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Abstract 
The aim of this study was to investigate and analyze the factors affecting the development 

of marketing in student sports. The systematic qualitative research method was conducted 

using semi- structured interviews. The statistical population of the current study was all 

officials, directors, assistants and leading teachers of Tehran sport. The sampling method 

was purposeful and the present study reached to a theoretical saturation after interviewing 

with 13 participants. To verify the validity of the data, the codes were provided to one 

encoder and five interviewees who confirmed the findings. the results of the study 

indicated that to achieve the development of sports in schools, it is necessary to increase 

the information and basic knowledge as well as assess the current situation and challenges 

so that in the second stage, the limitations and motivators could be reduced and enhanced 

by identifying and analyzing strengths and weaknesses to recognize the opportunities and 

challenges. Moreover, it contributed to the implementation of sport schools through 

presenting and employing solutions such as economic, social, human and managerial 

factors. When sports, especially at such level are faced with marketing development, the 

capital will also enter this part of the sport, and so it will be possible to boost student sport. 
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Extended Abstract  

Background and purpose  

Marketing at all levels is one of the most important tools for improvement. Due 

to the large student population, marketing in student sports has many benefits. 

Through marketing, sport programs can be designed to influence their audiences 

and to engage bilaterally. Many studies of the growth relationship and evidence 

of capital and investment have shown that the experience of core markets shows 

that capital is the best way to grow and invest. Because one of the best ways of 

marketing is at this age, one of the solution to this venture is capitalist issue. To 

make the most of the resources and opportunities available to operate efficiently, 

the activity or growth of the business will generate additional revenue. With the 

growth and development of this sport, it can be approached to the goals of 

industrialization of the sport of the country. The aim of this study was to 

investigate the factors affecting the development of marketing in student sport. 

Methodology  

In this qualitative study, the library method was used to describe and analyze the 

preceding studies related to the development of sport marketing among students. 

The analysis carried out by the researcher in the first stage led to the promotion of 

knowledge and development of interviews for the second stage. In the second 

stage (qualitative interviews), the theory of data extraction (Grounded Theory) 

was applied to construct the proposed research model. The population of the 

current study was all leading authorities, managers, assistants and teachers of 

Tehran sport in 2018 along with experienced teachers and people with scientific 

and executive experience in the field of education. The present study reached to a 

theoretical saturation after interviewing with 13 participants. Different approaches 

could be considered in conducting this data-driven theoretical approach; therefore, 

a specific approach was implemented. This systematic study, as attributed to 

Strauss and Korbin (1990), was performed in three stages of open, axial and 

selective coding using snowball sampling. One of the reasons for using this 

sampling method was that all individuals had a specific profession, skill and 

knowledge and the number of them was small. Participants would invite other 

people to participate in the current study if they had experiences and views on the 

study issue. In the ongoing study, all prominent officials, managers, assistants and 

teachers of Tehran were interviewed. 
 

Findings  

The results were analyzed based on interviews with sport marketing experts and 

student sport experts according to the Strauss and Corbin analysis in three stages 

of open, axial and selective coding. At this stage, open coding was selected the 
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main category (in this study "Marketing Development in Student Sport"), and 820 

codes were identified during the open coding stage so that the experts identified 

them based on the 16-question codebook, referring to the categories obtained due 

to the high volume of codes. These categories were SWOT analysis, equilibrium 

of marketing development agents and so on. These major categories together 

constituted the main research codes or tags that formed the base of the axial and 

selective coding. Axial coding was the second stage of analysis in fundamental 

theorizing. The purpose of this stage was to establish the relationship among the 

generated categories (in open coding stage). This was based on the paradigm 

model and helped the theorist to make the theory process easier. The basis of the 

communication process in coding was according to the expansion of one of the 

categories. In the present study, the development of marketing in student sport 

was selected as the central category. 
 

Output Codes Second Step: Axial Coding 

code Categories 

1 SWOT analysis 

2 Balance marketing development agents 

3 Surrounding factors 

4 Affecting factors 

 

Discussion and conclusion:  
In the present study, the intervening conditions were general and external 

contextual conditions, which influenced student sport marketing in 7 general areas 

of two categories including SWOT analysis and equilibrium development factors. 

