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 روش باشد مي ايران اي حرفه ورزش محيطي تحليل پژوهش اين از هدف
 مي كاربردي هدف نظر از و تحليلي توصيفي نوع از پژوهش اين تحقيق
 و دلفي روش اي، كتابخانه مطالعات شامل ها داده آوري جمع روش .باشد
 توسط پرسشنامه روايي باشد. مي ساخته محقق پرسشنامه نهايت در

 كرونباخ آلفاي ضريب طريق از پرسشنامه پايايي و تاييد متخصصين
 عملياتي و ستادي مديران شامل پژوهش اين آماري جامعه آمد. بدست94/0

 المپيك ملي كميته اجرايي تأهي اعضاي و مديران جوانان، و ورزش وزارت
 كارشناسان ها،فدراسيون روساي پارالمپيك، و المپيك ملي آكادمي مديران و

 از مطلع و بدني تربيت صمتخص علمي تأهي اعضاي و المپيك ملي كميته
 به و پژوهش جامعه برابر پژوهش ايننمونه در  باشد.مي پژوهش موضوع
 اعضاي براي ارسالي پرسشنامه 302 از كه گرديد. تعيين شمار تمام صورت
 و تجزيه براي .گرديد واصل درصد) 79( پرسشنامه 238 پژوهش جامعه
 مقايسه اسميرنف، كلموگروف هاي آزمون و توصيفي آمار از ها داده تحليل

 نشان نتايج نهايت در گرديد. استفاده فريدمن آزمون و جامعه يك ميانگين
 قرار )WO( كارانه محافظه راهبرد موقعيت در كشور اي حرفه ورزش داد

 تماشاگران حضور كشور اي حرفه ورزش قوت نقاط ترين اهميت با از دارد.
 ها باشگاه در ايپايه هايتيم فقدان ضعف نقاط ترين مهم از و ورزش در
 جمعيت بودن جوان كشور ايحرفه ورزش هايفرصت ترين مهم از باشد.مي

 ترين مهم از همچنين و باشدمي ورزش در پتانسيل و عالقه وجود و كشور
  باشد.مي ايحرفه ورزش از سياسي استفاده بخش اين تهديدهاي

 

  كليديگان واژ
 .بيرونيعوامل دروني،عوامل اي،حرفه ورزش محيطي، تحليل

The purpose of this study was the environmental analysis of 
the structure of sports in Iran based on a hierarchical model 
of sports. Reserch method is of descrietiv-anlytic and 
applicable in terms of objective.  Methods of data collection 
are included library research, Delphi method and finally a 
researcher made questionnaire.validity of questionnaire 
confirmed by experts. Using Cronbach's alpha, the 
reliability of the questionnaire was obtained as 0.94. The 
statistical population of the study consisted of staff- and 
operational managers of the Ministry of Youth and Sport, 
and heads of federations, experts and managers of sport 
associations of sport federations,managers of Olympic and 
para-olympic national Academy and faculty members who 
are specialists in sports and are informed about the research 
topic. In this study, the sample was determined as 
equivalent to the research population and by counting all. 
Out of 302 questionnaires sent to members of the research 
population, 238 questionnaires were filled (79 percent). For 
data analysis, descriptive statistics and inferential tests 
including the Kolmogorov-Smirnov test, comparison of the 
mean of the population (one sample t-test), Friedman's 
analysis of variance and Kruskal-Wallis test (H) were 
applied. The results showed that professional sports in Iran 
were in conservative strategy position (WO). The most 
advantage point of professional sports in Iran is the 
presence of spectators in sports, while the main drawback is 
the lack of based teams in the clubs. The most important 
opportunities of professional sports are  theyoung 
population and the interest and potentiality in sports; 
whereas the most important threats lays in political misuse 
of professional sports. 
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  همقدم
 بايد ماندگاري براي اجتماعي هايعرصه ديگر مانند نيز ورزش
 خويش زواياي و ابعاد و بكوشد خويش هتوسع و رشد در همواره

 در ايحرفه ورزش كند تقويت و تثبيت داده، گسترش و بسط را
 پا جهان در ورزش و بدني تربيت طبيعي توسعه و رشد جريان

 خود به را اذهان تمامي اندك اندك و گذاشت وجود عرصه به
 از توانمي كه ايحرفه يا صنعت عنوان به و ساخت مشغول
 قرار همگان توجه مورد آورد روي درآمدزايي به آن طريق
 اييافتهسازمان و ورزشي هايفعاليت به ايحرفه ورزش .گرفت
 كسب منظور به هدفمند، و مند رتبه صورت به كه شودمي گفته
 انجام اجتماعي و اقتصادي هايارزش توسعه براي درآمد
) 2005( 2). مول و همكاران1،1992هانس و گوتير( شودمي

 كه نامدمي ورزش از سطحي را قهرماني ورزش طبيعيحاصل 
 سلسله هرم راس در و شده شناخته ايحرفه ورزش نام با

 سطح يك در نخبه افراد آن در كه گيردمي قرار ورزش مراتبي
 منابع كسب و بازاريابي جريان آن در و پرداخته رقابت به باال
 بر مبتني ورزش .دارد وجود قوي مديريت همچنين و مالي

 ورزش ارتقاي و توسعه بر كه است يرويكرد يك ،3نخبگان
 عرصه در توسعه واقع در شود.مي تأكيد نخبگان و برگزيدگان

 اين در البته و داشته ويژه محوريت ايحرفه و قهرماني ورزش
 در است. شده مساعدت نيز جامعه در ورزش رواج به ميان
 بر دسته اين از را سابق شرق بلوك در ورزش منابع، ايپاره

 ورزش معناي به ايحرفه ورزش ).1387 (احساني،اندشمرده
 شده ورزش صنعت از اصلي بخش يك درآمد، كسب براي
 بسيار معين ورزش يك از مردم اقبال كه صورتي درو  است
 دريافت بااليي حقوقآن ورزش  ايحرفه ورزشكاران باشد
 پخش حق بليط، فروش طريق از معموال هاحقوق اين .كنندمي

 كه شودمي برآورد شود.مي مينأت هاشركت حمايت و تلويزيوني
 كندمي ايجاد ورزشي تيم يك كه ناخالص درآمد نصف از بيش
 درآمد از همچنين شود.مي پرداخت ايحرفه ورزشكاران به

 نصيب صنعتي پيشرفته كشورهاي در ايحرفه هايباشگاه
 تعداد امروزه شود.مي مربيان و مجريان مديران، مالكان،

 مليتي چند هايتيم رشد و هاورزش بيشتر در ايحرفه هايتيم
 هايتيم اعضاي است. يافته رواج مختلف هايكشور در

 واقع در شوندمي فروش و خريد جهاني هايعرصه در ايحرفه
 و خريد جهاني عرصه براي كاال همانند ايحرفه ورزشكاران

                                                                      
1- Hansen and Gautheir 
2- Mull ,at al 
3- Elite- Based 

 اخير هايدهه در ايحرفه ورزش رشد روند شوند.مي فروش
 .ندارد وجود رشد اين بودن كند بر نشاني و است بوده فزاينده
 آن از معموال ايحرفه ورزش از حاصل درآمد خاطر به هادولت

