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 ایرانطراحی و تدوین نظام جامع ورزش آموزشی کشور

 .حبیب هنری3 .فرزاد غفوری2 .فرحناز قاسمیان1

 .دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه عامه طباطبایی تهران1
 تهران ه طباطبایی. استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه عام3و2

توسعه ورزش آموزشی در کشورمان نیازمند چشم اندازی بلند مدت است؛ به همین دلیل برنامه ریزی جامع که در آن قوت ها، مقدمه:
ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای ورزش آموزشی شناسایی شده، بر اساس آن چشم انداز و راهبردهای مناسب طراحی و تدوین می شود، 

 . (1می نماید) بسیار ضروری

این تحقیق با هدف طراحی و تدوین نظام جامع ورزش آموزشی انجام شده است به منظور انجام تحقیق حاضر از شناسی:  روش
سوال رتبه بندی  55پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شده است که شامل گویه های مربوط به عوامل درونی و بیرونی که مشتمل بر 

عمده برای ) گویه 14 شامل(تهدیدهای و) گویه 3 شامل (ها فرصت گویه(، 22 )شامل ها ضعف گویه(، 3 شامل(ا ه قوتشده در زمینه 
ورزش آموزشی کشور ایران می باشد. روایی پرسشنامه مورد نظر از تکنیک دلفی و توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر؛ و 

نفر شامل تمامی استادان مدیریت 122( مورد تایید قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش  α=  31/2پایایی آن از روش آلفای کرونباخ ) 
ورزشی دانشگاه های تهران و کارشناس مسئوان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بودند. برای تجزیه و 

ا و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و تحلیل داده ها، عاوه بر شاخص های توصیفی، آزمون مقایسه میانگین ه
  نیز، استفاده شد.( SWOTبیرونی)روش

 ها: یافته
 (: نتایج چهار متغیر اصلی تحقیق)قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها( ورزش آموزشی در طرح جامع ورزش کشور1جدول )

 

 
 SWOTهمزمان ماتریس در آموزشی کشور ورزش راهبردی موقعیت(: 1) شکل

 مقدار خی دو سطح معنی داری میانگین رتبه ها عامل
  15/3 ضعف

221/2 
 
 22/3 تهدید 323/253

 12/3 فرصت
 31/2 قوت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

123 

 

 
که این ورزش بر  شد مشخص نظرگروهی تبادل و بحث وSWOT نقاط چهارگانه در ماتریس  تحلیل و تجزیه از در تحقیق حاضر پس

ر ناحیه ی ضعف ها و از لحاظ عوامل بیرونی سازمان در ناحیه ی تهدیدها قرار دارد و روی محور مختصات از لحاظ عوامل درونی د
( و براین اساس استراتژی 2گرفته است) قرار آمیز مخاطره موضعی دارد و در قرار   wtآموزشی کشور در منطقه ورزش جایگاه راهبردی
 تحلیل های براساس درنهایت، ورزش آموزشی توصیه می شود وتغییر( را برای توسعه  یا واگذاری یا کاهش قبیل های تدافعی )از

 آموزشی کشور شد. ورزش وپیشرفت توسعه برای ازم راهبردهای تدوین به اقدام استراتژیک

برای  راهبردی برنامه تدوین :عبارتنداز آموزشی کشور ورزش و پیشرفت توسعه برای ازم راهبردهای مهمترین :گیری نتیجه و بحث
مدارس،  این در استعدادها جذب و ورزش مدارس ها، تأسیس رسانه ازطریق ورزش فرهنگ ترویج و آموزشی، توسعه زشتوسعه ور

 و تمام نیمه های پروژه تکمیل ورزش، و بدنی تربیت فعالیت های کردن علمی افزایش توان علمی و تخصصی معلمان ورزش مدارس و
و  3، 3دارد) بررسی هم خوانی مورد پیشینه های بیشتر با تحقیق این آموزشی. نتایج زشور ساختار تغییر و ورزشی فضاهای سرانه ارتقاء

تحقق  زم صورت گیرد و بسترهای مناسب و راهکارهای اجرایی جامع ورزش کشور به آموزش و پژوهش توجه ا طرح (. لذا باید در5
 شود. و توصیه بینی آموزش برای علمی کردن ورزش در کشور آنگونه که باید و شاید پیش

 .SWOT، تجزیه و تحلیل ورزش مدارس، طرح جامع ورزش کشور ورزش آموزشی، واژگان کلیدی:

 منابع:

 . فصلنامهزنجان استان همگانی ورزش توسعه های استراتژی تدوین و طراحی (.1312محمد. )، داری بیگلو، ناصر؛ قاسمی، حمید؛ سررشته .دربانی، حسین؛ تقی1

 .6، شماره2رزشی، چاپ و مدیریت در پژوهش
 
 پژوهشنامۀآن.  توسعه راهبردهای تدوین و خوزستان استان همگانی ورزش وضعیت توصیف (.1313. )اه پور، عبدالرحمن؛ رنجبر، روح .سواری،سعید؛ مهدی2

 .33-12.صص 21. شماره 11حرکتی. چاپ  رفتار و ورزشی مدیریت
 
 وسعه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور تهران.(. عوامل موثر بر ت1333.ضرابیان، فروزان. )3
 

 چالشهای و تنگناها و ایران اسامی جمهوری کشتی فدراسیون تهدیدهای و فرصتها ضعفها، قوتها، شناسایی (.1311عبدالمهدی. ) نصیرزاده، مریم و .وطن دوست،3

 45ص کشتی، و علم اولین. همایش مقاات مجموعه آن، فراروی
 

5.Santon, S.D., & Corseuil, M .(2211). Perception of environmental obstacles to commuting physical activity in brazilian 

elderly, Preventive medicine, 53:231- 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