Moreover, the strategies at three strategic/long-term, mid-term and 

executive/short-term levels can produce results or responses to the development 

of student sport marketing. 

Given the high student population in our country and considering that the sport is 

popular among them, it should be promoted through marketing activities and 

appropriate strategies from unique areas. The future championship depends on the 

development of student sports. Therefore, understanding these factors and how to 

succeed in developing and promoting marketing are important among student 

sport. Thus, these factors and their proper attention to each dimension are effective 

in achieving the intended goals in marketing development in student sport. The 

authorities and planners of student sports should try to remove these factors from 

the path of development and monetization of this part of the sport. 

 

Key words: Student sports, Sports competitions, Marketing development, 

Monetization 
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 مقالة پژوهشی
 1یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعه بر مؤثر عوامل لیتحل

 

  2مصطفی افشاری ،1عباس کمالوند
 

 دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،. 1

 مسئول( ۀ)نویسند ، تهران، ایرانعلوم ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و ، مدیریت ورزشیگروه استادیار . 2
 

 12/09/1398تاريخ پذيرش:               14/12/1397تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

انجام گرفته ی آموزدانش ورزش در یابيبازار توسعه بر مؤثر عوامل لیتحلبا هدف بررسی و پژوهش حاضر 

. شده است. روش تحقیق کیفی از نوع سیستماتیک، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار يافته انجام است

تشکیل  تهراناستان کلیه مسئولین، مديران، معاونین و معلمان برجسته ورزش ماری پژوهش را آ جامعه

يافته های . دیرس یمصاحبه به اشباع نظر 13بود که در مجموع محقق با  هدفمنددادند. روش نمونه گیری 

 یا هيپاو  آموزان دانش یآمار ةجامع یباال تیجمعدر بخش عوامل علی عواملی همچون پژوهش نشان داد 

عوامل انگیزاننده و  ، در بخش شرايط زمینه ایرانيا یاسالم یجمهور نظام یبرا یآموز دانش ورزش بودن

بر مبنای موانع توسعه و در بخش شرايط مداخله گر عوامل انسانی و مديريتی از مهمترين عامل ها بودند. 

ابتدا بايد برای رسیدن به توسعه ورزش مدارس اطالعات و دانش اولیه را باال ببريم و به نتايج به دست آمده 

ها را ها را کم و انگیزانندهدوم، محدوديت ةبپردازيم تا بتوان در مرحلها سنجش وضعیت موجود و چالش

از اين رو . پرداخته شودها ها و چالشو فرصتو ضعف شناسايی و تحلیل نقاط قوت  ههمچنین ب ؛داد افزايش

یاده سازی با ارائه و به کارگیری راهکارهايی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، نیروی انسانی و مديريتی به پ

رو شود، سرمايه به بازاريابی رو ةخصوص در چنین سطحی با توسعهورزش مدارس کمک کرد. زمانی که ورزش ب

 آموزی رونق داد.توان به ورزش دانشنیز وارد اين بخش از ورزش خواهد شد و لذا می

 

 درآمدزايی توسعه بازاريابی، آموزی، مسابقات ورزشی،ورزش دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
تواند جایگزین بسیار مناسبی برای بسیاری از داروهای امروز همه کارشناسان باور دارند ورزش می

های گروهی فرد از افسردگی خارج زیرا با حضور در میادین ورزشی و انجام فعالیت .شیمیایی شود

برند و این کودکان و نوجوانان از بازی لذت می. شودو دارای روحیه شاداب و با نشاط می گرددمی

تواند بهترین فرصت برای تشویق آنان به سمت ورزش باشد تا به عنوان یک فرهنگ در وجود عالقه می

 و در نهایت باعث تقویت نظام باورها و کودک نهادینه شود و به نوعی خلق و خوی ورزشکارانه بگیرد

از سطوح ابتدایی به سطوح نخبگی در ورزش فرایندی بـسیار پیشرفت رشد اجتماعی فرد شود. 

