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 چکیده

 .بودره دوم مقطع متوسطه استان گلستان دو آموزي دختراندانش ورزش راهبردي برنامه تدوين حاضر پژوهش هدف: هدف

 نوع توصيفي و از راهبردي مطالعات هحيط در موضوع به توجه با وكاربردي  ،هدف لحاظ از حاضر تحقيق روش شناسي:روش

سان تربيت .بود شنا شامل معاون و كار ساي ادارات  وپرورشآموزشبدني اداره كل جامعه آماري اين تحقيق  ستان، رؤ ستان گل ا

نفر و  50ها بود كه تعداد آنها بدني شهرستانها و كارشناسان تربيتشهرستان بدنيتربيتمعاونين  ها،شهرستان وپرورشآموزش

شدند. از پرسش صورتبه شمار انتخاب  شدكيفي هاي آماري مبتني برساخته و از روشنامه محققتمام  ستفاده  روايي  .سازي ا

سش سازهپر صوري و محتوايي و  شد نامه از نظر  صوري با ر بخش در كهطوريبهاي تعيين  سازه از تحليل عاملي، روايي  وايي 

 گرديد.دو ضريب نسبي روايي محتوا و شاخص روايي محتوا استفاده  از محتوايي استفاده از متخصصان و براي روايي

ها و ها، ررصتتها، ضتع بندي قوترتبه منظوربهنامه از پرستش آمدهدستتبههاي با استتفاده از جدو  رريدمن، گويه ها:یافته

آموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتان ورزش دانشبندي شتتدند. براي ارزيابي عوامل محيد دروني تهديدها، اولويت

در مجموع به لحاظ عوامل دروني داراي آموزي دانش ورزشمشخص شد كه  واز ماتريس ارزيابي عوامل دروني استفاده گلستان 

بيروني  عوامل ارزيابي ماتريس از بيروني محيد عوامل از ستتوي دي،ر، براي ارزيابيبيشتتتري در مقايستته با ضتتع  بود.  قوت

ستفاده شخصو  ا ستان ورزش دانش كه شد م ستان گل سطه ا  عوامل لحاظ به در مجموعآموزي دختران دوره دوم مقطع متو

سبت به تهديد داراي بيروني شتري ن صت بي ست.  رر ستخراج راهبرد دوازده درنهايتبوده ا  هاي عملياتيبرنامه به راهبردها و ا

 دارد. قرار تهاجميدختر در منطقه  انآموزدانش اين گروه ازورزش  ايج نشان داد كهنت .خرد شدند

 گسترش و توسعه جهت در بيشتر بايد راهبردهاكه تدوين برنامه راهبردي مختص استان نشان داد  در هاتحليل گیري:نتیجه

شند راهبردي همنطق ها در اينرعاليت ستبه اطالعات تحليل پايه بنابراين بر؛ با سئوالن به توان، ميآمدهد مربوطه  مديران و م

 بتوانند به اهداف متعالي خود دست يابند.هاي تهاجمي تا با تكيه بر استراتژي نمود كمك

 .وپرورشآموزشهاي ورزشي، آموزي، رعاليتورزش دانش برنامه راهبردي، :كلیدي هايواژه
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 قدمهم

شم بخش ساالنه سفانه كه كرد اذعان بايد اما شودمي صرف ورزش امر در معنوي و مادي منابع از گيريچ  بندياولويت متأ

صوالً و ندارد وجود ورزش در دقيقي سبي برنامه ا سعه براي منا ست توجه مورد ورزش تو  بدونها برنامه و هارعاليت بلكه ني

 آرزوهاي تحقق و شوندمي گذاشته اجرا به باشند، گررته قرار پذيرش مورد ملي سطح در كه منطقي اهداف و روشن اندازچشم

 هاستتازمان ستتاختار بايد يادآور شتتد كه .(2005، 1هولي هان گرين و) شتتوندمي تعقيباي ستتليقه و تصتتادري صتتورتبه بزرگ

شند تداوم خود حيات به توانندنمي دقيق ريزيبرنامه بدونها آن كه شده پيچيده ايگونهبه سميع پورجوادي) بخ  (.1392 نيا،و 

 تغييرات خروشان امواج ميان از را سازمان تا است راهكارهايي مستلزم متغير و پرتالطم محيد در سازماني اهداف به يابيدست

ستراتژي يا راهبرد عنوانبه مديريت، ادبيات در هابرنامه و راهكارها اين از. برساند امن اينقطه به سالمتبه و دهد عبور محيد  ا

 شتتدهيطراح اعما  از ايمجموعه يا روش برنامه، يك استتتراتژي( 2015) 2گرنت عقيده به(. 1390 بي،ي، حستتن) كنندمي ياد

ستراتژيك برنامه. اجراست يا هدف به يابيدست براي  كه است جايي دارد؛ قرار آن در سازمان كه است راهي از جامع اينقشه ا

 همه(. 2014 ،3منوهوران و مليتستتكي) دارد اندازچشتتم ستتا  10 تا 5 معموالً و برستتد آنجا به آينده در خواهدمي ستتازمان

 راهبردي مديريت و علم از بتوانند كه بود خواهند مورق هاييسازمان و شوند راهبردي مديريت دارعهده كه ناگزيرند هاسازمان

 .(1391 ،4و دانل اي،ورانس ) كنند استفاده

ست. ورزش ترينمهميكي از  عنوانبهورزش نيز  ستثني نبوده ا سند تحو  بنيادين از اين امر م  تيرعالهاي مهم از جنبه اركان 

سترس رعاليت روزانه دارد و داراي مزاياي زياد  يبدن سكين ا شايان توجهي بر ابعاد ريزيولوژيكي و رواني ارراد و ت ست كه تأثير  ا

است، ررهن،ي،  ايمقولهورزش زنان جدا از مسائل رني و ورزشي  (.2015، 5است )تسي وميرمرگدر ارتقاي سالمت و كاهش 

سي كه رشد و ترقي آن در هر كشوري  سيا سي تمام  بيان،راجتماعي و  سيا جامعه در  هايطي ررتارهاي اجتماعي، ررهن،ي و 

هايي كه دولتي، يكي از سازمان هايسازماندر بين تمامي نهادها و  (1394، يو سجادراسخ است )قبا  رويكرد زنان به ورزش 

ور موخر و پيلهاستتت ) وپرورشآموزشچرخ ورزش در ستتطح جامعه به عهده دارد، وزارت  آوردندرستتهم زيادي در به حركت 

شي هايرعاليت و بدنيتربيت درتر(. 1397همكاران  صلي متوليان از يكي حكم در وپرورشآموزش وزارت ورز  و تربيتي ورزش ا

شي سعه ضمن تا دارد مأموريت آموزان،دانش در پرور شي هايرعاليت آموزان،دانش ميان در بدنيتربيت درس تقويت و تو  ورز

 گسترش آنان در وپرورشآموزش وزارت هايسياست و اهداف و ملي درس برنامه بنيادين، تحو  سند چارچوب در را برنامه روق

 از روشن تصويري ارائه ضمن هايش،رعاليت و هامأموريت اندازچشم و چارچوب ترسيم با تا دارد نظر در درتر اين همچنين. دهد

 بدني، و زيستي تربيت ساحت به بخشيدن تحقق و هاظرريت بسيج براي را ارزاييهم هايزمينه خود، ريزيبرنامه و حركت ارق

 با سالمت ازآنجاكه .(1395)حميدي و همكاران،  نمايد رراهم بنيادين تحو  سند تحقق مؤثر و مهم هايساحت از يكي منزلهبه

ساني اوليه حقوق از آن جوانب همه ست ان ست آمده نيز ملي درس برنامه سند پنجم بخش در( 1385 احمدي و همكاران،) ا  ا

 كارگيريبه و الهي امانت مثابهبه آموزاندانش رواني و جستتمي كامل ستتالمت برقراري پي در بدنيتربيت و ستتالمت حوزه كه

ست هايروش سماني، هايرعاليت دادن انجام در  ترويج و سالم تفريحي هايروش تبيين حركتي، و بدني هايتوانايي ارتقاي ج

شت صو  و بهدا ستن سالم ا ش،يري و زي سلد در ارراد سازيتوانمند و معلوليت و بيماري به شدن مبتال از پي  و خود ررتار بر ت

 .(1395)حميدي و همكاران،  است سالمت حفظ

                                              
1. Grin and Holihan 

2. Grant 

3. Melitski and Manoharan 

4. Egoransof and danel 

5. Tesi 
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آموزان به در اين دوره اگر دانش ،استتت متوستتطهمقطع  دوم دوره ي،ستتن تيحستتاستت لحاظ به يآموزشتت مهم يهادوره از يكي

هاي ورزشتتي را با كستتب نتيجه مطلوب و درجاتي از هاي جستتماني برستتند كه شتتركت در رعاليتستتطحي از مهارت و توانايي

 ريزي آموزشتتي،ن پژوهش و برنامهشتتود )ستتازمابخش و با اولويت بيشتتتري همراه ميمورقيت همراه كنند، انجام ورزش لذت

1395.) 

