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 چکیده
ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصیول   های نیروهای مسلح از حساسیت ویژه امروزه ورزش در تمامی بخش

رزش و تربیت بدنی یکی از علل توسعه و گسترش و. رود مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار می

هیدس از انجیام ایین پیژوهش،     . باشید  یهای نظامیان م نون ضرورت افزایش سطح آمادگیکهای دور تا  از گذشته

روش . بیود  (SWOT)5ای نیروهای مسلح کشور بیه روش تحلییل    ورزش قهرمانی و حرفه یطیل محیمطالعۀ تحل

انجیام گرفتیه    یباشد که از نظر هدس، کاربردی بوده و به صورت مقطع می یلیتحل -پژوهش این تحقی  توصیفی

ورزش  یرونی یو ب یط درونی یل محی یه در آن به تحلکباشد  یم (SWOT) یطیل محین مطالعه از نوع تحلیا. است

نامیه   ای و پرسیش  هیا شیامل مطالعیات کتابخانیه     آوری داده روش جمع. نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است

متخصصان قرار گرفت و پایایی آن بیه روش آلفیای    تأییدنامه مورد  روایی محتوایی پرسش. باشد یساخته م محق 

جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشکاران فعیال در حیوزه ورزش   . محاسبه گردید 09/9کرونباخ 

ر دسترس است و نمونۀ آمیاری را  پژوهش به صورت د این در گیری نمونه روش. دادند نیروهای مسلح تشکیل می

کلمیوگروس اسیمیرن ،    یها و آزمون یفیها شامل آمار توص روش تجزیه و تحلیل داده. دهند نفر تشکیل می 717

نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح در    . جامعه و آزمون فریدمن است یکن یانگیسه میمقا

قرار دارد و مهمتیرین  ( توسعه)ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی  فهو ورزش حر( ثبات)کارانه  راهبرد محافظه

ای نیروهیای مسیلح کشیور بیه ترتییب اولوییت        ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه نقاط قوت، ضع ، فرصت

ای  در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعۀ ورزش قهرمیانی وحرفیه  . مشخص گردید

 .ی مسلح کشور مطرح گردیدنیروها
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 مقدمه
ورزش امیروزی  . نمایید  ای را تجربیه میی   در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تیازه 

کننید   بسیاری دوران آماتور را پایان یافته تلقی میی . تبدیل به یک فستیوال جهانی گردیده است

میؤثر بیه اهیداس خیود سیالمت       یابیدسیت  یافته برایتوسعه  یشورهاک(. 4: 7548زاده،  حسن)

خیود قیرار    یهیا  ها و برنامیه  استیت سیرا در اولو یورزش یها تیجه فعالیو در نت یانانس یروین

ن یی در ا. ننید کسیب  ک یالمللی  نیرا در مناسبات ب یگاه باالترین رهگذر بتوانند جایاند تا از ا داده

جانات، ینترل هکو شور و نشاط، بروز استعدادها،  یزه، خودباوریجاد انگیبه ا ین ورزش قهرمانیب

ته در خیور  کدارد ن یا ژهیت ویمنجر شده است و اهم ی، باور غرور ملیبخش تی، هویریپذ جامعه

د یی ازمنید توسیعه، تول  ین یداریی پا یبشر از جمله ورزش برا یها تیه همه فعالکن است یتوجه ا

ر یاران و رشید چشیمگ  کن رو صنعت ورزش با تالش دسیت انیدر  یثروت و ارزش افزوده است از ا

: 7544، یامیی ق)ا را به خود اختصیاص داده اسیت   یع برتر دنین صنایششم را در ب رتبۀ یاقتصاد

دانند که ورزشیکاران میاهر در    ای می های رقابتی و سازمان یافته ورزش قهرمانی را ورزش(. 721

کننیید و ورزشییکاران در آن متناسییب بییا اسییتانداردهای تعیییین شییده از سییوی  آن شییرکت مییی

طیرح  )کننید   های قهرمانی در مسابقات رسمی شرکت میی  رتبه های ورزشی برای کسب سازمان

الن ورزش کی منیافع  ( 5992)بیه عقییده میول و همکیاران     (. 757: 7547جامع ورزش کشیور،  

خیود شیده    یبرا شتریبسب سود کآن در جهت  ۀاران به توسعذاستگیب سیموجب ترغ یقهرمان

در ایین  . ترین شکل ورزش در جوامع، ورزش قهرمیانی اسیت   دهد محبوب سواب  نشان می .است

سطح از ورزش که با تأکید بر رقابت، پییروزی و حیس اتحیاد بیین افیراد از طریی  مشیارکت و        

 (.745: 5979لیند فلت، )باشد، جذابیت فراوانی وجود دارد  تماشاگری می

و  یداخلی  یه گیذار ی؛ سیرما یدر رابطه با ورزش قهرمان یدر پژوهش( 7544) یو مظفر یاله

، توسیعه ورزش  یابیی ، بازاریسیاز  ی، خصوصیالملل نیب یها رقابت یزبانی، می، توسعه علمیخارج

 یمظفیر . ردنید کاعیالم   یتوسعه ورزش قهرمان یارهاکن راهیرا از مهمتر یساالر ستهیزنان و شا

، جذب و پیرورش اسیتعدادها  ، استعدادها ییساشنارا شامل  یورزش قهرمان یها ندیفرآ( 7505)

، (ینیگز نخبه) اران برجسته و ماهرکورزش ییشناسا، ت در مسابقاتکشر، ارانکورزش یساز آماده

از اسیتعدادها و نخبگیان بیه    یی ت میورد ن یی حما، یت در مسابقات رسمکشر، نخبگان یساز آماده

، یالمللی  نیبی  یهیا  شیور در رقابیت  کگاه ورزش یجا یارتقا یابیارز، شورک یمل یها هیعنوان سرما
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تحقیقات نشان داد کیه فرآینید توسیعه    . داند یآنها م اصالح و بهبودو  یکو المپ ی، جهانییایآس

افتخیار و سیربلندی   )یا غیرمستقیم ( برای مثال ورزشکاران فعال)قهرمانی ممکن است مستقیم 

 . باشد( حاصل از موفقیت

: 7544خواجه، )باشد  ورزش جدا از موفقیت و کسب مدال میشرکت ورزشکاران قهرمان در 

و  یها از توسعۀ ورزش قهرمیان  شود ملت یه باعر مکرا  یعوامل( 5995)اران کدِ بوچر و هم(. 17

 یه در سه گروه جیا کردند ک یبند مین تقسکمند گردند، در نه ر بهره یالملل نیب یت ورزشیموفق

 یه ضیرور کی اسیت   یو مال یرندۀ منابع انسانیه دربرگکت اس 7یگروه اول شامل ورود: رندیگ یم

