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 چکیده
 5079لرستان در سال  استان وپرورشآموزش بدنییتترب راهبردی برنامه تدوین، حاضر مطالعه از هدف

سشنامه رو با استفاده از پ یدانیم وهیآن به ش هایکه داده است یشیمایپ –یفیتوص، پژوهشود. روش ب
اعم  لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیت متولیاننفر از  133. جامعه آماری پژوهش دیگرد آوریجمع

لرستان  اناست هایشهرستان بدنیتربیتمعلمان  نیکارشناسان و کارمندان و همچن، بدنیتربیت نیاز معاون
 یرگیبه روش نمونه ؛ کهدیگرد نیینفر تع 259مورگان گرجسی که حجم نمونه با توجه به جدول  بودند
 املش ایساختهمحقق ىپرسشنامه، هاداده آوریجمع یبرا یرگیساده انتخاب شدند. ابزار اندازه یتصادف

 وپرورشآموزش بدنیتربیت تهدیدهاى و هافرصت، هاضعف، هاقوت ىدرباره شده بندیرتبه سؤال 91
پایایی  نیهمچن یورزش تیریمد دیتن از اسات 51 دییها مورد تأهپرسشنام یصور ییکه روابود  لرستان استان

، هاداده وتحلیلتجزیه براىقرار گرفت.  دیی( مورد تأα= 79/3) اخکرونب یآلفا بیبا استفاده از ضر هاآن
 و ونىدر ارزیابى ماتریس از و فریدمن آزمون و هامیانگین ىمقایسه آزمون، توصیفى هاىشاخص بر عالوه

 درستان لر استان وپرورشآموزش بدنیتربیت که داد نشان پژوهش هاىیافته. شد استفاده نیز نىبیرو
 عوامل ازنظر و هاقوت ىناحیه در درونى عوامل ازلحاظ که داشت قرار so ناحیه در SWOT مختصات

 راهبرد SWOT ،1 ماتریس تحلیل از استفاده با ینهمچن. داشت جاى هافرصت ىناحیه در سازمان بیرونى
مشخص شد در  نیهمچن شد. ارائه هافرصت به تهدیدها و قدرت به ضعف نقاط تبدیل تهاجمی جهت

 هایکتاباپ و چ نیمدارس با تدو بدنیتربیتدرس  بخشییفیتکرتبه مربوط به  نباالتری هابخش قوت
رتبه  نیترباال، هاضعف یرسدر بر، و اول تا سوم متوسطه اول یاول تا ششم ابتدائ هایپایهدر  بدنیتربیت

بت نگرش مث به مربوط هارتبه در فرصت نیو باالتر یآموزدانشفعال ورزش  هایانجمنمربوط به فقدان 
 نیرباالت دهایو در بخش تهد یآموزدانشرشد و ارتقاء ورزش  یبرا استانارشد  رانیو مد نیمسئول یبرخ

 مشخص شد. استان یآموزدانشورزش  هایفعالیترتبه مربوط به عدم وجود برنامه مدون جهت 

 SWOT، وپرورشآموزش بدنیتربیت، برنامه راهبردی تدوین :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
 نیاز ولی، شد شروع تجاری هایبخش از 5793 سال در استراتژیک مدیریت یریکارگبه

 کهطوریبه گردید مطرح اروپا در ابتدا ورزشی هایسازمان در استراتژیک مدیریت به

 و ورزش تجارت شدنجهانی دلیل به نیاز این هاقاره کشورها و از بسیاری در امروزه

، المپیک ملی هایکمیته مانند ورزشی هایسازمان از بسیاری، اساس این بر .دارد وجود
 هایسازمان سایر همچنین و ملی هایفدراسیون، المللی ورزشیبین هایفدراسیون

 گیرند.می ای بهرهشیوه چنین از المپیکی غیر ورزشی هایانسازم ویژهبه ورزشی

 کلیدی هایحوزه تعیین به فرآیند این در ورزشی هایسازمان از بسیاری مثالعنوانبه

 یک انجام با و اندپرداخته ...و ورزش توسعه، قهرمانی ورزش، مدیریت مانند عملکرد

 .اندهکرد مبادرت خود استراتژیک نامهبر یو اجرا تدوین به، مشارکتی و تیمی علمی کار

 هایسازمان که اندکرده گزارش خود پژوهش در (5779) 5اسلک و ولت خصوص این در

 مدیریت فرآیند از استفاده با و خود بیرونی و درونی هایمحیط شرایط ورزشی برحسب

 تقویتی و تشافیاک، ایتوسعه، نوآورانه هایاز استراتژ مختلف هایمیزان به استراتژیک

 به یابیو دست تحوالت این با رویارویی برای رقابتی وضعیت و هابرنامه جذابیت با مطابق

 (.5079، حمیدی و خسرویاند )کرده استفاده خود اهداف
ه ب دنیاز عوامل مهم در رس یکیباال  وتحلیلتجزیهامروز داشتن قدرت  یایدر دن
 یاتژاستر نیی. تعآیدمی حساببه هااز پروژه یاریبس تیسازمان و رمز موفق کیاهداف 

 یکنندهینتضم یعوامل خارج یبینپیشصادقانه و  وتحلیلتجزیهآن  تبعبهمناسب و 
 تواندیمناسب م یسازمان است. مشخص شدن استراتژ کی وریبهره نیشتریو ب تیموفق

 طیر شراد ایو  کند تیهدا تیحد موفق نیشتریسازمان آن را به ب کی طیبه شرا با توجه
 و هاانسازماز  یاریبس تیرمز موفق نیبنابرا؛ برهاند یسازمان را از ورشکستگ یاتیح

 و هاداخل )قدرت وجودمنابع م حیصح وتحلیلتجزیه تواندیم یتیریمد هایپروژه
 (.5079، کاشف( باشد )دهاتهدی و ها)فرصت یخارج هایتیموقع بررسی و( هاضعف

 هکینای را برای توسعه ارائه داد و اندازچشمتژی این است که هدف از تبیین استرا
، زیاری) کندمی مشخص ما برای را خاص هایحمایت و ها، برنامه، هااستراتژی اولویت

 رهن: کرد تعریف گونهبدین توانمدیریت استراتژیک را می (.5079، حامی، طیبی ثانی
 بلندمدت هایبه هدف کندمیان را قادر که سازم میماتیتص ارزیابی و اجرا، تدوین علم