 از هادولت مالياتي هايدرآمد عمده قسمت كنند.مي حمايت
 ورزش جامع (طرح است اي،حرفه ورزش بخش و ورزشكاران

 يك ورزشكاران براي الملليبين موفقيت امروزه ).1382 كشور،
 تقويت كلي طور به المپيكي و الملليبين رقابتهاي در كشور
 اندازه شود.مي جهاني سطح در كشور آن اعتبار و وجهه كننده
 وسيله به مهم ورزشي هايرشته از بسياري در موفقيت گيري
 چند هر شود.مي تعيين رقابت آن با ارتباط در امتيازي جايگاه
 برنده نه بازيهاست آن در مشاركت المپيك بازيهاي فلسفه
 المللي بين كميته حال هر به اما كشورها بين رقابت و شدن

 المپيكي موفقيت دهنده نشان كه مدالها جدول از المپيك
 بين رقابت گذشته دهه چند در كند.مي استفاده كشورهاست

 بااليي شدت المللي بين رقابتهاي در مدالها بردن براي كشورها
 و دولتها كه است شده اين به منجر امر اين است. گرفته خود به

 بودجه ميزان جهان سراسر در كشورها ورزشي سازمانهاي
 به دهند. افزايش را اي حرفه و قهرماني ورزش به اختصاصي

 كشورها ايحرفه ورزش سيستمهاي المللي،بين موفقيت منظور
 از تقريباً آنها همه و اندشده همگن و متجانس شديدًا

 نشان كشورها از بسياري كنند.مي پيروي واحدي سيستمهاي
 تواندمي ايحرفه و قهرماني ورزش بودجه افزايش كه اندداده
 صنعتي شود. المپيك بازيهاي در مدالها كسب افزايش به منجر
 قرن مهم رويدادهاي از يكي سالم، تفريحات و ورزش شدن

 تحقيق يك در ).1384 (عسگريان، درومي شمار به گذشته
 و هلند بلژيك، كشورهاي از محققاني توسط كه الملليبين

) انجام 2006انگلستان (توسط كميسون ورزش  انگلستان
شناسايي گرديد كه  ايركن اصلي توسعه ورزش حرفه 9 ،گرفت

حمايت مالي، رويكرد جامع و يكپارچه به  عبارتند بودند از:
 ،استعداديابي و توسعه سيستم ،ورزشيمشاركت ،هاتوسعه ورزش

سيسات آموزشي، أتسهيالت و ت، حمايت شغلي از ورزشكاران
و  الملليرقابت بين ،سيستم گزينش مربيتدارك مربيگري و 

  ).1388به نقل از خواجه تحقيقات علمي، (
 كه دادمي نشان )2009( 4هاي سوتيريادو و شيلبورييافته

 هايگروه همكاري نيازمند ايحرفه و قهرماني ورزش توسعه
 مالي،حاميان شده، ريزيطرح استراتژيهاي عالقمند،
 و بالك باشد.مي كنندگانحمايت و تماشاگران كنندگان،شركت

                                                                      
4- Sotiriadou, & Shillbury 
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 را ورزشكاران كه محيطي كه كردند عنوان )2009(5 رابينسون
 الملليبين موفقيت احتمال كندمي حمايت مختلف هايجنبه از

 سيستم خدمات همچنين و دهدمي افزايش را ورزشكاران
 مسيرهاي استعداديابي، ساختارهاي شامل ايحرفه ورزش

 مربيان، آموزش سيستم علمي، ورزش حمايت ورزش، پيشرفت
 دارويي، ضد رويكردهاي تجهيزات، و تسهيالت به دسترسي
 باشد.مي رقابتي ساختارهاي و ورزشي غير زندگي از حمايت

) نقش تماشاگران را در ورزش حرفه 2005(6نيكلسون و هاي
هاي اي مورد بررسي قرار دادند و جذب تماشاگر را از ويژگي

) ارتباط ورزش 2005(7اسمارت اي دانستند ورزش حرفه
هاي گروهي مخصوصا تلويزيون، تجارت و ايي با رسانهحرفه

 كند.شركتهاي حامي ورزش را بسيار نزديك توصيف مي
) در پژوهشي در ارتباط با ورزش 2010( و همكارانش 8هميل
ها پرداخته و عنوان سيستم ادارة شركتي باشگاهاي و حرفه

ها موجب شده تا تعداد زيادي از باشگاه ساختار كردند كه اين
ادارة  .اي معرفي كنندحرفه خود را به عنوان باشگاه كامالً

ها ارتباطاتي بين مديران، صاحبان سهام، رؤسا و باشگاه شركتي
به  نهايت هر سهامدار كند و درديگر شركاي شركت ايجاد مي

ه در انگلستان همچنين، اين نوع ادارة باشگا. رسدسهم خود مي
موفقيت تجاري و ، موجب شده تا به دو هدف اصلي خود

) 2013(9نتايج پژوهش دنيز و ينل . .موفقيت ورزشي نائل شوند
نشان داد براي توسعه ورزش در جمهوري قبرس شمالي، 

ها بايد با مدارس ارتباط هاي ورزشي مختلف و باشگاهفدراسيون
 اين . آنها همچنين بهتنگاتنگ و همكاري مستمر داشته باشند

يجاد هاي كشور بايد در جهت انتيجه دست يافتند كه سياست
گري در ورزش و ايحرفه چشم اندازي مناسب براي توسعة

 يندآفر )1393(مظفريايجاد انگيزه مناسب در ورزشكاران باشد. 
 ،ويژه استعدادهاي جذب و شناسايي شامل را ايحرفه ورزش
 پرورش جهت علمي هايشيوه و دستاوردها از گيريبهره

 هايليگ در حضور براي سازي مادهآ ،ايحرفه ورزشكاران
 با ورزشي اقتصادي ارزيابي ،ايحرفه مسابقات اجراي ،ايحرفه
 بهبود و اصالح و ورزش صنعت رونق و سازي نهادينه هدف
 خاني قره و اميري احساني، پژوهش نتايج داند.مي آن مستمر

 ورزش جامع نظام تدوين و طراحي عنوان تحت )1393(

                                                                      
5- Boulk & Rabinson 
6- Nicholson & Hoye 
7- Smart  
8- Hamil 
9- Deniz and Yenel 

 هايمؤلفه بيشتر در ايحرفه ورزش داد نشان كشور ايحرفه
 وضعيت در بررسي مورد سخت و نرم پشتيباني هايسيستم
 روي پيش فراواني هايتهديد و ضعف نقاط و دارد قرار بحراني

 به تحقيق اين اينكه به توجه با دارد. قرار ورزش از بخش اين
 بر تأثيرگذار خارجي و داخلي هايجنبه شناسايي و بررسي
 بر مثبتي تأثير تواندمي آن نتايج است، پرداخته ايحرفه ورزش

 پژوهشي در )1388( پاداش باشد. داشته ورزش از بخش اين
 مه،برنا پايان تا توسعه چهارم برنامة قانون مطابق نموده عنوان
 به ايحرفه ورزش منابع تأمين اجرايي هايفعاليت تمامي بايد