ه توسیعۀ ورزش  کی اسیت   یهیای  استیه راهبردها و سکرش است یگروه دوم شامل پذ. باشند یم

 یقیات علمی  ی، رقابت و مسابقه و تحقین، مربیالت تمریند و شامل تسهک یل میرا تسه یقهرمان

 یهیا  له میدال یاست و بیه وسی   یقهرمانجۀ توسعۀ ورزش یه نتکاست  5یگروه سوم خروج. است

 و رشد انیجر در ای ورزش حرفه. گردد یاران مشخص مکگر مسابقات و تعداد ورزشیو د یکالمپ

 تمیامی  انیدک  انیدک  و وجود گذاشیت  عرصه به پا جهان در ورزش و بدنی تربیت طبیعی توسعه

 بیه  آن  یی طر از تیوان  کیه میی   ای حرفیه  ایی  صنعت به عنوان و ساخت مشغول خود به را اذهان

 و ورزشیی  هیای  فعالییت  ای به حرفه ورزش. گرفت قرار همگان توجه مورد آورد، روی ییدرآمدزا

 بیرای  درآمید  کسیب  منظیور  به هدفمند، و مند رتبه به صورت که شود می گفته ای افتهی سازمان

 (.778: 7541زاده،  یخسرو)شود می انجام اجتماعی و اقتصادی های توسعه ارزش

نامند که بیا   یحاصل طبیعی ورزش قهرمانی را سطحی از ورزش م( 5992)5ارانکهممول و  

گییرد کیه در    ورزش قرار میی  یشناخته شده و در رأس هرم سلسله مراتب« ای ورزش حرفه»نام 

آن افراد نخبه در یک سطح باال به رقابت پرداخته و در آن جریان بازاریابی و کسب منیابع میالی   

بیر  در آن  اسیت کیه   یرویکیرد  ،8ورزش مبتنی بر نخبگان .و همچنین مدیریت قوی وجود دارد

در عرصیه ورزش   در واقیع توسیعه  . شیود  یمتوسعه و ارتقای ورزش برگزیدگان و نخبگان تأکید 

البته در این میان بیه رواج ورزش در جامعیه نییز     .محوریت ویژه داشته است یا و حرفهقهرمانی 

 انید  ای منابع، ورزش در بلوک شرق سیاب  را از ایین دسیته برشیمرده     در پاره. دوش مساعدت می
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جزای بخشی از ا یکسب درآمد، ک یورزش برا یبه معنا یا ورزش حرفه(. 50: 7541، یاحسان)

ار باشید،  ین بسی یورزش معی  یکه استقبال مردم از ک یدر صورت. صنعت ورزش شده است یاصل

ت، یی   فیروش بل یها معموالً از طر ن حقوقیا. نندک یافت میدر ییحقوق باال یا اران حرفهکورزش

 یبیرا  یالمللی  نیت بی یی موفقامیروزه  . شیود  ین می یها تیأم  تکت شریو حما یونیزیح  پخش تلو

وجهه و اعتبار آن کشیور در سیطح    ، ،یکیو المپ یالملل نیب یها کشور در رقابت کیورزشکاران 

 ۀلیمهیم بیه وسی    یورزشی  یها از رشته یاریت در بسیموفق یریگ اندازه. بخشد را ارتقا می یجهان

ک یی المپ یهیا  یبیاز  ۀ هیر چنید فلسیف   . شیود  ین می ییدر ارتباط با آن رقابت تع یازیگاه امتیجا

ک یالمپ یالملل نیب ۀتیاما کم ؛ن کشورهاینه برنده شدن و رقابت ب ،استا ه یمشارکت در آن باز

ای کشیوره  یکی یت المپیی کنید کیه موفق   یاسیتفاده می  کشورها  بندی برای رده ها از جدول مدال

هیا در   بیردن میدال   ین کشیورها بیرا  یگذشیته رقابیت بی    ۀدر چند ده .دهد مینشان مختل  را 

هیا و   شده اسیت کیه دولیت    سببامر این  .ی پیدا کرده استافزایش بسیار یالملل نیب یها رقابت

و  یبیه ورزش قهرمیان   یزان بودجیه اختصاصی  یی کشورها در سراسر جهیان م  یورزش یها سازمان

 .(115: 5978دنیز و همکاران، ) ش دهندیرا افزا یا حرفه

ای برخیوردار   های نیروهای مسلح از حساسییت وییژه   از طرفی امروزه ورزش در تمامی بخش

. رود است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان بیه شیمار میی   

های دور ضیرورت افیزایش سیطح     یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشته

اییران  : کنید  نویس مشهور بیان می تاریخ هرودوت همان طور که. های نظامیان بوده است آمادگی

از ایرانییان  . ه اسیت داد یت بدنیت را به تربین اولویشتریه بک است یشورکتنها ن یزم در مشرق

 2ان از یرانیا. ندپرداخت می یفنون نظام یریبه فراگ یسالگ 72آغاز و تا  را لیتحص یسالگ هفت

های ورزشی در میان سیپاهیان و   این آموزش. آموختند یم را تیراندازی و یکارسوار یسالگ 1تا 

ن بود که آنها را از نظر جسمی و روحی آماده نموده، در نتیجیه کشیور اییران را بیه     نظامیان ایرا

همین تأکید نیز در اسیالم بییان   . یکی از قویترین نیروهای نظامی دوران خود مبدل ساخته بود

د قیرآن  کیی أت و دیی اموزیب یراندازیبه فرزند خود شنا و ت: فرمایند می (ص)رمکامبر ایپشده است؛ 

باشید   میی  یو اسیب سیوار   یاستفاده از ادوات جنگ ،فارکه یدر سوره انفال جهت تسومنان ؤبه م

ه کی مسیلح   یروهیا ین یجسیمان  یو آمادگ ی، عملیت و توسعۀ علمیتقو .(58: 7505اسمعیلی، )

مسیلح بیه    یروهیا ین یت بیدن یی ترب یها روها دارد، از ضرورتین نیا یم با توان رزمیرابطه مستق

مدیران ورزشی در نیروهای مسلح بایید بیا   (. 20: 7508اران، کو همسعادت طلب )د یآ یشمار م
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ریزی دقی  ضمن ارتقیای آمیادگی جسیمانی کارکنیان خیود، شیرایط حضیور آنیان را در          برنامه

در . مسابقات مختل  ورزشی در رشته هیای مختلی  بیرای کارکنیان و سیربازان فیراهم نماینید       

هیا و   نظامیان را شامل پراکنیدگی دییدگاه   های ورزش پژوهشی، محققان نیروهای مسلح، چالش

نظریات مسئوالن نیروهای مسلح به مقوله ورزش و تربییت بیدنی، نبیود طیرح جیامع در ورزش      

