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از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور 

 ینیرزمس شیآمارسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی 
حاضر از منظر جهت گیری جزو . روش پژوهش می باشد منابع انسانی ورزش استان فارس

که به صورت پیمایشی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان  بود توسعه ایهای پژوهش
ه اشباع برفی تا رسیدن ب گیری نظری و گلولهبودند. با استفاده از دو روش نمونه ورزش استان فارس

 آن در که چک لیست محقق ساخته بود پژوهش، نفر( نمونه گیری ادامه پیدا کرد. ابزار 12نظری )
 کنند، ضمن اینکه با فهرست را وضعیت موجود منابع انسانی ورزشی شد خواسته اسخ دهندگانپ از
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گرفت و  انجام تحلیلی -توصیفی روش به مدل ارائه (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده
 شد.   بررسی و تحلیل  Arc – GISنرم افزار  محیط در به دست آمده بخشی از اطالعات

نتیجه کلی مطالعات آمایش منابع انسانی ورزش استان فارس نشان داد که توزیع غیرمتوازنی از 
 توانمیزیرساخت های انسان افزاری ورزشی در پهنه ورزش استان فارس وجود دارد. به طور کلی 

ر هاذعان نمود که ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در عوامل آمایشی، هم افزایی 
ترین راهبرد های بخش ورزش استان چه بهتر فعالیت های ورزشی سازمان ها می تواند به عنوان مهم

  در نظر گرفته شود.
  

 آمایش سرزمین، برنامه، پراکنش، ورزش و منابع انسانی.  واژگان کلیدی:
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  مقدمه
سازمان ها محیط داخلی و خارجی خود را  آنریزی راهبردی فرآیندی است که از طریق برنامه

گذاری کرده و راهبردهایی عالوه بر آن مسیر راهبردی خود را پایه کنند.و شناخت کسب میتحلیل 
در همین راستا، تفکر راهبردی به مفهوم آمادگی (. 2213:124کنند )نظری و پورعابدی، را خلق می

باشد. دم زمانی و معنایی برای تغییرات محیطی میذهنی و اجرایی فرد برای انطباق با شرایط و تق
تفکر راهبردی پیش بینی آینده نیست، بلکه تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن 

(. در این زمینه 277:2217 و همکاران، 1هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند )شاپیرافرصت
ای هاز مهارت بایدکاری در محیط رقابتی رهبران سازمان ها به منظور پاسخگویی معنادار و سازش

قع و گویی به موراهبردی برخوردار باشند که بتوانند سازمان خود را با محیط وفق دهند و با پاسخ
 (.61: 1316نظری و همکاران،)های ناشی از محیط مصون نمایند مناسب سازمان را از ضربه

 به سازمان ها برای حیاتی و مهم عاملی عنوان به را راهبردی مدیریت، مدیریت ةاندیشمندان حوز
: 2224، 2اند )مونتس کرده لحاظ امروزی پیچیده محیط در پایدار رقابتی مزیت و ارزش ایجاد منظور
167.) 

های رقبای فرایند هوشمندی راهبردی، با تحلیل اطالعات داخلی و محیطی سازمان، فعالیت
نی و های درونماید. از این رو، تحلیل محیطابعاد مختلف پیگیری میمستیم را در مستقیم و غیر

بیرونی سازمان و تفسیر مستمر اطالعات دریافتی از محیط، تأثیر به سزایی در تصمیمات آتی مدیران 
جهان در شرایط متغیری (. 112: 2221، 3برای موفقیت بیشتر سازمان خواهد داشت )روچ و سانتی

رد. در این بین سازمان ها به شدت متأثر از تغییرات شتابناک قرن حاضر قرار از فرآیندها قرار دا
ها را به منظور ایفای نقش معنادار در محیط سازمان ها نیازمندند فرآیندها و روش ،دارند. بدین منظور

ها و ها، ارزشدستیابی به رسالت مورد بررسی قرار دهند و فرآیندهای عملیاتی را به منظور
 یک همانند سازمان ها همه(. 11: 4،2217و همکاران دهی کنند )جانکوارتها سازمانتمطلوبی
 هستند متقابل تعامل در محیط اجزای دیگر با که دارند قرار محیطی در داخل ارگانیک و پویا سیستم

گو با شرایط روزه سازمان های پاسخ(. ام43: 1313پذیرند )مبینی و حیدری، می تأثیر دیگر هم از و
آمیزی تعامل برقرار کرده و سازمان را به طور اثربخش در جهت اهداف محیط بیرونی به طور موفقیت

سازمان ها برای بقا  ،از این رو (.632: 1311د )نظری و همکاران، کنو مقاصد اصلی خود هدایت می
ی محوری معصر امروزی، ناگزیر از پذیر راهبرد و رشد خود در این محیط متغیر رقابتی و ناپایدار

: 2226، 1)هربیناک بایستی به فرآیند مدیریت راهبردی تکیه زنند باشند و برای خروج از این چالش
12.) 

تفاده ها، اسهدف از مطالعات آمایش سرزمینی، توسعه مناطق و روابط متقابل درونی و بیرونی آن
ثروت و درآمدها، توسعه متعادل، ایجاد خدمات و تسهیالت اجتماعی معقول از منابع، توزیع عادالنه 

(. به لحاظ مفهوم آمایش 136:1337احسانی و همکاران، متناسب با نیازهای جامعه را شامل می شود )
سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه 
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آمایش ســرزمین از تنظیم (، لذا 31: 1333ا و جامعه شناسی است )محمودی، علم اقتصاد، جغرافی
و فعالیت های انســانی در سرزمین، برای استفاده مناســب و پایدار  روابط بین انســان، ســرزمین

ه زمان برای هم امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت اجتماع در طول از کلیه
 هیندمازسارا  مینزسر مایشآ ،از این رو. (1: 1312)نوروزی و همکاران،  باشد ها می نســل

د ـنا تهـنسداجانبه  همه توسعه ،کلی یاـه تـسیاس بـقالدر  حیاتی یفضا اوارسزو  هماهنگ
های آمایش هایی که از اطالعات حاصل از طرح از جملـه اسـتفاده (.141: 2211، 1زرگان و موست)

اطق من اجتماعی ،به عمل آورد، ارائه نقشـه آزمایش براسـاس شـرایط اقتصادی تـوان سـرزمین می
ای با توجه به شرایط اقلیمی توسعه هر مقوله انطباق یبرا توسعه پایدار دانشمختلف می باشد، لذا 