                                                                                                                                        
1 voolt & eeslik 
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 دوینت: شودمی مرحله سه یرندهدربرگ استراتژیک مدیریت مراحل پس، یابد دست خود
 ،مقصود از تدوین استراتژی این .هااستراتژی ارزیابی و هااستراتژی اجرای، هااستراتژی

را تهدید خارجی که سازمان  یاست که مأموریت سازمان تعیین شود و عوامل محیط
 یداخل ضعف و قوت نقاط و گردد شناسایی آوردمی وجود به را هاییفرصت و کنندمی

 تعیین فعالیت ادامه جهت خاص، هایاستراتژی انتخاب و بلندمدت هایهدف، سازمان
 (.2339، 5نسونی)راب گردد

 ،کندآورد که کنترل را آسان میوجود می اهداف و استانداردهایی را به، ریزیبرنامه 
بنابراین لزوم (. 5072، امین، رشید لمیرممکن نیست ) مؤثر کنترل، ریزیبدون برنامه

داقل به ح، کاهش تأثیر تغییرات، توان در دالیلی چون تعیین مسیرریزی را میبرنامه
کرد  وجوجسترساندن ضایعات و اضافات و ایجاد استانداردهایی برای تسهیل کنترل 

اند که بدون به حدی پیچیده شده، و مؤسسات اداری امروز هاسازمان )همان منبع(.
ورزشی نیز از این مقوله  هایسازمانندارند.  های دقیق امکان ادامة حیاتریزیبرنامه
 رینتمهم، سازمان دیگری ورزشی همانند هر هایسازمانریزی در نیستند. برنامه مستثنا

 ریزی در سازمان ورزشی موجبنامهبر، . در حقیقترودمیشمار  وظیفة مدیریت به
و نحوة دستیابی به آن  شدهیینتعهای گروهی ها و تالششود تا اهداف همة فعالیتمی

 ریزی شود.اهداف طرح
 زیا نآن ر یالزم برا یهانهیبسترها و زم دیبا، بخواهد موفق شود یاگر سازمان روینازا

 اهداف، سازمان یاعضا یتمرکز رو، ریو مس هدف مانند داشتن ییهایژگیفراهم کند و و
، گسترده یهاشبکه، ییایپو، یمشارکت و کار گروه، یبرنامه مال، طرح توسعه، یاختصاص

کند و پرورش دهد که  جادیو استقالل را در خود ا یساختار سازمان، یرسم یهاستمیس
هستند.  کیاستراتژ شهیاند یمحور بر مبنابرنامه تیریوجود مد مستلزم موارد نیا یهمگ
به عوامل عمده  یتوجه کاف فقدان از یکه ناش یجوهر یهایبه نارسائ (5071) انیرضائ
و  هاها و ضعفقوّت، هاارزشرسالت و  لیمانند تحل)است  کیاستراتژ یزیربرنامه

مراحل  فیضع تیریاز مد یکه ناش یفراگرد یهایو نارسائ (دهایتهد ها وفرصت
اقدامات  یااجر یمتنفذ برا افراد مانند فقدان تعهد) است کیتژاسترا یزیرگوناگون برنامه

 ضیوتف، سازمان یعال تیریدر سطح مد یزیربرنامه ازحدیشبتمرکز ، شدهیزیربرنامه
 یدتأکو  یتخصص یو واحدها یستاد یروهایبه ن یزیربرنامه هایفعالیت ازحدیشب

                                                                                                                                        
1. Robinson 
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( 5079) زاده یخسرو ازنظراست.  کرده اشاره (هابرنامه یلیتفص اتیبر جزئ ازحدیشب
، انهیسال یبندبودجه، خارج از سازمان یهاهمچون مشارکت دادن گروه یموضوعات

 نییعت یو دشوار منابع صیشدن مشکالت تخصی علن، اتالف وقت، هابرنامه تیمحدود
 ودبه وج کیاستراتژ یزیررا در برنامه تعارضی هانهیزم توانندیم کیعوامل استراتژ

، یوالنط به زمان ازین، ادیز نهیبه هز ازیمانند ن یمعتقد است عوامل زین (5070) ید. الوانآورن
 ینوآور و تیبه خالق بیعدم انعطاف و ثبات الزم و آس، متخصص یانسان یرویبه ن ازین

 کیاست هر چه  یهیبد هستند. کیاستراتژ یزیربرنامهی هاتیجزو محدود زیافراد ن
مسائل و مشکالت داشته باشد برنامه حاصله  گونهایندر رفع  یشتریب تیسازمان موفق

 یرا برا یرشتیب ییبرخوردار خواهد شد و ضمانت اجرا یشتریب تیمقبول از اعتبار و زین
 .کندیم نیتأم سازمان کی یکارکنان و مخاطبان اصل، رانیمد

لرستان با داشتن جمعیت  استان وپرورشآموزشاصلی این است که  مسئله
 آموزدانشهزار نفر  907/579که از این تعداد  هزار نفر 293/937 ی در حدودآموزشدان

ان در آموزدانشتمامی این  تقریباًکه  استپسر  آموزدانشهزار نفر  995/259دختر و 
 و بدنیتربیتساعات درسی درس  صورتبهورزشی  هایفعالیت یردرگطول سال 

ورزشی و شرکت در  هایباشگاهکت در ورزشی در قالب شر هایفعالیت صورتبه
دبیرستانی  عموماً/ درصد از این جمعیت که 3339ضمن  در ؛ وباشندمیمسابقات ورزشی 

 ،آموزش یزیرو برنامههستند در بخش ورزش قهرمانی فعالیت دارند )سازمان پژوهش 
استراتژی مطلوب برای طراحی و تدوین توسعه  شودمیمطرح  سؤال(. حال این 5070

 لرستان کدام است؟ این وپرورشآموزشورزشی  هایفعالیتو  بدنیتربیتاستراتژی 
توسعه  راهبردهایبه تدوین  SWOTپژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از مدل 

راهبردها  یبندیتاولوبا  درنهایت ؛ ولرستان بپردازد استانموزش و پرورش  بدنیتربیت
مطلوب  اندازچشملرستان به  استان وپرورشموزشآعملیاتی به ورزش  هایبرنامه و

 .کندکمک 

 روش

 –یفیتوص، هادادهنحوه گردآوری  ازلحاظکاربردی و ، هدف ازنظرپژوهش حاضر 
برای  اختهسمحققو با استفاده از پرسشنامه  یدانیم وهیآن به ش هایکه داده است یشیمایپ

