
51-72،. صص 1396،. مهر و آبان 44شماره مطالعات مدیریت ورزشی

بوکانشهردرورزشتوسعهراهکارهايوراهبردهابندياولویتوشناسایی

3صادق حاجی نژاد، 2شهروز غایب زاده، 1نوید آهنگري

*یدانشگاه خوارزم،يشهريزیرو برنامهایجغرافيدکتريدانشجو. 1

کرمانشاهيدانشگاه رازی،ورزشيدادهایها و رودر سازمانيراهبردتیریمديکترددانشجوي . 2
یدانشگاه خوارزم،يشهريزیرو برنامهایجغرافيدکتريدانشجو. 3

02/11/1395تاریخ پذیرش: 11/12/1394تاریخ دریافت:

چکیده
وجوش و ازلحاظ فرد، پرجنبمنحصربه،هرد تا یک شنکنورزش کمک میۀتوسعبههاي راهبردي برنامه

ۀتوسعدرهاي راهبرديهدف ارزیابی برنامهپژوهش حاضر با، استاراقتصادي پایدارتر شود. دراین
پیمایشی و ابزار ،هاوري دادهآروش گرد، تحلیلی-توصیفی،پژوهش. روش شدانجام ورزش شهر بوکان 

نیک ویکور ها از تکتحلیل دادهوبود. براي تجزیه)هساخت(محققخبرگانۀنامسنجش آن پرسش
صورت نفر به30که بودندورزش ةنظران در حوزاندیشمندان و صاحب،يآمارۀاستفاده شد. جامع

پرسشگري قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که راهبرد و موردشدند هاي هدفمند انتخاب نمونه
براي وشتي قرار داریزدر اولویت اول برنامه،معابر عمومیهمۀها و هاي ورزش در محلهستگاهایجاد ای

راهبرد بسترسازي ،توجه قرار گیرد. همچنینردباید مومدت زمانی کوتاهۀاجراي برنامضرورت آن،
شت؛بندي قرار دار اولویت آخر رتبهد،طریق ورزش همگانیورزش قهرمانی ازيارتقابرايمناسب 
ش ورزۀهاي بلندمدت براي توسعبرنامهوو جزردبراي آن ضرورتی ندامدتکوتاهریزي برنامه،بنابراین

ةشدهاي راهبردي تدوینش باید برنامهل در بخش ورزئوها و ادارات مسراستا، سازمانقرار دارد. دراین
وح ین سطترتا پایینراکار خود قرار دهند و آن الگويسرلوحه و رو را اهبردهاي پیشموجود و سایر ر

.کنندآن تالش ۀتوسعورزش شهر نفوذ دهند و در

بوکان،ورزشۀتوسعمدیریت، راهبردي، ۀبرنام:واژگان کلیدي
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نیز ها هاي باستان و رومیاي نیست. یونانیورزش در شهرها موضوع تازهۀتوسعمدیریت 
، 2007، 1یون(اندارائه کردهتفریح و سرگرمی ساکنان خود ، فراغتهاي ورزشی براي اوقاتزیرساخت

ۀتوسع، شدنجهانیبا این است که،رسدنظر میاخیر بسیار واضح بهيهادورهدر آنچهاما)؛29
نظر درفرهنگی و اوقات فراغت در شهرها ۀبخشی از سرمایعنوانبهاي فزایندهطوربهورزش
ورزشمتحدمللسازمان، 2003سالدره کطوري)؛ به311، 2006، 2گاسپودینیاست (شدهگرفته

بدنیهايفعالیتوورزشدرمشارکترصتفمطرح کرده کهواست کردهقلمداداجتماعیحقرا
فراهمهمگانبرايراورزشدرمشارکتفرصتهستند کهموظفهادولتواست انسانیحقیک

هاي مرکزي دولت،در بسیاري از کشورهازمینهدراین. )144، 1393نیا، سمیعوپورجوادي(آورند
خاص نهادهایی با و کنند میرا اجراايژهویو راهبردهايهاسیاست،براي ترویج مشارکت ورزشی

ا بايمنطقهتوسط شوراهاي ورزشی مشارکت ورزشی،در انگلستان،مثالبراي ؛کنندهمکاري می
این در انگلستان، ).2010،189، 3راسکیوتو آرددان وشود (میاجرا »ورزش انگلستان«عنوان

صورت فردي مانند بهیهاي ورزشفعالیتدر افزایشباعث2006و 1997هايسالسیاست بین
در ). 2008،601، 4استاماتاکیز و چاودوري(شده استاندام هاي تناسبسالن ورزشی و فعالیت

افزایش هدفباملی ورزشی ۀارچوب برنامهدر چدر سراسر کشور یسیاست،1995چین، در سال 
وسازهايساختحمایت مالی از ه این برنامازهدفوشداجراهاتودهمشارکت ورزشی در میان 

ۀتوسعکهشدبینیپیشدر استرالیا ). 2007،442، 5خیونگ(بوددر مناطق شهريویژهبهورزشی 
فعالیت هدفباو »ساختار پویایی ورزش استرالیا«ورزشی با عنوان هايسیاستاستراتژي و 

در اولویت افتخار براي استرالیا، ،جام، عملکرد باالتر و سرانپذیرترانعطاف، ترسالمجسمانی بیشتر، 
داشتن راهبردهاي براي،بنابراین)؛2011،1، 6کمیسیون ورزش استرالیا(ردیگملی قرار هايطرح
الزم است تا روندها بدنیتربیتهاي و گسترش فعالیتبراي بهبود مشارکت ورزشیمندهدف

).2012،247، 7االل و همکارانهشود (مشخصمشارکت ورزشیشناسایی شوند و تأثیر آن بر
سراسرکند، مطالعات درمیتضمین اي سالمتی و مزایاي اجتماعی را گستردهطوربهورزش اینکهبا

دهند گزارش میدر میان جوانان ویژهبهدر مشارکت ورزشی فعال، را یتوجهقابلجهان کاهش 
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بار در هفته) و حداقل یکورزش (مشارکت منظم در کهطوريبه)؛2، 2009، 1ترمبلی و همکاران(
کول و پژوهش،زمینهدراین). 2007، 2ماري فیلداست (کاهش روبهسالمت شهروندان 

چهارمین علت ،و ورزشیبدنیعدم فعالیت ،حاضردرحالکه دندهمینشان )2012(3همکاران
ون یدراسو ف4بهداشتیسازمان جهانكمشترۀیانیب،همچنین.استدر سطح جهانی ومیرمرگ
و یت بدنیت جهان فاقد فعالیاز جمعیمینتقریباً ه کاعالم کرده است5یورزشکیپزشالمللیبین
عدم دلیلدر کشور استرالیا به،نمونهعنوانبه)؛127، 2006، 6کولمن(هستندمناسبكتحر