 (.33: 1312حسینی و همکاران، ) است یطیمح ستیز و
های در هر جامعه است و ارائه برنامه اجتماعی –توسعه ورزش بخش مهمی از توسعه اقتصادی 

راهبردی در بخش های مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. دستاوردهای توسعه ورزش 
 ست کهیی اجتماعی می شود. بر این مبناحوزه گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفا

، 2کنلی و توهیاست ) پیروزی پیوسته ملت ها در عرصه رقابت های ورزشی، موضوعی اساسی
موریت خود راهبرد الزم را تهیه ای ورزشی کشورهای مختلف بر حسب مأسازمان ه(. 427: 2214

کردند و با اجرای آن به موفقیت های خوبی دست یافتند. با حاکمیت چنین تفکری، برخی از 
از همین د. انودههبرد سازمانی خود را تدوین نمموریت خود راهای ورزشی برای توفیق در مأازمانس

 با چنینراه برون رفت از دایره توسعه نیافتگی را برنامه ای عملکردن حوزه ورزش می داند.  ،رو
اندیشه ای سازمان های  ورزشی عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردی و چشم انداز شفاف، به دنبال 
حضوری موفق در عرصه های ملی و بین المللی نیز هستند و امیدوارند با اجرای این راهبردها به 

(. 111: 1311اهداف تعیین شده، با حداقل انرژی و منابع دست یابند )گوهر رستمی و همکاران،
ساالنه بخش چشمگیری از منابع در ورزش صرف می شود، اما باید اذعان کرد که اولویت بندی 

توزیع منابع در ورزش کشور وجود ندارد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی  در رابطه با مشخصی
یز راهبردی در توسعه مقوله های مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور ن

کم  بیش از پیش واجب است و بدون شک یکی از دالیل عدم توسعه کشور در عرصه ورزش،
 (.172: 1314توجهی مسئوالن به این مقوله مهم و سلیقه ای عملکردن است )نظری و همکاران، 

های ورزشی تعریف کرده اند، در صورتی که برخی دیگر از توسعه ورزش را همان سیاست
مشتمل بر ساختارها، سیستم ها، فرصت ها و فرایندهایی می دانند که افراد  محققان این مفهوم را

در ورزش و تفریحات شرکت کنند و عملکرد  طبقات خاص ،جامعه را قادر می سازد در گروه ها
ورزش کنشی است که چرا که  (،41: 2213هند )صابری و همکاران، خود را تا سطح دلخواه ارتقا د

شده  بدنی یا ذهنی های موقعیت بهبود هدف با بدنی در کنشگر اجتماعیسبب افزایش مهارت های 
. اولین بعد اهمیت ورزش برای (71: 1317)نظری و مختاری،  اقتصادی را نیز دنبال بنماید و اهداف

، است. بعد دیگر، برای دولت هاقدرت ها، کنترل بدنی جامعه به مثابه پایه کنترل عمومی سیاسی 
 ورزشی رفتارهای تعمیم رفاه و مدرن، کاهش هزینه های اقتصادی جامعه از خاللهای ویژه دولتبه

 (. 71: 1316است )نظری و قوامی، 

                                                           

1. Zarghan & Most 
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در جهان معاصر که سازمان ها در حال تغییر و تحول هستند، مدیران سازمان ها باید اندیشه و 
با هوشیاری و گوش به زنگ بودن، حساس بودن،  باید 21افکار نو داشته باشند، لذا مدیران قرن 

لم (. آنچه مس122: 1313موفق شوند )نظری و همکاران، ،عالقه و با یادگیری مستمر ،سخت کوشی
و نفس سرمایه های انسانی از حثی از قبیل عوامل انگیزشی، توانمندی شناختی، عزت است مبا

ربرد داشته و با دیریت ورزشی نیز کاهای روان شناسی ورزشی محسوب می گردند که در مسازه
های شخصیتی، خالقیت سرمایه های فکری، سازمانی ثر بر بهداشت روانی، ویژگیشناسایی عوامل مؤ

؛ 2212همکاران،ازمانی فراهم می آورد )شامانیا و و اجتماعی بستر مناسبی را برای ارتقای عملکرد س
 ترینمهم از یکی مکانی کنار توجه به موقعیت(. بی شک، تراکم جمعیت و تجمع امکانات در 61

 و ورزشی اماکن مورد در موجود هایپژوهش است. ورزشی مکان هر برای ریزیبرنامه مالحظات
 متمرکز ورزشی مکان ساخت به مربوط نامحسوس منافع و اقتصادی آثار مالی، مسائل بر تفریحی،

 هسته فرهنگی، منافع و غیرملموس و ملموس اقتصادی تأثیرات چون فراگیری مباحث شده است.

 1است )برونسونبوده  اخیر هایسال در آن پیشرفت دوره در ورزشی اماکن زمینه در پژوهش اصلی
 (.11: 2221و همکارن،

 هایسالن مانند تفریحی ـ ورزشی مراکز به کم درآمد، افراد از زیادی تعداد دیگر، طرف از
 ساکنان موانع سد راه شرکت از یکی ،همچنین هزینه ندارند. دسترسی ورزشی هایزمین ورزشی و

باید توجه  (.14: 1312حسینی و همکاران، می باشد ) ورزشی فعالیت های درآمد در کم مناطق
 ها ورزشیمکان ساماندهی و آن از بهینه استفاده و فضاهای ورزشی به عادالنه دسترسی امروزهداشت 

 است(. آنچه مسلم 17: 1336رحمانی نیا،می آید ) به حساب پایدار توسعه اساسی مؤلفه های از
 ای مجموعه آوردن فراهم مستلزم ورزش، هبرنامه های راهبردی در حوز مطلوب اجرای و مدیریت

 از مطلوب برداریبهره و توسعه و ایجاد شرایط، این ترینمهم جمله از است. امکانات و شرایط از
 فضاها این به افراد آسان دسترسی برای الزم تسهیالت آوردن فراهم و ورزشی تأسیسات و اماکن

)حسینی و می باشد  ورزشی فضاهای بهینه مکان تعیین مهم ارکان از یکی موضوع ست. اینا
 (.33: 1312همکاران، 

ورزش باید  هحوز کردن عمل ةبرنام ،را توسعه نیافتگی هدایر از برون رفت راه به نظر می رسد
 نیازمند ورزشی نهادهای و تجهیزات تأسیسات، ایجاد و ریزیبرنامه (.3: 1331)قالیباف، دانست 