 مالكيت نوع بر مروري ولي .شود واگذار دولتي غير هايبخش
 زياد بسيار گريتصدي از حاكي ايران ايحرفه هايباشگاه
  .است ايحرفه داريباشگاه در دولت
 هايركورد و هامهارت ديدن به افراد زياد عالقه به توجه با

 ايحرفه ورزش در انتماشاگرتعداد  افزايش و نخبه ورزشكاران
 گرددمي كشور براي شوق شور و اعتبار وجهه، كسب باعث كه

 ورزش محيطي تحليل با است تالش در حاضر پژوهش
 بخش اين بر گذار ثيرأت بيروني و دروني عوامل كشور ايحرفه
  نمايد. مشخص را كشور ورزش
  
 پژوهش شناسيروش

 هدف نظر از و تحليلي -توصيفي پژوهش اين تحقيق روش
 از ( محيطي تحليل نوع از مطالعات نوع اين باشد.مي كاربردي

 به آن در كه باشدمي استراتژيك) مطالعات هايشاخه زير
 قوت، نقاط شناسايي شامل بيروني و دروني محيط تحليل
 پردازد.مي كشور ايحرفه ورزش هايتهديد و فرصت ضعف،
 دلفي روش اي،كتابخانه مطالعات شامل هاداده آوريجمع روش

 ابتدا ترتيب بدين باشد.مي ساخته محقق پرسشنامه نهايت در و
 ؛شد گردآوري هاحوزه اين در اطالعات ايكتابخانه روش به

 آوريجمع و اجماع آوردن بوجود جهت در دلفي روش از سپس
 روي بر كامل قطعيت كه جهت آن از اطالعات گروهي

 شروع براي منظور بدين گرديد. استفاده نداشت، وجود اطالعات
 گرديد خواهي نظر يورزش مديريت اساتيد از تن 10 از فرايند

 كننده نظر اظهار تعداد متخصصين الكترونيك). پست طريق (از
 اندكرده گزارش نفر 20 تا 5 بين را دلفي روش در خبره

 تك تك از سنجي نظر با ابتدا روش اين در ).1388 (احمدي،
 ورزش هايتهديد و فرصت قوت، ضعف، نقاط متخصصان

 شده تدوين ايكتابخانه مطالعات بوسيله كه كشور ايحرفه
 توسط انتخابي موارد (دوم) بعدي دور در گرديد. مشخص بودند
 توسط آن از مواردي و شد گذاشته بحث به صانمتخص اين
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 (سوم)، بحث آخر دور در شد. تعديل و تثبيت صانمتخص ساير
 عنوان به داشتند نظر اتفاق آنها روي متخصصان كه مواردي
 {نكته:شد. تدوين نهايي پرسشنامه و گرفت قرار كار مبناي

 دلفي روش ها،راند تعداد نظر از نموده عنوان )1384خزاعي(
 براي معموالً محققين كه بوده راند چهار دربرگيرنده كالسيك
 جهت به راند سه تا دو به را آن خود، تحقيق اهداف به دستيابي
 در.نمايند}مي كوتاه خستگي از ناشي اشتباهات از جلوگيري

 صينمتخص و اساتيد با پرسشنامه روايي تعيين براي نهايت
 تغييرات و اصالحي يهاپيشنهاد كليه اعمال از بعد و مشورت
 مورد آماري جامعه ويژگي و شرايط با مطابقت جهت ضروري
 پرسشنامه پايايي تعيين جهت ت.گرف قرار استفاده مورد تحقيق،

 آلفاي طريق از و استفاده آماري جامعه از كوچكي بخش از
 94/0 اي حرفه ورزش پرسشنامه پايايي 05/0 سطح در كرونباخ
 نشان پرسشنامه، از آمده بدست ضرايب اين كه آمد بدست
 جامعه .باشدمي (پرسشنامه) پژوهش ابزار يباال پايايي دهنده
 ورزش وزارت عملياتي و ستادي مديران را پژوهش اين آماري

 و المپيك ملي كميته اجرايي تأهي اعضاي و مديران جوانان، و
 ها، فدراسيون روساي پارالمپيك، و المپيك ملي آكادمي مديران

 علمي تأهي اعضاي و المپيك ملي كميته كارشناسان
 تشكيل تحقيق موضوع از مطلع و بدني تربيت متخصص

 با جامعه افراد تعداد اينكه علت به پژوهش اين در .دادندمي
 نمونه باشند،مي محدود پژوهش بودن توصيفي به توجه

 تعيين شمار تمام صورت به و پژوهش جامعه برابر پژوهش
 مورد تحقيق نمونه بعنوان نفر 302 مجموع در كه .گرديد
 اعضاي براي ارسالي پرسشنامه 302 از كه گرفتند. قرار بررسي

 روش .گرديد واصل درصد) 79( پرسشنامه 238 تحقيق جامعه
 هايآزمون و توصيفي آمار شامل هاداده تحليل و تجزيه

 ميانگين مقايسه اسميرنف، كلموگروف آزمون مانند استنباطي
 فريدمن واريانس تحليل و تجزيه و نمونه) تك t( جامعه يك
  .باشدمي

  
 هاي پژوهشيافته

 سـطح  بـه  توجـه  بـا  گرددمي مالحظه 1 جدول در كه همانطور
 عامـل  چهار فريدمن آزمون در )001/0( آمده بدست داري معنا
 كشـور  ايحرفـه  ورزش تهديـد  و فرصـت  ضـعف،  قـوت،  نقاط
 ارتبـاط  در شد مشخص آزمون اين در ندارند. يكساني هايرتبه
 از بـاالتر  ضعف نقاط به مربوط ميانگين و رتبه دروني عوامل با

 ارتبـاط  در همچنين باشد.مي كشور اي حرفه ورزش قوت نقاط
 ورزش هـاي فرصـت  كـه  شـود مـي  مشـاهده  بيرونـي  عوامل با

 بــه نســبت بــاالتري ميــانگين و رتبــه داراي كشــور ايحرفــه
 ايـن  نتيجـه  در باشـند. مـي  كشـور  ايحرفـه  ورزش تهديدهاي
 در ، SWOT مـدل  تحليـل  و تجزيـه  براسـاس  هـا، استراتژي
  .)1 (شكل گيرندمي قرار ،WO استراتژي موقعيت
 باشدمي هارورارد مشي خط مدل براساس كه 1 شكل در
 در كه دهدمي نشان WO  موقعيت در را اي حرفه ورزش
  است. گرفته قرار كارانهمحافظه استراتژي وضعيت

عوامل دروني و بيروني ورزش حرفه اي كشور، بوسيله آزمون 
نشانگر آن فريدمن آزمون شد كه با توجه به معنادار بودن آزمون 

باشند. كه با توجه به اولويت و بود كه اين عوامل متفاوت از هم مي
 مشخص گرديده است. 4و  3اهميت در جداول شماره 