به طور طبیعی شناسایی بسیاری از این استعدادها در سنین پایه ای بخصوص مدارس . اسـت پیچـیده

 جـهان گـوشه های ورزشی دنیا در مدارس چهارو رقابت بخش عمده ای از فعالیت ها انجام می شود و

هـای بین المللی های بـزرگ و تـوفیققهرمانی سرمنشأ . در واقع(2017مقدم،  وفایی) شودمی دیده

 مؤثرنقش  آموزش و پرورشتربیت بدنی و ورزش مدارس در شود. برخی از کشورها از مدارس آغاز می

 دارد. در توسعه و ترویج ورزش در جامعهو سازنده ای 

معتقدند که دوران مدرسه فرصتی گرانبها برای نشان دادن متولیان آموزش و پرورش در همین راستا 

لذت ورزش و تحرک بدنی به کودکان و نوجوانان است و فرهنگ درست زیستن و زندگی توام با نشاط 

و تندرستی را در آنها نهادینه کرد تا حتی پس از دوران مدرسه نیز ورزش در ردیف برنامه های روزانه 

استا و با توجه به ارتقای نگرش متولیان دستگاه تعلیم و تربیت نسبت به در این ر .افراد قرار گیرد

 درساهمیت ورزش در سنین رشد، دیگر فعالیت های ورزشی مدارس همچون گذشته به ساعات 

و برنامه ورزش صبحگاهی محدود نمی شود و طرح هایی همچون حیاط پویا، المپیاد  تربیت بدنی

اگر در  آموزان افزوده شده است.نیز به فعالیت های ورزشی دانشدرون مدرسه ای و مدرسه قهرمان 

آموزان در مدارس کوتاهی صورت گیرد، در آینده نه چندان دور، ممکن است زمینه ورزش دانش

  آموزان به چاقی مفرط مبتال شوند.بسیاری از دانش

را برای مقابله  آنهاویژه در سن بلوغ، سالمت و قدرت نوجوانان را تضمین و توانایی هورزش بهمچنین 

بدنی یکی از درس تربیت با اضطراب های زمان امتحان و پیشامدهای ناگهانی زندگی، ارتقاء می دهد.

 دروس مهم و اولویت دار مدارس است و ورزش مدارس باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

یکی از . دانش آموزان، تضمین کننده جامعه سالم در آینده است روانی و جسمانی جه به سالمتتو

درون  یورزش هاییتفعال رقابت و انجامبـرای  بستری نمودن فراهم مسئولین وظایف تـرینمـهم

ر پی از فرایند تعلیم و تربیت د بخشی به عنوان آموزیدانشاست. ورزش  اندانش آموز یمدرسه برا

 را آموزان دانش ۀهـای الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلی زمـینه آن است تا با فراهم آوردن

، برنامه هاآنگویی به نیازهای اساسی پاسخو بـا  دهـد های تفریحی و رقابتی سالم قـراردر موقعیت
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 و مطلوب شرایط به یدنرس یبرا نـماید. تـأمین حگام با پرورش روم، هجسم هایی را برای تقویت

 که کندمی یفاا دیقتصاا توسعه و شدر در یکلید و مهم نقش اریگذسرمایهدرآمد و  بخش، رضایت

 . (2006)قیامی راد،  یافت دست مهم این به آموزی دانش در ورزش بازاریابی با توسعه توانمی

 یشغل تیماه به توجه بدون سازمان هر توسعه نینو ردهایآوره از یابیبازار واحد جادیا نیهمچن

 ورزش عرصه در را ییهابرنامه هاابیبازار(. 2007 زاده،محرم و رادیامی)ق رودیم شمار به سازمان آن

 دگاهید از. کنند برقرار را جانبه دو تعامل و بگذارند اثر شانمخاطبان در بتوانند که کنندیم یطراح

 مبادله و عرضه د،یتول قیطر از و هاگروه و افراد لهیوس به که است ابزاری یابیبازار ،یاجتماع