طمفراقییا چوزناضافهساالنبزرگاز درصد63کودکان و از درصد25،فعالیت بدنی و ورزشی
سال به باال بین 15سنینمشارکت ورزشی در،کشور کانادادر ). 2014،2، 7و همکارانمهیدارند (ا

با توجه .)2008،23، 8آیفیدياست (یافتهکاهشدرصد 28بهدرصد 45از 2006-1992هايسال
هايعی که اثرمهم اجتماةپدیدعنوانبهبدنیتربیتورزش و توان گفت که میذکرشدهبه مطالب
بسیار توسعهدرحالدر جوامع مترقی و ،اجتماع داردۀجانبهمهۀدر توسعگیريچشممثبت و 
م روابط اجتماعی ارتباطات و تحکیيدر برقرارزیادياین پدیده که قابلیت .ستاو مطرح موردتوجه
کلةادار(کندمیهمچون پل مستحکمی در مسیر بهداشت و سالمت جامعه عمل ، داردو مردمی 

) دربارة2010(9واردو دانراسکیوتپژوهش،زمینهدراین. )1393،1مازندران، استانبدنیتربیت
ازجملهیمثبتهاياثر،که مشارکت ورزشی منظمداد نشان گذشتهعلمی ةبررسی مستندات گسترد
نیز یکی از )0092(10ساري.داردهمراه بهشهروندان رانفساعتمادبهرفاه و بهداشت فردي، احساس

مثبت در رفاه، سالمت هايرا در اثربدنی در شهرها ورزش و تربیتۀریزي و توسعبرنامهدالیل 
عنوانبهامکانات ورزشی در شهرها، توسعۀنیبنابرا؛داندهاي بهداشتی میجامعه و کاهش هزینه

ار یدارد، بسو اقتصادیع، اجتمایبه اهداف سالمترساندنیاريدر ايبالقوهییه تواناکيراهبرد
.استت یاهمداراي

داخلیرویدادهايبرطوردائمبهکه ندهستناگزیریان ورزشو مدیرهاسازمانسوم،هزارةدرامروزه و 
دهند. دروفقتغییراتباراخود،ضرورتبرحسبومناسبدر زمانبتوانندتاکنندنظارتخارجیو
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هايگیريتصمیمازتواننمیدیگر، استتغییردرحالیزيانگشگفتبا سرعتکهکنونیدنیاي
هایی سازمان، نهادهاي ورزشی وامروزه. کرداستفادهتجربیوشهوديهايقضاوتبر مبتنیویکباره
(فرد، کننداستفادهورزشدر توسعۀراهبرديریزيبرنامهوعلمازبتوانندکهبودخواهندموفق

ازبسیاريدرامروزهاماگردید؛مطرحاروپادرابتدا،ورزشیر نهادهايدراهبرديمدیریت).1379
، ، جوادي پور و شعبانی(اکبريداردوجودورزشوتجارتشدنجهانیدلیلبهنیازاینها،قاره

که استورزش ایندر بحث توسعۀيراهبردریزيبرنامهازهدفراستا، دراین).1393،197
راستاي آندر یخاصهايو حمایتهابرنامهها،اولویتوشودارائهآنۀتوسعبراياندازيچشم

واجراعلم تدوین،کرد: هنرتعریفصورت اینبهراراهبرديتوان مدیریتمی،رو؛ ازاینشودمشخص
رضوي، نیازي و (یابددستخودبلندمدتهايهدفبهسازدمیقادرراسازمانکهتصمیماتیارزیابی
سازمانیتغییررا فرایندراهبرديریزيبرنامه)2000(1لرنر،زمینهدراین).1393،51، برومند
و برایسون.کندمیتمرکزآیندهبینیپیشبروداردبه آیندهنگاهکهداندمیپیچیدهومستمر
را هاي اساسی ها و تصمیمداند که فعالیتی میمنظم) برنامۀ راهبردي را تالش2011(2فرانیوم

با توجه توانریزي راهبردي میبرنامهدرزمینۀکند. میا هدایترهابیند و چرایی انجام آنتدارك می
راهبردهاياجرايوتهیهباکهکشور استرالیا اشاره کردبه تجربۀ،)2006(3سیبه پژوهش کوت

بهالمپیکيهابازيوالمللیبینهايرقابتدرحضورازجملههااز فعالیتبسیاريدرخود
1996المپیکدرچهارمرتبۀازچینکشور،همچنینیافته است.دستگیريچشمهايموفقیت

است؛یافتهدستآتن2004المپیکدردومرتبۀوسیدنی2000المپیکدرسومرتبۀبهآتالنتا
هاآنکهاست شدهپیچیدهياگونهبههاسازمانساختارکهاستروشنوضوحبهامروزه،بنابراین

هايسازمان. ادامه دهندخودحیاتبهتوانندنمىوجههیچبهدقیق راهبرديهاىریزىبرنامهبدون
سازمانهرهمانندورزشیهايسازماندرریزيبرنامه. نیستندمستثنامقولهاز ایننیزورزشی
سازمانیکراهبردي درریزيبرنامهدرحقیقت،. رودمیشماربهمدیریتوظیفۀترینمهم،دیگري

بهیابیدستنحوةوشودتعیینگروهیهايتالشوهافعالیتهمۀتا اهدافشودمیورزشی باعث
).1392،22نیا، پور و سمیعجوادي(گردد ریزيطرحاهدافآن

ازجمله ؛شده استورزش در شهرها مطالعات تجربی متعددي انجامۀریزي و توسعبرنامهۀدرزمین
مدیریت ورزش: روند ادغام بهداشت عمومی و«اي با عنوان در مقاله)2014و همکاران (مه یا

یافته انجام صورت سازمانها و بهنشان دادند که مشارکت ورزشی بیشتر در باشگاه»مشارکت ورزشی

1. Lerner
2. Brayson and Farnum
3. Coates



55راهکارهاي.... وراهبردهابندياولویتوشناسایی

هاي فیزیکی سطح فعالیت،درمجموعاست و شود، مشارکت ورزشی مردان بیشتر از زنانمی
ۀ) در مقال2014(و همکاران1اوریلی.افزایش استکه براي سالمتی مفید است، درحالاغتفراوقات

زمینۀمشارکت ورزشی جوانان درراهبرديانداز مدیریتشهري: چشمورزشةگستر«خود با عنوان 
مشارکت ورزشی ارزیابی ظرفیت و جهت بهتر ۀتوسعبراينشان دادند که »ورزشيتقاضاوعرضه

، اسالمی. کننده بسیار اهمیت داردت ورزشی و ساختارهاي حمایتی و تسهیلکیفیت امکانا
-نقش وضعیت اجتماعی«در پژوهش خود با عنوان )1392(محمودي، خبیري و نجفیان رضوي