رستان ل استان وپرورشوزشآم بدنیتربیتتهدید و فرصت ، ضعف، شناخت نقاط قوت
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 بدنیتربیت انینفر از متول 133پژوهش شامل  نی. جامعه آماری ادیگرد آوریجمع
کارشناسان و کارمندان و ، بدنیتربیت نیلرستان اعم از معاون استان وپرورشآموزش

ه روش بنمونه آماری لرستان بودند که  استان هایشهرستان بدنیتربیتمعلمان  نیهمچن
 .دیگرد نییعنفر ت 259مورگان  یساده با استفاده از جدول گرجس یتصادف یریگنمونه

جستجو در منابع ، ایجام مطالعات کتابخانهنا از پسپژوهش ابتدا  نیا برای انجام
از ، کار یهدف کل انیو ب حاتیتوض ارائه از پس یفراخوان یط، مدل نییمختلف و تع

به  تا ه شدخواستلرستان  استان وپرورشآموزش بدنیتربیتکارشناسان و خبرگان  هیکل
 ی)نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارج یعوامل داخل رامونیارائه نظرات خود پ

ردازند. بپلرستان  استان وپرورشآموزش بدنیتربیتروی  شیپ (دهایو تهد هافرصت)
 شوپرورآموزش کل اداره بدنیتربیتدر شورای  شدهییشناسانظر  03سپس از مجموع 

، بدنیربیتت نیلرستان اعم از معاون استان وپرورشآموزش بدنیتربیت انیمتولمتشکل از 
نظرات ، لرستان استان هایشهرستان بدنیتربیتمعلمان  نیکارشناسان و کارمندان و همچن

 درنهایتمشترک درهم ادغام شدند تا  یو نظرات تکراری و دارای معان حذف نادرست
به دست آمدند. برای  ییشناسا دیتهد 52و  فرصت 53، ضعفنقطه 50، نقطه قوت 53

تان لرس استان وپرورشآموزش بدنیتربیتاثرگذار بر  یو خارج یاحصای عوامل داخل
 53) قوت نقاط (5 شامل:شد که  ییشناسا هیگو 91که دارای  ساختهمحقق پرسشنامه از

سؤال( که  52) دهادیته (9( سؤال 53) هافرصت (0سؤال(  50نقاط ضعف ) (2سؤال( 
 دهیشامل ا تیاهم بیانتخاب بود که به ترت یبرا نهیگز 1 یهر بخش دارا یهر سؤال برا

 53 ار ساختهپرسشنامه محقق ییبود و روا فیضع اریو بس فیضع، متوسط، خوب، آل
 یآلفا قیاز طر زیآن ن ییایکردن و پا دییتأ یورزش تیرمدی نظرانصاحبو  داساتی از نفر

 هاادهد وتحلیلتجزیه منظوربهپژوهش  نیقرار گرفت. در ا دیی( مورد تأα= 79/3خ )کرونبا
 یمرکز یآمار هایشاخصدرصدها و  هایمحاسبه فراوان یبرا یفتوصی آمار روش دو از

 دمنیفر ایرتبهآزمون  از هاآناز  کیهر  تیاولو نییتع یبرا یو استنباط یندگو پراک
 ستفاده شد.ا

 هایافته
درصد  95، درصد مرد 17ها آزمودنی ج جمعیت شناختی بیانگر این است که از بیننتای

مجرد بودند.  هاآندرصد  9/03و  متأهلها درصد آزمودنی 9/97. از این تعداد بودندزن 
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 5/99 وضعیت استخدامی بر اساس ؛ و( بودند%1/12) کارشناسیبیشتر افراد دارای مدرک 
 درصد 5/55 بودند پیمانی کنندگانشرکت ددرص 01د. بودن رسمی کنندگاندرصد شرکت

 .بودند سایر هاآندرصد  9/9و  قراردادی

 . اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه1جدول 

 درصد تعداد وضعیت متغیرها

 جنسیت
 %17 529 مرد
 %95 97 زن

 وضعیت تأهل
 %9/03 99 مجرد
 %9/97 515 متأهل

 تحصیالت

 %9/9 59 تردیپلم و پایین
 %5/55 29 کاردانی

 %1/12 559 کارشناسی
 و باالتر ارشد یکارشناس

 دکتری
19 
9 

7/29% 
9/0% 

 نوع تجربه در ورزش

 %5/99 533 رسمی
 %01 99 پیمانی

 %5/55 29 قراردادی
 %9/9 59 سایر

 لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیتتوسعه  یعوامل داخلارزیابی  سیماتر. 2جدول 

 وامل داخلیع
ضریب 
 اهمیت

 امتیاز نهایی رتبه

 ها:قوت
S1 :و چاپ  نیبدنی مدارس با تدودرس تربیت یبخشتیفیک
وم و اول تا س یاول تا ششم ابتدائ هایپایهبدنی در تربیت هایکتاب

 متوسطه اول

312/3 9 239/3 

S2 :اول تا ششم مانند  هایپایهدر  یورزش یمل هایطرح یبرگزار
 ...( یدانی، دوومزیم یرو تنیس، شنا، ین)طناب ز

312/3 9 239/3 

S3 :599/3 0 399/3 یمختلف ورزش هایرشتهورزش متخصص در  نیوجود معلم 
S4572/3 9 399/3 وپرورشبدنی در سطح اداره کل آموزش: وجود معاونت تربیت 
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 وامل داخلیع
ضریب 
 اهمیت

 امتیاز نهایی رتبه

S5های مختلف ورزشی های آموزشی رشتهها و دوره: برگزاری کارگاه
 معلمان ورزشویژه 

319/3 0 592/3 

S6آموزان و دانشجویان به مقوله ورزش و مندی دانش: عالقه
 بدنیتربیت

312/3 9 239/3 

S7المللی و مربیان خبره های ملی، داوران ملی و بین: وجود مربیان تیم
 وپرورشبدنی آموزشرشته مختلف ورزشی در بین نیروهای تربیت

 استان
399/3 0 599/3 

S8 : وجود فضاهای سرپوشیده ورزشی تحت نظارت ادارات
 وپرورش استانآموزش

391/3 0 501/3 

S9593/3 9 391/3 ایالمپیاد ورزشی درون مدرسه : برگزاری 
S10التحصیالن و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در : وجود فارغ