سان طوركليبه  ست، اما به دليل ورزش در تمام دوران زندگي ان سنين  آنكهها حائز اهميت ا سمي و روحي در  مبناي تربيت ج

هاي (. انتقا  و كاربرد آموخته1387شود، بايد اهميت بيشتري در اين دوران براي ورزش قائل شد )قنايي، نوجواني گذاشته مي

تواند نوجوان را براي حل و مي شتتودميگيري ررتار در اين ستتنين ، ستتبب شتتكلشتتدهآموختهها و انعكاس اين ررتارهاي ورزش

هاي منطقي و قضتاوت اخالقي آماده كند، اين تجارب قابل انتقا  به زندگي هستتند )كوشتارر، گيريمستائل اجتماعي، تصتميم

و وجود يك برنامه راهبردي براي دوره  است(. بنابراين اهميت و نقش ورزش در دختران نوجوان بيش از پيش مورد توجه 1381

 رود.طع سني به شمار ميدوم مقطع متوسطه از نيازهاي اصلي اين مق

بدني وزارت تحقيقي كه در قستتمت تربيت ؛داخل و خارج از كشتتور انجام گرديده استتتهاي متعددي در در اين زمينه پژوهش

بدني و ارتقاي سطح سواد حركتي بخشي و ارزايش اثربخشي ساعات درس تربيتداد كه كيفيتانجام شد نشان  وپرورشآموزش

تحقق بخشتتيدن به اهداف درس  منظوربههاي روق برنامه محور نمودن و عموميت بخشتتيدن به رعاليت-ان، مدرستتهآموزدانش

ستراتژي او  تربيتتربيت سه ا ساني به ترتيب  سازي منابع ان سازي و به ستند )حميدي و بدني و دانشبدني و توانمند آموزي ه

ستان جوانان و ورزش كل هادار(. 1395همكاران،  صفهان ا  يك ، برايراهبردي منظرهاي معرري و تدوين منظوربهرا  تحقيقي ا

 هدف پنج استتان اصتفهان جوانان و ورزش مشتخص كرد كهداد و  انجام 1394 لغايت 1390ستا   پنج ستاله از زماني دوره

صفهان هاي راهبرد موقعيت اينكه ضمن. كالن دارد راهبرد پنج و بلندمدت ستان ا ساسورزش و جوانان ا  ارزيابي ماتريس بر ا

شه و اهداف منظرها، درنهايت. دارد قرار تهاجمي موقعيت در راهبردي اقدام و موقعيت  اجراي قابليت شدهميترس راهبردي نق

ستان و ورزش راهبرد صفهان جوانان ا شت  را ا سانيا)دا شي دي،ر در رابطه با (1394و همكاران،  ح سايي. پژوه  ها،قوت شنا

انجام  آن هاي ررارويچالش و تن،ناها و ايران اسالمي قهرماني جمهوري ورزش در استعداديابي تهديدهاي ها وررصت ،هاضع 

شان شد كه ستعداديابي در داد ن شور قهرماني ورزش ا ستچالش و تن،ناها با ك  و مديران ن،اه :ازجمله ،هاي مختل  مواجه ا

سئوالن شور ورزش م سائل تأثير قهرماني، پايه ورزش عنوانبه مدارس ورزش به ك سي م  نهادهاي و هاسازمان عملكرد بر سيا

هاي خانواده معيشتي و اقتصادي وضعيت كشور، ورزشي مربيان و مديران تعيين در ساالريشايسته استعداديابي، رقدان مجري

ستعداد داراي شي دي،ر به  (.1392 و همكاران، حميدي) ا سىدر پژوه  و اندازشمچ تدوين براي ايران در هم،انى ورزش برر

 و مشاركت ارزايش ،كشور در ورزش ررهنگ تقويت مناسب نهزميپرداخته شد. نتايج نشان داد كه:  ه،آيند هاىمهبرنا استراتژى

ستاى در ملى هاىظرريت تمامى كارگيرىهب و ورزش اهداف تحقق نهادها، وها سازمان رعا  همكارى  ورزش عهتوس و رشد را

 .(1392 سميعي نيا، و پور جوادي) ريزي استنيازهاي اصلي اين برنامه ازجمله، كشور

 و ورزش حوزه در رضتتوي خراستتان استتتان جوانان و ورزش كل اداره راهبردي برنامه تدوين در تحقيقي مشتتابه كه در رابطه با

شدتربيت ش،اه ورزش از حمايت و همكاري همچون نتايجي به ،بدني انجام  سايي، جامع نظام سازيپياده ها،آموز  جذب، شنا

( 1390) حميدي. (1392لمير و همكاران،  رشيد) يارتند دست مسابقات ميزباني و انساني منابع ويژه حمايت و ارزيابي آموزش،

شان خود تحقيق در ستبه اطالعات كهداد  ن صت 8 ضع ، 10 قوت، 9 در راهبري شوراي نظرات نقطه با آمدهد  تهديد 6 و رر

ست شده نهايي ستفاده با همچنين. ا سبات و بيروني عوامل ارزيابي جدو  و دروني عوامل ارزيابي جدو  از ا  موقعيت الزم، محا
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 چهار تعداد 1سوات ماتريس تحليل از منديبهره با سپس. است شده شناسايي كارانهمحارظه وضعيت در ردراسيون استراتژيك

ستراتژي صت-قوت ا ستراتژي سه ،2رر صت-ضع  ا ستراتژي دو ،3رر ستراتژي يك و 4تهديد-قوت ا  ده مجموع 5تهديد-ضع  ا

 مدارس ورزشي انجمن: است آورده خود مأموريت بيانيه در كنتاكي ايالت مدارس ورزشي انجمن. است شده شناسايي استراتژي

شي هايبرنامه و هارعاليت كيفيت باالترين بايد كنتاكي ايالت ستيورزش و جوانمردي بر تأكيد با و مؤثر ايشيوه با را ورز  و دو

 ثبات تضتتمين و حفظ: از اندعبارت انجمن اين مهم هاياستتتراتژي از برخي. ايجاد نمايد ورزشتتكار آموزاندانش آموزش توستتعه

سعه انجمن، مالي سعه و آموزش آموزان،دانش آموزش تو ساني منابع ايحرره تو  ميان در جوانمردي و مردان،ي انجمن، ترويج ان

 .(20126-2017 ،كنتاكي هايدبيرستان ورزشي انجمن راهبردي برنامه)بوده است  تماشاگران و مربيان آموزان،دانش

 گل  انجام شتتد ورزش توستتعه براي ريزيبرنامه عنوان با استتتراليا در كوييزلند در كه( 2016) 7گريفيت دانشتت،اه در تحقيقي

 استفاده و عمومي مديريت اصو  اعما  طريق از كه است ررايند يك ورزش توسعه براي ريزيبرنامه كه داردمي عنوان نيچننيا

ضعيت وتحليلتجزيههاي نظريه از ست تهديدات وها ررصت و ضع  قوت، نقاط، و سعه( ال  ،راه سه از كه ا  ذينفعان، ورزش تو

 براي اونتاريو مدارس ورزشي هايانجمن ردراسيون .كندمي استفاده ورزش، مسيرهاي توسعه( ج ورزش،هاي راهبرد توسعه( ب

 ترينمهم از برخي همچنين. دارد مأموريت مدارس ورزش طريق از ارراد جستتتماني توستتتعه و وپرورشآموزش ستتتازيغني

ستراتژي سيون اين هايا سعه: از اندعبارت ردرا سيون برند تو شويق مخاطبان، نياز با هارعاليت و خدماتارتباط  بازار، در ردرا  ت

 رويدادهاي و هابرنامه در معلم و آموزدانش داوطلبان با تعامل ارزايش ابتدايي، مدارس ستتتطح در ورزش در كنندگانمشتتتاركت

سيون، منابع ارزايش مدرسه، ورزشي  تعالي از مشتريان، اطمينان نياز به پاسخ در آموزشي منابع و تجارب تجهيز و توسعه ردرا

 (.2014-82017اونتاريو مدارس ورزشي هايانجمن ردراسيون راهبردي برنامه) مدارس ورزش

، را ستتاحلي واليبا  توستتعه نتايج راهبردهاي ترينمهم واليبا  راهبردي ريزيبرنامه در( 2015)استتتراليا  واليبا  ردراستتيون

سترش ارراد، براي 2020سا   براي شركت ررصت تدارک شكاران تعداد و كيفيت ارزايش كليدي، ذينفعان با ارتباط گ  و ورز

 و علوم كارگيريبهبرتر،  عملكرد منابع برنامه مديريت و تخصيص سالني، و ساحلي هايبرنامه يكپارچ،ي جاي،اه مربيان، تعيين