نشان دادند که بین»تفریحیوهاي همگانیورزشدرمشارکت شهروندان ةاقتصادي در انگیز
مثبت و معناداري وجود دارد و از بین ۀمشارکت رابطةاجتماعی باانگیز-وضعیت اقتصادي

درآمد و تحصیالت والدین اقتصادي، میزان ۀترتیب طبقاجتماعی به-هاي اقتصاديمؤلفه
صنعت والدینیمعین. مشارکت ورزشی در بین شهروندان بودةتري براي انگیزقويةکنندبینیپیش
فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش -تماعیعوامل اج«عنوان با ) در پژوهشی 1391(خواه

فرهنگی ۀاي و سرمایص از بدن، مصرف رسانهنشان دادند که متغیرهاي تصور شخ»همگانی
ۀاند و متغیرهاي سرمایگانی داشتهبر گرایش شهروندان به ورزش همیمحور تأثیر مستقیمورزش

تأثیرمحور، فرهنگی ورزشۀا و از راه سرمایمحور تنهاجتماعی ورزشۀسرمایومحوراقتصادي ورزش
با پژوهشیدر )1393(نیاسمیعپور وجوادياند.بر گرایش شهروندان به ورزش داشتهیغیرمستقیم

نشان دادند که ورزش همگانی »ایراندرهمگانیورزشتوسعۀهاياستراتژيوالگوارائۀ«عنوان 
.گیردمیجايهافرصتیۀناحدرنسازمابیرونیعواملزنظراوهاقوتناحیۀدردرونیعواملازلحاظ

تبیین راهکارهاي جذب و افزایش «عنوان باايمطالعهدر )1392(قربان برديعامري وسید
شده نشان دادند که راهکارهاي تبیین»هاي ورزش همگانی و تفریحیمشارکت شهروندان در برنامه

ریزان ورزشی و آموزش و تأسیسات ورزشی، مسئوالن و برنامههاي گروهی، اماکندر رابطه با رسانه
هاي ورزش همگانی و تفریحی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه،ورزش همگانی

ورزشنظامزیربناییموانع«در پژوهش خود با عنوان )1391(فر، الهی و حمیدي پیمان.نقش دارند
تصمیماتوهابرنامهاجرايدرزیربناییموانعنشان دادند که» راهبرديهايبرنامهاجرايدرکشور

مدیرانتعییندراندكساالريشایسته. 1ازاندتعباراولویتترتیب بهکشورورزشنظامراهبردي
هايسیاستدرتغییرات. 3؛ایرانورزشنظامومدیراندرمحوريبرنامهفرهنگضعف. 2؛ورزشی

اطمینانعدم. 5؛ورزشیهايسازماندرمدیریتاندكثبات. 4؛ورزشبرتأثیرگذاردولتیکالن
غفرانی، گودرزي، سجادي، ورزشی. هايسازماندردولتیبودجۀاعتبارتأمینوتخصیصازکافی

ورزش توسعۀراهبردتدوینطراحی و«عنوان در پژوهشی با)1388(جاللی فراهانی و مقرنسی 
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نرخ، استانجغرافیايخاصموقعیتبهتوجهباکهنشان دادند »وچستانوبلسیستاناستانهمگانی
تدوین باتوانمیتحرکیکمازناشیهايبیماريانواعشیوعنیزوموادمخدروسوختقاچاق،بیکاري
مسئوالنبهآمدهدستبهاطالعاتتحلیلبرپایۀاجراییراهکارهاي، همگانیورزشتوسعۀراهبرد

. در پایان این بحث شودانجام دهیسازمانوریزيبرنامهتاکردارائهاستانبدنیتکل تربیادارة
توان بیان کرد که این میمدیریت توسعه ورزش،شده در حوزةدرمورد مطالعات تجربی انجام

همۀ مطالعات .اندهاي همگانی انجام شدهورزشتدوین راهبرد در حوزةدها بیشتر با رویکرپژوهش
ما پژوهش حاضر اند؛ورزش در سطح کشور مفید واقع شوند در توسعۀتوانو مید هستندارزشمن

، درزمینۀ مدیریت ورزشی- جغرافیاییترکیبی نهاده و با استفاده از رویکرد فراتری گامبراي اولین بار 
است.تري را مطرح کرده ورزش در شهرها مباحث کاملتوسعۀ
راهبردهاي سازمانی است. موانع ها، مدیریت وي مدیران سازمانرهاي پیشیکی از چالش،امروزه

کند. رو میبهرا با مشکل روها ياجراي استراتژوجود دارد کهمتعددي بر سر راه مدیریت راهبردي
در سطح کارآیی و اثربخشی الزم دلیل موانع موجود، بهنظام مدیریت راهبردي ورزش، ةدر حوز
مدیریتدرفراینداین). 1395،295کیاکجوري و عمادي،ق زندي،ایر، غرا ندارد (معصومیکشور 
ریزيبرنامهمورددرمسئوالنمیاندرنظراتفاقنبودمثلمشکالتیباکشورهاي ورزشیسازمان

نبودنروشنها،به ارزشناکافیتوجهملی،خطرهايوهافرصتجامعوتحلیلتجزیهفقدانراهبردي،
ضعیفاجرايهاي راهبردي،اولویتبهبندنبودنپايمسائل،بابرخورددراهبرديرمختلفهايگزینه
استبودهروروبهریزي راهبرديبرنامهعملینتایجارزیابیونظارتدرنقصانوراهبرديهايبرنامه

کشورورزشبدنۀبرراخودسوءاثراتمدیران،سیاسیمنصوبات،همچنین). 1383،10(الهی، 
که استشدهباعثغیرهواستراتژیکتفکرنداشتنالزم،تخصصبرخوردارنبودن از . استهگذاشت

ازنحويهربهوبرندپیشخودمدتکوتاههايبرنامهودیدباراورزشیهايسازمانمدیران،این
). 150، 1391فر و همکاران، (پیمانکنندخودداريشدهتدوینهاياستراتژيسازيپیاده
ورزش صرف ري از منابع مادي و معنوي در گیمبا توجه به اینکه ساالنه بخش چشبراین، افزون

ها و فعالیت،بلکه؛ورزش موردتوجه نیستۀمناسبی براي توسعراهبردي ۀاصوالً برنام،شودمی
اجرا باشند، بهلی پذیرفته شده در سطح مانداز روشن و اهداف منطقی کهها بدون چشمبرنامه

، شوند (رشید لمیرمیدنبالاي صورت تصادفی و سلیقهشوند و تحقق آرزوهاي بزرگ بهمیگذاشته 
کلی بیان کرد که وضعیتصورتتوان بهمیبنابراین،؛)1392،180، ریدلمیرشی ودهقان قهفرخ

