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 چكيده

 

هدف از پژوهش حاضر تدوين برنامه راهبردي نظام ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران بود . به اينن مظظنور   

ت و ابتدا به بررسي وضعيت موجود نظام ورزش قهرماني كشور پرداخته شند . همنظنين برنامنه هناي بمظند مند      

راهبردي كشورهاي مبظا ) انگمستان ، استراليا ، آفريقاي جظوبي و كانادا ( مورد بررسي قرار گرفنت . نتيهنه اينن    

( شند . در ادامنه بنا    SWOTمطالعات مظهر به استخراج فهرست اوليه قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهديدها)

پرداختنه شند . پيامند تشنكيل شنوراي       تشكيل شوراي راهبردي به بحث و بررسي در خصوص فهرست منككور 

بنراي تعنداد    SWOTبود . اينن فهرسنت در قالنر پرسشنظامه      SWOTراهبردي پژوهش تدوين فهرست نهايي 

نفر(  شامل روسا و نواب رئيس فدراسيون ها ، برخي اعضاء هيات عممي دانشگاهها و  25بيشتري از صاحبظظران)

جمع آوري شد . به مظظور تعيين معظاداري اهميت هر يك از برخي مسئولين سابق ورزش كشور ارسال و سپس 

تهزيه و تحميل فريدمن استفاده  آزمونها از  آندوجممه اي و به مظظور رتبه بظدي  آزموناز  SWOTگويه هاي 

تهديد بود . سپس با اسنتفاده   8فرصت و  05نقطه ضعف ،  01نقطه قوت ،  2شد . نتايج حاكي از معظادار بودن 

ارتقاء غرور ممي  "ت شوراي راهبردي به تدوين چشم انداز ورزش قهرماني پرداخته شد كه عبارت بود از : از نظرا

به تدوين راهبردهناي توسنعه نظنام     TOWS. همنظين  با استفاده از تكظيك  "از طريق توسعه ورزش قهرماني 

: نهاديظنه كنردن تخصنر گرايني و     راهبرد( . اين راهبردهنا عبارتظند از    05ورزش قهرماني كشور پرداخته شد) 

شايسته ساالري در فدراسيون ها و بدنه هاي عممياتي ورزش قهرماني ، تقويت برنامه هاي توسعه ورزش سنطو   

پايه در فدراسيون هاي ورزشي ، توسعه سهم ورزش زنان از مظابع مختمف فدراسنيون هناي ورزشني ، تندوين و     

كشور ، ايهاد نظام ننوين مربيگنري در ورزش كشنور ، تندوين و      اجراي نظام جامع توسعه عممي ورزش قهرماني

اجراي نظام جامع خصوصي سازي ورزش قهرماني، گسترش روابط عمنومي و رسنانه اي ورزش هناي موفنق بنه      

ها ، توسعه پخش هاي تمويزيوني رشته هناي  ورزشني غينر فوتبنال ، تندوين و       آنمظظور توسعه وجهه عمومي 

بهسازي نيروي انساني متخصر در عرصه هاي مختمف ورزش قهرماني ، تقويت نظام اجراي نظام جامع جكب و 

تقسيم عادالنه مظابع مالي ، فيزيكي و انساني مابين رشته هاي مختمف ورزشي ، تندوين نظنام اسنتاندارد سنازي     

و اثربخش مابين  ، توسعه تعامل سازمان يافته المممي بيناماكن و فضاهاي ورزشي كشور با تاكيد بر استانداردهاي 

 نهادهاي ممي و مظطقه اي ورزش قهرماني با نظام آموزش و پرورش . 
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