سرمايه طب شي،  سر در داوطلبان آموزش مربي،ري، و داوري هايدوره برگزاري رويدادها، مالي جامع گذاريورز شور، سرتا  ك

 .ها عنوان كردو توسعه انجمن هاباش،اه خدمات گسترش ملي، مسابقات توسعه

سناد در ستي ا ست مانند باالد ست و وپرورشآموزش نظام در تحو  ايجاد كلي هايسيا شم برنامه كلي هايسيا سعه ش  بر تو

 ازجمله مختل هاي مقوله توسعه در راهبردي ريزيبرنامه اهميت به . با توجهاست شده تأكيد آموزيدانش ورزش و بدنيتربيت

 كشورمان توسعه عدم داليل از يكي شك بدون و است واجب پيش از بيش نيز كشور ما در مهم اين به توجه ضرورت ورزش،

دوره دوم  ازآنجاكه (.1395 ،است )حميدي و همكاران كردن عملاي سليقه و مهم اين به مسئوالن توجهيكم ورزش، عرصه در

سطه  صت و موقعيت براي  عنوانبهمتو آموزان در حوزه ورزش، هاي دانشبر دامنه ن،رش، دانش و مهارت تأثيرگذاريآخرين رر

نظيري براي معلمان و موقعيت بي رردمنحصتتربهرود، در اين دوره ررصتتت هاي جستتماني و تفريحات ستتالم به شتتمار ميرعاليت

زه و عالقه آنان را براي انجام آموزان را به آمادگي جسماني و سالمتي جلب كنند و ان،يگردد تا توجه دانشبدني رراهم ميتربيت

، دامنه سواد جسماني آنها بدنيتربيتهاي درس تقويت نمايند و از طريق شركت در رعاليت ساليبزرگهاي جسماني در رعاليت
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آموزي دختران دوره كه ورزش دانش است اين اصلي مسئله(. 1395آموزشي،  ريزيبخشند )سازمان پژوهش و برنامهرا توسعه 

ستاندوم مق ستان گل سطه ا ستعدادهاي به با توجه طع متو شم ا ضر در تيمچ شكاران حا هاي ملي )در گير، چه در قالب ورز

ها هاي مرتفع، جن،لهاي جغراريايي )وجود دريا، بيابان، كوهستانهاي متعدد و از شهرهاي مختل ( و چه به لحاظ ررصترشته

سته تاكنون هاي متعدد(و تاالب ست نتوان شي زمينه در مطلوبي هجاي،ا ا شور در آموز  از يكي زياد احتما  به كه كند پيدا ك

سئله، اين مهم داليل ضعيت از دقيق تحليلي نبود م شه و رو پيش هايچالش موجود، و ست. با توجه خود براي دقيق راه نق به  ا

ستان دشراي ستان گل سايي به دنبا  اين پژوهش ،ا صت همچنين وها ضع  وها قوت شنا ورزش  زمينه در تهديدات ها ورر

 و بهبود منظوربه را مطلوب راهبردهاي ،موارد اين با در نظر گررتن و آموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتدانش

آموزي دختران دوره دوم ورزش دانش راهبردي موقعيت گويد كهو به اين پرستتش استتاستتي پاستتخ مي كندمي ارائه توستتعه آن

سطه ستان مقطع متو ستان گل ضعي چه در ا ست و ستراتژي و راهبردها چه و ا ستيابي براي هاييا شم و هامأموريت به د  اندازچ

 دارد؟ خود

 شناسيروش

 طريق از راهبردي برنامه تدوين با دارد قصتتد كه راهبردي استتت مطالعات از نوع كاربردي، هدف لحاظ به پژوهش اين روش

ستان آموزيدانش ورزش عملكرد بهبود به هاي علميروش  سا  كياجراي طرح  زمانمدت. نمايد كمك بلندمدت درگلستان  ا

، باالدستتتي استتناد و موجود منابع از كيفي تحقيق بخش در. توصتتيفي بود روش به و ميداني شتتكل ها بهداده آوريجمع و نحوه

شينه ستفاده نظرانصاحب نظر و ادبيات پي سناد و . شد ا سي ا صاحبه، برر نامه و پرسش هاگزارشاطالعات مورد نياز از طريق م

استتتان  وپرورشآموزش كل اداره بدنيتربيت بخش با مرتبد و كارشتتناستتان معاون تحقيق، اين آماري جامعهگردآوري شتتد. 

هاي شهرستان بدنيتربيت كارشناسان ها وشهرستانبدني ها، معاونين تربيتشهرستان وپرورشآموزش ادارات رؤساي گلستان،

ستان ستان گل شناس( 19و معاون و  سيرئمدير،  31) شدند انتخاب شمار تمام صورتبه و نفر بودند 50تعداد به  ا ابزار . كار

سشآوري دادهجمع سشاين  .بود ساختهمحقق نامهها، يك پر شده و البته از نظر  نامهپر شامل  سياري از تحقيقات را  نتايج ب

 ابزار تحقيق شامل: .بودهاي جاي،زين برخوردار نامهوضعيت بهتري نسبت به بسياري از پرسش ازروايي و پايايي نيز 

ساخته محقق صورتبهباز: اين ررم با استفاده از مطالب مندرج در ادبيات پيشينه و  سؤاالتمحتواي  سواتنامه شناسايي پرسش

باز بوده است كه در آن  سؤا  4ها و تهديدات سازمان طراحي شده و شامل شناسايي كلي نقاط قوت و ضع ، ررصت منظوربه

نامه : اين پرسشررصت، تهديد(بيروني )و  قوت، ضع (دروني )نامه عوامل اند. پرسششوندگان نظرات خود را اظهار كردهپرسش

ستفاده از مط شينه و با ا شامل محقق صورتبهالب مندرج در ادبيات پي سايي نقاط قوت و  سؤاالتساخته كه  شنا سته براي  ب

 قوت ( نقاط2 آيتم، 17آموزي با دانش ورزش در ضع  نقاط (1 بخش، چهار شامل ها و تهديدات طراحي شده بودضع ، ررصت

 13آموزي با دانش در ورزش تهديدات (4 آيتم، 13آموزي با دانش ورزش ها درررصتتتت (3 آيتم، 15آموزي با دانش ورزش در

 روايي اي بود.درجه 5-نامه طي  ليكرتپرستشمقياس امتيازدهي  آيتم بودند كه با استتفاده از تحليل عاملي استتخراج شتدند.

دو  از محتوايي روايي براي و امليبراي بررسي روايي سازه از تحليل ع شد. اي تعيينسازه و محتوايي و صوري نظر از نامهپرسش

 محتوا براي پرسشنامه شناسايي سوات روايينسبي ضريب  .شدند استفاده 2و شاخص روايي محتوا 1ضريب نسبي روايي محتوا

بودند. ضتتتريب آلفاي  94/0و  89/0عوامل دروني و بيروني به ترتيب  نامهپرستتتشو براي  92/0شتتتاخص روايي محتوا  و 88/0

ساسبود.  77/0ضريب پايايي برابر  عنوانبهكرونباخ  سش بر ا ستانداردها، روايي و پايايي پر نامه در حد قابل قبو  براي انجام ا

                                              
1. CVR 

2. CVI 
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استتفاده  اساسپيسا ارزار آمارينرم از ،شتدهيآورجمع اطالعات بنديدستته و استتخراج برايستپس . آمد به دستتپژوهش 

ستتطح  عنوانبه 05/0كمك گررته شتتد و ستتطح  (براي روايي ستتازه) يعاملهاي آماري و تحليل ز آزمونها احليلگرديد. در ت

 گررته شد. به كار هاي رراواني، ميان،ين و انحراف معياربراي ارائه اطالعات توصيفي، شاخصه داري در نظر گررته شد.معني

 هایافته

استان گلستان،  وپرورشآموزشبدني و سالمت اداره كل نفر معاون تربيت 1ارراد مورد مطالعه، حاكي از  نتايج جمعيت شناختي

سان تربيت 4 بدني ادارات معاونين تربيت نفر 15ها، شهرستان وپرورشآموزشوساي ادارات ر نفر 15بدني اداره كل، نفر كارشنا

ستان وپرورشآموزش سان تربيت 15ها و شهر شنا ستان وپرورشآموزشبدني در ادارات نفر كار سني شهر و  48ها با ميان،ين 

 آزمونبا استتتتفاده از  ( و مابقي زن بودند.94%مورد مرد ) 47ررد مورد مطالعه،  50ستتتا  بود كه البته از  6انحراف استتتتاندارد 

ستبههاي رريدمن، گويه سش آمدهد ضع بندي قوترتبه منظوربهنامه از پر صتها،  شدند. با ها و تهديدات، اولويتها، رر بندي 

(. براي ارزيابي 4تا  1ها و تهديدات، استخراج گرديد )جداو  ها، ررصتها، ضع تقو بندي، رهرست نهاييتعيين رتبه و اولويت

از ماتريس ارزيابي عوامل دروني  آموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتان گلستتتانعوامل محيد دروني ورزش دانش

ا استفاده از شدت عامل در ضريب اهميت، ها در يك ستون ماتريس قرار گررتند و بها و ضع استفاده شد. در اين ماتريس، قوت

امتيازبندي شدند؛ سپس مشخص شد كه در مجموع به لحاظ عوامل دروني داراي قوت بيشتري در مقايسه با ضع  بوده است. 