  
   كشور اي حرفه ورزش  swot تحليل در فريدمن ايرتبه آزمون نتايج .1جدول

  ميانگين swotتحليل   ساختار ورزش
 هاميانگين رتبه

  (وزن دهي)
 توزيع 

  خي دو
 سطح 

  معني داري

  ايحرفه ورزش

  10/2  58/3  قوت نقاط

923/19  001/0  
  37/2  81/3  ضعف نقاط

  96/2  14/4  هافرصت
  57/2  84/3  تهديدها

  
 كشور ايحرفه ورزش بيروني و دروني عوامل در فريدمن آزمون داري معني. 2جدول 

  مقادير محاسبه شده  هاي آماريشاخص
  574/123  دو خي مقدار
  25  آزادي درجه
  001/0  داري معني سطح
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  استراتژي تهاجمي
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  استراتژي تدافعي
  (كاهش)

 

  
  

  استراتژي محافظه كارانه
  (ثبات)
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  كشور ايحرفه ورزش خارجي) و داخلي (عوامل راهبردي موقعيت .1شكل 
  

  اولويت و اهميت ترتيب به كشور ايحرفه ورزش دروني عوامل .3جدول 

عوامل 
  دروني

  اي كشورنقاط قوت و ضعف ورزش حرفه  كد
ها ميانگين رتبه
  (وزن دهي)

  هاقوت
S1 15/14  اي)حرفه ورزش معنوي (حامياني ورزش هايباشگاه و هاتيم از تماشاگران هايحمايت و حضور  
S2 26/11  ايحرفه ورزش حيطه در متخصص نيروهاي وجود  
S3 13/10  ورزشي هايرشته از بعضي شدن ايحرفه براي مناسب بسترسازي  

  هاضعف

W1 81/15  هاباشگاه در پايه هايتيم فقدان  
W2 86/14  ايحرفه ورزش در خصوصي بخش مشاركت عدم  
W3 86/14  هاباشگاه اكثر در مالي مشكالت وجود  
W4 41/14  ايحرفه ورزش حاميان مورد در مدون قانون فقدان  
W5 25/14  مسابقات تلويزيوني بخش حق زمينه در قانوني خالء وجود  
W6 83/13  ايحرفه ورزشكاران و مربيان پرورش مورد در ضعف و كمبود  
W7 82/13  ايحرفه ليگ مسابقات برگزاري براي ورزشي اماكن بودن نامناسب  
W8 43/13  مهم ورزشي هايرشته شدن ايحرفه براي مناسب زمينه فقدان  
W9 85/12  ايحرفه هايباشگاه و ورزشكاران از حمايتي قوانين كمبود  

W10 75/12  ايحرفه ورزشكاران با باشگاه روابط مورد در مدون قانون فقدان  
W11 75/12  هاباشگاه حقوقي وضعيت بودن نامشخص  

W12 
ها، مربيان و داوران ورزشكاران، باشگاههاي اطالعاتي براي دستيابي به اطالعات فقدان سيستم

  ايحرفه
71/12  

W13 54/12  ورزشي قراردادهاي در ابهام وجود  
W14 39/11  هواداران كانون مانند حمايتي نهادهاي فقدان  

  ايورزش حرفه
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  اولويت و اهميت ترتيب به كشور ايحرفه ورزش بيروني عوامل .4جدول 
عوامل 
  بيروني

  اي كشورحرفهها و تهديدهاي ورزش فرصت  كد
ها ميانگين رتبه
  (وزن دهي)

  هافرصت
O1 84/16  كشور جمعيت بودن جوان  
O2 19/15  كشور در ايحرفه ورزش به عالقمند ورزشكاران وجود  
O3 41/13  ورزش در خصوصي بخش گذاريسرمايه براي الزم پتانسيل وجود  

  تهديدها

T1 83/15  ايحرفه ورزش از سياسي استفاده  
T2 18/15  جامعه در اقتصادي مشكالت وجود  
T3 62/14  كنوني شرايط در اي حرفه ورزش بخش در گذاريسرمايه باالي ريسك  
T4 28/13  آنها از كافي حمايت عدم علت به ورزشكاران مهاجرت  
T5 28/11  ديگر كشورهاي ايحرفه ورزش روزافزون پيشرفت  

  
 هايحمايت و حضور گرددمي مالحظه 3 جدول در

 در متخصص نيروهاي وجود و هاباشگاه و هاتيم از تماشاگران
 كشور اي حرفه ورزش مهم هايقوت از ايحرفه ورزش حيطه

 بخش مشاركت عدم ها،باشگاه در ايپايه هايتيم فقدان و
 اكثر در مالي مشكالت وجود اي،حرفه ورزش در خصوصي
 و ايحرفه ورزش حاميان مورد در مدون قانون فقدان ،هاباشگاه
 از مسابقات تلويزيوني بخش حق زمينه در قانوني خالء وجود

  باشد.مي كشور در ايحرفه ورزش هايضعف مهمترين
 بودن جوان اهميت ترتيب به گرددمي مشاهده 4 جدول در
 مطلوب هايفرصت از پتانسيل و عالقه وجود و كشور جمعيت
 از سياسي استفاده طرفي از و باشدمي كشور ايحرفه ورزش
 ريسك و جامعه در اقتصادي مشكالت وجود اي،حرفه ورزش
 مهمترين از نيز اي حرفه ورزش بخش در گذاريسرمايه باالي
  باشد.مي حوزه اين در هاتهديد
  

  بحث و نتيجه گيري
 بدست داري معنا سطح به توجه با داد نشان پژوهش اين نتايج
 تهديد و فرصت ضعف، قوت، نقاط عامل چهار آزمونِ در آمده

 اين در اند.نداشته يكساني هايرتبه كشور ايحرفه ورزش
 ميانگين و رتبه دروني، عوامل با ارتباط در شد مشخص آزمون
 قرار ايحرفه ورزش قوت نقاط از باالتر ضعف نقاط به مربوط
 مشاهده بيروني عوامل با ارتباط در همچنين .است گرفته
 و رتبه داراي كشور ايحرفه ورزش هايفرصت كه شودمي

 كشور ايحرفه ورزش هايتهديدبه  نسبت باالتري ميانگين
 تحليل و تجزيه براساس ها،استراتژي اين نتيجه در باشند.مي
 .گيرندمي قرار ،WO استراتژي موقعيت در ، SWOT مدل

 WO هاياستراتژي از هدف ،است داشته عنوان )1385اعرابي(

 است نهفته هافرصت در كه هاييمزيت از سازمان كه است اين
 از خارج در گاهي نمايد، استفاده ضعف، نقاط جبران جهت در

 به سازمان ولي دارد، وجود مناسبي بسيار هايفرصت سازمان
 بهره هافرصت اين از تواندنمي داخلي ضعف داشتن سبب

 گردد.مي توصيه تنوع استراتژي مواقع اين در و نمايد برداري
 ايحرفه با رابطه در )1390(همكاران و نسب نادري پژوهش
 ايران فوتبال دوموج وضعيت كه داد نشان فوتبال ورزش شدن

 بر هاتهديد و هاقوت بر هاضعف غلبة از حاكي و بوده نامناسب
 ايران فوتبال براي را WT راهبردي موقعيت كه هاستفرصت
 حاضر پژوهش با ضعف نقاط در آن نتايج كه است آورده بوجود
 غالب هاتهديد بر هافرصت كه پژوهش اين برخالف ولي همسو
 تهديدزا بيروني محيط در را فوتبال ايحرفه وضعيت اندبوده