 بیشتر، جمعیت تراکم با هاییمکان در دسترسی، نظر از است. بنابراین جمعیت تراکم از خاصیة درج
 ورزشی فضاهای که است اهمیت حائز این نکته آسانتر خواهد بود. ها آن از استفاده و خدمات ارائه
 استقرار ،کنونی مشکالت ترینمهم از بتوانند استفاده کنند. همگان که شوند ساخته هاییمکان در باید

 هاآن به دسترسی عدم علت به جامعه افراد از بسیاری است. به نحوی که ورزشی فضاهای نامناسب
 و برنامه ریزی به ها آن حل و کنند استفاده مطلوب به صورت ورزشی هایمکان از نمی توانند

  (.172:1313همکاران، نظری و دارد ) نیاز ورزشی فضاهای ساماندهی و مکان یابی زمینه در مدیریت
 نسبت ورزشکار هنتیجه کلی مطالعات آمایش بخش ورزش ایران نشان از این دارد که سرانهر چند 

درصد می باشد و در بخش سخت افزاری نیز وضعیت کلی ورزش کشور  12به کل جمعیت زیر 
متر مربع می باشد، ضمن اینکه توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی در پهنه  72/2حدود  

 جمله از مختلف های مقوله توسعه در راهبردی ریزی برنامه اهمیت به توجه باکشور وجود دارد. 
 الیلد از یکی شک بی و است واجب پیش از بیش نیز کشور در مهم این به توجه ضرورت ورزش،

                                                           

1. Brownson 
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 نکرد عمل ای سلیقه و مهم مقوله این به مسئوالن توجهی کم ورزش، عرصه در کشور عدم توسعه
 هادپیشن ها سازمان به را خاصی ابزار ،مدیریت علم متخصصان مشکل این با مقابله برای .است
ی شک ب کنند. ارزیابی و اجرا تدوین، را خود سازمانی راهبرد بتوانند ها آن کارگیری با به تا اندکرده

ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعه ایی  همدیریت و اجرای مطلوب برنامه های راهبردی در حوز
استفاده بهینه از آن و ساماندهی  دسترسی عادالنه به فضاهای ورزشی، از شرایط و امکانات از جمله

د. از قه می باشمکان های ورزشی متناسب با نیروی انسانی، فراینده ها و شرایط جغرافیایی هر منط
 حوزه های سالمت، اقتصاد، فرهنگراهبردی، افزایش تاثیر گذاری بر  برنامه های آنجایی که براساس

راهبردی و آمایش سرزمین این  ه، تلفیق برنامو عزت و اقتدار ملی از اهداف کالن ورزش می باشند
 تحقق هر هدف از برنامه راهبردی با توجه به الگوی مطلوب ةامکان را فراهم می آورد که زمین

و متناسب با نیروی انسانی و شرایط  الزمماکن و فضاهای ورزشی همراه با فرایند های ا یابیمکان
 جغرافیایی فراهم گردد.

ورزشی  تهیئ 41ة ورزش و جوانان و ادار 21پهناور فارس با داشتن در حال حاضر استان 
ت ورزشی شهرستانی به دلیل نداشتن برنامه راهبردی مبتنی بر آمایش سرزمین، هیئ 772استانی و 

دارای توزیع متفاوت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و عدم دسترسی مطلوب ذینفعان عمومی 
تان می باشد. این بدان معنا است که اهداف و راهبردها و الگوی و اختصاصی به منابع ورزش اس

و متناسب با نیروی انسانی و  الزممطلوب توسعه اماکن و فضاهای ورزشی همراه با فرایندهای 
همچنین اولویت بندی رشته های  ستند ویایی، به صورت مدون و شفاف مشخص نیشرایط جغراف

 روابط تنظیم سرزمین، آمایش شد اشاره طورکه همان ورزشی توسعه یافته و قابل توسعه در استان.
 و نسانیا امکانات کلیه از پایدار و مناسب استفاده برای های انسانی، فعالیت و سرزمین انسان، بین

 ،واقع هاست. درنسل همه برای انزم طول در اجتماع بهبود وضعیت جهت در سرزمین فضایی
 نوع هر برای که است آن خواستار و رود می پیش زمین نوع کاربری برای تکلیف تعیین تا آمایش
 یذ های سازمان توسط برداری بهره اجرای برای مدیریت شده، طرح مشخص کاربری یا استفاده

 سرزمین آمایش های طرح از حاصل اطالعات از. شود ای ریخته منطقه طرح چارچوب در ،ربط
 کرد. از استفاده مختلف مناطق اجتماعی اقتصادی، شرایط آزمایش براساس ةنقش ارائه برای توانمی
کنونی ورزش استان، عدم تدوین مضامین راهبردی توسعه بخش ورزش بر مبنای  مشکالت ترینمهم

انسانی و شرایط جغرافیایی روی و متناسب با نی الزمالگوی مطلوب توسعه اماکن، فرایند های 
خدمات  از توانند نمی ها آن به دسترسی نداشتن علت به جامعه افراد از بسیاری که نحوی به ؛باشدمی

 ابیی مکان ةزمین در مدیریت و ریزی برنامه به هاآن حل و کنند استفاده مطلوب صورت ورزشی به
 نیاز ،و متناسب با نیروی انسانی و شرایط جغرافیایی الزمورزشی، فرایند های  ساماندهی فضاهای و

 ت،اس داشته کشور ورزش در مهمی سهم همیشه که هاییاستان از یکی عنوان به دارد. استان فارس
 این تایجن رسد می نظر به ،رو از این. کند فراهم پیش از بیش را ها موفقیت این زمینه استمرار باید

جبران نماید و شرایط بهتری را در زمینه تصمیم گیری  را یاد شده نبود اطالعات تواند می پژوهش
 اماکن فضاها و وضعیت که می گیرد انجام هدف این با پژوهش این. دهد قرار مدیران اختیار در

 توجه به اب و شود و تحلیل تجزیه جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده با استان فارس ورزشی
دی راهبر مضامین اینکه ضمن آید، دست به جدید ورزشی فضاهای و اماکن مطلوب الگوی اطالعات،

در  استان فارس ورزش جایگاه رسد می نظر به. کند تدوین نیز را استان فارس ورزش بخش توسعه
 و فزاریا نرم زیرساخت هاس انسان افزاری، فرایندهای به توجه با و ها استان سایر به نسبت کشور
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 آمایش مطالعات انجام ضرورت استان فارس، در ورزشی افزاریسخت وضعیت طرف دیگر از
تحلیل  لذا هدف از پژوهش حاضر کند. می برابر چند را راهبردی رویکرد ورزش با سرزمینی
 باشد. یم ورزش استان فارس منابع انسانی ینیسرزم شیآماراهبردی 