 برای دیبا. کرد دایپ دست است نظر مورد که چه آن به توانیم ارزشمند خدمات و محصوالت

 دارد، مخاطبان طرف از را یمطلوب واکنش که یاقدامات اذهان، در مطلوب و قیدق رییتصو هئارا

 با کایآمر در ورزش دالری اردیلیم 152 صنعت نیهمچن(. 2004 زاده،)محرم داد قرار هدف مورد

 شغل ونیلیم 5/4 و میمستق طور به نفر 24000 اشتغال و دهه کی طول در درصدی 50 یرشد

 حال در سرعت به کایآمر متحده االتیا در برتر صنعت 10 از یکی عنوان به م،یرمستقیغ طور به

ورزش  صنعت ییرساختهاز توسعه که شتدا توجه باید(. البته 2013 ،1ریسوئ و حال)برنت است رشد

 بخشو  لتهادو اریسرمایهگذ ونبد شیورز یهاهبنگا مالی ریجا یهازنیا تأمین همچنینو  نجهادر 

 شامل کلی رطو به نجهاورزش در  صنعت توسعه ایبر سستردر د منابع. تنیس ممکن خصوصی

 خصوصیو  لتیدو یشرکتها شامل هاهباشگا نحامیا پخش حق لتهااز دو یافته صختصاا یجههادبو

 دباش مؤثر شیورز یهاهباشگا و هاهبنگا مالی زنیا یتکافودر  ندامیتو ینحو به که ستا اردیمو سایرو 

 است، مطرح یورزش یابیبازار نام با رانیا در آنچه حاضر حال در(. 2017 همکاران، و بهاریشعبان)

 یناکاف و یمقطع تیحما و یورزش کاالهای فروش و دیتول مسابقات، تیبل زیناچ فروش به محدود

 اریبس مشکالت نیا یورزش هایمیت مورد در که است یورزش هایمیت یبرخ از یمال انیحام

 شرایط در که چیزی آن حقیقت، در(. 2012و همکاران،  زاده)نجف است توجه قابل و ملموس

 ورزش در دولت حضور به و محدود متکی است، مطرح ورزشی بازاریابی عنوان با ما کشور فعلی

 بلیط فروش ورزشی، کاالهای و فروش تولید قبیل از مواردی کهبه طوری ؛است قهرمانی و ایحرفه

 نتوانسته نیز ورزشی هایتیم از برخی مالی حامیان ناکافی و مقطعی حمایت و مختلف مسابقات

 چنین از رهایی که رسدمی بخشد. به نظر رهایی شدید وابستگی این از را ایحرفه ورزش است

 تحلیل و مطالعه با تا است مدیران باتجربه و متخصصان پژوهشگران، همکاری نیازمند شرایطی

نمایند  اداره را آن در شاغل و افراد پولی گردش عظیم حجم کشور، ورزش بازار بر حاکم پیچیدگی

 (.  2017وفایی مقدم، )

                                                           
1. Bernthal, M. J., & Sawyer, L. L. 
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طور مثال هپژوهش های متعددی در زمینه بازاریابی در ورزش دانش آموزی صورت گرفته است. ب

این پژوهش  .( پژوهشی بـا عـنوان موانع بازاریابی در ورزش انجام داده اند2015) 1برادلی و همکاران

که نبود  بود به این صورت موانع این بندی و اولویت دانشجویان رشته تربیت بدنی انجام شد بین در

ورزش  بحث در دخـالت دولت .اول قـرار داشـت ۀپایه و بنیان نظری در علم بازاریابی ورزشی در رتب

به بازار ورزش برای مشهور شدن  دار سرمایه افراد ورودم، دو ۀدر رتـب توسعه حال دردر کشورهای 

 مشکالت اقتصادی .آخر قرار داشت ایت نبود نیروهای متخصص در رتبهنه سوم و درۀ در ورزش در رتب

 . برکندرشد آن را متوقف میبه  کند که روند رودر صـنعت ورزش مشـکل تراشـی می آنقدر گاه