 در آنها بررسي علت به تواندمي اين البته كه است نموده معرفي
 ناآرام يمحيط و زياد رقباي داراي كه باشد فوتبال مثل ايرشته

   باشد.مي پيچيده و
 قوت نقاط ترينمهم پژوهش اين هاييافته اساس بر
 بودند عبارت اولويت و اهميت ترتيب به كشور ايحرفه ورزش

 هايباشگاه و هاتيم از تماشاگران هايحمايت و حضور از؛
 نيروهاي وجود ،اي)حرفه ورزش معنوي (حامياني ورزش
براي مناسب بسترسازي و ايحرفه ورزش حيطه در صمتخص 
 در و رابطه در .ورزشي هايرشته از بعضي شدن ايحرفه

 در ايحرفه ورزش از تماشاگران حمايت قوت نقطه راستاي
 گوتير و هانس گرديد اذعان آن به پژوهش اين در كه كشور

 ورزش رونق در عامل ترينمهم كه اندنموده عنوان )1992(
 بر عالوه تماشاگران .است تماشاگران تعداد افزايش اي،فهحر

 را درآمدهايي مستقيم صورت به مسابقات بليت خريد با اينكه
 صورت به دارند، اي حرفه هايليگ و هاباشگاه براي
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 حاميان جذب راه از درآمدزايي در ايعمده سهم غيرمستقيم
 .دارند جنبي خدمات و تلويزيوني پخشحقِ فروش و مالي

 ارتباط در خود تحقيق در )1995(10كرامپتون و هاوارد همچنين
 نمودند گزارش ايحرفه ورزش در تماشاگران حضور ارزش با
 از درصد 59 آمريكا، بسكتبال ليگ درآمد كل از درصد 41 كه
 درآمد كل درصد 8/22 و مريكاآ هاكي ملي ليگ درآمد كل
 همچنين باشد.مي تليب فروش از آمريكا فوتبال ملي ليگ

 با نموده عنوان تماشاگران اهميت با رابطه در )1390كاركن(
 خواهد ايحرفه ورزش ها، استاديوم در تماشاگران تعداد افزايش
 تا داده افزايش را خود درآمد ميزان كافي باسرعت تا توانست
 نقاط ديگر از برآيد. خود روزافزون هايهزينه عهده از بتواند
 آمده، بدست پژوهش اين در كه كشور ايحرفه ورزش قوت
 افزايش براي باشد،مي حيطه اين در صمتخص نيروهاي وجود
 احساس ،چندي شرايط مينأت به نياز سازمان در وريبهره
 انساني نيروي است. انساني عامل آن ترينمهم كه شودمي

 است وريبهره عامل مهمترين خود وظايف انجام براي انگيخته
 و متخصص هاينيروي .)1392 همكاران، و صوفي (رضايي

 تحقيقات و علوم بكارگيري از استفاده با توانندمي تحصيلكرده
 نمايند. كمك كشور در ايحرفه ورزش توسعه به جديد

 هايرشته از بعضي شدن ايحرفه براي مناسب بسترسازي
 شده شناخته كشور در اي حرفه ورزش قوت نقاط از نيز ورزشي
 داد نشان )2013( ينل و دنيز پژوهش نتايج رابطه اين در است،
 ايجاد جهت در بايد كشور هايسياست ورزش توسعه براي
 و ورزش در گريايحرفه توسعه براي مناسب اندازيچشم
 در ساله چند اين در باشد. ورزشكاران در مناسب انگيزه ايجاد
و  ورزش وزارت هايتالش با گرددمي مشاهده ما كشور
 هارشته برخي ليگ المپيك، ملي كميته و هافدراسيون ،جوانان
   رود.مي شدن ايحرفه بسوي بسكتبال و واليبال فوتبال، مانند

 ضعف نقطه ترينمهم پژوهش اين هاييافته اساس بر
 هايتيم فقدان شد شناسايي پژوهش اين در كه ايحرفه ورزش
 بحث به توجه عدم و رسيدگي باشد،مي هاباشگاه در پايه

 گرددمي باعث آنها با ايپايه نكردن كار طرفي از و استعداديابي
 پرورش نتوانند علمي و اصولي صورت به استعداد با ورزشكاران

 كشور در موجود هايپتانسيل از تا گرددمي باعث اين و يابند
 در رشته آن يافتگي توسعه عدم عامل و نگردد استفاده خوب
 )2010( 11ديويس رابطه اين در گرددمي ايحرفه و باال سطح

                                                                      
10- Harvared. and Crompton 
11- Deivis 

 همچون مسائلي با ورزش در استعداديابي است داشته بيان
 مانند تهديداتي و ورزشكاران، از حمايت جامع برنامة نداشتن
 در ورزشي استعدادهاي پرورش و شناسايي جامع نظام فقدان
 كانادا، المپيك ملي هايكميته .است مواجه ايپايه هايتيم

 و ايحرفه ورزش ژاپن و فنالند بريتانيا، استراليا، آمريكا،
 و كرده عنوان خود عملكرد كليدي هايحوزه از را نخبگان
 رسيدن ثمر به تا پايه هايتيم ينا براي را ايويژه هايبرنامه
 داشته عنوان )1388( مظفري همچنين د.ان ديده تدارك آنها

 و آموزش به بدني تربيت معلمان و مسئولين ويژه توجه امروزه
 رده در حركتي هايمهارت و بنيادي و اصلي حركات اجراي

 ورزش توسعه و رشد باعث پايه از ورزش كلي بطور و نوجواني
 در كه كشور ايحرفه ورزش ضعف نقاط ديگر از شود.مي كشور
 بخش مشاركت عدم شده پرداخته آنها به پژوهش اين

 اكثر در مالي مشكالت وجود ،ايحرفه ورزش در خصوصي
 و ايحرفه ورزش حاميان مورد در مدون قانون فقدان ،هاباشگاه
 مسابقات تلويزيوني خشپحقِ زمينه در قانوني خالء وجود
 است داشته عنوان )1389( دوستعلي ارتباط اين در باشد،مي
 در ايران هايباشگاه در ايحرفه ورزش بودن دهزيان وجود با

 بخش عنوان با كه هستند و بوده افرادي معدود حاضر، شرايط
 اين جز به .كنندمي فعاليت كشور ايحرفه ورزش در خصوصي

 ورود به حاضر كه دارند وجود نيز ديگري گذارانسرمايه افراد،
 يا تعاون فرهنگ وجود عدم دليل به ولي اند،عرصه اين در

 خروشان بحر اين وارد تنه يك افراد اين بيشتر شركتي، مالكيت
 آن لقاي به را كار عطاي چندي از پس آن تبع به و شوندمي

 با رابطه در )1997( 12اسميت كه است حالي در اين و ميبخشند
 است داشته بيان ايحرفه ورزش در خصوصي بخش اهميت

 يافته توسعه و غربي كشورهاي در ورزش سازيخصوصي
 پرداخته مقوله اين به يتجد با و دارد زيادي بسيار اهميت

 مشكالت مورد در شناخته ضعف اهميت با رابطه در شود.مي
 عنوان )1387( احساني شد شناسايي پژوهش اين در كه مالي
 هايسازمان محرك موتور عنوان به مالي منابع و درآمد داشته