نیروهای مسلح، کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص، عیدم بیه کیارگیری میدیران مناسیب      

هیای   هنگ در بخشآموزش دیده در مناصب ورزشی نیروهای مسلح، نبود ساختار مناسب و هما

مختل  نیروهای مسلح، کمبود بودجه و امکانات، مشکالت حفیااتی و امنیتیی، عیدم همکیاری     

های مختل  ورزش کشور، ضع  در پرداختن و توجه به ورزش قهرمانی خصوصیاً در   کامل بخش

المللی، کمبود فضا و تأسیسات ورزشی و عدم ارتباط با نیروهای مسلح دیگر کشورها  سطوح بین

 (.59: 7548درخشان، )دانند  برداری از تجارب و امکانات آنها می ر جهت بهرهد

ن یل نقیاط قیوت و ضیع  و همچنی    یی شیود، تحل  ین پژوهش مطرح می یه در اک یمسألۀ اصل

درونیی   محیط. باشد یمسلح م یروهاین یا و حرفه ینه ورزش قهرمانیدها در زمیها و تهد فرصت

نقیاط   یتیا بیه بررسی    شود یمدر نظر گرفته  نیروهایی و شرایط از یا مجموعه عنوان به و بیرونی

 ایی  یمنفی  یهیا  تیی ا فعالیی د و یمف منابع ایمثبت  یها تیفعال از ه عبارتندکقوت و نقاط ضعفی 

ها نیز در این مورد  دیها و تهد فرصت. شور بپردازدک مسلح یروهاین ورزش ازین مورد منابع فقدان

سیواب  نشیان   . شور اسیت ک مسلح یروهاین ورزش یرونیب طیمح یمثبت و منف عبارت از عوامل

ت یت و جیذاب یی ن محبوبیی ا. ترین شکل ورزش در جوامع، ورزش قهرمانی اسیت  دهد محبوب می

نیان  کارک یشیغل  یهیا  یژگی یز وجود دارد و به علت ویمسلح ن یروهاین نیر اقشار در بیمانند سا

 کنفی یجیز ال  یو بیدن  یجسمان ییرا آمادگر افراد جامعه است؛ زیتر از سا یمسلح ضرور یروهاین

ورزش و  و اهمییت  ینظام یبحر از قوا هنگامآنها  ین مقوله برایا. آنان است یات شغلیخصوص

خیود را حفیظ    یها آمادگ ها و سال د در تمام روزها و ماهیه باکشود  آنها آشکار می یبدن یآمادگ

زنید و در هیر بیال و    یبیه دفیاع برخ  در مقابیل دشیمن   کشور تا به وقت ضرورت از ملت و نمایند 

با توجه به ضرورت ورزش و تربیت بدنی در . ش بشتابندیهموطنان خو یاریبه  یمیبت عظیمص

نیروهای مسلح برای توسعه سطح آمادگی جسمانی و روانیی کارکنیان اهمیتیی بییش از پییش      

ه سطح توسعه و ای در هر کشوری نشان دهند عالوه بر اینکه ورزش قهرمانی و حرفه. یافته است

های نیروهیای مسیلح    باشد، امروزه مسابقات جهانی ورزش پیشرفت تربیت بدنی در آن کشور می

 .شود در دنیا با شکوه و نظم خاصی برگزار می
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ه کی ن اسیت  یی مسیلح کشیور ا   یروهیا یدر ن یا و حرفیه  یت ورزش قهرمانیاز دیگر علل اهم

 در حیال رشید و توسیعه    ح رده سینی امیید  سط درها  رشته بیشتردر رد شکاران مرزواز  یاریبس

 (یدوران ضیرورت خیدمت سیرباز   ) ها به دلیل حضور فیزیکی در پادگان ن مقطعیدر ا و هستند

 ازدر این خصوص نه تنهیا   .ماندند المللی باز می عمالً از تمرینات، اردوها و مسابقات داخلی و بین

 یا و حرفیه  یدر ورزش قهرمیان  یزیی ر عیدم برنامیه  ، بلکیه  ماننید  یباز م رشد استعدادهای فردی

از آن در هیای داخیل کشیور و مهمتیر      سطح کیفی رقابتی ارتقا اهشک موجبمسلح،  یروهاین

از . گیردد  یمی ( ان جهانیمسابقات مخصوص نظام) المللی، به ویژه مسابقات سیزم های بین عرصه

ای،  هرمانی و حرفیه روهای مسلح در عرصه ورزش قیطرس دیگر، از تدابیر و تأکیدهای مسئوالن ن

 . های جهانی است ن بخش از ورزش جهت حضوری فعال و چشمگیرانه در رقابتیتوسعه ا

از  اسیتفاده  راهبرد تدوین یها شیوه از یکی شد، ذکر محیطی تحلیل بحر در که همان گونه

 حداکثر به را ها فرصت و ها قوت مناسب راهبرد یک روش، این اساس بر. است( SWOT)تحلیل 

 حالیت  چهیار  در راهبردهیا  تحلییل،  ایین  در. رساند می ممکن حداقل به را تهدیدها و ها ضع  و

 در راهبردهیا  تیدوین  امروزه،. شود انتخاب آنها بین از راهبردی یها گزینه تا شوند می داده پیوند

 بیانییه  تدوین با ها سازمان این از یبسیار خصوص، این در. است متداول نیز ورزشی یها سازمان

 استفاده و علمی یها شیوه طری  از بلندمدت، اهداس تدوین محیطی، تحلیل و تجزیه مأموریت،

 خیود  سیازمان  یبیرا  مناسیب  یراهبردهیا  انتخیاب  و تدوین به یقو هایی استنباط و ها تحلیل از

 از مناسیب  اسیتفاده  و قیوت  نقیاط  افیزایش  دنبیال  بیه  صیحیح  تصیمیماتی  اتخاذ با و پردازد می

 طریی   این از تا هستند تهدیدات از ناشی اثرات رساندن حداقل به و ها ضع  کاستن و ها فرصت

ب بیرای  یی ن ترتیی بیه ا  .دهنید  افزایش و حفظ کنند را خود رقابتی یها یبرتر و موقعیت بتوانند

شور به بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی کمسلح  یروهاین یو قهرمان یا ل ورزش حرفهیتحل

این روش امکان بررسی عوامل و مقایسیه تنگناهیا،   . میپرداخت swot از تحلیل سازمان با استفاده

هیای   نماید، همچنین با موشکافی فرصت پذیر به سازمان را فراهم می های آسیب تهدیدها و جنبه

و  یا بیرونی همراه با نقاط قوت داخلی سازمان، جایگیاه واقعیی هیر ییک از ورزش هیای حرفیه      