های دانشگاهی ورزش ملی بازاریابی فدراسیون ۀعامل دیگری که در توسع دست آمدههباساس نتایج 

سـازی است. با توجه به نتایج به دست آمده، نشان فدراسیون باید ساده ، عامل قابلیت نـشاناستمؤثر 

و دانشجویان(  )حامیان، دانشگاهیان مشتریان و باعث ارتباط بهتر با باشدو قابل تشخیص برای عموم 

بایست بـرای حـمایت از نشان خود، از کارکنان با تجربه استفاده کند. شود. همچنین، فدراسیون می

مصرف  ذهن در که پیام نشان تجاری( بیان کردند هنگامی2014و همکاران ) 2فلکزمینه،  این در

دهد. کازیبایوا کننده شک ایجاد کند، مصرف کننده اعتماد خود را به شرکت و نشان آن از دسـت مـی

تـعداد  شمشتریان، افزای تصویر نشان، کیفیت ارتباط با کردند ( در پژوهشی بیان2014) 3و همکاران

وفاداری مشتریان، تنها از طریق افزایش تساوی نشان به دست  ۀمـشتریان وفـادار و افزایش درج

ملی المپیک، به  ۀ( در بررسی راهکـارهای تـرویج در بـازاریابی ورزشی کمیت2013آید. رجبی )می

ی و بین المللی اشاره ملی المپیک در سطح مل ۀذینـفعان و افراد از نشان کمیت آگاهی و دانـش ۀتوسع

کند داشتن نیروی متخصص بازاریابی، نقش مهمی در موفقیت بازاریابی عنوان می نیهمچننمود. 

( نیز در پژوهشی، قابلیت مدیریت 2013) 4پیتس و استاتلر(. 2013)رجبی،  دملی المپیک دار ۀکمیت

 .اندهای ورزشـی مـطرح کـردهبـازاریابی در سـازماناز عوامل بااهمیت در رشد  یکی عـنوان را بـه

 ۀکلیدی در توسع ۀ( در پژوهشی به این نـتیجه رسـیدند کـه دو مؤلف2011) 5مریلس و همکاران

( سبک مدیریت را که شامل 2007) 6قابلیت بازاریابی، نشان سازی و نوآوری است. لوزانو و والس

 شـگرفی تأثیرو  استها در سازمان ست و مشخص کنندۀ اولویتاز عـملیات مدیران ا واقـعی الگوی

                                                           
1. Bradley 

2. Fleck, N., Geraldine, M., & Zeitoun, V. 

3. Kazybayeva, A. M., Satkaliyeva, T. S., & Nurgalieva, K. O.  

4. Pits, B. G., &; Stotlar, D. K. 

5. Merrilees, B., Rundle, S., & Lye, A. 

6. Lozano, M., &; Valles, J. 
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بازاریابی مطرح کردند  ۀسازمان دارد را به عنوان یکی از عـوامل درون سـازمانی توسع عملکرد بر

 (. 2007، 1و والس )لوزانو

 یهارکشو تجربه ند،دنمو تثباا را اریگذ سرمایه و دیقتصاا توسعه و شدر طتباار دییاز تمطالعا

 نیبهتر که ستا دهبو نهاآ دیقتصاا توسعه و شدر صلیا عامل سرمایه که هدد می ننشا یافته توسعه

 نیا در یابیبازار رهایمس نیبهتر از یکی که چرا است بوده مدارس ورزش توسط آن یزیر هیپا راه،

 ینا از تا است مینهز ینا در خصوصی بخش اریگذ سرمایه مسئله ینا ایبر حل راه یک. است مسیر

 اپید شگستر ها تیفعال ییراکا ،یدآ عمل به یمدتررآکا داریبر هبهر دموجو تمکاناا و منابع از طریق

 شدر و ییراکا و تقاار تموجبا و بدیا یشافزا لتدو ییزامددرآ ،یابد یشافزا مالی منابع تجهیز ،کند

کردن ورزش کشور  یتوان به اهداف صنعت یممدارس ورزش  ۀ. با رشد و توسعشود فراهم دیقتصاا