 براي درآمدزايي شوند.مي شناخته هاليگ و هاباشگاه ورزشي،
 هاسازمان اين استقالل حفظ و ثرؤم ريزيبرنامه توسعه،
 اكثر امروزه داشته عنوان )1385( رضوي باشد.مي ضروري
 مشكالت وجود با گرچه كشور در قوي و ايحرفه هايباشگاه

 بزرگ صنايع و يتجار يشركتها هستند. مالي حاميان داراي اما
 بخش در گذاريسرمايه با كه اند رسيده تفهيم اين به نيز

                                                                      
12- Smith 
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 و دنكن كمك كشور سالمت و ورزش به هم توانندمي ورزش
 از يكي .گيرند بهره آمده بوجود تجاري هايموقعيت از هم

 توسط هاهزينه دهي پوشش و درآمد كسب هايراه ترينمتداول
 مالي اسپانسرهاي و حامي كسب ورزشي، كلوبهاي يا هاباشگاه

 تبليغاتي هايموقعيت مالي، حامي جذب با هاباشگاه باشد.مي
 هئارا بزرگ تاجران و هاشركت به را خود توسط آمده بوجود
 فراهم خود هايهزينه پوشش براي منبعي عوض در تا دهندمي

 و حامي دلخواه تعداد به تواندمي ورزشي باشگاه يك .سازند
 و اصلي حامي يك هاباشگاه "معموال اما كند. جذب اسپانسر

 آلمان مونيخ بايرن باشگاه مثال براي دارند. ءجز حامي چند
 به حامي دو 13آلمان مخابرات شركت اصلي حامي يك داراي

 شامل ديگر حامي هفده و آديداس) (شركت تجهيزاتي اصطالح
 ... و زيمنس هانزا، لوفت كوكاكوال، آودي، ،آليانز هايشركت

 بهرامي ).1387 (احساني، و )1382ورزش، جامع (طرح باشدمي
 براي درآمد مهم منابع از يكي اند داده نشان )1392همكاران( و

 تلويزيوني پخش حق از حاصل درآمد دنيا بزرگ هايباشگاه
 اجرا هاباشگاه سود به كشور در نيز مورد اين كه باشدمي
 هايدرآمد ،اصالح صورت در نيز موضوع اين كه گرددنمي

 خود مطالعات در )1386( معماري داد. خواهد افزايش را ورزشي
 ورزش مالي منابع با كشور ورزش مالي منابع وضعيت مقايسه با

 در دهدمي نشان كانادا، و شمالي ايرلند استراليا، هايكشور
 به كمي توجه شده مطرح هايكشور با مقايسه در ايران كشور
 كه است طرفي از اين و گرددمي تلويزيوني پخش حق

 در ورزشي نمديرا نظر از است نموده عنوان )1385( جمشيديان
 نوين هايشيوه از استفاده در اصلي هاياولويت ما كشور

 و تلويزيوني پخش حق شامل، ترتيب به ورزشي بازاريابي
 نتايج با هايافته اين باشد.مي (اسپانسرشيپ) مالي هايحمايت
 قانون ضعف و مالي منابع ضعف مورد در حاضر پژوهش

 ضعف و كمبود باشد.مي همسو جهاتي از تلويزيوني پخشحقِ
 ديگر از ايحرفه ورزشكاران و مربيان پرورش مورد در

 و ورزشكار .باشدمي پژوهش اين در شده شناسايي هايضعف
 رشد و توسعه كه دنباشمي ايحرفه ورزش اصلي اركان از مربي
 كشور در ورزشي رشته آن رشد با مساوي آنها جانبه همه
 داشته عنوان )2009( 14انونيموس رابطه اين در باشدمي

 پارالمپيك و المپيك در مريكا)آ (كشور ما كه هاييموفقيت
 سيستم در گذاريسرمايه نتيجه آورد خواهيم دست به آينده

                                                                      
13- Deutsche Telekom 

14-   Anonymous 

 همكاران و 15گولد همچنين باشدمي مربيان و ورزشكاران
 اجراي بر موثر عوامل تعيين جهت تحقيقي در )1999(

 عوامل ترينمهم از مربيان كه كردند گيرينتيجه ورزشكاران
 مردم گرايش و توسعه در مربيان نقش هستند. موفقيت اصلي

 در شغل يك عنوان به بايد مربيگري و باشدمي محرز ورزش به
 توسعه در داشته عنوان )2006( 16دپوسچر و شود تثبيت جامعه
 ديگر عوامل همه و دارد قرار مركز در ورزشكار قهرماني ورزش

 ورزشكار پيشرفت براي روش بهترين كردن پيدا دنبال به
 مسابقات برگزاري براي ورزشي اماكن بودن نامناسب باشند.مي
 باشدمي كشور ايحرفه ورزش هايضعف ديگر از ايحرفه ليگ
 و )1388خواجه( )،1390شعباني( هايپژوهش نتايج با كه

 دارد. همخواني زمينه اين در ضعف بر مبني )1382كريميان(
 باشدمي مربع متر سه بر بالغ پيشرفته هايكشور ورزشي ةسران
 رسيده متر يك به نزديك اخير هايسال در ايران كشور در كه

 تجهيزات و تسهيالت است نموده عنوان )1388( خواجه است.
 و ورزش توسعه هايبرنامه ضروري عوامل از تفريحي و تمريني

ورزشكاران نخبه را براي اجراي  باشد و مخصوصاًورزشكار مي
از ديگر . كندآميز در مسابقات مهم آماده ميموفقيت
هاي شناخته شده در اين پژوهش فقدان زمينه مناسب ضعف

كمبود قوانين ، هاي ورزشي مهماي شدن رشتهبراي حرفه
فقدان قانون  ،ايهاي حرفهحمايتي از ورزشكاران و باشگاه
و  اياه با ورزشكاران حرفهمدون در مورد روابط باشگ

باشد كه مي هانامشخص بودن وضعيت حقوقي باشگاه
ناشي از ضعف  شود اين عوامل عمدتاًهمانظور كه مالحظه مي
باشد، براي هاي قانوني و حقوقي ميتدوين و يا اجرا در زمينه

مطابق دهد ) نشان مي1388( نمونه نتايج پژوهش پاداش
بايد تمامي مه، تا پايان برنا قانون برنامة چهارم توسعه

هاي اي به بخشمنابع ورزش حرفه هاي اجرايي تأمينفعاليت
هاي ولي مروري بر نوع مالكيت باشگاه. دولتي واگذار شودغيرِ

گري بسيار زياد دولت در حاكي از تصدي اي ايرانحرفه
) از 1392همچنين حسيني( .اي استداري حرفهباشگاه
حمايت  ، فقدان نظام جامعرا ي كشورهاي ورزش قهرمانضعف

فقدان طرح وضعيت اقتصادي  از ورزشكاران و مربيان نخبه،
بالك و داند و مي داراي استعدادهاي معيشتي خانواده

) از قوانين حمايتي مانند حمايت از ورزش 2009(17رابينسون
 برد.علمي و حمايت از زندگي غير ورزشي نام مي

