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6831دانشگاه تهران ـ  علمی هیئتعضو   

 به قرار زیر است: یا ژهیوهدف تحقیق حاضر طراحی نظام جامع کشتی ایران است که این هدف دارای اهداف 

ان، . امکانات فیزیکی، نیروی انسانی شامل مدیران، مربی1بررسی وضع موجود کشتی کشور از نظر 

وضعیت مدال های کسب شده از بدو شرکت ایران در . 3. وضعیت اعتبارات اختصاص یافته 2داوران،ورزشکاران. 

فرصت و  -نقاط قوت و ضعف. تحلیل 5. تعیین اولویت های مهم در توسعه کشتی 2 2002المپیک ها تا سال 

. تدوین 8در کشتی  ITبررسی وضعیت  -7کشور و فیال  6انجام مطالعات تطبیقی در  -6تهدید در کشتی ایران 

. بررسی وضعیت ساختار فدراسیون کشتی از ابعاد ساختار، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز 9شاخص های ارزشیابی 

 . طراحی ساختار بهینه 11و ...  مأموریت. تدوین استراتژی، 10

ر و پایایی مورد قبول بودند پرسشنامه که دارای اعتبا 12در نظر گرفته شد که از  آماریجامعه  5بدین منظور 

توصیفی و استنباطی برای این تحقیق استفاده شد. در نتیجه وضعیت  آماری. از روش های آمد به عملاستفاده 

توسعه کشتی توسط جامعه اولویت مهم در  37موجود ذکر شده در اهداف تحقیق مشخص گردید و همچنین 

، ترکیه، کانادا، انگلستان، و فدراسیون ژاپنی آلمان، آمریکا، وزن دهی شدند. در مطالعات تطبیقی کشورها آماری

، ساختار و ... هریک به طور جدول مأموریت؛هدف، یاستراتژو مورد بررسی قرار گرفتند  FILAجهانی کشتی 

هر یک استخراج گردیدند که منتج به مشترکات  آماریتوسط جامعه  آزمونکه پس از لحاظ گردیدند. جداگانه 

از  57، ساختار فدراسیون کشتی ایران گردید. در تدوین شاخص های ارزشیابی مأموریت، تراتژیاستدوین 

اولویت هر شاخص مربوطه  آماریاز طریق جامعه  آزمونادبیات تحقیق شناسایی و استخراج شد که پس از 

نقاط ی از لوب تعیین شد. همچنین فهرستمط در فدراسیون روشن گردید و وضعیت IT،ICTتعیین شد وضعیت 

که تحلیل گردید که مشخص شد  Swot آزمونقوت و ضعف، تهدید و فرصت از طریق خبرگان و پس از تهیه 

 چولگی منحنی به سمت ضعف ها و تهدیدها است. 

 آماریساختار فدراسیون ارکانیگ و از لحاظ رسمیت و تمرکز فاقد رسمیت و تمرکز است. از دیدگاه جامعه 

 د پیچیدگی تشخیص داده شد. سازمان های فاقمربوطه 

 swot،ITهای کلیدی: وضع موجود، استراتژی، ساختار، شاخص های ارزیابی،  واژه
 