بیا تحلییل   . گردد شور و میزان تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر مشخص میکمسلح  یروهاین یقهرمان

ای الگوی  ها و تهدیدهای محیطی، در ورزش قهرمانی و حرفه نقاط قوت، ضع ، و بررسی فرصت

شیود و باعیر ایجیاد بسیتری      شیور ارائیه میی   کمسلح  یروهایمناسبی در جهت توسعه ورزش ن

لیذا  . گیردد  ی آتیی ورزش بیرای آنهیا در کشیور میی     ریزی و تعیین راهبردها مناسب برای برنامه
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 : ل استیپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت کلی ذ

مسیلح   یروهاین یت ورزش قهرمانیدر مورد وضع( swot)نقاط قوت، ضع ، فرصت و تهدید 

 شور چگونه است؟ک

مسیلح   یروهاین یا ت ورزش حرفهیدر مورد وضع( swot)نقاط قوت، ضع ، فرصت و تهدید 

 شور چگونه است؟ک

 پژوهش اجرای روش

. باشد که از نظیر هیدس از نیوع کیاربردی اسیت      می یلیتحل -روش پژوهش این تحقی  توصیفی

ن مطالعیه از نیوع   یی ا. انجام شیده اسیت   7508آوری اطالعات به صورت مقطعی و در سال  جمع

 ییشامل شناسیا  ینرویو ب یط درونیل محیه در آن به تحلکاست ( swot تحلیل)یطیل محیتحل

نیروهای مسیلح کشیور    یا و ورزش حرفه یورزش قهرمان یها دینقاط قوت، ضع ، فرصت و تهد

نامیه محقی     ای و پرسیش  ها شامل مطالعات کتابخانیه  آوری داده روش جمع. پرداخته شده است

. شید  یها گیردآور  ن حوزهیاطالعات در ا یا تابخانهکب ابتدا به روش ین ترتیبد. باشد یساخته م

ن منظور برای شیروع  یبد. آوری گردید ها جمع سپس با تدوین پرسشنامه پنج بعدی لیکرت داده

مسیلح   یروهیا ینیه ورزش ن یتین از اسیتادان میدیریت ورزش و متخصصیان در زم     75ند از یفرآ

متخصصان تعداد ااهار نظر کننده خبره در روش دلفیی را  (.   رایانامهیاز طر)د ینظرخواهی گرد

از تیک تیک    یدر این روش ابتدا با نظرسینج (. 7544، یاحمد)اند  نفرگزارش کرده 59تا  2ن یب

مسیلح   یروهیا ین یا و حرفیه  یمتخصصان نقاط ضع ، قوت، فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمیان 

میوارد  ( دوم)در دور بعیدی  . ن شده بودندیتدو یا تابخانهکه از طری  مطالعات کد یمشخص گرد

ر متخصصیان  یصان به بحر گذاشته شد و مواردی از آن از سوی ساانتخابی به وسیلۀ این متخص

، مواردی را کیه متخصصیان روی آنهیا اتفیاق نظیر      (سوم)در دور آخر بحر . تثبیت و تعدیل شد

نامیه بیه    روایی محتیوایی پرسیش  . ن شدیتدو یینامه نها داشتند، مبنای کار قرار گرفت و پرسش

اصالحات الزم در بخش کوچکی از جامعیه پاییایی    وسیلۀ متخصصان بررسی و پس از بازنگری و

قابیل   ییایی پا دهنیده  محاسبه گردید که نشیان  92/9در سطح  09/9آن به روش آلفای کرونباخ 

 .است (نامه پرسش)قبول ابزار پژوهش 

جامعه آماری این پژوهش را مدیران، مربیان و ورزشیکاران فعیال در حیوزه ورزش نیروهیای     

پژوهش بیه صیورت در دسیترس بیود کیه بیا        این در گیری نمونه روش. دادند مسلح تشکیل می
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نامیه توزییع شید کیه از ایین       پرسش 709شناسایی آنان در المپیادهای ورزشی نیروهای مسلح 

روش تجزییه و  . پرسشنامه بازگشت داده شد و این تعداد مورد تحلییل قیرار گرفیت    717تعداد 

شامل آزمیون کلمیوگروس اسیمیرن      یاستنباط یها و آزمون یفیها شامل آمار توص تحلیل داده

بیرای  ( نمونیه  کتیی تی  )جامعه  یکن یانگیسه میها، آزمون مقا برای سنجش طبیعی بودن داده

بنیدی متغیرهیا و سیؤاالت میورد اسیتفاده قیرار        معناداری متغیرها و آزمون فریدمن جهت رتبه

 .انجام گردید 74نسخه  7اس.اس.پی.افزار اس ها از طری  نرم تمامی تجزیه و تحلیل داده. گرفت

 نتایج

 پژوهش یرهاینتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در مورد متغ :6جدول 

 جهینت داری سطح معنی Z عوامل

 یعیطب 558/9 082/9 نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 یعیطب 194/9 195/9 نقاط ضع  ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 یعیطب 529/9 151/9 فرصت های ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 یعیطب 057/9 225/9 تهدیدهای ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 یعیطب 870/9 445/9 ای نیروهای مسلح نقاط قوت ورزش حرفه

 یعیطب 009/9 889/9 ای نیروهای مسلح نقاط ضع  ورزش حرفه

 یعیطب 285/9 499/9 ای نیروهای مسلح فرصت های ورزش حرفه

 یعیطب 558/9 998/7 ای نیروهای مسلح تهدیدهای ورزش حرفه
 

به دلیل اینکه سطح معنیاداری   یا و حرفه یورزش قهرمان یدهد متغیرها ینشان م 7 جدول

 .باشند یتوزیع طبیعی م ی، دارااست 92/9آنها بزرگتر از 

 یبیرا  ،دیی رن  مشیاهده گرد یلمیوگرس اسیم  که در آزمون کها  بودن داده یعیبا توجه به طب

االت ؤاز سیانه امتیه مک 5نمونه با سطح  کت آزمون تیپژوهش،  یرهاین معنادار بودن متغییتع

 .رفته شددر نظر گ ،بود

                                                                                                                                       

1.spss 
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 (9با سطح متوسط )ن مربوط به متغیرهای پژوهشیانگیسه مینمونه، جهت مقا کج آزمون تی تینتا :2جدول 

انحراف  نیانگیم متغیرهای پژوهش

 نیانگیم

سطح  tآماره 

 یدار یمعن

 56/0 303/5 561/0 51/3 نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 03/0 510/5 353/0. 51/3 نقاط ضعف ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 005/0 355/1 636/0 34/3 فرصت های ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 005/0 355/3 553/0 36/3 تهدیدهای ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