                                                                      
15- Gould 

16- De Bosscher 
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 هايفرصت ترينمهم پژوهش اين هاييافته اساس بر
 بودند عبارت اولويت و اهميت ترتيب به كشور اي حرفه ورزش

 به عالقمند ورزشكاران وجود ،كشور جمعيت بودن جوان از؛
 براي الزم پتانسيل وجود و كشور در ايحرفه ورزش
 ورزش بخش .ورزش در خصوصي بخش گذاريسرمايه
 كسوت در كه دارد جوان نسلي وجود به نياز كشور ايحرفه

  رو اين از نمايد فعاليت اجرايي هايكادر و مربي ورزشكار،
 فرصتي مستعد را كشور جوان جمعيت پژوهش اين هاينمونه

 ترمهم و داندمي كشور در اي حرفه ورزش توسعه براي مناسب
بارز  نمونة كه باشدمي ورزش به جوان نسل اين عالقه آن از
 كشور ميزباني به ورزشي مسابقات از ايران جوانان استقبال آن

 در را هايركورد ورزش به آنها عالقه و حضور بعضاً كهاست 
 (مانند است نموده ثبت جهان و آسيا در تماشاچي تعداد

 و غفوري ...) و كشتي واليبال، فوتبال، هايرشته تماشاگران
 مخاطبان عظيم خيل كشور در داردمي عنوان )1386( همكاران

 به شديد عالقه و گذشته از متفاوت كامالً نيازهاي با جوان
 )2009( همكاران و سوتيريادو دارند. قرار ورزشي هايفعاليت
 و تجزيه مورد استراليا در را اي حرفه و قهرماني ورزش توسعه
 عوامل از يكي كه بود آن از حاكي نتايج دادند قرار تحليل
 از باشد.مي آن به عالقمند افراد و هاگروه وجود ورزش توسعه
 الزم پتانسيل وجود كشور در ايحرفه ورزش هايفرصت ديگر
 اين در باشدمي ورزش در خصوصي بخش گذاريسرمايه براي
 بخش رياگذسرمايه داشته عنوان )1386( معماري رابطه

 مقايسه در اما دارد وجود حدودي تا ايران ورزش در خصوصي
 )1385( رضوي .باشدمي كمتر نيافته توسعه هايكشور با

 از يكي را آن و نموده عنوان را سازي خصوصي ضرورت
 اين در )1388( خواجه داند.مي كشور ورزش توسعه هايراه

 وارد ورزش در خصوصي بخش اگر است داشته عنوان رابطه
 فراهم آنرا بيشتر هرچه شكوفايي و رشد زمينه تواندمي شود
 در بايد كه است عاملي سازي خصوصي رسدمي نظر به كند.

 در چند اقداماتي ساله چند اين در و گيرد صورت ورزش عرصه
  است. گرفته صورت ما كشور در زمينه اين

ترين تهديد شناخته شده مهم هاي اين پژوهشبر اساس يافته
اي و وجود در اين پژوهش استفاده سياسي از ورزش حرفه

 نتايج پژوهشمشكالت اقتصادي عنوان شده است كه با 
مبني بر اينكه  )1388( غفرانيو  )2009(19)، مك كري2009(18ليو

                                                                      
18- Liu 

19-  Mccree 

تواند استفاده سياسي از ورزش و مشكالت مالي و اقتصادي مي
تهديد جدي براي ورزش باشد، همخواني دارد. دولتمردان وسياست 

هاي سياسي در جهت رسيدن به مداران همواره به علت استفاده
اند و گاهي برخي از آنان بيشتر از جسته اهداف خود از ورزش سود

 كنند بطور مثال ازحيطه وظايف خود در اين بخش ورود مي
) عنوان نموده است از المپيك تابستاني سال 2009( آنونيموس

مريكا بازيهاي المپيك برگزار نشده آآتالنتا تاكنون در كشور  1996
باشد. يم 2016است و اكنون شيكاگو خواستار ميزباني المپيك 

مريكايي از اين امر آافراد مختلف سياسي و ورزشي سرشناس 
ها از ) نشان داده است دولت2002، (20هيوليهان اند.حمايت كرده

جويند، و ها بهره ميورزش به عنوان ابزاري براي كنترل ناآرامي
كنند درعين حال از اين ابزار براي بهبود وضع آموزشي، استفاده مي

ها را ترغيب به دخالت در ورزش م و اساسي دولتو اين داليل مه
) عنوان نموده اند در 1384نمايد. همچنين خبيري و همكاران(مي

اي دارد. نگرش ها نگرش دولت به ورزش نقش عمدهبيشتر كشور
تواند از حمايت فعاالنه تا ناديده گرفتن در نوسان باشد. ها ميدولت
هايي را براي جامعه تها مهم است زيرا فرصبراي دولت ورزش

) در 2004( 21در ارتباط با مسائل اقتصادي شيوو آورد.فراهم مي
ها به ميزان بااليي به دهد كه شركت در ورزشتحقيقي نشان مي

 22اليوان شود. همچنينمسائل اقتصادي و سياسي مربوط مي
تواند روي شركت وضعيت اقتصادي كشورها نيز مي )1999(

هاي ورزشي مؤثر باشد و در كشورهاي در شهروندان در فعاليت
حال توسعه، مشكالت اقتصادي و حل آنها از اولويت بيشتري 

اي در برخوردارند. در ساير كشورها كه از نظر اقتصادي تا اندازه
هاي ورزشي تري قرار دارند، شركت در فعاليتوضعيت مطلوب

گذاري در بخش ورزش حرفه ريسك باالي سرمايه. بيشتر است
اي كشور هاي مهم ورزش حرفه، نيز از تهديدي در شرايط كنونيا

علت عدم بازگشت سرمايه، حاميان  هباشد، در اين صورت و بمي
دهند و نتيجه آن ورزشي ريسك ورود به اين مقوله را به خود نمي

در اين رابطه  .اي كشور خواهد بودتضعيف ورزش حرفه
ها با سرمايه گذاري باعث دارد دولت) عنوان مي2006ديپسچر(

ها اغلب بعد از گذاريهاي خود شدند و اين سرمايهبهبود ورزش
 23المللي بوده است. همچنين ويستونشكست در رويدادهاي بين

كشورهايي مانند استراليا و كانادا مبالغ ) نشان داده است 1998(
المللي هاي بينكسب مدال در ورزش هنگفتي را براي
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) بيان نموده است بعضي 1381( اند و علويگذاري كردهسرمايه
هاي ها مانند كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي در ورزشكشور
هاي گذاريالمللي موفق بودند كه اين موفقيت بخاطر سرمايهبين

 باال در ورزش ملي بوده است. در نهايت همسو با نتايج اين
گذاري كشور در ) عنوان كرد ميزان سرمايه1385( رضويپژوهش 

بخش ورزشي، متناسب با رشد جمعيت جامعه و متقاضيان ورزش 
   نيست.
 پيشنهاد حاضر پژوهش هاييافته اساس بر نهايت در

 ايحرفه ورزش كارانهمحافظه موقعيت به توجه با گرددمي
 از كه دنكن استفاده يراهبردهاي از بخش اين متوليان كشور،

 براي است نهفته محيطي هايفرصت در كه ايهبالقو مزيتهاي
 كنند استفاده ايحرفه ورزش در خود موجود ضعف نقاط جبران

 كردن استاندارد ورزشي، پايه هايتيم بكارگيري با مسئولين و
 حق مانند قوانيني اصالح ورزشي، حاميان از استفاده ها،باشگاه
 و حضور با و ورزش در رايت كپي و تلويزيونيپخشِ
 ورزشاز  بخش اين اي،حرفه ورزش در تماشاگران هايحمايت

  دهند. توسعه و ارتقاء را
  

  منابع 
 1393( مجتبي ،قره خاني ؛مجتبي ،اميري ؛محمد ،احساني(. 