 مورد یآموزدانش ورزش در یابیبازار ۀپژوهش عوامل مؤثر بر توسع نیاساس در ا نیبر ا شد کینزد

 گرانبها یفرصت مدرسه دوران معتقدند پرورش و آموزش انیراستا متول نیهم در .ردیگیم قرار یبررس

 و ستنیز درست فرهنگ و است نوجوانان و کودکان به یبدن تحرک و ورزش لذت دادن نشان یبرا

 در ورزش زین مدرسه دوران از پس یحت تا کرد نهینهاد آنها در را یتندرست و نشاط با توام یزندگ

دستگاه  انینگرش متول یراستا و با توجه به ارتقا نیدر ا .ردیگ قرار افراد روزانه یها برنامه فیرد

مدارس همچون  یورزش یها تیفعال گریرشد، د نیورزش در سن تینسبت به اهم تیو ترب میتعل

همچون  ییشود و طرح ها یمحدود نم یو برنامه ورزش صبحگاه یبدن تیتربگذشته به ساعات زنگ 

آموزان افزوده دانش یورزش یها تیبه فعال زیو مدرسه قهرمان ن یدرون مدرسه ا ادیالمپ ا،یپو اطیح

 دور، چندان نه ندهیآ در رد،یصورت گ یآموزان در مدارس کوتاهدانش ورزش نهیزم شده است. اگر در

 و سالمت بلوغ، سن در ژهی. ورزش بوشوند مبتال مفرط یچاق به آموزاندانش از یاریبس است ممکن

 یشامدهایزمان امتحان و پ یمقابله با اضطراب ها یرا برا آنها ییتوانا و نیتضم را نوجوانان قدرت

 و است مدارس دار تیاولو و مهم دروس از یکی یبدنتی. درس تربدهد یم ارتقا ،یزندگ یناگهان

دانش  یو جسمان ی. توجه به سالمت روانردیگ قرار توجه مورد مختلف ابعاد از دیبا مدارس ورزش

 نمودن فراهم نیمسئولوظایف  تـرینیکی از مـهماست.  ندهیکننده جامعه سالم در آ نیآموزان، تضم

است. در همین  اندانش آموز یدرون مدرسه برا یورزش یهاتیرقابت و فعال انجامبـرای  یبستر

 زین یآموزورزش دانش یابیبازار توسعه به یورزش یاستعدادها ییشناسا بر عالوه توانیمراستا 

از فرایند تعلیم و  بخشی به عنوان یآموز دانش(. ورزش 2018زرین جوی و همکاران، پرداخت )

 ۀهـای الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلی زمـینه تربیت در پی آن است تا با فراهم آوردن

و بـا پاسخ گویی به نیازهای اساسی  دهـد های تفریحی و رقابتی سالم قـراردر موقعیت را آموزان دانش

                                                           
1. Lozano, M., &; Valles, J 
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 طیشرا به دنیرس ینـماید. برا تـأمین حگام با پرورش روم، هجسم ، برنامه هایی را برای تقویتآنها

 یفاا دیقتصاا توسعه و شدر در یکلید و مهم نقش اریگذسرمایه و درآمد بخش، تیورضا مطلوب

 . افتی دست مهم نیا به یآموز دانش ورزش در یابیبازار توسعه با توانیم که کندیم
 

 روش پژوهش
 ایکتابخانه اول به صورت مرحله پژوهش، این اجرای منظور بود. به کیفی ،مطالعه این در پژوهش روش

 آموزیبازاریابی در ورزش دانش ۀتوسع با مرتبط هایپژوهش تحلیلِ و توصیف به و آمد در اجرا به

 تدوین نیز و دانش ارتقای به اول منجر مرحله در محقق توسط شده انجام هایپرداخت. تحلیل

 الگوی ساخت کیفی( برای هایدوم )مصاحبه مرحله شد. در دوم مرحله برای هامصاحبه راهنمای