 005/0 535/3 431/0 15/3 نقاط قوت ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

 005/0 434/3 551/0 33/3 نقاط ضعف ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

 005/0 335/4 633/0 45/3 فرصت های ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

 005/0 350/50 136/0 33/3 تهدید های ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

 

م همیه  کی نمونیه، فیرض ح   کآزمون تی تی  یدار یگردد با توجه معن یمالحظه م 5در جدول 

د شده به جیز نقیاط   ییمسلح تأ ای نیروهای نه ورزش قهرمانی و حرفهیمتغیرهای پژوهش در زم

 .نگردیده است تأییدقوت ورزش قهرمانی در نیروهای مسلح که سطح معناداری آن 

 نیروهای مسلح کشور یورزش قهرمان swotتحلیل ای فریدمن در  ج آزمون رتبهینتا :9جدول 

ن یانگیم نیانگیم swot لیتحل ساختار ورزش

 (یده وزن)ها رتبه

ع یتوز

 دو یخ

سطح 

 یدار یمعن

 

 یورزش قهرمان

  75/5 72/5 نقاط قوت

589

/4 

 

 85/5 52/5 نقاط ضع  987/9

 10/5 80/5 ها فرصت

 51/5 55/5 دهایتهد
 

 یورزش قهرمیان دهد چهار عامیل نقیاط قیوت، ضیع ، فرصیت و تهدیید        ینشان م 5 جدول

، در موقعییت  swotه و تحلییل  یاساس تجز ه برکهای یکسانی ندارند  نیروهای مسلح کشور رتبه
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 .رندیگ یقرار م5(ثبات)کارانه  محافظه راهبرد

 بندی عوامل درونی ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور رتبه :4 جدول

 عوامل

 یدرون

 نیانگیم نیروهای مسلح کشور یقهرمان ورزش ضع  و قوت نقاط  دک

 ها رتبه

 (یده وزن)

 

 ها قوت

S1 های ورزشی  رشته از یبرخ در بالقوه یاستعدادها وجود

 نیروهای مسلح

17/8 

S2 های نظامیان  بازی یبند رتبه در شورک مناسب گاهیجا

 جهان

57/5 

S3 ورزشی در این  انیمرب از یبرخ یفن و یتخصص یتوانمند

 زمینه

85/5 

 S4 25/5 کشور سطح در یورزشی ها تأیه یفکی و یمک توسعه 

 

 

 

 

 

 ها ضع 

W1 در  یابیاستعداد یاجرا یزات برایانات و تجهکضع  ام

 شورک

49/79 

W2  95/79 نیروهای مسلح یورزش یباشگاه ها یافتگیتوسعه ن 

W3  و گسترده یابیآموزش و پرورش در امر استعداد ضع 

 شورکدر  یابیز استعدادکنبودن مرا

95/79 

W4 شور پس از ک یبه استفاده از قهرمانان ورزش یافکتوجه نا

 آنان یورزشان دوره یپا

45/0 

W5 نیروهای  یان ورزش قهرمانیمرب یفکیو  یمکمبود ک

 مسلح

28/0 

W6  80/0 نظامی ارانکت از ورزشیحما یها برنامه ضع 

W7 مستعد  یها رشته ییشناسا یوه و برنامه برایفقدان ش

 برای نظامیان یورزش

52/4 

W8 80/4 شورکدر  یورزش قهرمان یضع  فرهنگ 

W9 50/4 یها یباز در یمیت یها رشته در مدال سبک در  یتوف عدم 

                                                                                                                                       
1. WO 
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 نظامیان جهان

W10 نیروهای  یورزش قهرمان یدر نهادها یمبود منابع مالک

 مسلح

95/4 

W11 بودن  کاند) یم جامعه در ورزش قهرمانکت کمشار

 (یت ورزش قهرمانیجمع

15/1 

W12  یمسابقات داخل یسامانده یالن براکفقدان برنامه 

 نظامیان

55/1 

 

هیای ورزشیی    رشیته  از یبرخی  در بیالقوه  یاسیتعدادها  وجود گردد مالحظه می 8در جدول 

 یاجیرا  یزات بیرا یی انیات و تجه کضیع  ام و از طرفیی  نیروهای مسلح از مهمترین نقیاط قیوت   

از مهمتییرین نقیاط ضییع  در زمینییه ورزش قهرمیانی نیروهییای مسییلح    شییورکدر  یابیاسیتعداد 

 .باشد می

 بندی عوامل بیرونی ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور رتبه :5 جدول

 عوامل

 یرونیب

 یقهرمان ورزش یدهایتهد و ها فرصت  دک

 شورک نیروهای مسلح

 (یده وزن) ها رتبه نیانگیم

 

 

 

 

 ها فرصت

O1 جهت توسعه ورزش  شورک جوانت یجمع

 قهرمانی 

71/2 

O2 یشور به ورزش قهرمانکن توجه مسئوال 

 نیروهای مسلح

11/8 

O3 نه ورزش یدر زم یورزشهای  توسعه رسانه

 نیروهای مسلح یقهرمان

17/8 

O4 مردم نسبت به ورزش  دانشش یافزا

  یقهرمان

51/8 

O5  توسعهشور جهت کچهار فصل بودن 

 نیروهای مسلح مختل  یها رشته

82/8 

O
6 

مسابقات  یتماشا برای مردم رغبت زیاد

  یورزش

88/8 
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O7 نو به خصوص  یها یرشد و توسعه فناور

 اطالعات و ارتباطات یفناور

40/5 

 

 

 

 دهایتهد

T1   نیروهای  یقهرمان ورزش در یابیبازارضع

 شورک مسلح

95/2 

T2 یگذار هیسرما به یخصوص بخش لیتما عدم 

  نیروهای مسلح یقهرمان ورزش در

40/8 

T3 ورزش در ارذگ استیس ینهادها تعداد زیاد 

 شورک

50/8 

T4 یزبانیم یبرا و امکانات زاتیتجه کمبود 

  نیروهای مسلح مسابقات

81/8 

T5 یشورهاک در یقهرمان ورزش توسعه و رشد 

 جهان و منطقه

89/8 

 T6 75/8 شورک در ورزش صنعت ندک رشد 
 

جهت توسعه ورزش قهرمیانی،   شورک جوان تیجمع نشان داده شده است وجود 2در جدول 

نیه  یدر زم یورزشی هیای   نیروهای مسلح و توسعه رسانه یشور به ورزش قهرمانکن مسئوالتوجه 

 ورزش در یگیذار  هیسیرما  به یخصوص بخش لیتما عدمو ها  از مهمترین فرصت یورزش قهرمان