 
 روش شناسی پژوهش

 از ترکیبی و است توصیفی، داده ها گردآوری نحوه و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش حاضر
ها به منظور دستیابی به منظرهای  داده و تحلیل تجزیه و گردآوری برای کمی و کیفی های روش

 GISورزشی با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق  پراکنش زیرساخت های انسان افزاریراهبردی 
و گیری جز روش پژوهش حاضر از منظر جهت ،از این رو .ه استشد در استان فارس استفاده

. مشارکت کنندگان ه استهای توسعه ای می باشد که به صورت پیمایشی انجام گردیدپژوهش
گیری نظری و بودند و با استفاده از دو روش نمونه ، نخبگان و خبرگان ورزش استان فارسپژوهش

تعداد  ی،نظر یریدر روش نمونه گکرد.  نفر(  ادامه پیدا 12برفی تا رسیدن به اشباع نظری )گلوله
 یریگ است نمونه یدهکه محقق به مرحله اشباع نرس یو تا زمان شودینم ییناز قبل تع ینمونه خاص

 ةخاطر اطالعات دست اولی که درباره گیری را که طی آن افراد ب. این نوع نمونهکندیم یداادامه پ
آن  ةهای خاصی دربارتجربه نموده یا دیدگاه رامورد نظر ة که پدیدیک پدیده دارند یا به دلیل این

 ینبد ی،فبرگلوله یرینمونه گ پژوهش ینگویند. در اگیری مبتنی بر هدف مینمونه ودارند، انتخاب 
مورد بررسی دارای  هشناختند که در زمینکنندگان اگر افراد دیگری را میصورت بود که شرکت

ادامه  ییتا جا یریگ. نمونهنمودندیبرای شرکت در مطالعه معرفی م هستند، ییهاتجربیات و دیدگاه
که اطالعات جدید، همان تکرار اطالعات قبلی  یدندرسمیبه این نتیجه  یقکه گروه تحق یافتمی

 به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد یازاست و دیگر اطالعات مفهومی جدیدی که ن
 خواسته پاسخ دهندگان از آن در که چک لیست محقق ساخته بود پژوهش، . ابزارداددست نمیه ب را

 صورت این به داده ها تحلیل کنند. فرایند فهرست را وضعیت موجود منابع انسانی ورزشی شدمی
آمایش ورزش رسیده راهبردی تدوین سند  هید کمیتطالعات در قالب فرم هایی که به تأیکه ا بود
گرفت و ایشان براساس قضاوت های میقرار  خبره ورزش استان نظراندر اختیار صاحب ،بود

ورزش استان در شاخصه های مختلف سخت افزاری،  های انسان افزاری شهودی شرایط زیرساخت
نفر از متخصصان  12نمودند. روایی صوری و محتوایی توسط مینرم افزاری و مغز افزاری تشریح 

یی اید قرار گرفت، ضمن اینکه پایآمایش سرزمینی مورد تأیراهبردی و  مدیریت ورزشی، مطالعات
محاسبه گردید. در این بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل  31/2اساس آلفای کرونباخ ابزار پژوهش بر

تحلیل پراکنش منابع  منظور به وداده ها از روش استقرای منطقی به منظور مفهوم سازی استفاده 
از طریق نرم جمع آوری و  داده های ،افیایی استان فارسانسانی ورزش در محدوده های جغر

 های استان طراحی گردید.و نقشه های پهنه بندی در شهرستانتحلیل  Arc GISافزار
 

 یافته های پژوهش
در  موریتبه عنوان مأ توسعه کمی و کیفی ورزش در پهنه جغرافیایی استان فارس: ماموریت

ریت ند تا با بهره گیری از مدیهست استان فارس برآن ارکان ورزش :موریتبیانیه مأ نظر گرفته شد.
بعد همگانی و قهرمانی ورزش استان فارس  ةبهینه از منابع و امکانات، در توسع ةراهبردی و استفاد

ن، از طح استانقش آفرینی نماید و از طریق ساماندهی رویدادهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در س
سالمت و نشاط اجتماعی و از سوی دیگر بستری مناسب جهت شکوفایی  یک سو موجبات ارتقای
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س فار : اندازچشم جایگاه ورزش استان فارس را فراهم آورد. یاستعدادها و پرورش نخبگان و ارتقا
ال با مشارکت برخوردار از سبک زندگی فعّ ،استانی است با مردمی سالم، شاداب و اخالق مدار

یت های ورزشی سرآمد و الهام بخش در کشور با رونق در صنعت ورزش حداکثری و مستمر در فعال
: با توسعه متوازن چشم انداز هبیانی باشد.می  1424در سال  و ورزش قهرمانی پاک و پایدار

انسانی افزاری و ارتقای سطح های سخت افزاری، استفاده مناسب از تخصص منابع زیرساخت
با گسترش فعالیت در بعد همگانی، بر ارتقای  استان فارس وری فرایندهای نرم افزاری ورزشبهره

 ةسطح سالمت و نشاط اجتماعی تأکید دارد و همچنین از طریق کشف استعدادها و نخبه پروری زمین
استانی توسعه یافته در  1424حضور قهرمانان در سطح ملی و بین المللی را فراهم نموده و در سال 

تمامی ارکان در جهت  ةافزا و سازندتعامل هم: کالن خط مشی. گیردمی  ورزش ایران قرار هحوز
 توسعه ورزش استان حرکت خواهند نمود. 

  

 اهداف کالن ورزش استان فارس .8جدول 
 عنوان اهداف ردیف

 افزایش سهم ورزش در ارتقای هویت ، عزت و اقتدار ملی 1

 افزایش سهم ورزش در ارتقای سالمت مردم 2

 ورزش در بهبود فرهنگ جامعهافزایش سهم  3
 افزایش سهم ورزش در رونق اقتصاد استان 4

 
، افزایش سهم ورزش در ارتقای هویت، عزت و اقتدار ملی به عنوان 1براساس اطالعات جدول 

افزایش سهم  قای سالمت مردم در رتبه دوم وهدف کالن اول، پس از آن افزایش سهم ورزش در ارت
ورزش در بهبود فرهنگ جامعه و افزایش سهم ورزش در رونق اقتصاد استان در رتبه چهارم قرار 

 .گرفته است
های قدرت صنعت، مزیت رقابتی، قدرت دست آمده از راهبرده های برتبه، 1 ها در شکلیافته

 Yو  X سپس مقدار  ،دهدها نشان میمالی و ثبات محیطی را برای تعیین حاصل جمع راهبرد
د شود تا نوع راهبرنهایت به ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی انتقال داده میمشخص و در

 مشخص گردد.

