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 شماره:

 

 حقق طرح کالن ورزش کشورعدم ت طرح به فارسیعنوان 

  عنوان طرح به انگلیسی
 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

 
عدم تحقق طرح های کالن در بخش تربیت بدنی و ورزش کشور  بررسی می گردد. در فاصله سال های  در این طرح با نگاه آسیب شناسی 

بعد از انقالب اسالمی ایران طرح های مختلفی از جمله تغییر نظام ورزش کشور، طرح جامع تربیت بدنی و ورزش، برنامه های توسعه ورزش  
اما به دالیل مختلف اجرا نشده است. این نگاه آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا برای  ارائه شده و برخی از آنها مراحل تصویب را طی کرده

اقدام برای تهیه هر برنامه کالن و تحولی زمینه ها و بسترهای مورد نیاز شناسایی گردد و براساس مهیا نمودن زیرساخت های الزم برنامه 
اخلی ورزش برمی گردد که از جله مهم ترین آنها زیرساخت های قانونی و های ورزش تهیه و اجرا گردد. در این رابطه بخشی به محیط د

 نهادی، منابع انسانی ، مدیریت و منابع مالی اشاره دارد و در محیط خارجی ورزش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می پردازد.

 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(ی به پروژه مربوط میهایی که به نوعها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

 
 برنامه کالن

 برنامه استراتژیک
 آسیب شناسی

 استراتژی
 اسناد باالدستی

 

 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

 
 ش کشور، دانشگاه شمال، پایان نامه کارشناسی ارشد.( بررسی دالیل عدم اجرای طرح جامع تربیت بدنی و ورز1331امیرنژاد)

 ( عوامل موثر در عدم اجرای طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور، دانشگاه خوارزمی، پایان نامه کارشناسی ارشد.1331پیمانی فر)
 ( چرا استراتژی ها به نتیجه نمی رسند.2002کاپالن و نورتون)

 

 اهداف کلی و جرئی پروژه .2

 عدم تحقق برنامه های کالن ورزش هدف کلی :
 اهداف جزئی :

 بررسی عوامل و زمینه های موثر بر عدم تحقق برنامه های کالن در زمان طراحی برامه
 شناسایی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه کالن ورزش در زمان استقرار برنامه

 موثر در زمان اجرای برنامه شناسایی عوامل

 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع زمانی قلمروی سازمانی، مکانی و .5

در این سازمان ها و نهادهای مختلفی باید بررسی و آسیب شناسی شوند طرح ملی و بسیار گسترده خواهد بود، عمده مشکالت و چالش ها به 

اه تبریت تدنی تهوتلوم تهوزشی ژپ هوشگ  



مشارکت سازمان های متولی برنامه در سطح کشور و نهاد های سیاست گذار تعیین کننده محیط بیرونی ورزش برمی گردد که همکاری و 
 خواهد بود. این به لحاظ قلمرو بررسی کل کشور را دربر می گیرد.

 

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 
تحصیالت تربیت بدنی و علوم ورزشی و تجربه کارشناسی و مدیریتی در نهاد های ورزشی و مسالط به تدوین برنامه کالن و  افراد فرهیخته با

 استراتژیک در بخش تربیت بدنی و ورزش.
 

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .1

 
ترده بخش های دولتی و غیردولتی نیاز دارد. دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مجلس شورای اجرای این طرح به حمایت های گس

 اسالمی و همه سازمان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با بخش ورزش باید مشارکت نمایید و از اجرای طرح حمایت کنند.
 

 ای نتایج پروژه(نامهی مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آییندادها)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .3

 هیه مجموعه اسناد پشتیبان برنامه  یزی های کالن ورزش، الگوی آسیب شناسی برنامه کالن بومی شده، نظام نامه اجرایی.ت
 
 

 های خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .3

 
ه از مطالعات خارجی و تطبیقی و بنچ مارک است اما متقابال اگر از الگوی مبنا می توان الگوی بومی طراحی کرد که در این طرح بخشی استفاد

 کاربرد گسترده ایی خواهد داشت که در سطح کشورهای در حال توسعه می توان از این الگو استفاده نمود.
 

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .10

 ین مفاهیم و کلیات طرحتدو
 تهیه مبانی نظری و الگوی مبنا

 برررسی وضعیت موجود و شناخت علمی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها
مطالعه تطبیقی و بنچ مارک و شناخت الگوی مورد بررسی حداقل از ده کشور به طوریک پنج کشور از لحاظ فرهنگی و اجتماعی مشابه کشور 

 ما باشد.
 به الگوی بومی آسیب شناسی عده تحقق برنام های کالندست یابی 

دستی مطالعه اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز، نقشه جامعه علمی کشور، نقشه جامع سالمت و سایر اسناد مربوطه و تهیه الزامات اسناد باال
 در بخش تربیت بدنی و ورزش کشود
 تهیه نظام نامه اجرایی الگوی بومی.

 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری و درآمدزایی سازیتجاری .11

نتایج این طرح می تواند به الگوی ویژه همراه با نظام نامه اجرایی بیانجامد که این برای آسیب شناسی و شناخت چالش ها و ضعف های   
ل آن پژوهشگاه تربیت بدنی می تواند پروژه های مختلفی را در سطح برنامه های کالن در سازمان های ورزشی کاربرد داشته باشد. از مح

 کشور اجرا نماید.
 

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 