 از بخش این شد. در ( استفادهتئوری ها )گرنددداده از نظریه برخاسته روش از پژوهش پیشنهادی

 برجسته معلمان و معاونان ران،یمد ن،یمسئول هیکل پژوهش، هایمصاحبه انجام راستای در و پژوهش

 ییاجرا و یعلم تجربه یدارا افراد و باسابقه رانیدب بانضمام یفیکبخش  در1397 سال در تهران ورزش

 نفر 13 با مصاحبه از پس. گردیدند محسوب پژوهش این جامعه عنوان به پرورش و آموزش بدنه در

 یهاافتیره توانیم ها،داده از برخاسته نظریۀ روش به پژوهش یک انجام در.دیرس ینظر اشباع به

 وهیش از پژوهش این. درآورد اجرا به را یاویژه رویکرد اساس این بر و داد قرار نظر مورد را متفاوت

 باز، یکدگذار مرحله سه یط شود،یم داده ( نسبت1990) کوربن و استراس به که کیستماتیس

استفاده نمود.  یبرف گلوله یریگنمونه روش از محقق قیتحق این در. پذیرفت انجام یگزینش و یمحور

 مهارت حرفه، کی مطالعه مورد افراد همه که است نیا رییگنمونه روش نیا از استفاده دالئل از یکی

 یدیگر افراد اگر کنندگان شرکت که صورت بدین .است اندک زین آنها تعداد و دارند خاص دانش ای و

 مطالعه در شرکت یبرا هستند، یهایدیدگاه و اتیتجرب یدارا یبررس مورد نهیزم در که شناختندیم را

 اطالعات که دیرس جهینت این به قیتحق گروه که یافت ادامه یجای تا یریگ نمونه. نمودندیم یمعرف

 یا جدید کد به ازین که یجدید یمفهوم اطالعات دیگر و است یقبل اطالعات تکرار همان جدید

 خاتمه یریگنمونه زمان این در (.ینظر )اشباع دادینم دستهب باشد داشته موجود یکدها گسترش

 ران،یمد ن،یمسئول هیکل پژوهش، یهامصاحبه انجام یراستا در و پژوهش از بخش این در. یافت

 یاجرائ و یعلم تجربه یدارا افراد و باسابقه رانیدب انضمام با تهران ورزش برجسته معلمان و نیمعاون

 .گردیدند محسوب پژوهش این جامعه عنوان به تهران شهر پرورش و آموزش بدنه در

 

 تحقیقیافته های 
 را نشان می دهد. وضعیت سنی و تحصیلی پاسخ دهندگان 1جدول 
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 وضعیت سنی و تحصیلی پاسخ دهندگان -1جدول 

  فراوانی درصد فراوانی

78/30 4 30- 40 

 50 -41 8 53/61 سن

 به باال 51 1 69/7

 کارشناسی 2 38/15

 کارشناس ارشد 4 79/30 تحصیالت

 دکتری 7 84/53

 جمع کل 13 0/100

 

و  یورزش یابیامر بازار نیاستخراج شده از متخصص یمصاحبه ها لیبر اساس تحل قیتحق یها افتهی

 باز، یکدگذار ۀدر سه مرحل نیاشتراوس و کورب لیبر اساس تحل یورزش دانش آموز نیمتخصص

 مقوله پژوهشگر مرحله این در. گرفت قرار لیتحل و تجزیه مورد ادیبن داده روش به یانتخاب و یمحور

 آنها و نمود انتخاب را( «یآموزدانش ورزش در یابیبازار ۀتوسع» قیتحق نیا)در  باز یکدگذار یاصل

 . داد قرار یبررس مورد فرایند مرکز در را

 .است شده انیب 2 جدول در ادیبن داده ۀینظر در باز یکدگذار از اول ۀمرحل در شده استخراج یکدها
 

 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدول

 هانشان میمفاه

ش
چال

 
 ها

(: 2) کد–یزیر برنامه عدم -امکانات فقدان - -کاربلد و توانمند افراد فقدان -اسپانسر تیحما عدم(: 1) کد