 
 بخش ورزش فارس ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردهای .8شکل 
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، بخش ورزش فارسپایدار  ةهای عوامل داخلی و خارجی توسعبراساس رتبه بندی راهبرد
این  .دهدنشان می (تهاجمی )منتهی تهاجمی مایل به حد پایینراهبرد منتخب را در موقعیت راهبرد 

های رقابتی باالیی که اساس مزیتکه راهبرد های بخش ورزش فارس، بر امر نشان دهنده آن است
ی اهای بزرگ و تهدیدهمنتهی با توجه به فرصتو تهاجمی بوده ، در بخش ورزش فارس وجود دارد

های محیط درونی در سرسختی که در محیط خارجی وجود داشته و با عنایت به برخی از ضعف
های رقابتی، محافظه کارانه و تدافعی نیز خود را رویکردهای راهبردی بخش ورزش فارس راهبرد

 دهد.نشان می
 

 ماتریس  راهبردهای کمی  .5جدول 
 عنوان راهبرد امتیاز راهبردها ردیف

1 1SO 61/3 سرمایه گذاری در ورزش تربیتی 
2 2SO 27/3  کاهش تصدی گری و حمایت از بخش خصوصی با تاکید بر رویکرد

 رقابتی و حرفه ای
3 3SO 27/3  تعامل و هم افزایی موثر بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد

 های عمومی
 

کاهش  به دلیل، ورزش تربیتیسرمایه گذاری در مشاهده می شود،  2اساس اطالعات جدول بر
مل و تعا کید بر رویکرد های رقابتی و حرفه ای،ی گری و حمایت از بخش خصوصی، با تأتصد

در رتبه های سوم قرار  ثر بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد های عمومیمؤ افزاییهم
 دارند.

 

 رح رشته های اولویت دار بخش ورزشمراحل اجرای ط
هـا، جلسـاتی بـا حضـور معاونـت ورزشـی به منظور تعیـین ایـن شـاخص: هاتعیین شاخص

ــروه ــیس گ ــل، رئ ــر اداره ک ــادل نظ ــث و تب ــد و بح ــزار گردی ــان برگ ــی و کارشناس ــای ورزش ه
وضـعیت موجـود ، ماهیـت رشـته، سـخت افـزار رشـته، های کلـی نیـروی انسـانی رشـتهشاخص

هـا توسـط کارشناسـان اداره اولویـت بنـدی شـاخصقهرمانی رشته مورد تأیید قـرار گرفـت. 
توســعه ورزش قــرار گرفــت تــا  ههــای تعیــین شــده در اختیــار کارشناســان حــوزشــاخص :کــل

ــه  ــا رتب ــان ب ــر کارشناس ــاخص از نظ ــر ش ــت ه ــدی  4-1اولوی ــت بن ــردد. اولوی ــخص گ مش
اساس نظـر کارشناسـان وضـعیت موجـود قهرمـانی، ماهیـت رشـته، نیـروی انسـانی ها برشاخص

: هـاامتیـازدهی و تعیـین زیرشـاخص. ه اسـترشـته در نظـر گرفتـه شـدرشته و سـخت افـزار 
ــاخص ــاخص، زیرش ــر ش ــی ه ــاز کل ــپس امتی ــاخصس ــاز زیرش ــا و امتی ــین  ه ــا تعی ــده  .گردی

هـای امتیـازدهی بـه هیئـت: هـااسـاس شـاخصهـای ورزشـی بربندی هیئتی و رتبهامتیازده
. از آنجـا کـه طـرح ه اسـتورزشی بر اسـاس جـداول تهیـه شـده در هـر شـاخص انجـام گرفتـ

ــه اینکــه  رزشــی در بخــش قهرمــانی صــورت پــذیرفت وهــای وبنــدی هیئــترتبــه ــا توجــه ب ب
آینـد و زش قهرمـانی بـه شـمار مـیهـای المپیـک و آسـیایی بـاالترین معیـار و شـاخص وربازی

ــا حضــور و کســب مــددر ــازینهایــت موفقیــت در بخــش قهرمــانی ب هــا ســنجیده ال در ایــن ب
اسـاس طراحـی شـده بر هـایه هـر رشـته ورزشـی بـا توجـه بـه جـدولدر ایـن مرحلـ شود،می

 . گردیدها امتیازبندی ها و زیرشاخصشاخص
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 ها تعریف شده در بخش سخت افزاریهای ورزشی بر اساس شاخصامتیاز هیئت .8جدول 

 
زیرشاخص مورد  4های ورزشی در یئتامتیاز هدر این شاخص،  امتیاز: 803سخت افزاری: 
امتیاز و  21ها: امتیاز، باشگاه 13ها: امتیاز، سالن شهرستان 62های شیراز: سالن ارزیابی قرار گرفت؛
 .امتیاز 11سالن سایر نهادها: 

 
 های بخش نیروی انسانیها و زیرشاخصهای ورزشی بر اساس شاخصامتیاز هیئت .2جدول 

مربی  نیروی انسانی
 ملی

مربی 
 فعال

 هایشهرستان ورزشکار داور
 قهرمان پرور

مدیر  کرسی
 استان

 جمع

 171 43 2 31 . 33 13 11 تکواندو

 161 33 2 31 2 27 62 12 جودو

 163 12 2 22 2 33 62 2 کاراته

 141 41 2 31 12 21 36 12 کشتی
 237 41 44 31 22 33 62 2 هندبال

 

شــاخص اصــلی و  7هــای ورزشــی در هیئــتدر ایــن بخــش، امتیــاز  :503نیــروی انســانی 
نفـر  12امتیـاز(: حـداقل  1امتیـاز، مرکـز اسـتان ) 71هـای آن تعیـین گردیـد. مربـی: زیر شاخص

امتیــاز، کرســی  31هــای قهرمــان پــرور امتیــاز، شهرســتان 11امتیــاز، ورزشــکار:  33فعــال، داور: 
 .امتیاز 11امتیاز،  مدیر استان  44

 