سوي دي،ر، ستانورزش دانش بيروني محيد عوامل ارزيابي از  ستان گل سطه ا  ماتريس از آموزي دختران دوره دوم مقطع متو

ستفاده عوامل ارزيابي ستفاده با و گررتند قرار ماتريس ستون يك در و تهديدات هااين ماتريس، ررصت در شد. بيروني ا  از ا

صل شخص اهميت، ضريب در عامل شدت ضربحا سپس م شدند  آموزي دختران دوره دوم ورزش دانش كه شد امتيازبندي 

 .بود ررصت بيشتري نسبت به تهديد داراي بيروني عوامل لحاظ به در مجموع مقطع متوسطه استان گلستان

 بنديرتبه، اولويت تعيين و ميان،ين تعيين هايروش از گيريبهره با گسترده، جلسات اين تحقيق در 1سؤاالتمقدماتي  رهرست

 .شد
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 گلستاندوره دوم مقطع متوسطه استان  آموزي دخترتعيين نقاط قوت در ورزش دانش. 1جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین تعداد نقاط قوت

 83/10 64/0 11/4 27 آموزان به ورزشاشتياق دانش -1

 69/10 76/0 14/4 27 هاي گروهيآموزان به بازيعالقه دانش -2

 56/10 64/0 03/4 27 برگزاري مسابقات ورزشي -3

 06/10 67/0 92/3 27 هاي ورزشياجراي المپيادهاي ورزشي و كانون -4

 87/9 78/0 92/0 27 آموزان به داشتن تركيب بدني مناسبدانش عالقه -5

 74/9 84/0 88/3 27 هاي ژنتيكيوجود تنوع قومي و استعداد -6

 20/8 75/0 55/3 27 آموزيبدني از اجراي مسابقات دانشاستقبا  كارشناسان و معلمان تربيت -7

 83/7 05/1 48/3 27 هاي ضمن خدمتهاي دورهآموزشهدرمند بودن  -8

 28/7 79/0 37/3 27 بدنيهاي آموزشي براي دبيران تربيتبرقراري كارگاه -9

 50/6 98/0 25/3 27 مرجع عنوانبهبدني وجود كتاب درس تربيت -10

 46/6 05/1 22/3 27 برگشت درآمد حاصل از اجاره اماكن ورزشي -11

 09/6 81/0 14/3 27 بدنيرراهم بودن زمينه الزم جهت اجراي كيفي درس تربيت -12

 80/5 82/0 07/3 27 بدنيداشتن نيروهاي متخصص تربيت -13

 06/5 80/0 96/2 27 آموزان ورزشيحمايت والدين از دانش -14

 04/5 61/0 92/2 27 بومي صورتبهتقسيم معلمان متخصص  -15

  36/0 53/3 27 ميان،ين كل

 

 گلستان دوره دوم مقطع متوسطه استان آموزي دخترتعيين نقاط ضع  در ورزش دانش. 2 جدول

 رتبه انحراف معیار میانگین تعداد نقاط ضعف

 02/12 84/0 11/2 27 بدنينبود ارزيابي از عملكرد دبيران تربيت -1

 61/10 78/0 81/2 27 هاي ورزشيكالسآموزان به نبود برنامه براي سوق دادن دانش -2

 54/10 80/0 77/2 27 توجهي به عاليق و نيازهاي ورزشيبي -3

 28/10 81/0 74/2 27 بدنيان،يزگي دبيران تربيتبي -4

 81/9 05/1 77/2 27 بدنيدبيران ورزش به كتاب درس تربيت يتوجهيب -5

 54/9 96/0 62/2 27 توزيع نامناسب امكانات مورد نياز -6

 43/9 97/0 59/2 27 بدنيعدم تشويق مناسب از معلمان تربيت -7

 37/9 93/0 59/2 27 آموزان براي شركت در مسابقات ورزشينصيب ماندن تعداد زيادي از دانشبي -8

 80/8 64/0 48/2 27 ارتقاي شغلي و ايجاد ان،يزه رراهم نبودن زمينه -9

 78/8 25/1 51/2 27 آموزي دخترانهاي سرپوشيده براي ورزش دانشسالننبود  -10

 41/8 89/0 44/2 27 نبود برنامه جامع براي ارراد معاف از ورزش -11

 26/8 93/0 40/2 27 رقدان وسايل و امكانات الزم براي ورزش -12

 89/7 12/1 25/2 27 كمبود تماشاچي در مسابقات ورزشي دختران -13

 81/7 98/0 25/2 27 بدنيكمبود معلم تربيت -14

 69/7 10/0 29/2 27 كمبود رضاها و امكانات جهت برگزاري مسابقات ورزشي -15

 35/7 03/1 18/2 27 وجود موانع مختل  در جذب حاميان مالي -16

 43/6 03/1 07/2 27 ررسودگي و يا غيراستاندارد بودن رضا و تجهيزات ورزشي -17

  53/0 52/2 27 ميان،ين كل



 شريعتی و همکاران گلستان استان متوسطه مقطع دوم دوره دختران آموزيدانش ورزش راهبردي برنامه تدوين

 

322 

 استان گلستان متوسطه مقطع دوم دوره دخترآموزي ها در ورزش دانشتعيين ررصت .3جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین تعداد هافرصت

 96/8 92/0 81/3 27 هاي مختل هاي متفاوت در گلستان و اجراي ورزشوجود اقليم -1

 19/8 77/0 70/3 27 هاي متعددرشتهوجود استعدادهاي ورزشي در  -2

 17/8 83/0 66/3 27 وجود قهرمانان ورزشي زياد در اين استان -3

 91/7 88/0 59/3 27 آموزيارتقاي سطح كمي و كيفي ورزش دانش -4

 33/7 80/0 55/3 27 آموزي مستعدجمعيت باالي دانش -5

 31/7 93/0 48/3 27 بدنيتربيتتغيير ن،رش مسئولين و اوليا نسبت به  -6

 98/6 06/1 29/3 27 هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري ورزشيتوسعه رسانه -7

 67/6 00/1 37/3 27 هاي گردش،ري رراوان در شهرهاي استانررصت -8

 48/6 03/1 33/3 27 رراهم بودن شرايد ادامه تحصيالت عالي -9

 02/6 98/0 14/3 27 جامعهتوجه به ورزش دختران در سطح  -10

 98/5 71/0 25/3 27 بدني و سالمتتوسعه اسناد ررادستي و راهبردي در زمينه تربيت -11

 61/5 71/0 14/3 27 هاي علمي و پژوهشي و مديريت علميتوجه به جنبه -12

 39/5 28/1 96/2 27 بدنيهاي تربيتوجود هنرستان -13

  61/0 41/3 27 ميان،ين كل

 استان گلستان متوسطه مقطع دوم دوره دخترآموزي تعيين تهديدها در ورزش دانش. 4جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین تعداد تهدیدات

 52/8 72/0 70/2 27 عدم وجود برنامه راهبردي مختص استان -1

 94/7 79/0 40/2 27 وپرورشآموزشآموزش محور بودن تفكر مسئولين  -2

 77/7 74/0 37/2 27 آموزيپي در ساختار تشكيالتي ورزش دانشدرتغييرات پي -3

 71/7 84/0 48/2 27 ررهن،ي و مذهبي از موانع پرداختن دختران به ورزش وجود تعصبات -4

 60/7 89/0 48/2 27 كمبود ساعت درس ورزش -5

 56/7 89/0 44/2 27 سنگ بناي ورزش متوسطه عنوانبهضع  ورزش ابتدايي  -6

 12/7 93/0 48/2 27 تركيب بخش ورزش و سالمت و پرورشي -7

 00/7 89/0 22/2 27 كمرنگ بودن ررهنگ سواد حركتي در جامعه -8

 83/6 76/0 23/2 27 آموزيو چاقي جامعه دانش وزناضارهتحركي، بي -9

 37/6 07/0 33/2 27 جذب مربيان نخبهعدم وجود اعتبارات مناسب براي  -10

 29/6 09/1 25/2 27 عدم حمايت اداره ورزش و جوانان استان از ورزش -11

 23/5 80/0 96/1 27 آموزينبود بودجه كاري براي برگزاري مسابقات دانش -12

 08/5 93/0 96/1 27 كمبود بودجه اختصاصي به درس ورزش -13

  51/0 33/2 27 ميان،ين كل

 آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانشتعيين موقعيت استراتژيك كنوني 