 وپرورش استانبدنی شاغل در آموزشبین نیروهای تربیت
399/3 9 572/3 

 ها:ضعف
W1: آموزیهای فعال ورزش دانشفقدان انجمن 

395/3 2 392/3 

W2: انآموزهای ورزش و تعداد دانشبودجه جاری با حجم فعالیت 
 تحت پوشش تناسب ندارد

395/3 2 392/3 

W3: بدنی نواحی و مناطق به سمت گرایش معاونین پرورشی و تربیت
 آموزیش دانشتوجهی به ورزهای پرورشی و کمفعالیت

391/3 2 373/3 

W4: 399/3 5 399/3 بدنیناکافی بودن نیروی متخصص تربیت 
W5: 395/3 5 395/3 نبود برنامه مدون جهت برگزاری مسابقات ورزشی 

W6: 395/3 5 395/3 کمبود امکانات ورزشی در مدارس 
W7:  فقدان نظام شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای ورزش

 .ستانآموزی ادانش
391/3 2 373/3 

W8: های نامهی در برهدفیببدنی ناشی از بودن معلمان تربیت زهیانگیب
 بدنیتربیت

329/3 2 319/3 

W9: 329/3 5 329/3 کمبود سرانه فضاهای ورزشی در سطح مدارس استان 
W10: ی در هدفیببدنی ناشی از بودن معلمان تربیت زهیانگیب

 بدنیهای تربیتبرنامه
393/3 5 393/3 

W11: 393/3 2 301/3 خود دستمزد و حقوق از معلمان ورزش رضایت میزان 
W12: در نآ عملکرد و دولتی منابع به استان بدنیتربیت وابستگی 

 بازاریابی هایفعالیت
391/3 2 373/3 
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 وامل داخلیع
ضریب 
 اهمیت

 امتیاز نهایی رتبه

W13: 303/3 5 303/3 بدنیتوجهی به نیازها و مشکالت معلمان تربیتکم 
 ∑=195/2  ∑=5 میت عوامل داخلیمجموع ضرایب اه

از  تانلرس استان وپرورشآموزش بدنیتربیتبرای تعیین موقعیت استراتژیک  
ماتریس عوامل درونی استفاده شد. نتایج نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی 

 استان وپرورشآموزش بدنیتربیتو حاکی از آن است که  است( 195/2) 1/2تر از بیش
دهد نشان می 2نتایج جدول  (.2 جدول) ستا قوت یعوامل درونی دارا ازلحاظ انلرست

 نیرباالت، لرستان مشخص شد استان وپرورشآموزش بدنیتربیتها قوت یدر بررس
و  نیومدارس با تد بدنیتربیتدرس  بخشیکیفیتها مربوط به ها در بخش قوترتبه

ول؛ و اول تا سوم متوسطه ا یتا ششم ابتدائاول  هایپایهدر  بدنیتربیت هایکتابچاپ 
 تنیس، شنا، یاول تا ششم مانند )طناب زن هایپایهدر  یورزش یمل هایطرح یبرگزار

 ؛یمختلف ورزش هایرشتهورزش متخصص در  نی...(؛ وجود معلم دوومیدانی، زیم یرو
و  هاکارگاه ی؛ برگزاروپرورشآموزشدر سطح اداره کل  بدنیتربیتوجود معاونت 

 مندیعالقهورزش؛  معلمان ژهیو یمختلف ورزش هایرشته یآموزش هایدوره
ه ها مربوط برتبه نیو کمتر بدنیتربیتبه مقوله ورزش و  اندانشجوی و آموزاندانش

 یخبره رشته مختلف ورزش انیو مرب المللیبینو  یداوران مل، یمل هایتیم انیوجود مرب
 یرزشو دهیسرپوش ی؛ وجود فضاهااستان وپرورشموزشآ بدنیتربیت یروهاین نیدر ب

 ؛ایمدرسهدرون  یورزش ادیالمپ ی؛ برگزاراستان وپرورشآموزشنظارت ادارات  حتت
 یشناسکار انیو دانشجو التحصیالنفارغوجود ها مربوطه به رتبه در قوت ترینپایینو 

. در است استان رشوپروآموزششاغل در  بدنیتربیت یروهاین نیدر ب یارشد و دکتر
 نیرتباال، لرستان مشخص شد استان وپرورشآموزش بدنیتربیت یهاضعف یبررس
با حجم  یبودجه جار ؛یآموزدانشفعال ورزش  هایانجمنها مربوط به فقدان رتبه

 نیمعاون شیآموزان تحت پوشش تناسب ندارد؛ گرا-ورزش و تعداد دانش هایفعالیت
به  هیتوجکمو  یپرورش هایفعالیتو مناطق به سمت  ینواح بدنیتربیتو  یپرورش

ت نبود برنامه مدون جه ؛بدنیتربیتمتخصص  یرویبودن ن یناکاف ؛یآموزدانشورزش 
 بدنیربیتتبودن معلمان  انگیزهیبرتبه مربوط به  نیو کمتر یمسابقات ورزش یبرگزار

ح در سط یورزش یاهاکمبود سرانه فض ؛بدنیتربیت هایبرنامهدر  هدفییباز  یناش
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 ایهبرنامه در هدفییباز  یناش بدنیتربیتبودن معلمان  انگیزهیب؛ استانمدارس 
 بدنیبیتتر یمعلمان ورزش از حقوق و دستمزد خود؛ وابستگ تیرضا زانیم ؛بدنیتربیت
و  زهاایبه ن توجهیکم ؛یابیبازار هایفعالیتو عملکرد آن در  یبه منابع دولت استان

 است. بدنیتربیتمعلمان  مشکالت

 لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیتتوسعه  خارجیعوامل  یابیارز سیماتر .3جدول 

 عوامل خارجی
ضریب 
 اهمیت

 رتبه
امتیاز 
 نهایی

 هافرصت
O1:  د و برای رش استاننگرش مثبت برخی مسئولین و مدیران ارشد

 یآموزدانشارتقاء ورزش 
319/3 9 259/3 

O2: در سطح  وپرورشآموزشورزشی تحت پوشش  هایسالن وجود
 استاننواحی و مناطق 

310/3 9 252/3 

O3:  599/3 0 399/3 یآموزدانشنسبت به ورزش  هاخانوادهبهبود نگرش 
O4:  وجود انجمن اولیاء در سطح مدارس و استفاده از نیروی

 داوطلبی
313/3 9 233/3 

O5:  591/3 0 311/3 ر سطح مدارسبالقوه ورزشی د استعدادهایوجود 
O6:  259/3 9 319/3 و ورزش در کشور بدنیتربیت آموختگاندانشافزایش شمار 