اینازبرخی. رسدنمینظربهراهبردي در سطح مدیریت ورزش کشور مطلوبریزيبرنامهنظام
وسازيپیادهتدوین،در،مدیران. اندنرسیدهنیز اجراییمرحلۀبههزینهصرفباوجودا،هبرنامه

نتایجاهمیتونقشبهتوجهبابراین، هستند. عالوهمواجهموانعیومشکالتباهابرنامهارزیابی
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معه،جانشاطوسالمتو ارتقايمینتأدرورزشیهايفدراسیونوجوانانوورزشوزارتعملکرد
در سطوح شهري هاسازماناینتوسعه درراهبردي در حوزةمدیریتموانعشناساییبرايپژوهشی

مختلفخصوصیاتکاوشوهاي راهبرديبرنامهاجرايموانعشناسایی،بنابراین؛استنشدهانجام
ازاییرهيبرااستراتژیک،هاياجرایی برنامهالگويتدوین،درنهایتوهابرنامهواستراتژياین
(گودرزي قربانی و استثرمؤبسیاراهبرديرهايبرنامهواستراتژيدر اجرايفعلیبنامطلورایطش

هدف بررسیحاضر باپژوهش،و با توجه به اهمیت موضوعراستادراین.)1394،17، صفري
با شهر بوکان ورزش دربندي راهبردها و راهکارهاي توسعۀشناسایی و اولویتهايها و مؤلفهشاخص

بندي این راهبردها ارزیابی و اولویتبراست تا عالوهشده تدوین1کوریبندي واستفاده از مدل سطح
نیز درراستاي بهبود کارکرد آن ارائه دهد.اي در توسعۀ ورزش، راهکارهاي کاربردي بهینه

پژوهششناسیروش
در جنوب استان آذربایجان شهر بوکانمکانی آن،ةو محدود1393ن پژوهش سال یزمانی اةمحدود
فی انجام یتوص-لییتحلصورت که بهاستکاربرديهاي ن پژوهش از نوع پژوهشی. ابوده استغربی 
است. شدهآوريجمعپیمایشیو ياکتابخانهصورتبهپژوهشمربوط به هايدادههمۀ است. شده

خبرگانۀل پرسشنامیتکمصورتبهپیمایشیکاروشدهانجاماز منابع موجود ،ياقسمت کتابخانه
راهبرد شش در این پژوهش ،شهر بوکانورزشیتوجه به فضايبا است. ساخته) بوده محقق(نوع

. )1شمارة جدول (ارزیابی این راهبردها تعیین گردیدبراي نیز راهکار26،همچنینوشدانتخاب
ورزشی و تیریمدوزةحدرنظرانصاحبودیاساتازهشت تن،هانامهپرسشییرواسنجشبراي

يب آلفاینامه، از ضرپرسشییاین پاییتعيبرا.کردندلیتحلویبررسراهامؤلفهریزي شهريبرنامه
ت اعتماد یقابلةدهندنشانن مقدار یابود.79/0بابرابرشدهمحاسبهب یضرکهشداستفادهرونباخ ک

نظران و صاحباندیشمندان ، اساتیدپژوهش حاضر يآمارۀعجام. استنامههاي پرسشسؤاليباال
30،انیمکه از این هستندشهرييزیربرنامهورزش و ةر حوزدخصوصی بخش دولتی، عمومی و

يبرا،نیهمچنپرسشگري قرار گرفتند.و موردشدند انتخاب مندهدفهاي صورت نمونهنفر به
اقدام به پخش آن در ،نامهپرسشی. پس از طراحشدکور استفادهیاز مدل وهادادهوتحلیلتجزیه

يبراویکور تکنیک.قرار گرفتپژوهشتکنیک يبراییشد که مبناورزشةنظران حوزصاحبن یب
که اشاره طورهمانزند. یارها دست میدر معبندياولویتد که همزمان بهرویکار منه بهیگزیابیارز
ن وزن ییطبق روش تع،بعدۀکه در مرحلندقرار گرفتکتکنیها اساس محاسبات نامهپرسش،شد

.کم شدیلیاد، متوسط، کم و خیاد، زیزیلیارها در پنج سطح خیمعیدهاقدام به وزن،ياتوان رتبه

1. Vikor
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آمد و دستبهار یهر معمطلوبیتنات و یمقدار مطلوبهفت و شش فرمول اساس بر،بعدۀدر مرحل
.شدیآتهايگیرينتیجهيبراییآمد که مبنادستبهویکورمقدارهشت فرمول اساس بر،درنهایت

) مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه این پژوهشSو راهکارهاي ()Rراهبردها (-1جدول 
(S)راهکار )R(راهبردها

ورزشهايگروهقالبدرنهادمردمهايکانونکردنفعال
بوستانی S1 هايایستگاهایجاد

وهامحلهدرورزش
عمومیمعابرکلیه

R(1)هابوستاندرمحلهیارورزشطرحاندازيراهوایجاد S2
متحركورزشی- تفریحیهايایستگاهایجاد S3

منتخبهايبوستاندرورزشیهايکانکساستقرار S4
ورزشیهايفعالیتطریقازمستعدورزشکارانشناسایی
تابعهورزشیهايمجموعه S5

مناسبازيبسترس
ورزشارتقاءجهت

طریقازقهرمانی
همگانیورزش

R(2)ورزشیهايمجموعهدرمتخصصوکارآمدمربیانازاستفاده S6
وپرورش)(آموزشتربیتیو(شهروندي)همگانیورزشتلفیق S7

ورزشتوسعهدر...ومیدانیتبلیغاترسانه،امورازاستفاده
شهروندي S8

هايشآموزتوسعه
عمومی،

وسازينهادینه
فرهنگترویج
بیندرورزش

شهروندان

R(3)

ارتباطدر)...وسایت(پیامک،روزهايفنّاوريازاستفاده
شهرونديورزش S9

خانوادگیورزشیهايهمایشاجراي S10
حوزهدرنهادهاوهاسازمانبامشتركوویژههايبرنامهاجراي

ورزشیتفریحات S11

لوحتوزیععلمی،نشست(برگزاريشهرونديهايآموزش
بروشور)وکتابفشرده، S12

گذاريسیاستازهمگانیورزشدررویهوحدتوسازيیکپارچه
اجراتا S13

ومدیریت
ریزيبرنامه

ورزشیهايفعالیت
R(4)

نهادهايحضورباشهرونديورزشراهبرديشورايتشکیل
اعیاجتموفرهنگی S14

مربوطه،هايانجمنبدنیتربیتهايحوزهباهمکاريوتعامل
سایرووپرورشآموزش S15
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) مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه این پژوهشSو راهکارهاي ()Rراهبردها (-1جدول ادامه 
(S)راهکار )R(راهبردها

جهیزاتتوامکاناتبهشهروندانارزانوسریعآسان،دسترسی
ورزشی S16

اماکن،توسعه
وسایلفضاها،

تجهیزات
درورزشی

توسعهاستان
ورزشخدمات

بههمگانی
باشهروندان

ویژهتسهیالت

R(5)