 موقعيت تعيين ماتريس براي شتتد. اين استتتفاده بيروني و دروني ماتريس از بيروني و دروني عوامل زمانهم وتحليلتجزيه براي

 هايماتريس، نمره اين تشكيل براي .ررت به كار استان گلستانآموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه ورزش دانش راهبردي

صل آموزي دختران ورزش دانشجاي،اه  تا گررتند قرار عمودي و ارقي ابعاد در بيروني و دروني عوامل ارزيابي هايماتريس از حا
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ستان ستان گل سطه ا شود. اين هايخانه در دوره دوم مقطع متو شخص  سمت شامل و طي  يك در هانمره ماتريس م  قوي و ق

آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان ورزش دانش كنوني استراتژيك ، موقعيت1شوند. شكل مي ضعي  تعيين قسمت

 دهد.را نشان مي گلستان

 

 

 گلستانآموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان ورزش دانش بيروني و دروني عوامل همزمان ماتريس .1 شکل

يلتجزيه به با توجه يابي هايماتريس جبري جمع از حاصتتتل هاينمره و ستتتوات وتحل مل ارز ورزش  خارجي، و داخلي عوا

ستاندانش ستان گل سطه ا  بيان،ر موقعيت اين كه گررته قرار)تهاجمي(  راهبردي همنطق در آموزي دختران دوره دوم مقطع متو

تدوين  در بايستتتمي كهاستتت  ييهاررصتتت داراي بيروني عوامل نظر از و هاقوتدروني داراي عوامل  نظر از كه استتت اين مهم

توجه به  ورزشي،هاي رعاليت گسترش و توسعه جهت در بيشتر بايد راهبردها موقعيت، اين به با توجه .گررت بهره آن از برنامه

شندعاليق دانش شندها رعاليت كاهش يا ن،هداري و حفظ جهت در كمتر و آموزان و توجه ويژه به دبيران با ستفاده از  .با با ا

 3راهبرد تهاجمي،  6(. در مرحله بعدي، 5ها استتتتخراج شتتتد )جدو  روش تحليل ماتريس ستتتوات راهبردهاي متناظر با گويه

 .(6تدارعي تدوين شد )جدو   راهبرد 1راهبرد رقابتي و  2كارانه، راهبرد محارظه
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 SWOTهاي متناظر با رهرست ردراهب .5 جدول

 عوامل داخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجي

 هاقوت

S1- ژنتيكي هاياستعداد و قومي تنوع وجود 

S2- گروهي يهايباز به آموزاندانش عالقه 

S3- ورزشي مسابقات برگزاري 

S4- ورزش به آموزاندانش اقياشت 

S5-  ستقبا سان ا شنا  از بدنيتربيت معلمان و كار

 آموزيدانش مسابقات اجراي

S6- يبدن بيترك داشتتتتن به آموزاندانش عالقه 

 مناسب

S7- بدنيتربيت متخصص يروهاين داشتن 

S8- يبوم صورتبه متخصص معلمان ميتقس 

S9- مرجع عنوانبه بدنيتربيت درس كتاب وجود 

S10- يورزش آموزاندانش از نيوالد تيحما 

S11- كانون ورزشتتتي ادهاييالمپ ياجرا  يهاو 

 ورزشي

S12- يفيك ياجرا جهت الزم نهيزم بودن رراهم 

 بدنيتربيت درس

S13- دبيران براي آموزشتتتي هايكارگاه برقراري 

 بدنيتربيت

S14- ضتتمن يهادوره يهاآموزش بودن هدرمند 

 خدمت

S15- مد برگشتتتت جاره از حاصتتتل درآ ماكن ا  ا

 ورزشي

 هاضعف

W1- يده هايستتتتالن نبود  ورزش براي ستتترپوشتتت

 دختران آموزيدانش

W2- ندارديغ اي و يررستتتودگ تا  و رضتتتا بودن راستتت

 يورزش زاتيتجه

W3- بدنيتربيت دبيران ان،يزگيبي 

W4- ورزش يبرا الزم امكانات و ليوسا رقدان 

W5- ازين مورد امكانات نامناسب عيتوز 

W6- ورزشي نيازهاي و عاليق به توجهيبي 

W7- مه نبود نا  به آموزاندانش دادن ستتتوق براي بر

 ورزشي هايكالس

W8- ورزش از معاف ارراد براي جامع برنامه نبود 

W9- يببي ندن نصتتت عداد ما يادي ت  آموزاندانش از ز

 ورزشي مسابقات در شركت براي

W10- ها كمبود نات و رضتتتتا كا هت ام  برگزاري ج

 ورزشي مسابقات

W11- دختران يورزش مسابقات در يتماشاچ كمبود 

W12- يمال انيحام جذب در مختل  موانع وجود 

W13- بدنيتربيت معلمان از مناسب تشويق عدم 

W14- زهيان، جاديا و يشغل يارتقا نهيزم نبودن رراهم 

W15- بدنيتربيت معلم كمبود 

W16- بدنيتربيت دبيران عملكرد از ارزيابي نبود 

W17- بدنيتربيت درس كتاب نبودن دسترس در 

 هافرصت

O1- يبدنتيترب يهاهنرستان وجود 

O2- عالي تحصيالت ادامه شرايد بودن رراهم 

O3- مستعد يآموزدانش يباال تيجمع 

O4- جامعه سطح در دختران ورزش به توجه 

O5- يورزش ينوشتار و يداريشن ،يداريد يهارسانه توسعه 

O6- مختل  يهاورزش ياجرا و گلستان در متفاوت يهامياقل وجود 

O7- استان يشهرها در رراوان يگردش،ر يهاررصت 

O8- استان نيا در اديز يورزش قهرمانان وجود 

O9- متعدد هايرشته در ورزشي استعدادهاي وجود 

O10- و يبدنتيترب نهيزم در يراهبرد و يررادستتتت استتتناد توستتتعه 

 سالمت

O11- يعلم تيريمد و پژوهشي و يعلم يهاجنبه به توجه 

O12- بدنيتربيت به نسبت اياول و نيمسئول ن،رش رييتغ 

O13- يآموزدانش ورزش يفيك و يكم سطح يارتقا 

 استراتژي تهاجمي

SO1- آموزي استتتان راهبردي دانش هتدوين برنام

 گلستان در مقطع متوسطه دوم

SO2- تمركز ورزشتتي،هاي رشتتته بندياولويت 

مورق و مورد عالقه  ورزشتتيهاي رشتتته بر بيشتتتر

در  ستترزمين آمايش نظام و توجه به آموزاندانش

 آموزي استانورزش دانش

SO3- نايي ياندانش و كردن محور دا  كردن بن

 آموزي استاندانش ورزش

SO4- و ورزشتتي اردوهاي و مستتابقات ميزباني 

هاي اعزام و استتتاني مستتابقات نظام ستتاماندهي

 كشوري

SO5-  نگ ورزش و نه كردن رره هادي ترويج و ن

 آموزانتوجه به عاليق دانش

-SO6 سيل ستفاده از پتان  عنوانبه هاي حمايتيا

 ورزش در پيشررت همحرك نيروي

 كارانهاستراتژي محافظه

WO1- هابه برنامه بخشيدن تنوع 

WO2- سع ساخت و كمي هتو  ها و امكاناتكيفي زير

 ورزشي استان

WO3- ها و بدني و برنامهتوجه ويژه به دبيران تربيت

 استان ورزش هاي آنها دران،يزه

 

 تهدیدات
T1- استان مختص راهبردي برنامه وجود عدم 

T2- ورزش درس ساعت كمبود 

T3- ورزش درس به ياختصاص بودجه كمبود 

T4- آموزيدانش مسابقات برگزاري براي كاري بودجه نبود 

T5- نخبه انيمرب جذب يبرا مناسب اعتبارات وجود عدم 

T6-  متوسطه ورزش بناي سنگ عنوانبه ابتدايي ورزش ضع 

T7- وپرورشآموزش نيمسئول تفكر بودن محور آموزش 

T8- پرورشي و سالمت و ورزش بخش بيترك 

T9- يآموزدانش ورزش يالتيتشك ساختار در يپدريپ راتييتغ 

T10- جامعه در يحركت سواد ررهنگ بودن كمرنگ 

T11- دختران پرداختن موانع از متفاوت هايمذهب و هاررهنگ وجود 

 ورزش به

T12- ورزش از استان جوانان و ورزش اداره تيحما عدم 

 استراتژي رقابتي
-ST1 كاري يت و هم ما  و مدارس ورزش از ح

 هاآموزش،اه

-ST2 در ررهنگ و اخالق همقول به ويژه توجه 

 استان محلي و بوميهاي ورزش هتوسع و ورزش

 استراتژي تدافعي
-WT1 جذب و تخصتتتيص  جامع نظام ستتتازيپياده

بارات يابي اعت يت از و ارز ما نابع مختل  ح  ورزش م

 استان
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 استان گلستان متوسطه مقطع دوم دوره دخترآموزي هاي عملياتي ورزش دانشها و برنامهراهبرد .6 جدول