O7:  ی در سطح وزارتخانه آموزدانشورزش  یونفدراستشکیل
 ی در سطحآموزدانشورزش  هیئتتشکیل  متعاقباًو  وپرورشآموزش

 استان
313/3 0 513/3 

O8: دنیبتربیتآوری آموزشی در حوزه افزایش و توسعه نسبی فن 
 پرورشآموزش و 

399/3 0 595/3 

O9: اهداف  به نسبت استان ارشد مسئولین حمایتی دیدگاه
 وپرورشآموزش بدنیتربیت

399/3 9 599/3 

O10: 579/3 9 397/3 ورزش در دختران حضور 
 ها:تهدید

T1:  ی آموزدانشورزش  هایفعالیتعدم وجود برنامه مدون جهت
 استان

392/3 2 399/3 

T2 399/3 2 392/3 اخیر هایسال: عدم تخصیص سرانه ورزشی به مدارس در 
T3379/3 2 399/3 استان ورزشی سرانه فضای : میزان 
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 عوامل خارجی
ضریب 
 اهمیت

 رتبه
امتیاز 
 نهایی

T4 ان به ورزش به دلیل گرایش به سمت آموزدانش: عدم تمایل
 الکترونیکی و فضای مجازی هایبازی

399/3 5 399/3 

T5ان به دلیل آموزدانشیده در ساختار قامتی : وجود مشکالت عد
 استان هایخانوادهو فرهنگ حاکم در  یتحرککم

399/3 5 399/3 

T6 گرایش مدیران و کادر آموزشی مدارس به مقوله آموزش و غافل :
 شدن از ورزش

392/3 5 392/3 

T7 در مناطق کم برخوردار و ساماندهی  بدنیتربیت: تجمع نیروهای
مازاد بودن نیروهای )ختلف آموزشی در سطح مدارس م هایبخشدر 

 برخوردارو کمبود معلم ورزش در مناطق  (در این مناطق بدنیتربیت
 و دارای امکانات

399/3 2 372/3 

T8319/3 2 329/3 ها برای پرداختن به ورزش: عدم تمکن مالی بسیاری از خانواده 
T9 های برنامهگذار در بخش خصوصی سرمایه کارگیریبه: عدم

 وپرورشآموزشو ورزش  بدنیتربیت
303/3 5 303/3 

T10 392/3 5 392/3 ورزشی هایسالن: عدم رعایت استاندارد در ساخت 
T11 در خصوص اهمیت ورزش  بخشیآگاه هایبرنامه: کمبود

 وپرورشآموزش ان از طرفآموزدانشی به اولیاء و آموزدانش
 به ورزش تغییر نگرش افراد نسبت منظوربه

309/3 5 309/3 

T12کافی برای ، تجهیزات، امکانات، : توزیع نامناسب فضا
 ورزشی غیردرسی هایفعالیت

391/3 2 373/3 

  ∑=5 مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی )خارجی(
192/2
=∑ 

از ماتریس  تانلرس استان وپرورشآموزش بدنیتربیتبرای تعیین موقعیت استراتژیک 
تر یشب بیرونیاستفاده شد. نتایج نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل  بیرونیعوامل 

 تانلرس استان وپرورشآموزش بدنیتربیتو حاکی از آن است که  است( 192/2) 1/2از 
نشان داد  0همچنین نتایج جدول  (.0 جدول) است فرضتعوامل درونی دارای  ازلحاظ

 استانرشد ا رانیو مد نیمسئول یمثبت برخها نگرش ها در بخش فرصترتبه نیباالتر که
تحت پوشش  یورزش هایسالنوجود  ؛یآموزدانشرشد و ارتقاء ورزش  یبرا

 نسبت به ورزش هاخانواده؛ بهبود نگرش استانو مناطق  یدر سطح نواح وپرورشآموزش
وجود  ؛یداوطلب یرویو استفاده از ن مدارسدر سطح  اءیوجود انجمن اول ؛یآموزدانش
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 بدنیتربیت آموختگاندانششمار  شیدر سطح مدارس؛ افزا یبالقوه ورزش تعدادهایاس
 یآموزدانشورزش  یونفدراس لیها مربوط به تشکرتبه نیترنییو پا و ورزش در کشور
طح در س یآموزدانشورزش  هیئت لیتشک متعاقباًو  وپرورشآموزشدر سطح وزارتخانه 

؛ رورشپآموزش و  بدنیتربیتدر حوزه  یآموزش ریآوفن یو توسعه نسب شی؛ افزااستان
؛ ورشوپرآموزش بدنیتربیتنسبت به اهداف  استانارشد  نیمسئول یتیحما دگاهید

 رتبه مربوط به عدم نیباالتر دهایدر بخش تهد نیهمچن، استحضور دختران در ورزش 
رانه س صی؛ عدم تخصاستان یآموزدانشورزش  هایفعالیت هتوجود برنامه مدون ج

 لی؛ عدم تمااستان یسرانه ورزش یفضا زانیم ر؛یاخ هایسالبه مدارس در  یورزش
 ؛یازمج یو فضا یکیالکترون هایبازیبه سمت  شیگرا لیان به ورزش به دلآموزدانش

م و فرهنگ حاک یتحرککم لیان به دلآموزدانش یدر ساختار قامت دهیوجود مشکالت عد
 هاینسالاستاندارد در ساخت  تیرتبه مربوط به عدم رعا نیو کمتر استان هایخانوادهدر 

 اءیبه اول یآموزدانشورزش  تیدر خصوص اهم بخشآگاهی هایبرنامهکمبود  ؛یورزش
نگرش افراد نسبت به ورزش و  رییتغ منظوربه وپرورشآموزش ان از طرفآموزدانشو 

 یردرسیغ یورزش هایفعالیت یبرا یکاف، زاتیتجه، امکانات، نامناسب فضا عیتوز
 هست.