 های ورزشی در بخش ماهیت رشتهامتیاز هیئت .2جدول 
تعداد  ماهیت رشته

 مدال

پتانسیل 
 مدالی

عدم محدودیت  وضعیت ایران
 بانوان

 امتیاز

 142 22 62 22 42 تکواندو

 132 22 22 22 72 جودو

 142 22 62 22 42 کاراته

 172 22 62 22 72 کشتی

 32 22 33 12 12 هندبال

 
امتیاز، وضعیت ایران  33امتیاز، پتانسیل مدالی هر نفر:  72تعداد مدال:  امتیاز: 523ماهیت رشته 

، عدم محدودیت 12امتیاز، طول دوره قهرمانی در رشته:  42، هزینه قهرمان پروری: 13در رشته: 
 .امتیاز 22بانوان در رشته: 

 

سخت 
 افزاری

 قابلیت
 مسابقه

امکانات  تجهیزات
 جانبی

لن اس
 اهشهرستان

امکانات  تجهیزات
 جانبی

باشگاه 
 ایحرفه

باشگاه 
 آماتور

سایر 
 نهادها

 جمع

 17 2 12 12 1 12 1 1 12 17 تکواندو

 12 2 1 12 1 12 1 1 12 17 جودو

 11 2 12 12 1 12 11 1 11 2 کاراته

 141 2 1 12 1 12 43 12 11 17 کشتی

 36 2 1 12 1 12 - 1 11 17 هندبال
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 های ورزشی در بخش وضعیت موجود قهرمانیامتیاز هیئت .0جدول 
  ملی پوش مدال قهرمانی کشور مدال آسیایی مدال جهانی قهرمانی

درصد   تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز
 کل

درصد   تعداد امتیاز
 ملی

 34 - 11 12 - 46 11 3 41 3 تکواندو
 14 - 6 1 - 1 21 2 2 2 جودو

 14 - 11 1 - 172 21 2 41 3 کاراته

 14 12 7 1 64 67 21 2 71 1 کشتی

 1 - 1 1 - 1 2 2 2 2 هندبال
 

شاخص و  4ها در یاز هیئتدر این بخش، امت امتیاز: 523وضعیت موجود قهرمانی 
امتیاز، مدال  11امتیاز، مدال آسیایی:  71ها مورد ارزیابی قرار گرفت: مدل جهانی: های آنزیرشاخص

 .امتیاز 14امتیاز و ملی پوش:  12کشوری: 
در رتبه دوم کاراته  412در رتیه اول، تکواندو  476براساس اطالعات بدست آمده کشتی با امتیار 

 تبه پنج قرار گرفتند. رامتیاز در  423رتبه چهارم و در نهایت جودو با  423رتیه سوم، هندبال  412
 

 قشه های آمایشی  ورزش استان فارسن
 

 
 نقشه طیفی پراکنش ورزشکاران رشته های ورزشی اولویت دار استان فارس  .8نقشه 

 
دار استان فارس شهرستان های اولویتراکنش ورزشکاران رشته، در پ1 براساس اطالعات نقشه

نفر از ورزشکاران مربوط به رشته های  24171به طوری که  شیراز در بهترین وضعیت قرار دارد؛
ت، های مرودشتان مشغول فعالیت ورزشی می باشند. پس از آن شهرستاناولویت دار در این شهرس

، های قیر و کارزینکازرون، فسا، جهرم، الرستان و المرد قرار دارند. براساس اطالعات فوق شهرستان
 بوانات و رستم در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
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 نقشه پراکنش مربیان رشته های آمایش ورزش استان فارس  .5نقشه 

 
، در پراکنش مربیان رشته های اولویت دار استان فارس شهرستان 2براساس اطالعات نقشه 

 دارمربیان مربوط به رشته های اولویتنفر از  1132به طوری که  شیراز در بهترین وضعیت قرار دارد؛
 های فیروزآباد، مرودشت،ی می باشند. پس از آن شهرستاندر این شهرستان مشغول فعالیت ورزش

های گراش، بوانات، کازرون، فسا، جهرم و الرستان قرار دارند. براساس اطالعات فوق شهرستان
 رستم، خنج، فراشبند، سروستان، خرامه و خرم بید در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

 

 
 نقشه طیفی پراکنش داوران رشته های آمایشی ورزش استان فارس .8نقشه 

 
ــه  ــات نقش ــاس اطالع ــارس 3براس ــتان ف ــت دار اس ــای اولوی ــته ه ــراکنش داوران رش ، در پ

ــه طــوری کــه  شــیراز در بهتــرین وضــعیت قــرار دارد؛شهرســتان  نفــر از داوران مربــوط  1421ب
ورزشـی مـی باشـند. پـس از آن  به رشـته هـای اولویـت دار در ایـن شهرسـتان مشـغول فعالیـت

ــد.  ــرار دارن ــاده، المــرد، مرودشــت، کــازرون، فســا، جهــرم و الرســتان ق ــز، آب شهرســتانهای نیری
براســاس اطالعــات فــوق شهرســتانهای اقلیــد، ســپیدان، خرامــه، بوانــات، رســتم، خرامــه و خــرم 

 بید در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
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 نقشه طیفی پراکنش مدیران فعال بخش ورزش استان فارس  .2نقشه 
 

سا و معاونین ان ورزشی فعال استان فارس شامل رؤ، در پراکنش مدیر4براساس اطالعات نقشه 
شته های الویت دار، کارشناسان های ورزشی رس هیاترئی اب، رؤسا و نهاورزشی ادارات شهرستان

نشگاه ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی و عمومی مرتبط ول ورزشی ادارات آموزش و پرورش، دامسئ
نفر از مدیران  422 به طوری که شیراز در بهترین وضعیت قرار دارد؛با حوزه ورزش شهرستان 

مربوط به رشته های اولویت دار در این شهرستان مشغول فعالیت ورزشی می باشند. پس از آن 
 هایقرار دارند. براساس اطالعات فوق شهرستان های نیریز، داراب، مرودشت و الرستانشهرستان

 رستم، ارسنجان، زرین دشت، سروستان، قیر و کارزین، خنج و مهر وضعیت نامناسبی قرار دارند.
 

 
 نقشه طیفی پراکنش مربیان کشتی استان فارس  .2نقشه 
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در پراکنش ورزشکاران فعال رشته ورزشی کشتی در استان فارس  ،5براساس اطالعات نقشه 
ب، های داراشهرستان شیراز بیشترین تعداد ورزشکار را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان

 فسا، مرودشت و آباده قرار دارند. 
 

 
 نقشه طیفی پراکنش مربیان کشتی استان فارس  .0نقشه 

 
، در پراکنش مربیان فعال رشته ورزشی کشتی در استان فارس شهرستان 6براساس اطالعات نقشه 

ت های نیریز و مرودششیراز بیشترین تعداد مربی  را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان
 قرار دارند. 

