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 چکیده

در گیالن ورزش در کنار زندگی مردم شکل گرفته است ، تنوع مشاغل و کار در مزارع ، شالیزارها و 

جنگل ها موجب شکل گیری فعالیت های مختلف در این مناطق گردیده است ، کشتی نیز نوعی از ورزش 

ید هدف از این تحقیق تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدبومی گیالنی ها محسوب می شود . 

ورزش کشتی گیله مردی در گیالن می باشد . روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه 

و متخصصان کشتی و سایر عالقمندان به ورزش کشتی مربیان آماری تحقیق از ورزشکاران، پیشکسوتان، 

نفر 991ورگان طریق جدول ماز تعداد نمونه نفر بوده اند،  95۱که در آن جامعه  آماری است گیله مردی 

 اندازه راستا برای ابزار ننظرات  مربیان و کشتی گیران و سایرین استفاد شده است . در ایبدست آمدو از  

و پایایی پرسشنامه با اجماع  روایی .است اده شده فاست( 91۱1قهرمانی و همکاران ) ،از پرسشنامه گیری

 و ادبیات مطالعه با اول گام در عوامل این شد ،تایید  (α =0/932) نظر خبرگان و آزمون الفای کرونباخ 

 آزمون از استفاده با قوت و ضعف و فرصت و تهدید عوامل ، بعد گام در . شد استخراج و پیشینه تحقیق

در جهت  بین مسئوالن و افراد روستایی اتحاد و همدلی که داد نشان شدند . یافته ها بندی رتبه فریدمن

مسئوالن ورزشی و تدوین برنامه های  رویکرد ملیو  قوت نقاط عنوان به مردیاهداف کشتی گیله پیشبرد 

دیدگاه مناسب دولت  .باشند می ضعف نقاط از در حوزه زمانی معین و اجرای مرحله به مرحله آن  جامع

در به روز کردن اماکن ، فضاها و تجهیزات ورزشی توام با فناوری روز دنیا از فرصت های مهم است که 

مدیریت  نظام بودن درگیر همچنین وواند پشتوانه بسیار قوی برای توسعه این ورزش سنتی گردد می ت

  .شدند شناخته کشورکشتی گیله مردی  ورزش عنوان تهدیدهای به و ورزش، در دولتی

 
 

 

واژگان کلیدی: ورزش بومی ، کشتی گیله مردی ، قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها ، تهدیدها 