وورزشیفضاهايسرانهعادالنهتوزیعجهتدرتالشواهتمام
مناطقسطحدرتفریحی S17

وورزشیتجهیزاتتوسعهمحوریتباشهريمبلمانطراحی
شهرسطحدرتفریحی S18

حذفمشارکتی،(ساختمندعالقهگذارانسرمایهبهتسهیالتارائه
)...وعوارض S19

ورزشیکاربريبااراضیتملکوشناسایی S20
(اجتماعپذیرآسیباقشارویژهتسهیالتباورزشیخدماتارائه

و...)جانبازانسالمندان، S21

شهروندانبرايتسهیالتانواعارائهوورزشیهايتعرفهبهکمک S22
ورزشیخدماتارائهباهدفورزشیتجهیزاتوامکاناتافزایش
دسترسدرورایگان S23

شهرونديورزشدرمجازيهايالیهتوسعه S24 توسعه
هايزیرساخت

اطالعاتفناوري R(6)

بانکافزارنرمطریقازشهرونديورزشاطالعاتبانکایجاد
شهرونديورزشاطالعات S25

شهرونديورزشحوزهاطالعاتفناوريهايزیرساختتقویت S26

اي نگارندگانهاي کتابخانهمأخد: بررسی

،کنندیاستفاده ميسازمیتصميران برایکه مدییهاکیاز تکنیکی،امروزه:ویکورشرح مدل
است که هاییروشن یاز بهتریکیک ین تکنینام دارد. ا1امديسیاما یمعیاريچندگیريتصمیم

یردگمینظر دريریگمیتصميرا برایمختلفيارهایمع؛ زیرا، رودمیکار حل مشکالت بهيبرا
ياست که براکور یومدل ،ارهیمعچندهايمدلترینمهماز ). 1991،210، 2وودکیركکورنر و (

).2004،447، 3تزنگو اپریکوویکرود (یکار مره بهایمعچندةدیچیپيهاستمیسسازيبهینه
و 2004، 2003، 2002هايسالدر و کردند ن روش را ارائه یا1988ک و تزنگ در سال یکوویاپر

هايمدلاز یکی. این تکنیک )2013،107، ساسانیپنجه و آتشیندادند (را توسعه آن2007
گیريتصمیممسائل یتوافقيزیربر برنامهیمبتنور برتۀنیو انتخاب گزگیريتصمیمپرکاربرد در 

1. MCDM
2. Corner & Kirkwood
3. Opricovic & Tzeng
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)3(
)2(

و استدالل انسان در کندی میابیارزنامتناسب و ناسازگار را يارهایبا معیمسائل،اره استیمعچند
، 1وینسنتونگ و است (ت یو عدم قطعیبیتقرصورتبه، گیريمیتصمياستفاده از اطالعات برا

حل يشتر برایرود و بیکار مبهمختلفيهانهیگزيبندرتبهبراي کوریوتکنیک).2011،159
متضاد يارهایمعيبر مبنایتوافقيهاحلراهيمبناو برداردکاربرد یاضیریمسائل مبهم و ذهن

ۀنیهمواره چند گز،ن مدلی. در ا)2011،236یزدانی چمزینی، حاجی و یخچالی،،فوالدگراست (
،درنهایتو شوندمییابیمستقل ارزصورتبهار یاساس چند معبرهاگزینهن یمختلف وجود دارد که ا

).2013،358، 2آالگومیتریبو راماشاندران(شوندیمبنديرتبهها بر اساس ارزش، نهیگز

)1(

1

1
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نتایج
است:ذیلهاي امگمراحل این روش شامل -وتحلیل براساس روش ویکورتجزیه

و کندمیییار را شناسایر در هر معیک از مقادین هرین و بدتریبهتر: ن مقدارین و بدترین بهترییتع
fبیترتبه
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)6(

)5(

ن یکه در اباشدشدهمحاسبههاآنت روابط یان اهمیبيد برایارها بایاوزان مع: ارهاین وزن معییتع
،يابا استفاده از روش توان رتبه،حاضرپژوهش است. در شدهاستفادهيااز روش توان رتبه،مقاله
با استفاده از فرمول صفر و یکن یبیاسیدر مقا وزن یار یت هر معیاهم
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rkn

rjn
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نامه ارائه داده ق پرسشیطرزان ازیرکه برنامههاییبندياولویتاساس رب،. ابتدامده استآدستبه
)1(2با استفاده از فرمول،م داده شد. سپسیمستقۀرتب،بودند  rjnها وزن دادهبه شاخص

با استفاده ،د. سپسیک شد و به توان دو رسیۀاضافبهم یمستقۀرتبيها منهاو مجموع کل رتبهشد
ۀاز معادل
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rkn

rjn که از ياریوزن مع،یعنی؛آمددستبههاشاخصوزن استاندارد

)1(2فرمول  rjnشدهتقسیم،انددهیارها که به توان دو رسی، بر مجموع کل معآمددستهب
.)سهشمارة جدول(شد ارائهر یب زیترتار بهیوزن هر مع،درنهایتاست. 

وزن هر گزینه در معیارهاي موردمطالعه-3جدول 

خیلی باالباالنسبتاً باالمتوسطنسبتاً پایینپایینخیلی پایینوزن
06/008/01/013/017/021/05/0

و آلایدهحلراهنه از یهر گزۀفاصلۀمحاسب،ن مرحلهیا: آلدهیاحلراهازهاگزینهۀفاصلۀمحاسب
ت:روابط اساین براساس ییارزش نهايبراهاآنحاصل جمع ،سپس

ا شاخص یب ین ترکیمثبت (بهترآلایدهحلراهاز امiۀنیگزۀبت فاصلانگر نسیبiSکهییجا
ا شاخص یب ین ترکیبدتر(یمنفآلایدهحلراهاز امiۀنیگزۀانگر نسبت فاصلیبiRت) ویمطلوب
که آیدمیدستبهiRاساس ارزشن رتبه بریو بدترiSاساس ارزشن رتبه بری. برتراست) یتینارضا
.)چهارشمارةجدول(استذیلشرح بهiRو iSاساس روابط باالبر،ن پژوهشیدر ا
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 هر راهکار حل ایده آل منفیراهو مقدار حل ایده آل مثبت راهمقدار جدول محاسبه  -4جدول 

 iS iR راهکار iS iR راهکار

s1 5426/0 2307/0 s14 5855/0 1730/0 

s2 6186/0 2499/0 s15 5136/0 1153/0 

s3 5635/0 2692/0 s16 4613/0 1199/0 

s4 5349/0 1499/0 s17 5729/0 1730/0 

s5 4966/0 1120/0 s18 4791/0 1399/0 

s6 5993/0 1923/0 s19 5802/0 2115/0 

s7 5275/0 1680/0 s20 6356/0 1923/0 

s8 5402/0 1346/0 s21 5281/0 1599/0 

s9 5142/0 1538/0 s22 6303/0 923/0 

s10 5526/0 2180/0 s23 4162/0 9999/0 

s11 5309/0 1346/0 s24 5707/0 1699/0 

s12 7061/0 2115/0 s25 5947/0 1824/0 

s13 6033/0 1965/0 s26 5127/0 1299/0 

 

