تلفیق قوت هایی همچون

ي استان، وجود شهرستان هاشی روستایی در تمامی روستایی در سطح استان، فعال بودن هیات هاي ورز

شوراهاي ورزشی در سطح روستاها، وجود سمن هاي فعال در حوزه ورزش در سطح روستاها و 

تهدیدهایی همچون افزایش نرخ بیکاري در روستاها، آشنایی ناکافی دهیاران و شوراهاي اسالمی مناطق 

حجم زیاد و گستردگی کار و  بی تردید،. شده استروستایی با اهداف ورزش و تربیت بدنی استخراج 

تا ضمن رفع ضعف  را می طلبدهاي اجرایی استان  مداخله و ورود همه دستگاه ،فعالیت در ورزش همگانی

 و ها و کاستی ها از فرصت هاي موجود در توسعه و همه گیر نمودن ورزش همگانی استفاده نمایند

شمار با توجه به  .متی و تندرستی از طریق ورزش همگانی باشندسال يپاسخگوي خیل عالقمندان به ارتقا

 و تعاونی خصوصی، عمومی، دولتی، شکل بهاز خرد تا کالن ورزش فعال در بخش  مختلفنهادهاي  زیاد

NGO ضمن حفظ یکپارچگی،  ر،ی، الزم است با مشارکت همه جانبه و فراگمهم هر یک از آنها و نقش

 .)100 :1392دیلمی، (در پیشبرد اقدامات نیز میسر گرددهم افزایی ا از این طریق اقدام به تسهیم کار کرد  ت

 گرفت، و محلی صورت هاي بومی ش ورز گسترش و رشد هدف با نیجریه کشور در که تحقیقاتی در

 کردن قوي و محلی و بومی هاي بازي  گسترش و رشد براي سطوح تمامی در ها دولت حمایت و حضور

تحقیقات ). 496، 1393هنرور و همکاران، (شد قلمداد ضروري جامعه آحاد میان در ها رزشو این پایه هاي

بر اهمیت و ضرورت حمایت اداره کل و سایر ادارت ورزش و جوانان در استان هاي نیز متعددي داخلی 

ان و ، دهق)1393(نودهی به پژوهش مختلف جهت توسعه ورزش تاکید داشته اند که از آن جمله

نتایج تحقیق حاضر با نتایج . اشاره نمودمی توان )1390(جوادي پور و) 1392(، دیلمی)1393(همکاران

تحقیقات مذکور در خصوص راهبرد حمایت اداره کل و سایر ادارات ورزش و جوانان جهت توسعه 

 .ورزش همخوانی دارد
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 زش هاي جهت توسعه ور) دهیاري ها و شوراها(توانمندسازي ساختار تشکیالت ورزش روستایی

 ).  S5  ،S10  ،S12  ،T2  ،T10(روستایی 

این استراتژي از تلفیق قوت هایی حضور نیروهاي عالقمند متعهد وکاردان در زمینه ورزش روستایی در 

سطح استان، وجود شوراهاي ورزشی در سطح روستاها، وجود سمن هاي فعال در حوزه ورزش در سطح 

فی دهیاران و شوراهاي اسالمی مناطق روستایی با اهداف ورزش و و تهدیدي همچون آشنایی ناکا روستاها 

ي ورزشی به دالیل سازمان هادر کشورهاي در حال توسعه  ،متاسفانه. تربیت بدنی استخراج شده است

      اگرچه تاکید بر ورزش قهرمانی جایگاه کشور را ارتقا. مختلف در خدمت توسعه ورزش قهرمانی اند

هاي زیاد متضمن سالمتی جامعه نخواهد بود؛ برعکس ذهن برنامه ریزان را از ورزش ی دهد، اما هزینه م

 .همگانی و مفید براي جامعه، به اشتباه به سوي برنامه ریزي صرف براي ورزش قهرمانی هدایت می کند

پژوهش ها نشان داده است مسئوالن و برنامه ریزان ورزشی با برنامه ریزي و گسترش بیشتر ورزش هاي 