 هاي عملیاتي متناظربرنامه راهبرد

راهبردي ورزش  هتدوين برنام

آموز استان دختران دانش

گلستان در دوره دوم مقطع 

 متوسطه

 

 محترم ركليمد رياست به گلستان استان آموزيدانش ورزش عالي شوراي تشكيل*

 آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانش راهبردي هبرنام اجراي و تهيه*

 ي تابعهاادارات شهرستان كل براي تمامي هادار راهبردي هبرنام اجراي لزوم*

 راهبردي هبرنام اجراي و تهيه بهها شهرستان وپرورشآموزشادارات  الزام*

 دقيق هماهيان و ساليانه ورزشي تقويم ازها شهرستان وپرورشآموزشادارات  لزوم تبعيت*

 ماهيانه و هفت،ي ورزشيهاي سانس خصوص در عملكرد گزارش و تقويم هارائ به ورزشي اماكن الزام*

 اساس بر آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانش كنتر  و نظارت عملكرد، ارزيابي*

 شدهنيتدو هبرنام

شته بندياولويت شي، هاير  ورز

ته بيشتتتتر تمركز هاي بر رشتتت

مورق و مورد عالقتته  ورزشتتتي

بهدانش جه  ظام آموزان و تو  ن

 آمايش سرزمين

 منطقه هر آموزاندانش عاليق به توجه با ورزشيهاي رشته بندياولويت نظام*

 آنها مورقيت و عملكرد بر اساس منابع و امكانات توزيع*

 هرسالهآموزي مسابقات آن در سطح دانش كه هاييآموزان و رشتهمورد عالقه دانش ورزشيهاي رشته شناسايي*

 آنها روي گذاريسرمايه و شودمي برگزار

 نيازسنجي مطالعات انجام و مختل  مناطق هپيشين بررسي با ورزش در سرزمين آمايش نظام كارگيريبه*

نايي ياندانش و كردن محوردا  بن

آمتتوزي ورزش دانتتش كتتردن

دختران دوره دوم مقطع متوسطه 

 استان گلستان

 استان ورزش درها دانش،اه بدنيتربيت هرشت علمي نخب،ان كارگيريبهو  جذب*

 دانش،اهي استادان از گيريبهره با ورزش معلمان براي كاربردي خدمت ضمنهاي برگزاري كالس*

 علمي كارشناسان و نظرانصاحب استادان، مشاركت با گلستان آموزيدانش ورزش ركر اتاق تشكيل*

 جلستتات مختل ، علمي، هايطريق تشتتكيل كميته از استتتان ورزش در دانش مديريت نظام ستتازيپياده*

 تجربيات انتقا  و انديشيهم

 استان ورزش در پژوهش براي اعتبار تعيين*

 استان ورزش پژوهشيهاي اولويت راستاي در دانش،اهيهاي نامهپايان از مديريتي و مالي حمايت*

باني قات ميز هاي و مستتتاب  اردو

ندهي و ورزشتتتي ما ظام ستتتا  ن

اي هاعزام و استتتتاني مستتتابقات

 كشوري

 معتبر ورزشي رويدادهاي ميزباني دست آوردنتالش براي به*

 پرهزينه و بيهودههاي اعزام از جلوگيري كشوري و مسابقات به ورزشيهاي تيم هدرمند اعزام*

 و تشويق مناسب رسانياطالع طريق از تماشاگران بيشتر جذبهاي كارگيري سياستبه*

 منظمهاي ليگ برگزاري بر تأكيد با استان داخلي مسابقات نظام كيفي و كمي هتوسع*

 

 ررهنگ كردن نهادينه و ترويج

ورزش و تتتوجتته بتته عتتاليتتق 

 آموزاندانش

 ويژه توجه طريق از شانعالقه مورد ورزش به پرداختن براي آموزاندانش تمامي گررتن نظر در*

 آموزاندانش در عالقه و ايجاد و نشاط شادابي ايجاد براياي مدرسهدرون مسابقات گررتن نظر در*

 آن كردن نهادينه و بدنيتربيت علم با رابطه در سخنراني براي سرد يا بارندگيهاي روز از استفاده*

 ورزشي رضاهاي و امكانات تمامي از بهينه استفاده بر تأكيد*

 اوليا حتي و معلمان بهداشت، مربي معاونين، مدير، ازجملهاي مدرسه درونهاي ظرريت تمامي از استفاده*

 هاي حمايتياستفاده از پتانسيل

 پيشررت همحرك نيروي عنوانبه

آموزي دختران ورزش دانش در

ستان  سطه ا دوره دوم مقطع متو

 گلستان

 گلستان استان در اقوام كمانرن،ين پتانسيل از استفاده براي تالش*

 مرجع عنوانبه بدنيتربيت درس كتاب از استفاده براي دبيران ترغيب*

 ورزشي آموزاندانش حامي عنوانبه والدين نقش از استفاده*

 هاي ورزشيحمايت از المپياد*

 دختران جامعه به ويژه توجه لزوم*

 هابرنامه به بخشيدن تنوع

 

 

 

 ورزش امر تسهيل در حمايتيهاي كمك از استفاده براي نهادها دي،ر مشاركت از استفاده*

 دهد پوشش ورزشيهاي برنامه در هم را بيمار يا معلو  ارراد كه هاييبرنامه از استفاده لزوم*

 آموزاندانش گسترده پوشش منظوربه آنها مسابقات و ممكنهاي رشته تمامي گنجاندن لزوم*

 باز يهارضا وها سالن از حداكثري استفاده*

 هازيرساخت كيفي و كمي هتوسع

 استان ورزشي امكانات و

 سرزمين آمايش به توجه با و شهرستان هر ورزشي هسران كسري مطابق جديد ورزشي اماكن ساخت*

 آموزان دختر قابل استفاده باشدورزشي كه براي دانش رضاهاي و دختران هويژ ورزشي اماكن تكميل و ساخت*

 استان سطح در امكانات عادالنه توزيع*

 احداث دست در روباز و سرپوشيده ورزشي اماكن تجهيز و تكميل*



 شريعتی و همکاران گلستان استان متوسطه مقطع دوم دوره دختران آموزيدانش ورزش راهبردي برنامه تدوين

 

326 

 ساخت در ... و مسلح نيروهاي ها،دانش،اه ها،شهرداري ،وپرورشآموزشهاي پتانسيل از گيريبهره و ارتباطات*

 ورزشي اماكن از و استفاده توسعه و

 ورزشي اماكن تكميل و ساخت در مردم اجتماعيهاي مشاركت جلب*

 محروم مناطق و روستاها بر تأكيد با خيرين كنندگان ووق هاي ظرريت از استفاده*

بدني توجه ويژه به دبيران تربيت

مه ها درها و ان،يزهو برنا  هاي آن

آموزي دختران دوره ورزش دانش

تان  طه استتت دوم مقطع متوستتت

 گلستان

 خدمت ضمناي دورههاي آموزش برگزاري لزوم*

 سا  طو  در مستمر عملكرد ارزيابي نظام از استفاده*

 آنها ويژههاي برنامه دادن قرار توجه مورد*

 اليق دبيران براي ترريع و تشويق نظام از استفاده*

 دبيران براي ويژه تفريحي و مفرحهاي برنامه گررتن نظر در*

 ورزش از حمتتايتتت و همكتتاري

 هاآموزش،اه و مدارس

آموزي دختران دوره دوم مقطع ورزش دانش جامع هبرنام اجراي و تهيه به استتتتان وپرورشآموزش ترغيب*

 متوسطه استان گلستان

شي اماكن قرار دادن اختيار رايزني در*  ساعات در آموزان دختردانش ورزش به ورزش كل هادار مالكيت با ورز

 بالاستفاده

 ورزش هزمين در استان برتر مدارس تجهيز و حمايت طرح اجراي*

 الملليبين و ملي استاني، آورمدا  آموزاندانش از تجليل و حمايت طرح اجراي*

 مدارس بين ورزشيهاي ليگ واي دوره مسابقات برگزاري به وپرورشآموزشو همكاري  دبيرانترغيب *

 استعدادياب و مورق ورزشي معلمان از تجليل و انتخاب* 

جه ل به ويژه تو  و اخالق همقو

نگ ع و ورزش در رره  هتوستتت

 استان محلي و بوميهاي ورزش

 

 اخالقي ضدهاي پديده از ورزشي رضاهاي سازيسالم*

 ورزشي ميادين اخالقيهاي جلوه كشيدن تصوير به*

 اجتماعي مفاسد از پيش،يري و سالمت در ورزش نقش براي ايجاد آگاهي ازها خانواده دعوت از*