 :شودمیف یر تعریز صورتبه ها iک از یهر ین مقدار برایا: IQ کوریمحاسبه مقدار و

                                                                                            

(7) 

 دست آمد:ر بهیر زیمقاد ناپژوهشگرشدۀ انجام محاسباتاساس بر ،پژوهشن یدر ا 
 

   iR و iS مترین و بیشترین مقدارک -5جدول

+R -R +S -S 

2692/0 1120/0 7061/0 4162/0 

 

 یوزن استراتژ ν و iS i= Max -, S iS i= Mim* , S iR i= Max -, R  iR i= Min* R که درجایی

 است. یت گروهیا حداکثر مطلوبیار یت موافق معیاکثر

ت یموافقت اکثر ،دیگرعبارتبهو  ام i ةنیگز یمنف آلدهیا حلراهانگر نسبت فاصله از یب 

 .است ام iنسبت  یبرا

 ام i ةنیمخالفت با نسبت گز یاو به معن ام i ةنیآل گزدهیا حلراهانگر نسبت فاصله از یب 

و  شودمیت موافق یمنجر به اکثر IQ شاخص ،باشد 5/0از  بیشتر ν مقدار کههنگامی ،نیبنابرا ؛است

 ،طورکلیبهت است. یاکثر یانگر نگرش منفیب  IQ شاخص ،شودمی 5/0مقدار آن کمتر از  کههنگامی

 ،که در این پژوهش است یابیارز متخصصان یانگر نگرش توافقیب ،است 5/0 با برابر ν مقدارکه یوقت

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

− −

− −

− −
=  + − 

− −
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ذیل شرح جدولار به یهر معيبراIQمقادیر،در این پژوهش. استشدهگرفتهنظر در5/0مقدار آن 
.)شششمارة(جدولاست

IQبندي راهکارها بر اساس مقادیررتبه-6جدول

ترتیب اولویت راهکار از نظر پاسخگویانبراي هر راهکارIQمقدار 
10381/0S23

21032/0S16

31368/0S5

41787/0S15

51974/0S18

هاي سطح خیلی باالاولویت
62236/0S26

72698/0S11

82857/0S8

93020/0S9

103255/0S4

113456/0S21

123701/0S7

هاي سطح باالاولویت
134509/0S24

144645/0S17

154862/0S14

165305/0S25

175470/0S10

هاي سطح متوسطاولویت
185712/0S6

195898/0S13

205957/0S1

215993/0S19

226247/0S22

236338/0S20

هاي سطح پاییناولویت



1396، مهر و آبان 44مطالعات مدیریت ورزشی شماره 64

IQبندي راهکارها بر اساس مقادیررتبه-6جدولادامه 

ترتیب اولویت راهکار از نظر پاسخگویانبراي هر راهکارIQمقدار 
247541/0S3

257879/0S2

268165/0S12

هاي سطح خیلی پاییناولویت

در گام قبل، شدهمحاسبهIQریاساس مقادبر،ن مرحلهیدر ا: IQریاس مقادبر اسراهکارهابنديرتبه
هااولویت،شودمیزیر مشاهده که در طورهمان. شودمیيریگمیو تصمشوند میبنديرتبهراهکارها 

اساس زان آن بریکه مشده استيبندرتبهگویان اساس نظر پاسخبرهاگیريتصمیمو راهکارهابراي 
از دیدگاه راهکار اهمیت هر کردندركقابلبراي ،در این پژوهشاست. شدهمشخصIQمقدار
سطح خیلی باال، پنج به هاآناساس امتیاز بربندياولویتاقدام به محققان این پژوهش،گویانپاسخ

،S23راهکارهاي،ترتیببهدهد که ها نشان مییافته. اندکردهباال، متوسط، پایین و خیلی پایین
S16،S5،S15 وS18 رایگانورزشیخدماتارائۀهدفباورزشیتجهیزاتوامکاناتافزایششامل

شناساییورزشی، تجهیزاتوامکاناتبهشهروندانارزانوسریعآسان،دسترسیدسترس،درو
باهمکاريوتعامل، تابعهورزشیهايمجموعهورزشیهايفعالیتازطریقمستعدورزشکاران

محوریتباشهريمبلمانطراحیوسایرووپرورشآموزش،مربوطهايانجمنبدنیتربیتهايزهحو
که سطح خیلی باال تعلق دارندهاياولویتبه،شهرسطحدرتفریحیوورزشیتجهیزاتتوسعۀ
ز و ااستمدت در کوتاهبراي آن ریزيبرنامهاقدام به و متخصصانازنظرهاآنتیاهمةدهندنشان

.ندهستبرخورداراول اولویت 
ترتیب بهاین راهکارها دوم اهمیت قرار دارند.ةدر ردS7وS26،S11،S8،S9،S4،S21راهکارهاي 

شهروندي، اجرايورزشحوزةاطالعاتفناوريهايزیرساختتقویتاین موارد هستند: شامل
رسانه،امورازاستفادهورزشی، یحاتتفرحوزةدرنهادهاوهاسازمانبامشتركوویژههايبرنامه

وسایتپیامک،(روزهاياوريفنازاستفاده،شهرونديورزشۀتوسعدرغیره ومیدانیتبلیغات
ارائۀ،منتخبهايبوستاندرورزشیهايکانکساستقرارشهروندي، ورزشبا ارتباطدر) غیره

تلفیقو )غیرهوجانبازانسالمندان،(اجتماعپذیرآسیباقشارویژةتسهیالتباورزشیخدمات
. وپرورش)(آموزشتربیتی(شهروندي) وهمگانیورزش

ةدر رد؛متوسط این گروه از راهکارها قرار دارندةدر ردS10وS24،S17،S14،S25راهکارهاي
درجازيمهايالیهترتیب شامل این موارد هستند: توسعۀاین راهکارها بهاند.اهمیت واقع شدهسوم
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مناطق، سطحدرتفریحیوورزشیفضاهايسرانۀعادالنۀتوزیعبرايتالششهروندي، ورزش
بانکاجتماعی، ایجاد-فرهنگینهادهايحضورباشهرونديورزشراهبرديشورايتشکیل

هايهمایشاجرايشهروندي وورزشاطالعاتبانکافزارنرمریقطازشهرونديورزشاطالعات
وادگی.خانورزشی