وع بخشیدن به ورزش ها و نو همچنین با ت بک و غیر رقابتی، شناسایی نیازها و عالیق ورزشی افرادس

ارکت ورزشی افراد را خدمات ارائه شده در برنامه هاي ورزش همگانی و تفریحی می توانند زمینه مش

   ). 102 :1392دیلمی، (فراهم آورند

 یروي انسانی ورزش روستایی رویکرد تخصص محوري و شایسته ساالري در ساختار ن)W5  ،W7  ،

O6  ،O10.( 

این استراتژي از نقطه ضعفی چون ضعف ساختار نیروي انسانی ورزش روستایی در سطح استان و فرصت 

توجه ویژه  سطح تحصیالت مربیان و داوران روستایی يهایی همچون افزایش فارغ التحصیالن و ارتقا

عنوان یکی از محورهاي توسعه در مناطق روستایی  حاصل  وزارت ورزش به موضوع ورزش به دولت و

 براي ها فدراسیون در محلی و بومی هاي باززمینه  در دیده آموزش و آگاه کارکنان نبود. شده است

احیا و ترویج این بازي ها می باشد که دولت باید  راه در جدي مشکل ها يباز این نیازهاي به پاسخگویی

کارکنانی که آموزش ندیده اند یا در  ،همچنین. استخدام نماید این کار يیده را براکارکنان کوشا و آموزش د

  ).232 :2009آکینمی، (در موسسه هاي ملی تعلیم داده شوند ،این زمینه به روز نیستند
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در نتیجه تحقیق خود جهت توسعه ورزش همگانی در استان لرستان گزارش نمود که یکی از ) 1388(ندري

و کارشناسان خبره در مسئولیت هاي  ، استفاده از افراد متخصصسعه ورزش هاي همگانیراهبردهاي تو

نیز بر استفاده از کارشناسان و متخصصان ورزشی ) 1392(همچنین دیلمی. ورزشی در سطح استان می باشد

 )1390( جوادي پور. توسعه ورزش همگانی در سطح استان گلستان تاکید نمود در هیات هاي ورزشی براي

در تحقیق خود یکی از آسیب هاي موجود ورزش همگانی را فقدان نیروي کارآمد و متخصص به لحاظ 

 استاز دیگر ضعف هاي ورزش همگانی بیان داشته را نیز کمی و کیفی دانسته و عدم برنامه ریزي جامع 

یکسان در  ی و عدم مدیریت واحد و سیاستانسان يرویساختار ن ضعف موضوع می تواند ناشی ازاین که 

استفاده از  با نتایج حاصل از تحقیق حاضر در زمینه یاد شدهتحقیقات  یافته هاي. ورزش همگانی باشد

 .نیروهاي متخصص و کارآمد در ساختار نیروي انسانی ورزش همخوانی دارد

  داشتن رویکرد برنامه محور در توسعه ورزش روستایی)W8  ،W11  ،O2  ،O6  ،O10.( 

ز ضعف هایی چون توجه ناکافی به ورزش روستاها و عشایر در سطح استان، ضعف برنامه این استراتژي ا

ورزش روستایی و فرصت هایی همچون تاکید قانون اساسی  حوزههاي کوتاه مدت و بلند مدت در 

جمهوري اسالمی ایران مبنی بر رایگان بودن ورزش براي کلیه اقشار، توجه ویژه دولت ووزارت ورزش به 

 ،بدون تردید. ورزش به عنوان یکی از محورهاي توسعه در مناطق روستایی استخراج شده استموضوع 

یکی از برجسته ترین ویژگی . نداشتن برنامه ریزي منجر به هدر رفتن امکانات و منابع خواهد شد

 وضروریات بالمنازع پیشرفت، توسعه  کشورهاي توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از

در سطوح (آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت  ،در این میان.  رشد اقتصادي و اجتماعی است

هاي پیش بینی شده در  همانا برنامه ریزي و تالش براي نیل به هدف ،هر کشور مورد بحث است) مختلف

صوصیتی ها از خ رخدادهاي چند دهه گذشته همراه با نیازهاي جدید حادث در این سال. آن است

برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه هاي متداول و غیرمنعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله 

از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزي بلندمدت و  ،از این رو. و همگامی کرد

دغدغه هاي اصلی به یکی از رزش برنامه ریزي براي و وبه ویژه برنامه ریزي استراتژیک جلب شده 

این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل شصت میالدي به دلیل شرایط ویژه . شده استبدل ها  حکومت
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) 1393(هنرور و همکاران). 13: 1392دیلمی، (جهانی و رشد تدریجی ازتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است

ي بومی و محلی از جمله مهم ترین ورزش هاطرح جامع گزارش کردند که داشتن برنامه توسعه و نیز تهیه 

، 1393هنرور و همکاران، (بومی و محلی در کشور می باشد ورزش ها و بازي هاي يعوامل براي ارتقا

) 1393(و نودهی) 1386(، غفرانی)1393(تایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات هنرور و همکارانن). 505

 .همخوانی دارد

 ج  ورزش هاي بومی و محلی در مدارس فرهنگ سازي و تروی)W3  ،W4  ،T2  ،T5  ،T7 .( 

این استراتژي از ضعف هاي توجه ناکافی به ورزش روستاها و عشایر در سطح استان، عدم توجه کافی به 

ورزش مدارس در مناطق روستایی و تهدیدهاي توجه ناکافی به ورزش پرورشی و آموزشگاهی به عنوان 

ایی به دلیل کمبود امکانات، عدم کفایت اهرم هاي حمایتی در امر توسعه ورزش زیر ساخت ورزش روست

آموزش معلمان تربیت بدنی و نیز اجراي بازي هاي بومی و محلی در قالب . استخراج شده است روستایی

درس تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه ها و نیز ترویج آن ها در دانشکده هاي تربیت بدنی در قالب واحد 

          اي نظري و عملی از جمله راهبردهاي توسعه ورزش هاي روستایی و بازي هاي بومی و محلی ه

عنوان  با 2009در تحقیقاتی که کمیته ورزش هنگ کنگ در سال  ).504 :1393هنرور و همکاران، (می باشد

از   تعدادي ،دانجام دا "میزان مشارکت در ورزش همگانی و  فعالیت هاي بدنی شهروندان هنگ کنگی"

کشور هاي منتخب مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که در مدارس کشور چین به منظور توسعه 

 ،همچنین. فعالیت هاي ورزشی هر دانش آموز باید یک ساعت فعالیت جسمانی در هر روز داشته باشد

هاي  باز مثل پیاده روي و برنامههاي ورزشی در فضاي  سازماندهی دانش آموزان به منظور شرکت در برنامه

و  "رسبرنامه ورزش مدا"در کشور هنگ کنگ نیز هدف اصلی  .بار در سال مد نظر می باشد اردویی دو

کنگی به مشارکت روزانه در فعالیت هاي  ، تشویق تمام شهروندان هنگ"تمرینات تندرستی براي همه"

حاضر  نتایج تحقیق ).54 :1392دیلمی، (شدبا دقیقه می 30جسمانی با شدت متوسط و حداقل به مدت 

، )1393(دهقان قهفرخیلزوم ترویج ورزش هاي بومی و محلی در مدارس با نتایج تحقیقات  پیرامون

 .همخوانی دارد) 1386(غفرانی و) 1392(دیلمی، )1393(نودهی

  ایجاد انگیزه در بخش هاي خصوصی در حمایت از ورزش روستایی)W1  ،W2  ،W9  ،T8.( 
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ن استراتژي از ضعف هاي متناسب نبودن امکانات ورزشی موجود با نیازهاي ورزشی روستاییان، کمبود ای

میزان تجهیزات ورزشی مطلوب در سطح روستاهاي استان، عدم استقبال بخش خصوصی در ایجاد امکانات 

م ورزشی در مناطق روستایی  و تهدیدهاي عدم حمایت بخش خصوصی در تحت پوشش قرار دادن تی

ورود بخش خصوصی به سیستم هر کشوري بار زیادي از . هاي ورزشی در مسابقات  استخراج شده است