 یهایاستراتژ کارگیریبهعوامل داخلی و خارجی و  زمانهم لیوتحلهیبرای تجز
 SWOTتحلیل  بر اساسداخلی و خارجی استفاده شد.  یاچهارخانه سیاز ماتر، مناسب

( و نمره ماتریس ارزیابی عوامل 195/2با توجه به نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )
 دنیبتربیتشد  مشخصو خارجی  یماتریس ارزیابی داخل یلو تشک( 192/2خارجی )

 را برگزینند «یتهاجم»یعنی در وضعیت  SO در خانهلرستان  استان وپرورشآموزش
 (.5)شکل 
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195/2 
 
 
 
192/2 

 
 

 کارانهمحافظه

 
 
 

 رقابتی
 
 

 تدافعی

 لرستان استان رشوپروآموزش بدنیتربیت یو خارج یعوامل داخل سیماتر. 1شکل 

های )جایگاه قرار گرفتن و با تبدیل نقاط قوت و فرصت SWOT لیتحل بر اساس
و خارجی  یماتریس ارزیابی داخل( در لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیت

قرار دارد که  SO در خانهلرستان  استان وپرورشآموزش بدنیتربیتمشخص شد 
، دتدوین ش لرستان استان وپرورشآموزش بدنییتترببرای  SO یپنج استراتژ درنهایت

 وپرورشآموزش بدنیتربیتبرای  SO هانمره جذابیت حاصل از استراتژی 1طبق جدول 
 ورتصبهلرستان  استان وپرورشآموزشورزش راهبردهای بندی اولویت لرستان استان
 .استزیر 

 (1QSPM) هایاستراتژ تیجذاب سیماتر. 5جدول 

 تژیاسترا اولویت
نمره 

 جذابیت
 092/1 استان وپرورشآموزش بدنیتربیت راهبردی برنامة تدوین 5

2 
 در آموزاندانش و وپرورشآموزش مسئوالن و معلمان مشارکت ارتقای

 همگانی ورزش هایبرنامه
205/1 

                                                                                                                                        
1. quantitative strategic planning matrix 

 SOتهاجمی  
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 تژیاسترا اولویت
نمره 

 جذابیت

0 
 و سرپ آموزاندانش حضور بسترسازی و وپرورشآموزش بدنیتربیت حمایت
 اسالمی شئون حفظ بر تأکید با ایحرفه و قهرمانی ورزش میادین در دختر

519/1 

9 
 ورزش کردن یانبندانش و بدنیتربیت معلمین فنی و علمی ارتقاء

 استان سطح در یآموزدانش
399/1 

 799/9 وپرورشآموزش ورزشی فضاهای یسازآماده و توسعه 1

 یرگیجهیبحث و نت
عوامل  بینیپیشصادقانة عوامل داخلی و  لیلوتحتجزیهآن  تبعبهتعیین راهبرد مناسب و 

ز موفقیت راین رمابوری بیشتر یک سازمان است. بنکنندة موفقیت و بهره تضمین خارجی
ود صحیح منابع موج وتحلیلتجزیهتواند می، های مدیریتیپروژه و هاسازمانبسیاری از 

تهدیدها( باشد.  ها وخارجی )فرصت هایها( و بررسی موقعیتها و ضعفداخل )قوت
، تنقاط قو های تهیة ماتریسترین بخشمقایسة عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل

 است که ذکریانشاهای خوبی نیاز دارد. فرصت و تهدید است که به قضاوت، ضعف
 SO وجود ندارد. در اجرای راهبردهای یسهمقاقابلبهترین مجموعه عوامل  چیزی به نام

برداری کند. های خارجی بهرهکوشد از فرصتهای داخلی میه از قوتسازمان با استفاد
 WO و WO ،ST برای رسیدن به چنین موقعیتی از راهبردهای هاسازمان طورمعمولبه

یک  کهیهنگام بهره گیرند. SO یکنند تا به آنجا برسند که بتوانند از راهبردهااستفاده می
 ها تبدیلرا به قوت هاآنرا از بین ببرد یا  هاآند کوشمی، ای داردهای عمدهسازمان ضعف

 دو راهبرد در این مرحله تدوین شد. کند.

یعنی در  SOدر باکس لرستان  استان وپرورشآموزش بدنیتربیت کهاینبا توجه به 
راهبرد تدوین شده است بنابراین  پنجقرار دارد برای این وضعیت  «یتهاجم»وضعیت 

کردن  انیبندانشو  بدنیتربیت نیمعلم یو فن ید که ارتقاء علمنشان دا پژوهش جینتا
 نیا نیتدو یکه برا استمهم  هایاستراتژیاز  یکی استاندر سطح  یآموزدانشورزش 
مد کارآ معلمانوجود  نیهمچن استاندر  یمیاقل یالزم است از وجود استعدادها یاستراتژ

 هاییتفعالمرتبط با  یمطالعات زهه حوب یو دانشگاه یو توجه مراکز علم کردهیلتحصو 
جامعه در مورد ورزش  یدانش و آگاه شیو افزا آموزیمدارس و دانشورزش 

لف مخت مراتبسلسلهوجود ، اساس نیبر ا برد. نهیزم نیرا در ا یبهره کاف آموزاندانش
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 موجب خواهد شد تا روند هاآنو اجرای مناسب  استان یآموزدانشدر ورزش  هابرنامه
 ریزیرنامهبهرچه بیشتر تسهیل شود.  استان وپرورشآموزش بدنیتربیترشد و توسعة 

و مساعی جامعة ورزش در قالب چارچوبی  هاتالشکه  شودمیکالن و اجرای آن سبب 
، فتهقرار گر استان وپرورشآموزش بدنیتربیت در جهت تحقق اهداف کالن بخشوحدت
تالش در راستای نیل به اهداف قرار گیرد. ضمن  یندبرآموازی کاهش یابد و  هایفعالیت

 .کندمیاینکه معیاری برای کنترل عملکرد ورزش فراهم 
رستان ل استان وپرورشآموزش بدنیتربیتهای تدوین شده برای از دیگر استراتژی

 با ایحرفهو  یورزش قهرمان نیادمی در دختر و پسر انآموزدانشحضور  بسترسازی
 بدنیتربیتبدیهی است یکی از محورهای توسعة  است یاسالم شئونبر حفظ  تأکید

 هامیاز اعزام ت استان نیمناسب مسئول تیو حما یهمکارلرستان  استان وپرورشآموزش
نسبت به ورزش  هاخانوادهبهبود نگرش و  یبه مسابقات کشور استان آموزیدانش
 هایفعالیتبه ان آموزانشد شیگرا شیافزاهمچنین  استاندر  آموزاندانش یقهرمان

، ایقهمنطمسابقات  یزبانیمی و و خارج یداخل نیادیحضور در م زهیبا انگ یورزش قهرمان
 انیمرب، نیبدتربیتمعلمان  حضوراز  بنابراین باید؛ در این زمینه است المللیبینو  یمل

تفاده اس دهکریلتحصوجود مربیان کارآمد و و از  المللیبینمطرح کشور و  کنانیو باز
وجود سالن ورزشی و فضای اختصاصی بهره و  استانشود و از استعدادهای اقلیمی در 