 ورزشيهاي رعاليت وها برنامه در هنري ورزشي و بزرگهاي شخصيت از دعوت*

 استان مناطق از يك هر محلي و بوميهاي بازي گسترش و احيا*

جذب و  جامع نظام ستتازيپياده

 و ارزيابي تخصتتتيص اعتبارات،

يت از نابع مختل  حما ورزش  م

آموزي دختران دوره دوم دانش

 مقطع متوسطه استان

 جذب حاميان مالي به هاي ورزشيتشويق تيم*

 آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانش در داوطلبيهاي ظرريت از استفاده* 

 ورزشي امكانات و رضاها از استفادههاي تعرره نرخ اعما *

 مردمي ماليهاي كمك جذب و مردم اجتماعيهاي مشاركت جذب*

 گیرينتیجه و بحث

ستراتژيهدف از اين پژوهش تحليل وضعيت موجود، تعيين موقعيت راهبردي و تدوين و اولويت آموزي ورزش دانشهاي بندي ا

ورزش بدني و بود. نتايج تحقيق نشتتان داد كه موقعيت استتتراتژيك تربيت دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتان گلستتتان

ستاندانش ستان گل سطه ا شد  آموزي دختران دوره دوم مقطع متو ستراتژي تهاجمي با در موقعيت تهاجمي قرار دارد. اگر نوع ا

شان ست و مين شرايد ممكن ا سازمان در بهترين  ست كه  صتدهنده آن ا ستفاده از رر ست،يها، قوتتواند با ا شاي ها و ها، 

 ها بهره گيرد.هاي خود، براي به حداكثر رساندن موقعيتمزيت

SO1- هاي تعليم و تربيت : اصالح و روزآمد كردن روشدختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان راهبردي هبرنام تدوين

ست. ازجملههاي رعا ، گروهي و خالق بر روش تأكيدبا  سله وجود موارد مورد نظر در تدوين برنامه ا ها برنامه مختل  مراتبسل

سائل تمامي به آنها و توجه مناسب اجراي وآموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه ورزش دانش در  خواهد موجب موجود، م

 اهتمام و هاي استاندرازمدت با توجه به ظرريتهاي ريزيبرنامه شود. تسهيل بيشتر هرچه توسعه و بهبود، و رشد روند تا شد

سبب اجراي در شد آنها   كاهش موازيهاي رعاليت و شدهايجاد  كالن اهداف تحقق جهت در بخشوحدت چارچوبي خواهد 

ستاي در تالش و يابد آموزي دختران ورزش دانش عملكرد ارزيابيو  كنتر  براي معياريهمچنين  گيرد. قرار اهداف به نيل را

 كند.مي رراهم دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان
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SO2- شتهاولويت شي،هاي بندي ر شتر تمركز ورز شته بر بي شيهاي ر  نظام به توجه آموزان بادانش عالقه و مورد مورق ورز

 برقراري با ورزش در سرزمين آمايش :متوسطه استان گلستانآموزي دختران دوره دوم مقطع ورزش دانش در سرزمين آمايش

سان،هاي مقوله بين ارتباط ضا، ان  در گذاريسرمايه بنابراين. كندمي رراهم بهينه را وريبهره هرعاليت زمين و عالقه امكانات، ر

 نشان آن به بيشتري عالقه بومي ارراد كه هاييورزش بربيشتر  تمركز و موجودهاي قابليت و استعدادها بر اساس شهرستان هر

 مثا  عنوانبه .ارزايش دهد راآموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتتطه ورزش دانش وريبهره و كارايي تواندمي دهند،مي

 از هركدام در خاستتتت،اهي داراي جداگانه صتتتورتبه هركدام محلي و بومي هايورزش كاراته، بدمينتون، واليبا ، بستتتكتبا ،

 تواندگستان مي استان زا منطقه هر دردختر دوره دوم مقطع متوسطه  آموزاندانش عاليق به توجه كه هستند استانهاي شهر

 .گردد واقع ثمر مثمر اهداف پيشبرد در

SO3- مسلم آنچه :آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانش كردن بنياندانش و محور كردندانايي 

ست سطه ورزش دانش امور هادار هنحو ا ستان درآموزي دختران دوره دوم مقطع متو شته از ترعلمي بايد ا  بر روند متكي گذ

سعه و تحقيق شد تو سعههاي برنامه در. با ست بخش در نيز تو  بر همواره اجرايي اقدامات و راهبردها كيفي، اهداف ها،سيا

 و آموزشي و علمي تحقيقاتي،هاي زمينه كردن رراهم توسعه، دوم و او هاي برنامه در .است شده تأكيد ورزش كردن علمي

صي و هاي رنيمهارت ارتقاي همچنين ص شررت به با توجه تخ ساني نيروي رني دانش ارزايش هاي جهان،پي صص ان  متخ

 وجود توسعه سوم هبرنام اجرايي راهكارهاي در كه جامع طرح هاي تدوينضرورت از يكي هاست.برنامه كيفي اهداف ازجمله

ست بدنيتربيت امر كردن علمي دارد، ضوع اين شدن عملياتي براي .ا سئوالن و مديران وجود مو ص م  هبدن در كردهليتح

 -علمي نيازهاي توانندمي تكميلي با تحصتتيالت معلمان .كرد تلقي قوت ررصتتت و يك عنوانبه توانمي را استتتان ورزش

 را آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستانورزش دانش بيشتر هرچه و دهند پوشش را استان ورزش تحقيقاتي

 .مساعدت نمايند شدن علمي طرف به

SO4- سابقات ميزباني شي اردوهاي و م ستاني و  ملي ورز سابقات ا ساماندهي نظام م شوري هاياعزامو  سابقه و رقابت: ك  م

 از يكي آن مناسب تكرار و صحيح شكل در رقابت. دهدمي ان،يزه آنها به و بوده بخشلذت و شيرين آموزاندانش براي هميشه

صلي عوامل  قادر را آموزاندانش و است روزانه تمرينات براي مهمي و كاري ان،يزشگاهي  رقابت .است ورزشكاران پيشررت ا

سمي بازي در را تمرينات همرحل در شدهآموخته تاكتيكي و هاي تكنيكيمهارت تا سازدمي ستراتژي در گيرند كار به ر . اين ا

 است. بدنيتربيتراستاي تحقق اهداف درس 

SO5- به كشتتور، ورزش هتوستتع مختل هاي برنامه در :آموزاندانش عاليق به توجه و ورزش ررهنگ كردن نهادينه و ترويج 

شاركت ارزايش شيهاي رعاليت در آموزاندانش م ست شده تأكيد ورز  به توجه با كه ورزش ررهنگ كردن نهادينه و ترويج .ا

سترش را عمر طو  در ورزش ررهنگ تواندمي ارتد،مي اتفاق شكل بهترين به آموزاندانش عاليق ها رعاليت هدامن بايد .دهد گ

 گردند. مرتفع و امكانات وسايل كمبود يا هزينه زمان، مانندها رعاليت در شركت موانع و شود ترگسترده

SO6- آموزي دختران دوره دوم مقطع ورزش دانش در پيشتتررت همحرك نيروي عنوانبه هاي حمايتيده از پتانستتيلاستتتفا

ستان ستان گل سطه ا سيل :متو سيار نقش هاي حمايتيپتان شررت در مؤثري ب آموزي دختران دوره دوم مقطع ورزش دانش پي

ستان ستان گل سطه ا ستان درمختل   اقوام وجود .دارند متو ستان، ا ستفاده گل  براي مرجع عنوانبه بدنيتربيت درس كتاب از ا

 بودن و رراهم ورزشتتيهاي المپياد قالب در متعدد مستتابقات وجود ورزشتتي، آموزاندانش حامي عنوانبه والدين نقش دبيران،

 رراهم راها قوت وها ررصت از حداكثري هاستفاد هزمين مسائل مرتبد،و  دختران جامعه به توجه درس، اين كيفي اجراي زمينه

 آورد.مي
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WO1- ستاي تحقق اهداف درس تربيت :هابرنامه به بخشيدن تنوع ستراتژي در را مبني بر ايجاد  دشدهييتأبدني تبيين و اين ا

سه هاي الزم براي نقشهاي يادگيري و رراهم آوردن زمينهاي از محيدشبكه ست و  منزلهبهآرريني مدر كانون كسب تجربيات ا

هاي ورزشي ررصت مناسب اي و مسابقات و كانونمدرسهالمپيادهاي ورزشي درون ازجملههاي روق برنامه در حا  حاضر رعاليت

 ها هستند.براي عموميت بخشيدن به اين رعاليت

WO2- سع ساخت كيفي و كمي هتو شي در  امكانات ها وزير ستان آموزي ورزش دانشورز سطه ا دختران دوره دوم مقطع متو

ستان  ازهايي مجموعه آوردن رراهم مستلزم ورزش، و بدنيتربيتهاي برنامه مورق و مطلوب اجراي و مديريت شك بدون :گل