قبل از ورود این بخش به چرخه اجتماعی و اقتصادي، وضع قوانین کارآمد و  ، امادارد دوش دولت بر می

قاعده مستثنی این  بدیهی است که ورزش نیز به عنوان یک پدیده اجتماعی از. نظارت موثر ضروري است

ورت است که وارد در این ص تنها البته بخش خصوصی باید از سوددهی فعالیت خود مطمئن شود و. نیست

افزایش کارایی و  ،حیطه ها بیشترمهم ترین هدف از خصوصی سازي در  ،به طور کلی. فعالیت خواهد شد

حمایت مالی انگیزه شرکت  ،قعدر وا). 1392قاسم زاده میرکالیی، (بهینه سازي تخصیص منابع بوده است

. در بسیاري از فعالیت هاي ورزشی است و چنانچه این حمایت قطع شود، انگیزه نیز از بین خواهد رفت

توسعه ورزش در ایاالت متحده دانسته و بیان می از عمده ترین دالیل را حمایت مالی ) 2010( وود کیم

به می توانند یک از ورزش هاي حرفه اي در این کشور ندارد که اگر حمایت مالی از آن برداشته شود، هیچ 

حمایت بخش خصوصی را یکی از راهبردهاي توسعه ) 1392(قاسم زاده میرکالیی. حیات خود ادامه دهند

در تحقیق خود افزایش مشارکت بخش ) 1392(غفرانی ،همچنین. ورزش دوومیدانی در ایران گزارش نمود

و قهرمانی استان ا به عنوان استراتژي توسعه ورزش همگانی خصوصی در سرمایه گذاري در ورزش ر

در تحقیق خود جلب و جذب حمایت هاي بخش ) 1390(سیف پناهی. بلوچستان بیان کرد سیستان و

در مورد حمایت بخش . به منظور توسعه ورزش استان کردستان مناسب دانست را دولتی و خصوصی

سیف  و )1389(، غفرانی)1392(ژوهش قاسم زاده میرکالییخصوصی از ورزش، یافته هاي این تحقیق با پ

 .همخوانی دارد )1390(پناهی

  ورزش در مناطق روستایی و عشایري  توسعهتاکید بر اهمیت و ضرورت)W3  ،W5  ،T2 ، T3، 

T10.( 

توجه ناکافی به ورزش روستاها و عشایر در سطح استان و عدم توجه کافی به ي از ضعف هاي این استراتژ

نبود باور الزم در مردم مناطق روستایی به و تهدیدهایی همچون زش مدارس در مناطق روستایی ور
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ضرورت ورزش، افزایش آمار معتادان به مواد مخدر در مناطق روستایی و آشنایی ناکافی دهیاران و 

دسترسی با توجه به . استخراج شده استشوراهاي اسالمی مناطق روستایی با اهداف ورزش و تربیت بدنی 

آسان و سریع افراد به مواد مخدر، یکی از بهترین و به صرفه ترین روش ها در کنار روش هاي تبلیغاتی و 

براي مبتال شدن به این بیماري مهلک، ورزش و  رسانه اي دیگر براي منع و جلوگیري از افراد جامعه

نگه داشتن جامعه از بروز  پرداختن به فعالیت جسمانی است که می تواند پشتوانه محمکی براي سالم

گسترش و توسعه ورزش همگانی و تفریحی، از  .آیدهرگونه آسیب هاي روانی و جسمانی به شمار 

سیاست هایی است که به شدت مورد توجه دولت ها قرار گرفته است، زیرا سطح سالمت جامعه به ورزش 

ن شرکت کنند و دولت ها نیز می هاي اجتماعی و سنی می توانند در آ همگانی مرتبط است و همه گروه

لزوم  لذا با توجه شرایط موجود .کوشند با انواع وسایل ارتباط جمعی و تبلیغی در این زمینه گام بردارند

 ی در یک برنامه ریزي دراز مدت بیش از پیش احساستحرك و تندرست ،یفرهنگ ورزش همگان جیترو

 هاي فعالیت در شرکت از مردم انگیزة داد ارك نشاندانم در پژوهشی نتایج. )108: 1392دیلمی، (می شود