 .باشد نیروهای مسلح از مهمترین تهدیدها در این زمینه می یقهرمان

 شورکنیروهای مسلح  یا ورزش حرفه (swot)تحلیل ای فریدمن در  ج آزمون رتبهینتا :1جدول 

ساختار 

 ورزش

ن یانگیم نیانگیم ( swot)لیتحل

 (یده وزن)ها رتبه

ع یتوز

 دو  یخ

سطح 

 یدار یمعن

 

ورزش 

 یا حرفه

  87/5 21/5 نقاط قوت

185/75 

 

 00/7 88/5 نقاط ضع  997/9

 95/5 05/5 فرصت ها

 24/5 48/5 د هایتهد

در آزمیون  ( 997/9)دسیت آمیده   ه داری بی  دهد با توجه به سیطح معنیی   نشان می 5جدول 



 615/  ای نیروهای مسلح کشور ش قهرمانی و حرفهورز یطیل محیمطالعۀ تحل

 

ای نیروهیای مسیلح کشیور،     حرفهورزش فریدمن چهار عامل نقاط قوت، ضع ، فرصت و تهدید 

، در  swotل میدل  یی ه و تحلیی اسیاس تجز  ها، بیر راهبردن یدر نتیجه ا .های یکسانی ندارند رتبه

 .رندیگ یقرار م 5(توسعه) یتهاجم راهبردموقعیت 

 

 ای نیروهای مسلح کشور بندی عوامل درونی ورزش حرفه رتبه :7 جدول

عوامل 

 یدرون

نیروهای  یا نقاط قوت و ضع  ورزش حرفه د ک

 شورک مسلح

 (دهی وزن)ها  میانگین رتبه

 

 

 ها قوت

S1  ای در  های حرفه شدن برخی از لیگ یا حرفه

  کشور و تعمیم آن به ورزش نیروهای مسلح

55/5 

S2 ورزش یان معنویحضور تماشاگران و حام 

 کشور یا حرفه

20/5 

S3 یشدن بعض یا حرفه یمناسب برا یبسترساز 

 شورک در نیروهای مسلح یورزش یها از رشته

87/5 

 S4 طه ورزش یمتخصص در ح یروهایوجود ن

 شورک نیروهای مسلح یا حرفه

54/5 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ضع 

W1 های نیروهای  باشگاه یت حقوقیمشکالت وضع

 شورک مسلح

84/4 

W2 ها نیروهای  ثر باشگاهکدر ا یالت مالکوجود مش

 شورک مسلح

55/4 

W3 های نیروهای  در باشگاه یا هیپا یها میفقدان ت

 شورک مسلح

75/4 

W4 نیروهای  یورزش یوجود ابهام در قراردادها

 شورک مسلح

90/4 

W5 40/1شدن  یا حرفه ینه مناسب برایفقدان زم 

                                                                                                                                       
1. SO 
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 شورک نیروهای مسلح یورزش یها رشته

W6  ضع  قانون مدون در مورد روابط باشگاه با

 شورک در نیروهای مسلح یا اران حرفهکورزش

29/1 

W7 یبرگزار یبرا ین ورزشکنامناسب بودن اما 

 در نیروهای مسلح یا گ حرفهیمسابقات ل

 شورک

85/1 

W8 به  یابیدست یبرا یاطالعات یها ستمینبود س

 ان یها، مرب اران، باشگاهکاطالعات ورزش

74/1 

W9 ان و یمبود و ضع  در مورد پرورش مربک

 شورک در نیروهای مسلح یا اران حرفهکورزش

95/1 

W1
0 

اران و کاز ورزش یتین حمایمبود قوانک

 شورک در نیروهای مسلح یا حرفه یها باشگاه

05/2 

 

ای در کشیور و   هیای حرفیه   شدن برخیی از لییگ   یا حرفهنشان داده شده است  1در جدول 

 یا حرفیه  ورزش یان معنویحضور تماشاگران و حامو  شورک نیروهای مسلحتعمیم آن به ورزش 

الت کوجیود مشی   و هیا  باشگاه یت حقوقیمشکالت وضع کشور از مهمترین نقاط قوت و از طرفی

ای در ایین بخیش    ای ورزش حرفیه هی  از مهمترین ضیع   نیروهای مسلح ها باشگاه غلبدر ا یمال

 .باشد می

 ای نیروهای مسلح کشور بندی عوامل بیرونی ورزش حرفه رتبه :8جدول 

عوامل 

 یرونیب
نیروهای  یا ورزش حرفه یدهایها و تهد فرصت دک

 شورک مسلح

ها  میانگین رتبه

 (دهی وزن)

 

 ها فرصت

 

 

 تهدیدها

O1 
 در یا مند به ورزش حرفه اران عالقهکوجود ورزش

 شورکورزش 
75/5 

O2 
در ورزش  یگذار هیسرما یل الزم برایوجود پتانس

 شورک نیروهای مسلح
15/7 

T1 55/5در جامعه و انعکاس آن به  یالت اقتصادکوجود مش 
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 شورک ورزش نیروهای مسلح

T2 92/5 در کشور یا از ورزش حرفه یاسیاستفاده س 

T3 
در  نظامیان یا شرفت روزافزون ورزش حرفهیپ

 گرید یشورهاک
55/5 

T4 
در بخش ورزش  یگذار هیسرما یباال کسیر

 ینونکط ینیروهای مسلح در شرا یا حرفه
28/5 

 

در ورزش  یا منید بیه ورزش حرفیه    هاران عالقی کوجیود ورزشی   گردد مالحظه می 4در جدول 

در  یالت اقتصیاد کوجیود مشی  ای نیروهای مسیلح و   های ورزش حرفه از مهمترین فرصت شورک

 .باشد از مهمترین تهدیدها در این زمینه می نیروهای مسلح جامعه و انعکاس آن به ورزش
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S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 یاراهبرد رقابت

 (تنوع)

 

 

 یراهبرد تهاجم

 (توسعه)

 

 

 

 

 

 یراهبرد تدافع

 (اهشک)

 

 

 

 ارانهک راهبرد محافظه

 (ثبات)

 

 

 

 

W 
ای نیروهای مسلح  و حرفه یورزش قهرمان( یو خارج یعوامل داخل)یت راهبردیموقع :6نمودار 

 کشور

های تحلیل محیطی، وضیعیت ورزش قهرمیانی   راهبردگردد در بین  مالحظه می 7در نمودار 

ای نیروهیای   و وضیعیت ورزش حرفیه  ( ثبیات )کارانه  محافظه راهبردنیروهای مسلح در موقعیت 

 .قرار گرفته است( توسعه)تهاجمی  راهبردمسلح در 

 یورزش قهرمان

 

 ای ورزش حرفه

 



 613/  ای نیروهای مسلح کشور ش قهرمانی و حرفهورز یطیل محیمطالعۀ تحل

 