ترتیب قرار دارند که بهS20وS6،S13،S1،S19 ،S22راهکارهاي ،اولویتو چهارمسطح پاییندر 
ورزشی، هايمجموعهدرمتخصصوکارآمدمربیانازاستفادهاین موارد هستند: شامل 
يهاکانونکردناجرا، فعالتاگذاريسیاستازهمگانیورزشدررویهوحدتوسازيیکپارچه

ساخت(مندعالقهگذارانسرمایهبهتسهیالتبوستانی، ارائۀورزشهايگروهقالبدرنهادمردم
شهروندان برايتسهیالتانواعارائۀوورزشیهايتعرفهبه، کمک)غیرهوعوارضحذفمشارکتی،
.ورزشیکاربريبااراضیتملکوو شناسایی

ورزشی-تفریحیهايایستگاهترتیب شامل ایجادند که بهقراردارS12وS3 ،S2هايراهکار،درنهایت
برگزاري(شهرونديهايها و آموزشبوستاندرمحلهیارورزشطرحاندازيراهومتحرك، ایجاد

؛و اولویت آخردر سطح خیلی پایین هستند و )بروشوروکتابفشرده،لوحتوزیععلمی،نشست
ترین نمره را پایینگویانپاسخبراساس تکنیک، هات آنبه اهمیکه دنپنجم قرار دارسطح یعنی 

مدیریت بندي نهایی اولویت، هفتشمارةدر جدول،همچنین.)شششمارةاند (جدولداده
و ، ارائه شده که حاصل میانگین کل راهکارها استورزش در شهر بوکانۀهاي راهبردي توسعبرنامه

تفسیر نتایج آن در بخش بحث آمده است.

ورزش در شهر بوکانۀهاي راهبردي توسعبرنامهمدیریت بندي نهایی اولویت-7دولج
میانگین هر راهکاربرايQمقدار )S(راهکار )Rراهبرد (

6158/0
اولویت اول

5957/0 S1

R(1)
7879/0 S2
7541/0 S3
3255/0 S4

3593/0
اولویت ششم

1368/0 S5

R(2)5712/0 S6
3701/0 S7

4442/0
اولویت دوم

2857/0 S8

R(3)

3020/0 S9
5470/0 S10
2698/0 S11
8165/0 S12
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ورزش در شهر بوکانۀهاي راهبردي توسعبرنامهمدیریت بندي نهایی اولویت-7جدولادامه 
میانگین هر راهکاربرايQمقدار )S(راهکار )Rراهبرد (

3663/0
اولویت سوم

5898/0 S13

R(4)4862/0 S14
1787/0 S15

3663/0
اولویت پنجم

1032/0 S16

R(5)

4645/0 S17
1974/0 S18
5993/0 S19
6338/0 S20
3456/0 S21
6247/0 S22
0381/0 - S23

4016/0
اولویت 
چهارم

4509/0 S24

R(6)5305/0 S25
2236/0 S26

گیريو نتیجهبحث
در ورزش ۀهاي راهبردي توسعبرنامهمدیریت بندي اولویتو با هدف در سطح خرد پژوهشین ا

انجام ویکور سطحیوتحلیل چندبا استفاده از تجزیه،ورزشیمشارکت شهر بوکان و نقش آن در 
راهبردي براي ۀبرنامترینمهمکهداد ها نشان تحلیل نهایی دادهونتایج حاصل از تجزیهشده است. 

ورزش يهاستگاهیجاد ایا،یعنی؛R(1)،ورزش در شهر بوکان که باالترین میانگین را نیز داردۀعوست
نهاد در قالب مردمهايکانونردن ککه شامل راهکارهاي فعالاستیمعابر عمومهمۀها و در محله

يهاستگاهیجاد ایها، اار محله در بوستانیاندازي طرح ورزشجاد و راهی، ایهاي ورزش بوستانگروه
اران کورزشییهاي منتخب، شناسادر بوستانیهاي ورزش، استقرار کانکسكمتحریورزش-یحیتفر

شود. با توجه به این نتایج مشخص است تابعه مییورزشيهامجموعهيهاتیق فعالیطرمستعد از
توجه به ،طلبدرا مییمدتزمانی کوتاهۀکه برنامورزش شهر بوکان ۀبراي توسعراهبرد ترینمهمکه 

و یمکتوسعۀ توان اظهار کرد که می،راستادرایناي است. آن در مقیاس محلهۀپایه و توسعورزش 
وهاسازمانر یسایالت ورزشکیتشيارکژه با همیودر شهر بوکان بهیورزشهايزیرساختیفکی

هايبرنامهو موفق مطلوب يت و اجرایریمد،نکاز اماكمشتربرداريبهرهتوسعۀ فرهنگ 
ن یانات است. در رأس همۀ اکط و امیاز شراايمجموعهآوردن ورزش، مستلزم فراهموبدنیتیترب
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و یسات ورزشین و تأسکمطلوب از امابرداريبهرهجاد و توسعه و یاهاآنترینمهمط، یشرا
همسو با نتایج این. اي استدر مقیاس محلهآسان یدسترسرايبالت الزم یساختن تسهفراهم
ن راهبرد توسعۀ ورزش یو تدویکه اظهار کردند در طراحاست) 1393همکاران (رضوي و ۀمطالع
، یهمگانورزشتوسعۀيراهبردنیراهبردها تدوترینمهم،یدگاه علمیبا استفاده از دیهمگان

نیریخازيریگهبهر،یورزشاناتکامجادیاتوجه بهبامحالتوورزشویمحلویتوسعۀ ورزش بوم
وتکمشارشیافزا،گانیراین ورزشکاماتوسعۀ،جامعهدركتحروورزشفرهنگجیترو،یورزش

با یافتۀ پژوهش حاضر ،همچنیناست.ورزشاهدافتحققيدرراستاهاسازمانگریدفعاليارکهم
عوامل گرایش ترینمهماین محققان که مطابقت دارد ) 2013همکاران (اوریلی و مطالعۀنتایج 

ساخت امکانات ورزشی و بعدي شاملچنداي موعهدر مجشهروندان به مشارکت ورزشی را 
دریهمگانورزشتیتقوها براي نقل، مربیان و باشگاهوهاي حمایتی ازجمله تسهیل حملمکانیزم

حلی در سطح میهمگانورزشهايپایگاهدریبدنتیتربرشتۀ آموختگاندانشازاستفادهس،مدار
اظهار ) دارد که 1392همکاران (و ي عامربا مطالعات سیدنسبیمطابقتاین مطالعه یافتۀ.دانستند
، مسئوالن و ی، اماکن و تأسیسات ورزشیگروهيهاشده در رابطه با رسانهنییتبيراهکارهاکردند 
يهارنامهش مشارکت شهروندان در بیدر جذب و افزایو آموزش ورزش همگانیزان ورزشیربرنامه