 
 بحث و نتیجه گیری

 ورزش استان فارس انسانینیروری  ینیسرزم شیآما یسند راهبرد نیتدوبا هدف  پژوهشاین 
ر که د می دهدنتایج نشان صورت پذیرفت. بخش ورزش استان فارس  مدیر 217از طریق پیمایش 

 یروینفر ن 11447تعداد رشته ورزشی موجود در استان،  12رشته دارای باالترین رتبه از بین  11
نفر  11311 ر،ینفر مد 217تعداد،  نیباشند. از ا یم تیدر سرتاسر استان فارس مشغول فعال یورزش

 ینیسرزم شیآما قیدق یداور هستند. با بررس زینفر ن 3131و  ینفر مرب 4616 افته،یورزشکار سازمان 
ت به هر شهرستان نسب یورزش یانسان یروین تیدر استان فارس، جمع یورزش یانسان یرویبخش ن

شهرستان ها  یورزش تیرصد جمعد نیانگیکه ممی دهد نشان  جیآن شهرستان، نتا تیکل جمع
 نشهرستا یدرصد برا نیباشد که ا یدرصد میک و بیست صدم هر شهرستان،  تینسبت به کل جمع

 .ستین یمثل استان فارس درصد قابل قبول و اثرگذار یپهناور و مستعد
اساس شاخص های وضعیت موجود قهرمانی، ماهیت رشته، نیروی انسانی رشته و سخت افزار بر 

را دارا  سوم استان فارسهیئت های ورزشی کشتی، تکواندو و کاراته به ترتیب رتبه اول تا رشته، 
لذا به نظر می رسد که جهت تحقق اهداف و دستیابی به چشم انداز توسعه، مسئولین  .می باشند
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ارس باید با توجه به شرایط، رشته های موجود در پایین جداول را از نظر نیروی انسانی و استان ف
سخت افزاری توسعه دهند تا ضمن امکان حضور گسترده تر جوانان نوجوانان در ورزش، موجب 

 ترقی و رشد ورزش فارس را فراهم سازند. 
ی که پراکنش مدیران ورزش دهدمی نشان  اکنش مدیران ورزشی در استان فارسنتایج بررسی پر

ران در مرکز بیشترین تعداد مدی ،طوری کهه ب .استان فارس تقریباَ به شکل نرمالی صورت گرفته است
استان، شهر شیراز و کمترین تعداد مدیران در شهرستان های زرین دشت، خنج و گراش در جنوب 

د. در واقع، حضور مدیران ورزشی های رستم و آباده در شمال استان حضور دارن استان و شهرستان
صورت نرمال در سطح استان، این فرصت را جهت پراکنش عادالنه امکانات و تجهیزات و ایجاد ه ب

ران توزیع مدی لهشاید دلیل این مسأ فرصت های ورزشی در شهرستان های مختلف برقرار می کند.
ها مدیران ادارات ورزش و جوانا، اساس ساختار در هر شهرستان باشد، چرا که در تمامی شهرستانبر

 آموزشی و پرورش، باشگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به امر ورزش مشغول هستند.
نتایج بررسی پراکنش نیروی انسانی ورزشی در استان باید اذعان نمود  ،هر چند به طور کلی

طوری ه ب ؛رت گرفته استبه شکل نامتوازن صو فارس، پراکنش نیروی انسانی ورزشی استان، تقریباً
که بیشترین تعداد نیروی انسانی ورزشی در مرکز استان، شهر شیراز، و شهر مرودشت در کنار مرکز 
استان و کمترین تعداد نیروی انسانی ورزشی در شهرستان های زرین دشت، قیر و کارزین و گراش 

های ارسنجان، هرستانسروستان در مرکز استان و شدر جنوب استان و شهرستان های خرامه و 
پراکنش نیروی انسانی ورزشی در سطح  پاسارگاد، خرم بید و رستم در شمال استان حضور دارند.

ست و این می تواند بر موفقیت استان، با پراکنش مدیران ورزشی چندان رابطه ای برقرار نکرده ا
سمت ورزش همگانی های ورزشی موجود در سطح ورزش قهرمانی و حتی روی گرایش افراد به تیم

 اثرگذار باشد.
 طهنق نیورزش استان به عنوان مهم تر یبرنامه راهبرد نیتدوکه  می دهدنشان  پژوهشنتایج 

 نیترامناسب اماکن موجود به عنوان مهمن یپراکندگ و یوربودن بهره نییپان، یقوت در استان و همچن
عوامل فرصت ها و تهدیدها نیز وجود استعدادهای فراوان و متنوع  ةمی باشند. در زمینعامل ضعف 

های دولتی و غیر حمایت و سرمایه گذاری ناچیز بخش ورزشی به عنوان مهم ترین فرصت و عدم
عیت که وضبیانگر آن است  پژوهشدولتی به عنوان مهم ترین تهدید شناسایی شدند. این نتایج 

سته نقاط قوت، استان فارس نتوان ةدر زمین دیگر،ت. به عبارت ورزشی استان فارس در حد متوسط اس
استفاده از این فرصت ها و و یا اینکه باید بیشتر در  ببرداز فرصت ها، بهره برداری الزم را 

 .کردمیهای خود تالش موقعیت
نتوانسته از عواملی دوری کند که موجب ضعف یا تهدید آن می شود.  در واقع، استان فارس

بنابراین، وضعیت ورزشی استان فارس در حد میانی قرار دارد که می توان با تدوین برنامه راهبردی 
رسد یلذا به نظر م  ،درفع برخی نقاط ضعف و تهدیدها برآیاصالح شده در جهت بهره وری بیشتر و 

ه اهداف کالن و چشم انداز ورزش استان فارس، ضمن استفاده از برنامه راهبردی، که برای دستیابی ب
ویژه در هتوزیع اماکن ورزشی اصالح گردد تا با بر استعدادهای فراوان در سراسرتر استان فارس ب

های دولتی حمایت و سرمایه گذاری مناسب بخش مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته و البته جلب
 دولتی، شاهد توسعه پایدار در امر ورزش فارس باشیم. و غیر

که استفاده از پتانسیل های  می دهدنشان  پژوهشنتایج  ،با بررسی نهایی راهبردهای موجود
ترین راهبرد در تدوین برنامه ریزی موجود در تدوین، اجرا، ارزیابی و اصالح برنامه راهبردی مهم
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یم دینی، ظرفیت های قانونی و حمایت مسئولین ارشد کشوری راهبردی می باشد. بهره گیری از تعال
ی، )نیروی انسانی، فضای ورزش و استانی و همچنین استانداردسازی منابع سخت افزاری و نرم افزاری