 تندرستی، بلکه نیست،) قویتر باالتر، سریعتر،(المپیک شعار به دستیابی و باال درجات به رسیدن ورزشی،

غفوري فرد و همکاران، (است بوده هاي ورزشی فعالیت در شرکت مهم دالیل اجتماعی روابط و نشاط

نیز در تحقیقات خود بر اهمیت توسعه ورزش و ) 1392(و دیلمی) 1393(، دهقان)1393(نودهی ).1382

فعالیت هاي بدنی در سطح جامعه تاکید نموده اند که نتایج تحقیقات آنان با نتایج پژوهش حاضر همخوانی 

 .دارد

 یان از طریق افزایش میزان اعتبارات مالی یرایگان براي روستا فراهم کردن تسهیالت و تجهیزات ورزشی

 ).W1  ،W6  ،W12  ،T1  ،T9(صی به ورزش روستایی تخصی

متناسب نبودن امکانات ورزشی موجود با نیازهاي ورزشی روستاییان، متناسب ي از ضعف هاي این استراتژ

نبودن منابع مالی و اعتباري در بخش ورزش روستایی و کمبود بودجه و منابع مالی و اعتباري در بخش 

مشکالت اقتصادي و معیشتی مردم در سطح روستاها و افزایش نرخ چون و تهدیدهایی همورزش روستایی 

کشورهاي دنیا، کمک هاي دولت یکی از منابع عمده بیشتردر . استخراج شده استبیکاري در روستاها 

سهم دولت در توسعه ورزش و . می شود مه هاي همگانی و قهرمانی ورزش و تفریحات محسوببراي برنا
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بسیاري از دولت ها به هزینه هاي  ،امروزه. هاي ورزشی بسیار مهم و موثر است همچنین ایجاد زیرساخت

بلکه آن را نوعی سرمایه گذاري براي کسب اعتبار بین المللی،  ،ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند

ا، پس در استرالی). 1389زمانی، (می نگرند ...ایجاد حس غرور ملی، افزایش سالمت جامعه، ایجاد اشتغال و 

ورزش قهرمانی  مونترال، دولت فدرال از 1976یار ناامید کننده در بازي هاي المپیک ساز کسب نتایج ب

). 1388(قراخانلو. انجامید 1981بسیار حمایت کرد که این روند به ایجاد موسسه ورزش استرالیا در سال 

دریافت که  "در رشته فوتبال بررسی وضع موجود و تدوین شاخص هاي استعدادیابی"در تحقیقی با عنوان 

این بدان . مرکز استان ها با شهرستان ها داراي تفاوت معناداري با هم می باشندسیستم استعدادیابی تهران با 

اعتبارات، امکانات و وسایل ورزشی به مقوله  نظیر معناست که در شهرستان ها به دلیل پاره اي از کمبودها

 ،بیان کرد که وجود فضاي مناسب تمرین) 1388(رمضانی نژاد. گیرداستعدادیابی توجه الزم صورت نمی 

رافوس و  پژوهش نتایج. یکی از موارد مهم در ایجاد انگیزه حضور در فعالیت هاي ورزشی می باشد

که به جمعیت اختصاص داده  یکه تعداد و میزان پراکندگی امکانات و تجهیزات نشان داد)  2010(تروالسون 

دیگري از  پژوهشگران). 1392دیلمی، (فراهم می آوردرا ي براي مشارکت در ورزش شده، فرصت بیشتر

نیز بر کیفیت تجهیزات سخت افزاري به عنوان راهی براي ) 1389(و غالمرضاپور) 1392(جمله قاسم زاده

  .رشته هاي ورزشی اشاره داشته اند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد توسعه و ترویج
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  بعمنا

 ،بر محلی -بومی و اي رایانه هاي بازي تأثیر"). 1393(. فرخی، احمد سعید؛ مقدم، عبدي زهرا؛ احمدزاده 

  .61 - 73، صص 15شماره  .فصلنامه رفتار حرکتی ".ساله 10تا  7 کودکان دست و چشم هماهنگی

 ،152، صص 27اره شم. فصلنامه فرهنگ مردم ایران ".بازي هاي سنتی آذربایجان"). 1386( .لیال اشرفی- 

147. 