مطالعات ، »كشوراي حرفه ورزش جامع نظام تدوين و طراحي«
 125-136 ، ص:17، شماره مديريت ورزش

 ) اي كشوربررسي وضعيت ورزش حرفه .)1387احساني، محمد ،
چكيده مقاالت همايش ملي مديريت ورزشي با تاكيد بر سند 

ساله كشور، كميته ملي المپيك جمهوري  20چشم انداز 
  اسالمي ايران.

 ،ماه كتاب ،دلفي روش نقد و معرفي .)1388نسيبه( احمدي 
  .22 شماره اجتماعي، علوم

 هنگ اهم الگوي. «)1383( حقيقي، مهديو  اعرابي، محمد
، مطالعات مديريت، »تالطم محيطي و استراتژي سازماني

 .42-41اي شماره

 شناسايي منابع  .)1392شعباني، عباس ( ؛عليرضا ،بهرامي
درآمدي جديد در ورزش و ارتقاء سطح كمي و كيفي ورزش از 

كل ورزش و  ، طرح پژوهشي، ادارههاي مرتبططريق ارگان
  جوانان استان مركزي.

 تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي  .)1388( پاداش، دنيا
پايان نامة كارشناسي  ،AHPهاي ورزشي با روش سازي باشگاه

  .ارشد، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان
 ) وضعيت و روش بازاريابي ورزشي در  .)1385جمشيديان، ليال

، پايان نامه  ايران و چند كشور منتخب و ارائه الگوي كاربردي
  .دوره دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 ؛آسيه ،قربانيان رجبي ؛مهرزاد ،حميدي ؛سيد شاهو ،حسيني 
 ها، ضعف ها، قوت شناسايي« .)1392سيد نصراهللا ( ،سجادي
 قهرماني ورزش در استعداديابي تهديدهاي وها فرصت

، »آن فرارويهاي چالش و تنگناها و ايران اسالمي جمهوري
  .29-54، ص: 17، شماره مجله مديريت ورزش

 مقايسة وضعيت « .)1384( خبيري، محمد؛ الهي، عليرضا
اسالمي با توجه  هاي ليگ حرفه اي فوتبال جمهوريباشگاه

هاي منتخب ژاپن، كره جنوبي، به معيارهاي يوفا و باشگاه
 ، شمارةعلوم ورزشي فصلنامة پژوهش در ،»امارات و تركيه

  .35 - 15 ، ص8
 ) پژوهى، آينده مطالعات هاىروش .)1384خزاعي، سعيد 

 پژوهى آينده مركز ،دفاعى صنايع تحقيقاتى و آموزشى مؤسسه
  علمى. خدمات و رسانى اطالع معاونت دفاعى، فناورى و علوم

 مطالعه و طراحي برنامه  .)1387( زاده، اسفنديارخسروي
، رساله استراتژيك كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران

  دكتري، دانشگاه تهران.
 ) شناسايي شاخصها و عوامل اثر گذار بر  .)1388خواجه، فرزاد

، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه توسعه ورزش قهرماني
  عالمه طباطبايي.

 بررسي « .)1392( عباس ،شعباني ؛مرتضي ،رضايي صوفي
شغلي بر اساس مدل هرزبرگ و  ةعوامل بر انگيزانند رابطة

نشريه  ،»هاي ورزشي كشوررضايت شغلي كاركنان فدراسيون
، 2دوره دوم، شماره  ،پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

  .33-42ص:
 خصوصي سازي و اصالح «). 1385سيدمحمدحسين( ،رضوي

 .27، شمارهحركت، »ساختار ورزش قهرماني در كشور
 ) 1390شعباني عباس، غفوري فرزاد، هنري حبيب(. 

مجله  »هاي ورزش دو و ميداني در ايران(مطالعه دلفي)چالش«
، شماره نهم، دوره مديريت ورزش پژوهش در علوم ورزشي

  سوم.
  طرح اجمالي سند راهبرد توسعه نظام جامع تربيت بدني و

اسالمي ايران،  سازمان تربيت بدني جمهوري .)1382( ورزش
  .شركت راد سامانه

  ،بررسي وضعيت « .)1384(و همكاران فريبا عسگريان
» 1380و 1377 هاي اقتصادي صنعت ورزش ايران در سال

  .25-44، ص 24، شمارة نشرية حركت
 آثار ژيمناستيك و توسعه يافتگي .)1381طاهر (، علوي .

. برگزيده همايش ملي بررسي راهكارهاي توسعه ژيمناستيك
  انتشارات فدراسيون ايران.

 الياس  ،نادران ؛مجيد ،جاللي فراهاني ؛ابراهيم ،علي دوست
 حرفه اي ورزش در ورزشيهاي تعاوني توسعة موانع« .)1389(

، »44 اصل كلي سياستهاي بر تاكيد با ايران اسالمي جمهوري
  .42-23، ص 7، شماره مجله مديريت ورزشي
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 علي، منيره  ؛هنري، حبيب ؛هنرور، افشار ؛غفوري، فرزاد
همگاني و تفريحات مطلوب هاي مطالعه انواع ورزش .)1386(

، طرح پژوهشي هاي آيندهجامعه و ارائه مدل براي برنامه ريزي
  سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران. 

 بررسي و اولويت بندي عوامل موثر  .)1390( كاركن، حجت اهللا
بريزي درمسابقات ليگ برتر هاي تبر حضور تماشاگران تيم

، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران فوتبال ايران
  اهواز.

 ) توصيف برنامه ها، تشكيالت،  .)1382كريميان، جهانگير
نيروي انساني، بودجه و امكانات فوق برنامه ورزشي 
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از ديدگاه مديران و ارائه 

، اداره كل تربيت بدني وزارت بهداشت، راهكارهاي اجرايي
  درمان و آموزش پزشكي. 

 توصيف اجراي « .)1388امير محمد و همكاران ( ،مظفري
نشريه علوم حركتي و ،  »تربيت بدني در سه پايه مدارس كشور

  .119 – 139صص  14، سال هفتم جلد دوم شماره ورزش
 ) هاي آينده مديريت ورزش كشور چالش .)1393مظفري، احمد

، سومين همايش ملي ورزش در ارتباط با طرح نظام جامع ورزش
 .1393براي همه، دانشگاه آزاد اسالمي زنجان، ارديبهشت 

 ) تحليل و مدل سازي آميخته بازاريابي  .)1386معماري، ژاله
، رساله دكتري، صنعت ورزش كشور با رويكرد تصميم محور

 دانشكده تربيت بدني.  -دانشگاه تهران
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