 گیری بحث و نتیجه

مربیوط بیه نقیاط ضیع  بیاالتر از       ۀ، رتبیهای این پژوهش نشان داد در زمینه عوامل درون یافته

مشیاهده   یرونی یعوامیل ب  ن دریهمچن .باشد نیروهای مسلح کشور می یورزش قهرماننقاط قوت 

 ین بیاالتر یانگیی رتبیه و م  یکشیور دارا  نیروهای مسیلح  یورزش قهرمانهای  شود که فرصت می

ورزش  راهبیرد در نتیجیه  . باشیند  نیروهای مسیلح کشیور میی    یورزش قهرماننسبت تهدیدهای 

 راهبیرد رند که بیه  یگ یقرار م( ثبات)کارانه  محافظه راهبردقهرمانی نیروهای مسلح، در موقعیت 

هیایی کیه در    از مزییت  توانید  یمی  راهبیرد این . ها و تغییر جهت معروس است شناخت محدودیت

د و خود را از سمت نقاط ضیع   ینمادر جهت جبران نقاط ضع  استفاده  ،ها نهفته است فرصت

همسو بیا نتیایج ایین پیژوهش در      .(7542اعرابی و همکاران، ) قوت هدایت نمایدسوی نقاط به 

حسیینی و   .نهادی دیگر پژوهشگران به نتایج مشابهی در زمینیه ورزش قهرمیانی دسیت یافتنید    

 ییدانشیجو  ورزش قهرمیانی  یراهبرد ۀبرنام نیتدو»عنوان  بادر تحقی  خود ( 7540)همکاران 

 آزاد دانشیگاه  ییدانشجو ورزش یراهبرد گاهیجا به این نتیجه رسیدند که «یاسالم آزاد دانشگاه

پیژوهش   همسو بیا  داد دارد و از طرفی نتایج دیگر نشان می قرار ارانهک محافظه ۀمنطق در یاسالم

 ؛باشید  حاضر ورزش قهرمانی دارای نقاط ضع  و خالس پژوهش حاضر دارای عوامل تهدیید میی  

ت یرا در وضیع  یه ورزش قهرمیان ک( 7544)و سی  پناهی ( 7541)ج پژوهش غفرانی ینتامانند 

 .نشان دادند یتدافع

 در بیالقوه  یاسیتعدادها  وجیود داد  ورزش قهرمانی نیروهای مسلح نشان میی  ۀنتایج در زمین

هیای   بیازی  یبنید  رتبیه  در شیور ک مناسیب  گیاه یجاهای ورزشی نیروهای مسلح و  رشته از یبرخ

باشد و از طرفیی   نظامیان جهان از مهمترین نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور می

 یهیا  باشیگاه  یافتگیی توسیعه ن  ،شیور کدر  یابیاسیتعداد  یاجیرا  یزات برایانات و تجهکضع  ام

ز کی گسیترده نبیودن مرا  و  یابیآموزش و پرورش در امیر اسیتعداد   ضع نیروهای مسلح،  یورزش

. باشید  از مهمتیرین نقیاط ضیع  ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح میی        شیور کدر  یابیاستعداد

تحقیقات متفاوت در کشور نشان از وجود استعدادهای بالقوه در ورزش کشیور دارد کیه در ایین    

در ( 7509) ین راسیتا شیعبان  یی در ا .نیز تعمیم پیدا کرده اسیت  زمینه به ورزش نیروهای مسلح

، کمبود استعداد و پتانسیل در دو و میدانی کشیور  یدانیدو و م یدر مورد ورزش انفراد یپژوهش

 درکیه  ن رشته دانسته است و در پیژوهش بییان کیرده بودنید     یزا در ا ن عامل چالشیمترکرا از 
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ها در این زمینه نیز ضیع    از مهمترین ضع . یستیمواجه نبالقوه م یمبود استعدادهاکشور با ک

ه اجرای مطلیوب  کان داشته است یدر این مورد ب( 7507)پور  نیحس .در استعدادیابی بوده است

های آموزش و پرورش و استعدادیابی به منظور تشخیص نخبگان بیرای ورزش قهرمیانی در    طرح

نشیان  ( 7544) یو غفرانی  (7505)اران کی و هم ینینتایج پژوهش حسی . سنین بعدی مفید است

کیه بیا نتیایج پیژوهش      دارداز ضیع    یورزش قهرمان یابیاستعداد یها نهیدهد کشور در زم می

توجیه  جهیت توسیعه ورزش قهرمیانی،     شورک جوان تیجمع همچنین وجود. استحاضر همسو 

از  یمیان نیه ورزش قهر یدر زم یورزشی هیای  و توسیعه رسیانه   یشور به ورزش قهرمانکن مسئوال

 نیروهیای مسیلح   یقهرمیان  ورزش در یابیبازارها ورزش نیروهای مسلح و ضع   مهمترین فرصت

نیروهیای مسیلح از    یقهرمیان  ورزش در یگیذار  هیسیرما  بیه  یخصوص بخش لیتما عدمو  شورک

در ایین زمینیه جمعییت جیوان در هیر کشیور و هیر        . اسیت زمینه  این مهمترین تهدیدهای در

 . گردد می یک برتری رقابتی محسوبعنوان ه ای ب زمینه

در ( 7545)اران کی و هم یغفیور  ،هیا بیرای ورزش نیروهیای مسیلح     فرصیت رسیانه   ۀدر رابط

پرداختنید و نقیش    یش جامعیه بیه ورزش قهرمیان   یهیا بیر گیرا    اثرات رسانه یبه بررس یپژوهش

قهرمیانی در ایین   هیای شیناخته شیده ورزش     از دیگر فرصت. همه بارزتر دانستند از را ونیزیتلو

امروزه از . باشد می ارتباطات و اطالعات یفناور خصوص به نو یها یفناور توسعه و پژوهش رشد

از آنهیا اسیتفاده    یهای مختل  ورزش که در مسابقات رشته ییها گرفته تا توپ یهای ورزش لباس

بیه   یفنیاور  یرد پیا  ،یهیای مختلی  ورزشی    رقابت یهای محل برگزار ورزشگاه یشود و حت می

 ژنتییک  و رایانه الکترونیک، شیمی، زمینه در ها پیشرفت ترتیب بدین ؛مشاهده استوضوح قابل 

همسو بیا نتیایج ایین تحقیی ،     . ورزش قهرمانی گذاشته است بر ثیر شگرفیأهای اخیر ت سال در

 «های نوین در ورزش قهرمانیفناوریبررسی نقش » عنوان با( 7508)کریمی و همکاران  پژوهش

سازی ورزشیکاران، قضیاوت ورزشیی و     های نوین ورزشی، آماده فناوریکه با استفاده از  نشان داد