ست امكانات و شرايد سعه و ايجاد آنها ترينمهم شرايد، اين ههم رأس در. ا سات و اماكن از مطلوب برداريبهره و تو سي  تأ

 رضاهايي كه و طراحي ساخت .اين رضاهاست به مندانعالقه آسان دسترسي منظوربه الزم تسهيالت ساختن رراهم و ورزشي

سب ستفاده منا سيتي دانشو با توجه به تفاوت دختران جامعه ا شد، از اهميت خاص برخوردار خواهد بودهاي جن لذا  .آموزان با

ضاها و اماكن ورزشي  سازمان نوسازي، وپرورشآموزشبايد عالوه بر تدوين نظام جامع ر ، گامي نيز در جهت توسعه همكاري با 

 .برداشت در حكم متولي اصلي نوسازي و تجهيز مدارس

WO3- دوره دوم مقطع متوستتطه  آموزي دخترانورزش دانش درهاي آنها و ان،يزهها برنامه و بدنيتربيت دبيران به ويژه توجه

ستان گلستان ستراتژيآموزش و توسعه حرره :ا ساني از ا -2017ايالت كنتاكي )هاي مهم در انجمن ورزشي مدارس اي منابع ان

ست( 2012 ست. منابع ا سو با اين تحقيق ا ساني كه هم . شوندمي محسوب سازمان آن هايدارايي ترينمهم سازمان در هر ان

شود. وجود نيروهاي متخصص امروزه توانمندسازي يكي از ابزارهاي سودمند ارتقاي كيفي كاركنان و ارزايش اثربخشي تلقي مي

وري و ايجاد تحولي مثبت و ستتتازنده در نظام تعليم و تربيت راهكارها براي ارزايش بهره ترينمهمبدني يكي از در حوزه تربيت

 .است

ST1- ش،اه و مدارس زشور از حمايت و همكاري ستاي توجه ويژه بههاآموز ستراتژي در را آموزي دختران ورزش دانش : اين ا

ستان ستان گل سطه ا ست دوره دوم مقطع متو سطهبه ، ورزش مدارسا ستردگي نفرات، و حجم وا شار گ ستعدادها از سر  و ا

شيقابليت ست هاي ورز ستيبه اگر كه ا سزايي نقش شود، هدايت در شاط و پويايي در ب شت؛ همچنين  خواهد جامعه ن دا

يابي به اهداف درس بدني و ورزش مدارس ضتتمن توستتعه هويت واقعي آن، شتترايطي را براي دستتتحمايت از جاي،اه تربيت

 كند.بدني رراهم ميتربيت

ST2- آن ورزشهاي توانايي از يكي: استان محلي و بوميهاي ورزش هتوسع و ورزش در ررهنگ و اخالق همقول به ويژه توجه 

 از جوييبرتري حس ارضاي و بدن سالمتي آن، با همراه كه است اخالقي رضايل ازهايي مجموعه پرورش براي محلي كه است

ست آن جامعه ررهنگ هدهندانعكاساي آينه چون جامعه، هر ورزش ازآنجاكه .دارد پي در نيز را سالم راه سع شكبي ،ا  هتو

 .باشند زمينه اين در مؤثر گامي توانندمي دارند، مذهبي و ملي باورهاي در ريشه اينكه دليل به محلي و هاي بوميورزش

WT1- آموزي دختران دوره ورزش دانش مختل  منابع از حمايت و ارزيابي اعتبارات، تخصيص و جذب جامع نظام سازيپياده

ستان ستان گل سطه ا سيل :دوم مقطع متو سيار نقش هاي حمايتيپتان شررت در مؤثري ب اتكاي  .دارند آموزيدانش ورزش پي

به بودجه عمومي كشور و ضع  در جذب حمايت مالي و درآمدزايي از يك سو و ضع  اعتبارات دولتي از سوي دي،ر  ازحدبيش

گيري از آن بنيادهاي مالي و درآمدي را تقويت و گستتترش دهيم. منجر شتتد تا در پي يارتن راهبردي باشتتيم كه بتوان با بهره

شت موزيآدانش ورزش در اعتبارات جذب در قوت نقاط از يكي شي اماكن اجاره برگ ست ورز ست كاري البته كه ا  از بايد و ني

ورزش و همچنين برگزاري  در گذاريستترمايه براي خصتتوصتتي بخش تمايل مردمي،هاي كمك مانند هاييررصتتت وجود
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كه ظرريت و ررصتتتي مناستتب براي  آموزان دختر در ستتطوح مختل  مدرستته، شتتهرستتتان و استتتانرويدادهاي ورزشتتي دانش

 شود، استفاده نمود.و بازاريابي تلقي مي ييبازارگرا

يلتوان گفت در مجموع مي آموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتتطه ورزش دانش تدوين برنامه راهبردي مختص در هاتحل

ورزشي هاي بندي رشتهاولويت، استان يهاتيظرربا توجه به ها برنامه مختل  مراتبسلسله وجودنشان داد كه:  استان گلستان

شتر تمركز و شته بر بي شيهاي ر محور ، داناييورزش در سرزمين آمايش نظام به توجه آموزان بادانش عالقه و مورد مورق ورز

ورزش و  ررهنگ كردن نهادينه و ترويج ،مستتابقات نظام ستتاماندهي ،آموزي دخترانورزش دانش كردن بنياندانش و كردن

ستفا سيلا ورزش  مختل  منابع از حمايت و ارزيابي اعتبارات، تخصيص و جذب جامع نظام سازيپياده هاي حمايتي،ده از پتان

آموزي بدني و ورزش دانشدار در تربيت، شتتش راهبرد اولويتآموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتان گلستتتاندانش

ستند. شان داد نت ه ستان در منطقه ورزش دانش كهايج ن ستان گل سطه ا  دارد. قرار تهاجميآموزي دختران دوره دوم مقطع متو

شتر بايد راهبردها جهيدرنت سعه جهت در بي سترش و تو شند راهبردي همنطق ها در اينرعاليت گ  تحليل پايه بنابراين بر؛ با

ستبه اطالعات سئوالن به توان، ميآمدهد ستراتژي نمود كمك مربوطه مديران و م هاي تهاجمي بتوانند به اهداف تا با تكيه بر ا

ست يابند صت متعالي خود د ستفاده از رر ست،يها، قوتو با ا شاي ساندن موقعيتها و مزيتها،  ها هاي خود، براي به حداكثر ر

 .بهره گيرد

آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه ورزش دانشبدني و دهد كه موقعيت استراتژيك تربيتهاي اين پژوهش نشان مييارته

ستان ستان گل شرايد تهاجمي قرار دارد،  ا سالم و رعا  در دانش 12، رونيازادر  سبك زندگي  سعه  ستراتژي براي تو آموزان ا

 شود:تبيين شده است كه بر اساس آن پيشنهاد مي

 با چند استان مورق در اين زمينه تطبيق داده شود. گلستان،دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان برنامه استراتژيك 

آموزي دختران دوره دوم مقطع متوسطه ورزش دانش، نقشه استراتژي و مد  اجرايي استراتژي شدهنيتدوبه استراتژي  با توجه

 ترسيم گردد. استان گلستان

آموزي دختران دوره دوم مقطع متوستتطه استتتان شورزش دانهاي عملياتي ها و مد  اجرايي آن، برنامهبا بررستتي استتتراتژي

 تدوين شود. گلستان
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Abstract 

Objective: The aim of this work was to develop a strategic plan for the girls high school student exercise 

in the Golestan Province. 

Methodology: The present study is a descriptive-methodically one and is a strategic study in an applied 

research work. The statistical population of this study consisted of all the deputy managers and experts 

related to the physical education division of education directorate of the Golestan Province, the heads 

of education departments of cities, and the physical education experts of the cities, among whom 50 

subjects were selected as the censues, which was determined based on five to ten times the number of 

questions of the developed strategic plan. The questionnaire was designed based on a researcher-made 

survey and using qualification based on the statistical methods. In order to determine the validity of the 

questionnaire, the face, content, and construct validity were assessed. In the construct validity, the 

explanatory factor analysis, and in the content validity evaluation, CVR and CVI were calculated. 

Results  : Using the  Friedman's table, all questions were prioritized in the internal factor evaluation 

matrix in the order of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The girls in the secondary course 

of the secondary schools were generally more powerful than the weakness in terms of the internal 

factors. On the other hand, evaluation of the external factors of student sport was used by the external 

factors’ matrix. Thus, sport students generally have more opportunities than threats in terms of the 

external factors. Finally, twelve strategies were extracted and split into operational programs. The 

exercise of the girls of secondary course of the secondary schools in the Golestan Province was placed 

at the SO region. 

Conclusion: As the results of the strategic plan for the province regarding the prioritization of sports, 

the strategies should be focused more on the development and expansion of activities in this strategic 

area. Based upon the information obtained and analyzed can help the provincial officials and managers 

to resolve the weaknesses, and use the strengths to maximize the opportunities based on the SO 

strategies. 
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