 تاثیر بازي هاي بومی و محلی بر رشد "). 1386( .محسن ،یع زادهشف و حسن ،خلجی ؛حکیمه ،اکبري

  .34 - 43، صص 34شماره  .حرکت ".ساله 9تا  7مهارت هاي جابه جایی پسران 

 نقش ترویج منابع طبیعی در احیا و توسعه اماکن ماهیگیري " ).1388(. چیذري، محمد اکبري، رویا و

پژوهش هاي . ")رودخانه و دریاچه سد الر: ورديمطالعه م( ورزشی از دیدگاه ماهیگیران ورزشی

 .15 - 27، صص 4سال دوم، شماره  .ترویج و آموزش کشاورزي

 تعیین و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرمانی دوومیدانی کشور از دیدگاه "). 1389(. جالل، حامد

 .دانشگاه پیام نور ،پایان نامه کارشناسی ارشد ."صاحب نظران، مربیان و ورزشکاران

 پژوهشی وزارت طرح ."ي همگانیورزش ها فدراسیون راهبردي برنامه"). 1390(. محمد پور، جوادي 

 .ي همگانیورزش ها فدراسیون جوانان، و ورزش

 کتاب بامداد: تهران .ورزش هاي بومی، سنتی و محلی). 1387( .حسن پور، غالمحسین   

 ره کل ورزش و جوانان خوزستان با استفاده تدوین برنامه راهبردي ادا"). 1393( .دهقان قهفرخی، امین

 .طرح پزوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان ". AHP و  SWOT از روش ترکیبی 

 پایان نامه  ."طراحی برنامه راهبردي توسعه ورزش همگانی استان گلستان"). 1392( .دیلمی، کیانوش

 .واحد ساري ،میدانشگاه آزاد اسال ،رشته تربیت بدنی ،کارشناسی ارشد

 بررسی انگیزه هاي شرکت کنندگان درورزش هاي همگانی در فضاهاي "). 1388( .رمضانی نژاد، رحیم

 .5 - 19، صص 2شماره  .حرکت. "روباز
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 انتشارات  .ورزش قهرمانی توسعۀ تفصیلی مطالعات). 1384( .ایران اسالمی جمهوري بدنی تربیت سازمان

 .75 - 97صص  .سیب سبز

 ورزشی در جهت  -سنجی کوهپیمایی تفریحی امکان"). 1390(. سجادیان، مهیار هید وسجادیان، نا

، 133شماره . نشریه مسکن و محیط روستا .GIS" گردشگري روستایی استان مازندران با بهره گیري از

 .85 -100صص 
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The study is to codification of developmental strategy for rural and indigenous 
sports in Golestan province. The method of the research was analytical- 
descriptive, in terms of results was an applied and case study. The population of 
this study included university professors, Ph.D. in physical education, sport and 
youth leaders and the rural sports bodies which include 94 people. Due to the 
limitations of society, sampling was carried out on a full count. A researcher-made 
questionnaire was used to gather the required information. The validity of 
questionnaire was approved by 10 professors of Ph.D. degree in sport 
management. The reliability of questionnaire using the method of Cronbach's alpha 
obtained 82.0. To analyze the data, descriptive statistics (tables, charts, etc.) and 
inferential statistics (Friedman test) were used. 
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Eventually 12 strengths, 12 weaknesses, 12 opportunities and 10 threats were 
identified. The results showed that the most important strength was winning 
medals in some disciplines in the national and international levels. The important 
weakness was inadequate attention to the sport of rural and tribes. The most 
important opportunity was presence of different tribes and cultures in rural areas 
and the most important threat was influence of the western culture adored by the 
youth. According to the analysis, the strategic position of rural sports is in the WT 
(defensive) region. According to this, the rural sports development strategies 
include of 3 SO strategies, 2 ST strategies, 2 WO strategies and 4 WT strategies. 
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