نوین در افزایش انگییزه، اعتمیاد    فناوریهمچنین استفاده از  ،یابد گیری قهرمانان ارتقا می نتیجه

ار گییری و قضیاوت بهتیر داوران اثرگیذ     تمرین و در مجموع بر نتیجهبرای  به نفس، آماده سازی

هیای مهیم در ایین زمینیه      های پیژوهش از تهدیید   از طرفی بازاریابی ورزشی را نمونه .بوده است

در پیژوهش  ( 5997)نیو  یرگیگ. برشمردند که اغلب در کشور ما به خوبی صورت نگرفتیه اسیت  

بازاریابی و جذب منابع مالی موجب توسعه ورزش قهرمیانی و همچنیین   خود عنوان داشته است 

 . گردد ها وارگان ها می ه قرار گرفتن بیشتر سازمانباعر مورد توج
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ن در یهمچنی  .ای نقاط قوت باالتر از نقاط ضع  قیرار گرفتیه اسیت    در ارتباط با ورزش حرفه

ای نیروهیای مسیلح کشیور     حرفیه ورزش هیای   گردد که فرصت مشاهده می یرونیزمینه عوامل ب

ن یی در نتیجیه ا  کیه  اسیت  ای حرفیه ورزش نسیبت تهدییدهای    ین بیاالتر یانگیی رتبه و م یدارا

قیرار  ( توسیعه )تهیاجمی   راهبیرد  ، در موقعییت  swotل میدل  یه و تحلیاساس تجز ها، برراهبرد

هیای پیژوهش وضیعیت     نمونیه . شیود  های نفوذ شناخته می شناخت اهرم راهبرد رند که بهیگ یم

شیاید   .اند نموده ای نیروهای مسلح را از هر دو جنبه درونی و بیرونی مناسب عنوان ورزش حرفه

ای نیروهیای مسیلح و در    کم حاشیه بیودن، حیطیه کیوچکتر ورزش حرفیه     ماننداین به دالیلی 

پیژوهش  مثیال   رایب ؛ای نسبت به اهداس دیگر، در این سازمان باشد اولویت نبودن ورزش حرفه

 . ران نشان داده بودیفوتبال ا یت راهبرد تدافعی را برایه موقعک( 7509)اران کنسب و هم ینادر

هیای   شدن برخی از لیگ یا حرفهنیروهای مسلح، ای  در ارتباط با عوامل درونی ورزش حرفه

ان یی تماشیاگران و حام  حضیور و  شیور ک نیروهای مسیلح ورزشی در کشور و تعمیم آن به ورزش 

 و از طرفیی اسیت  ای کشیور   کشور از مهمترین نقاط قیوت ورزش حرفیه   یا حرفه ورزش یمعنو

 غلیب در ا یالت میال کوجیود مشی   ،شیور ک نیروهای مسیلح  های باشگاه یت حقوقیمشکالت وضع

هیای   از مهمتیرین ضیع    شورک نیروهای مسلح های در باشگاه یا هیپا یها میفقدان تو  ها باشگاه

شیور  کدر  یا ت تماشاگران از ورزش حرفیه ینقطه قوت حما بادر رابطه . باشد ای می ورزش حرفه

 نیمهمتیر  هکی  انید  عنوان نموده( 7005) ریگوت و هانسد، یپژوهش به آن اذعان گردن یه در اک

گیر از نقیاط ضیع     یو از طرفیی د  است تماشاگران تعداد شیافزا ،یا فهحر ورزش رون  در عامل

 غلیب در ا یالت میال کوجود مشی ن پژوهش به آنها پرداخته شده، یه در اکشور ک یا ورزش حرفه

مند به  هاران عالقکوجود ورزش ارتباط با محیط بیرونی ورزش نیروهای مسلح،در . است ها باشگاه

ه کی عالقیه نسیل جیوان بیه ورزش در کشیور      . باشید  هیا میی   از مهمترین فرصت یا ورزش حرفه

 بعضیاً  بینیم و میشور ک یزبانیبه م یشور از مسابقات ورزشکآن را در استقبال جوانان  یها نمونه

ا و جهیان ثبیت   یدر آس یرا در تعداد تماشاچ ییوردهاکاشای ورزش، رحضور و عالقه آنان به تم

از طیرس   .شیاهد ایین مدعاسیت    ،..(.و یشتکبال، یفوتبال،وال یها مانند تماشاگران رشته)نموده 

و  شیور ک نیروهیای مسیلح   در جامعیه و انعکیاس آن بیه ورزش    یالت اقتصیاد کوجود مش ،دیگر

ج یه با نتاکاست در کشور از مهمترین تهدیدها در این زمینه  یا از ورزش حرفه یاسیاستفاده س

 . داشته است یهمخوان( 5975)و مک کری ( 5990)پژوهش لیو 
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و  یگردد در جهت توسعه ورزش قهرمیان  یشنهاد میپدر نهایت با توجه به نتایج این پژوهش 

ها و  ردن باشگاهکندارد بالقوه، استا یشور و با بهره گیری از استعدادهاکای نیروهای مسلح  حرفه

ب جوان کیمانند تر ییها ابد و با استفاده از فرصتین بخش توسعه ی، ایان ورزشیاستفاده از حام

و  یابیییماننیید بازار ییو بییا اسییتفاده از ابزارهییا یبییه ورزش قهرمییان شییور و عالقییه وافییر مییردمک

بیه   تیی در نها .ابید ی یشیتر یای در این بخیش توسیعه ب   و حرفه ی، ورزش قهرمانیساز یخصوص

ارانیه  ک ت محافظیه یی گیردد بیا توجیه بیه موقع     یشنهاد میکشور پ مسلح یروهاین یران ورزشیمد

از  هکی نماینید   اسیتفاده  یراهبردهیای از  ن بخیش یی ان ایی ، متولمسیلح  یروهیا ین یورزش قهرمان

 بیرای جبیران نقیاط ضیع  موجیود      ،طی نهفته استیهای مح ای که در فرصت های بالقوه تیمز

ت ورزش ین پیژوهش و وضیع  یی ج ایگردد بیا توجیه بیه نتیا     یشنهاد مین پیهمچن .نندکاستفاده 

 یروهیا یدها در ورزش نیی ها و تهد و مشخص شدن نقاط قوت، ضع ، فرصت یا و حرفه یقهرمان

ن یمشیخص بیه تیدو    یهیا  هیا و هیدس  راهبردن ییی مسلح بیا تع  یروهاین یران ورزشیمسلح، مد

ن بخیش  یی مسلح پرداختیه و بیه توسیعه ا    یروهایبلندمدت در ورزش نوتاه مدت و ک یها برنامه

 .بپردازند

 منابعفهرست 
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