.)هفتشمارةدارند (جدولنقش یورزش همگان
هايآموزشۀتوسع،یعنی؛R(3)،ورزش در شهر بوکانۀراهبردي براي توسعۀبرناماولویت دوم از

که شامل راهکارهاي استفاده است ن شهروندان یج فرهنگ ورزش در بیو ترويسازنهینهادعمومی،
روز هاي اوري، استفاده از فنيورزش شهروندۀدر توسعره غیو یدانیغات میاز امور رسانه، تبل

ي، اجرایخانوادگیورزشيهاشیهماي، اجرايورزش شهروندبا ) در ارتباط غیرهت و ی، ساکامیپ(
يشهرونديهاو آموزشیحات ورزشیتفرةها و نهادها در حوزبا سازمانكژه و مشتریويهابرنامه

راهبرد ةکنند. این راهبرد تکمیلاستتاب و بروشور) کفشرده، ع لوح ی، توزینشست علميبرگزار(
R(1)لزوم اجراي ،است و بنابراینیمعابر عمومهمۀها و ورزش در محلهيهاستگاهیجاد ایا،یعنی؛
، خاکیۀهماهنگ با مطالعیافتهاین آن نیز ضروري است.ۀمدت براي توسعریزي کوتاهبرنامه

ت اقتصادي اقشار یکه به این نتیجه دست یافتند که بهبود وضعتاس) 1384(تندنویس و مظفري
ت خانوادگی، برگزاري مسابقات ورزشی یهاي گروهی، توجه به وضعمختلف جامعه، استفاده از رسانه

فراغت نسبت به دادن ورزش در اوقاتتینقل عمومی، اولووز، گسترش ناوگان حملیجوايو اهدا
عوامل توسعۀ ورزش ترینمهماز ،یبخش خصوصيگذارهیاز سرماو استفادهیگر مسائل فراغتید

هستند.یهمگان
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یه در ورزش همگانیسازي و وحدت رویکپارچهراهکارهاي ،یعنی؛ R(4)راهبردشاملاولویت سوم
و یفرهنگيبا حضور نهادهايورزش شهرونديراهبرديل شوراکیگذاري تا اجرا، تشاز سیاست

است. ر یوپرورش و سا، آموزشهاي مربوطبدنی انجمنهاي تربیتبا حوزهيارکهم، تعامل و یاجتماع
، يدر ورزش شهرونديمجازيهاهیالۀراهکارهاي توسع،یعنی؛R(6)لویت چهارم شامل راهبرد وو ا

ت یو تقوياطالعات ورزش شهروندکافزار بانق نرمیطرازياطالعات ورزش شهروندکجاد بانیا
استمدت مطرح عنوان راهبردهاي میانبهيورزش شهروندةاطالعات حوزياورهاي فنزیرساخت

ریزي براي آن در اولویت دوم اهمیت دارد.که لزوم توجه و برنامه
را دارد:راهکارهاکه این R(5)یعنی راهبرد؛پنجم و ششم قرار دارندهاياولویت،آخر اهمیتةدر رد

ۀع عادالنیتوزبرايتالش ،یزات ورزشیانات و تجهکن به امع و ارزان شهروندایسرآسان،یدسترس
ۀت توسعیبا محوريمبلمان شهریطراح، در سطح مناطقیحیو تفریورزشيفضاهاۀسران
ساخت مند (گذاران عالقهالت به سرمایهیتسهۀارائ، در سطح شهریحیو تفریزات ورزشیتجه

با یخدمات ورزشۀارائ، یورزشياربرکبا یراضاکو تملییشناسا، )غیره، حذف عوارض و یتکمشار
و یهاي ورزشبه تعرفهکمک، )غیره، جانبازان وسالمندان(پذیر اجتماعاقشار آسیبةژیالت ویتسه
خدمات ۀهدف ارائبایزات ورزشیانات و تجهکش امیافزاو شهروندانيالت برایانواع تسهۀارائ

ییشناسااست:راهکارهادربردارندة این R(2)رد راهبهمچنین، .گان و در دسترسیرایورزش
ارآمد کان یتابعه، استفاده از مربیورزشيهامجموعهیورزشيهاتیق فعالیطراران مستعد ازکورزش

وپرورش). (آموزشیتیترب) وي(شهروندیق ورزش همگانیو تلفیهاي ورزشو متخصص در مجموعه
؛قرارد دارنداهمیت ةترین ردییناین دو راهبرد در پا،نورزش در شهر بوکاۀریزي توسعبراي برنامه

.استتوجه عنوان راهبردهاي درازمدت موردبههاآنریزي و راهبرد برنامه،بنابراین
ورزش و جوانان و ةالن بخش ورزش چون شهرداري، ادارئومسهکشودمیشنهادیپ،انیدرپا

رکتفد وندهقرارخودارکالگوي وسرلوحهارشدهنیتدوبرنامۀ،شهر بوکانورزشیهايهیئت
آن، ياجرايبرا.آن کوشا باشندۀتوسعد و دردهننفوذورزش شهرسطوحترینپایینتارايراهبرد

گام هبگاميد و اجرانبزنت، پاداش و ارتقا را به آن گرهیا، حمایمانند حقوق، مزاهامشوقر یسا
شامل این موارد هستند: هاسایر پیشنهاد.دننکنترل کو یابیرا ارزهابرنامه
؛مردمیت ورزشکش مشاریدر جامعه و افزاكردن فرهنگ ورزش و تحرکنهیج و نهادیترو
ادارات ورزشویورزشيهاتئیطریق شهرداري، هازيهاي راهبردبرنامهياجراونیتدو

؛شهر بوکان
؛و محلییومبهايورزشژه به مقولۀ اخالق و فرهنگ و توسعۀ یتوجه و
اطالعات در ورزش شهر بوکانهايسیستمون یزاسیانکو مياندازراه.
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Abstract
Strategic plans for the development of sport management helps the city is a
unique, active and economically sustainable dovetails. In this regard, this study
is designed to evaluate t strategies to development sport in bukan. The research
method is analytical and data collection method for the survey and measurement
tool of the questionnaire.for the data analysis using techniques vikor. The
statistical community is influenced and experts in the field of sports where 30
people were targeted for the examples were selected and about the discussion...
The results showed that strategic exercise stations and all public places in the
neighborhood is the first priority of planning. And should it be considered
necessary for the the implementation of short-term timetable. Also, is ranked last
in priority infrastructure strategy for the promotion of sport through sport and
therefore it is not necessary for the short-term of planning is necessary as long-
term plans for the development of sports and physical education in bukan. In this
regard, organizations and agencies involved in the sports and physical education
should be available to develop strategic plans and other strategies ahead and map
your priority and it came to their lowest levels of sport town trying to develop.
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