اعتبارات( نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. برای شکل گیری منسجم ورزش حرفه ای 
نظم از برنامه راهبردی می باشد تا ضمن اجرای دقیق برنامه راهبردی، نیازمند استفاده م ،استان فارس

طور مستمر نیز ارزیابی و در صورت لزوم اصالح گردد. همچنین برای پیشبرد اهداف کالن ورزش ه ب
استان فارس، بهره گیری اصولی و علمی از تعالیم دینی و ظرفیت های قانونی در کنار حمایت های 

مر باشد. البته این مهم زمانی مثمر ثشهرستان ها بسیار حائز اهمیت می استانی وهمه جانبه مسئولین 
به مقدار کافی در اختیار  افزاریساخت های مناسب سخت افزاری و نرمواقع می گردد که زیر

ای این بخش از پژوهش هگر امورات کشور قرار گیرد، یافتهاندرکاران ورزش نیرو محرکه دیدست
راهبردهای برنامه راهبردی ورزش استان  ( که اذعان داشتند1313) ظری و همکارانبا یافته های ن

 همسو می باشد. ،مورد پایش قرار گیردباید اصفهان 
اساس دستاوردهای پژوهش حاضر وضعیت کشتی استان فارس از حیث منابع انسان افزاری بر

ا اصالح بباید یران این عرصه در حد مناسبی می باشد هر چند با وضعیت مطلوب فاصله داشته و مد
های بپردازند، همین مساله برای رشته فرایندهای نرم افزاری به تعمیق سطح دانش مربیان استان

رشته اولویت دار استان مد نظر می باشد. در منظر  11و به عنوان تکواندو، کاراته، هندبال و جود
اند به تواستان در رشته های اولیت دار می منابع انسانی متوازن نمودن منابع انسان افزاری در سطح

 ،عنوان یکی از راهبردهای اولویت دار متولیان ورزش استان در دستور کار قرار گیرد. از این رو
وضعیت موجود آمایش سرزمینی ورزش در ایران در وضعیت ایده آل قرار نگرفته  بیان کردتوان می

و با توزیع متوازن زیر ساخت های سخت افزاری، استفاده بهینه از زیر ساخت های انسان افزاری و 
ارتقای سطح کمی و کیفی زیر ساخت های نرم افزاری می توان به سمت وضعیت مطلوب حرکت 

 نماید.
شان رقیب نهای های ورزش استان فارس را در موقیعت رقابتی نسبت به استان رویکرد راهبرد

ثر بر ارتقای محیط درون زا ورزش در کنار راهبردهای برون زا موجبات می دهد که راهبردهای مؤ
ارتقای سطح  ورزش استان فارس را فراهم خواهد نمود. این امر حاکی از این است که در محیط 

ری با استفاده حداکثباید  پیش روی ورزش استان فارس به عنوان وجود دارد وبیرون رقابای جدی 
ها نهایت استفاده های محیط درون تهدیدهای محیط بیرونی را کنار زده و بتواند از فرصتاز قوت

های ورزش در ورزش فارس قابلیت رفع بسیاری از کاستی ها را را ببرد. آنچه مسلم است ظرفیت
مدیریت یکپارچه از این امکانات می تواند بخش عمده ای از نیازهای مردم را در  دارا می باشد که

وسعه های صنایع در تد. مسلمأ تهیه برنامه ای مدون برای استفاده از ظرفیتنزمان حال پاسخگو باش
 ی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. ورزش اماکن

رویکرد راهبردی استنباط می گردد  نتیجه کلی که از مطالعات آمایش ورزش استان فارس با
ای هدر پهنه استان وجود دارد، یافته حاکی از این است که توزیع غیرمتوازنی از منابع انسانی ورزشی

( که اذعان نمودند منابع 1311) این بخش از پژوهش حاضر با دستاوردهای نظری و همکاران
 ،عیت غیر متوازنی برخوردار استافزاری و نرم افزاری بخش ورزش استان اصفهان از وضسخت

همسو می باشد. ضمن اینکه براساس مطالعات صورت گرفته با نگاه جنسیتی به فضاهای ورزشی 
ورزش اعم از فرایندها و  ةنیز این توزیع غیرمتوازن مشاهده می گردد. در بخش نرم افزاری حوز

 چابک سازی گردد.  باید های آموزشی، میزبانی و قهرمانیهای ورزشی، شامل فعالیتفعالیت
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ارس استان ف ةترین پیشنهادهای مورد نظر جهت متوازن ساختن توزیع منابع در پهناز این رو مهم
شامل: ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در عوامل آمایشی ورزش استان فارس، 

دولتی، غیردولتی و بخش های هم افزایی هر چه بهتر فعالیت های ورزشی سازمان ها و ارگان
تمرکز نمود. براساس تحلیل  نهایت برای موفقیت هر چه بیشتر این ورزش ایرانخصوص و در

فارس استانی است با مردمی سالم، شاداب های پژوهش حاضر مشخص گردید که چشم انداز یافته
زشی های ورلیتشارکت حداکثری و مستمر در فعابرخوردار از سبک زندگی فعال با م ،و اخالق مدار

در سال  سرآمد و الهام بخش در کشور با رونق در صنعت ورزش و ورزش قهرمانی پاک و پایدار
های سخت افزاری، انداز آمده است با توسعه متوازن زیرساختة چشمباشد. در بیانیمی  1424

ی  افزاروری فرایندهای نرم انسان افزاری و ارتقای سطح بهره استفاده مناسب از تخصص منابع
ورزش استان فارس با گسترش فعالیت در بعد همگانی، بر ارتقای سطح سالمت و نشاط اجتماعی 

حضور قهرمانان در سطح ملی ة تأکید دارد و همچنین از طریق کشف استعدادها و نخبه پروری زمین
ای ذا راهبردهل قدرت برتر ورزش ایران گردد. 1424 و بین المللی را فراهم نموده و در سال

سرمایه گذاری در ورزش تربیتی، ضمن  استان فارس برای توسعه ورزش شاملدار ورزش اولویت
کید بر رویکرد های رقابتی و حرفه ای، ی گری و حمایت از بخش خصوصی با تأاینکه کاهش تصد

بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد های عمومی در رتبه های  م افزایی مؤثرتعامل و ه
 رار دارند.سوم ق
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