 دارد.همسویی  (5097) و همکاران نسبینادر پژوهشبا  پژوهشالزم را برد. نتیجه این 
 کردن یاننبدانشو  بدنیتربیتمعلمین نشان داد که ارتقاء علمی و فنی  پژوهشنتایج 

که برای تدوین این  استهای مهم یکی از استراتژی استاندر سطح  یآموزدانش ورزش
معلمان و همچنین وجود  استاناستراتژی الزم است از وجود استعدادهای اقلیمی در 

و توجه مراکز علمی و دانشگاهی به حوزه مطالعاتی مرتبط  کردهیلتحصمربیان کارآمد و 
در مورد  مسئوالن و جامعهو آگاهی  و افزایش دانش آموزیدانشورزش  هایفعالیتبا 

 وزینوربهره کافی را در این زمینه برد.  لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیت
 های جامعها و نبود سیستماستانکند که عدم تشویق مربیان فعال ( بیان می5070)

 هاضعف ترینمهمها از استاناستعدادیابی و پرورش ورزشکاران نخبه و مستعد در 
آمده. جوان بودن جمعیت کشور و وجود جوانان مستعد در سطح کشور از  حساببه

 و درآمدزا در ایران و یاحرفهآید. عدم فعالیت بوکس ها بشمار میفرصت ترینیتبااهم
های کشوری هم از تهدیدات مهم فدراسیون محاسبه قهرمانان در لیگ درآمدکممیزان 
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 کارانهمحافظهاداره در منطقه  کهاینبا توجه به  ردکبیان ، (5070) رسولیشده است. 
(WOقرار دارد یعنی باید با استفاده از فرصت )نقاط ضعف داخل اداره را از ، ها خارجی

نشان دادند که موقعیت استراتژیک ، (5079) و همکاران نظری پژوهشدر  بین ببرند.
( قرار دارد و WO) کارانهمحافظهوالیبال ساحلی در ماتریس داخلی خارجی در منطقه 

ازمان بنابراین س؛ نقاط ضعف داخلی را میان برداشت، ها خارجیباید با استفاده از فرصت
باید تالش کند تا نقاط ضعف داخل سازمانی خود را رفع کند و مزایای محیط بیرون از 

موجود یا نیروی تخصصی با  آوریفنبهبود امکانات و ترمیم ، آوری جدیدقبیل فن
 هارت باال را برای حل مشکل خود به خدمت بگیرد.م

ن مردم کردآگاه و  مدارس از معنوی و مادی هایحمایتنشان داد که  پژوهشنتایج 
 بدنیتربیتهای تدوین شده برای از استراتژی مدارسو مسئولین درباره ورزش 

 ی وباشند بنابراین الزم است حمایت مناسب مادمی لرستان استان وپرورشآموزش
 آموزیدانشها مربیان و داوران از اعزام تیم، معلمان از وپرورشآموزش معنوی مسئولین

رزش به و آموزانمعلمان و دانشبه مسابقات کشوری صورت بگیرد و توجه خاص  استان
یک فعالیت مثبت و سازنده اجتماعی و فرهنگی برگزاری مسابقات متنوع و در  عنوانبه

قات قهرمانی کشور صورت بگیرد و با استفاده از تشکیل بانک کنار آن برگزاری مساب
و  استان آموزاندانشو تشکیل انجمن ورزشی  استان آموزانمعلمان و دانشاطالعاتی 

در پیشرفت ورزش  وپرورشآموزشوجود اسپانسرهای مختلف برای حمایت از ورزش 
 پورفاشته شود. یوسگام اساسی برد استان لرستان استان وپرورشآموزش بدنیتربیت

های تدوین شده توسعه ورزش دانشجوئی دانشگاه نشان داد اهم استراتژی، (5075)
توسعه ، های مختلفاند از تقویت حضور دانشجویان در عرصهاصفهان عبارت

طراحی مدیریت عملکرد ورزش ، ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان هایرساختز
مشخص شد ، (5075) پوری دیگر جوادی ژوهشپ. در استدانشجوئی دانشگاه اصفهان 

وان تلذا از استراتژی تهاجمی می، قرار گرفته است SOکه ورزش همگانی کشور در ناحیه 
 های خارجیکوشد از فرصتمی، با استفاده از نقاط قوت داخلی، بنابراین؛ بهره برد

موجود در  بررسی وضعیت منظوربه( 5091) آذرینبدری  پژوهشدر  .کند یبرداربهره
م است که بنابراین الز؛ توسعه نیروی انسانی بایستی از استراتژی تغییر استفاده کرد

، تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه، دقیق ریزیبرنامهبا ، مسئولین ورزش کشور
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کمبود نیروی انسانی مجرب را برطرف ، ارتقاء علمی مربیان، های آموزشیبرگزاری دوره
 .کنند

 و کارکنان ادارات رانیشود مدیم شنهادیپ هایتوجه به نتایج حاصل از یافته لذا با
ی اهبردبرنامه ر نیفرصت به تدو نیدر اوللرستان  استان وپرورشآموزش بدنیتربیت

از  آمدهدستبه جیگمارند. با توجه به نتا همتآموزی و همگانی دانش یورزش قهرمان
 با یو فقدان بودجه جار یآموزدانشفعال ورزش  یهافقدان انجمن انگریکه ب پژوهش
 هایبرنامه شودمی شنهادیپ، است استاندر آموزان ی دانشورزش هایفعالیتحجم 
 یوصخص وی بخش دولت بدنیتربیتکارشناسان و  معلمان یبرا نهیزم نیدر ا یآموزش

 آموزانشداناز جوان بودن  یحاک پژوهش جیشود. چون نتا یطراح استانفعال در ورزش 
وجود  تاناسکه در  یارسانه تیحما با استفاده از شودمی شنهادیپ فراوان است لیو پتانس

 هایبرنامه یقهرمان ورزش به آموزاندانش شتریو جذب هر چه ب بیدارد در جهت ترغ
 تاس مدارسدر سطح  یاز عدم توازن امکانات ورزش یحاک جیگردد. نتا نیتدو یکاربرد

ا استفاده لرستان ب استان وپرورشآموزش بدنیتربیت و کارکنان رانیمد شودمی شنهادیپ
 نشان داد عدم وجود جیمشکل همت گمارند. نتا نیمناسب در جهت رفع ا شیاز طرح آما

 انیربو م آموزان ورزشکاردانش مناسب در ارتباط با یقیو تشو یتیحما نیو قوان مهیب
 شودمی هادشنیپ است وپرورشآموزش دنیبتربیتبزرگ در توسعه  یمانع بدنیتربیت

و  ورزشکاران تیفعال لیدر تسه، در جهت رفع مشکل فوق هایبرنامهمسئوالن با طرح 
 عدم، این پژوهش هاییتمحدوداز  .کنندتالش  ی و همگانیقهرمان در ورزش انیمرب

 انمعلمزیادی از  نکردن تعداد تعداد جلسات کوتاه و شرکت، جنسیت یرمتغکنترل 
ر نتایج پژوهش را تحت تأثی احتماالً، هایتمحدود در این پژوهش بود. این بدنیتربیت

لزوم  ،های این پژوهشیافتهو  هایتمحدودداده است. بنابراین با در نظر گرفتن این  قرار
 کردیلرستان با رو استان وپرورشآموزش بدنیتربیتبرای  یبرنامة راهبرد تدوین یک

SWOT هماهنگی بیشتر  منظوربهرا  های جاریبازنگری در برنامه و تجدیدنظر و
باید ، موردمطالعههای خاص قشر همچنین با توجه به حساسیت .دهدمیضروری جلوه 

 .بااهمیت و جدی تلقی کرد این گروه را بسیار بدنیتربیت
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 منابع
 .ینشر نتهران: ، و دوم یچاپ س، یعموم تیریمد (.5070) .م، یالوان

. چاپ ریزی استراتژیکنامة برنامهدست(. 5071) ه، ؛ نظامی وند چگینی.ه، زادهآقا ؛.م، اعرابی
 های فرهنگی.دفتر پژوهش، سوم
ربایجان آذ بدنیتربیت بررسی وضعیت موجود در توسعه نیروی انسانی( 5091) .ی .بدری آذرین

 .یو علوم ورزش بدنیتربیت -انتشارات پژوهشگاه  :تهران .غربی
توسعه ورزش  یو ارائه استراتژ یراهبرد تیموقع نییتب، (5072) م، این عیم؛ سم، پور یجواد

 .29-51(؛1)0 یو علوم حرکت یورزش تیریمد یهاپژوهش. رانیدر ا یهمگان
 نشریةتدوین راهبردهای توسعة ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران. (. 5097)م ، حمیدی

 .93 – 29 ،29، ورزشی مدیریت، ورزشی علوم در پژوهش
انتشارات ، یورزش هایسازماندر  کیاستراتژ تیریمد(. 5079) .م، یدیحم ؛.ا، زاده یخسرو

 .تهران، یو علوم ورزش بدنیتربیت -پژوهشگاه 
المی ی اسجمهور. المپیک ملی کمیتة استراتژیک برنامة طراحی و مطالعه(. 5099) .ا، زادهخسروی

 .73: ص نشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.. رسالة دکتری مدیریت ورزشی داایران
(. تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش 5072) .ا، ؛ رشید لمیر.ا، ؛ دهقان قهفرخی.ا، رشید لمیر

، مدیریت ورزشی هیخراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی. نشر استانو جوانان 
1 (9 :)579-597. 

نامه ان. پایکردستان استان یتوسعه ورزش قهرمان یاستراتژ نیو تدو یطراح (.5071) ع، انیرضائ
 دانشگاه کردستان.، کارشناسی ارشد

 استان قهرمانی ورزش راهبردی برنامه (. تدوین5079) .م، حامی ؛.م، ثانی طیبی ؛.ح، زیاری
 1، جوانان و ورزش راهبردی مطالعات هینشر .AHP و SWOT ترکیبی روش با سمنان

(00 :)5-53. 
توسعه ورزش  یاستراتژ ارائهو  یراهبرد تیموقع نییتب، (5072) .م، پور یوادج؛ .م، این عیسم

 .29-51(؛1)0 های مدیریت ورزشی و علوم حرکتیپژوهش .رانیدر ا یهمگان

 حرکت. کردستان استان قهرمانی ورزش راهبرد تدوین و طراحی. (5073) .ج، پناهیسیف
 .99-19(: 9)، (ورزشی مدیریت)

. نشر. ر کشور از برنامة پیشرفت و عدالتنگاه راهبردی به نظام ورزش د .(5097). م، قالیباف
 .09تهران. ص: ، نگارستان حامد
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توسعه  کیمدل استراتژ ی(. بررس5079) .د، ؛ معرفت.م، یاحمد ؛.س، رحسنی؛ م.م، کاشف
 هایپژوهش .BSCو  SWOTبا استفاده از روش  یآ.شرق استان یورزش قهرمان

 .09-29(: 9) 9، یورزش تیریدر مد یکاربرد
 پژوهش نشریة. دوین نظام جامع ورزشی کشتی ایرانطراحی و ت(. 5099) .ح، ی؛ هنر.م، گودرزی

 .00–19: صص، 59، ورزشی علوم در

، های ورزشی بانوان کشورمشکالت و موانع انجمن، (. بررسی نیازها5093) .ب، جوادیمشرف
 حوزه معاونت بانوان کشور.، یبدنتربیتریزی. سازمان کمیته مدیریت برنامه

، . طرح پژوهشیوین نظام جامع ورزش قهرمانی کشورطراحی و تد. (5099) .ا، مظفری
 پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.

(. بررسی وضعیت 5097) .ح، قره خانی ؛.م، امیری ؛.م، خبیری ؛.م، احسانی؛ .م، نادری نسب
 هیشرنیت راهبردی فوتبال کشور. موجود فوتبال جمهوری اسالمی ایران و تعیین موقع

 یورزش تیریمد
 هایپژوهش .استراتژی والیبال ساحلی ایران یینتب (.5079) .ع، حسینی، .م، رضوی ؛.و، نظری

 بوعلی سینا دانشگاه .معاصر در مدیریت ورزشی

با  یمشاور معمار یمهندس هایعملکرد شرکت یابیارز ی(. الگو5079) .ن، انی؛ ساالر.ا، ینظر
 .99-99ص: ، (2) 0. فیعمران شر ی. مهندسمتوازن یازیکارت امت کردیرو

با  رانیا یاسالم یبوکس جمهور ونیفدراس یبرنامه راهبرد نیتدو(. 5070) .س، نوروزی
 دانشگاه بوعلی همدان.، نامه کارشناسی ارشد. پایانSWOT کردیرو

 طرح، ی دانشگاه اصفهانهای تدوین توسعه ورزش دانشجوئاستراتژی، (5075) .م، پوریوسف
 .پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشی
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