 نداشتن(: 3کد )– رساختیز نداشتن -امکانات فقدان -متخصص یروهاین فقدان -یتیحما نیقوان نبودن

 دستورالعمل نداشتن -یقانون یتهایمحدود -یابیبازار بودن ناشناخته – زهیانگ نداشتن -الزم اراتیاخت

 ساخت ریز نداشتن -رانیمد بودن عالقه یب -یابیبازار جامع

 یاقتصاد تیوضع -برندها و ها اسپانسر حضور یبرا ییهاتیمحدود -یابیبازار بودن ناشناخته(: 4) کد

 برکشور حاکم

 دهید خوب -یابیبازار جامع دستورالمعل نداشتن -پرورش و آموزش به اسپانسر ورود اجازه عدم(: 5) کد

 انیحام نداشتن لیتما -انیحام نشدن

 دانش ورزش تیجذاب عدم -دانش بدون نشیب -وپرورش آموزش در انیحام نشدن دهید خوب -(6) کد

 یها مشغله -مدارس ورزش نگرفتن یجد -پول فیک عنوانه ب صرفاً انیحام به نگاه -اسپانسر یبرا یاموز

 ادیز

 رانیمد -رمتخصصیغ رانیدب -ردروسیسا به دادن تیاهم -نیروت یها برنامه به توجه(: 7) کد

 فیتفکرضع طرز -ورزش به یتوجه یب -یادار یبوروکراس -یپرورش و یبدن تیترب ادغام -رمتخصصیغ

 ورزش درخصوص ایاول
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 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ش
چال

 
 ها

 ارشد رانیمد یتوجه یب -انیحام بودن زهیانگ یب -یتیحما نیقوان نبودن -ساخت ریز نداشتن(: 8) کد

 فیرد نبودن -یوقانون یحقوق یهاتیحما نبودن -وصف ستاد درسطح یانسان یروین کمبود(: 9) کد

 اسپانسر تیحما عدم -کشور یاقتصاد مشکالت -یکاف بودجه

 عدم -انیحام یبرا یورود دروازه نبودن -یریگیپ عدم -وبرندها انیحام شیوگرا لیتما عدم(: 10) کد

 آموزش ورزش به یواقع نگاه نبود -مثبت دید نبود -نیمسئول توجه عدم -فیضع یونیزیتلو پخش -شناخت

 وپرورش

 غاتیتبل -یزیر برنامه عدم -یابیبازار ازمفهوم قیدق درک -آن واهداف یابیبازار با ییآشنا فقدان(: 11) کد

 یقانون یتهایمحدود -یابیبازار از درست درک عدم -اسپانسر تیحما عدم -درست ساختار نبودن  -فیضع

بع
منا

 
رد

مو
 ازین 

 سالن -ورزش مدارس –یورزش ها کانون -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم 13 از شیب وجود(: 1) کد

 مستعد آموزان دانش -استخرها -یورزش یها

 سالن -وعالقمند بااستعداد آموزان دانش -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13 بر بالغ یتیجمع (:2) کد

 انیفرهنگ رهیذخ صندوق - یاطالعات بانک -یورزش یهاکانون -یورزش یها

 -وپرورش آموزش به وابسته موسسات -هیسرما بانک -مدارس اطیح – یورزش یها سالن -(:3) کد

 مدارس نیموسس –خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم 13 از شیب جود -یآموز دانش ورزش ونیفدراس

 یانتفاع ریغ

 یهاسالن -مدارس امکانات -هاشرکت -هیسرما بانک -وابسته موسسات -متخصص یانسان یروین (:4) کد

 انیفرهنگ رهیذخ صندوق -ادیز آموزان دانش -یورزش

 مدارس نیموسس -یورزش یها سرانه -یسنوات بودجه -ساز مدرسه نیریخ -هاشهرستان اوقاف(: 5) کد

 یداریشن و یدارید یها رسانه مثل یغاتیتبل منابع -یورزش یها ئتیه -مدارس ایپو اطیح -یانتفاع ریغ

 وپرورش آموزش وزارت و ورزش وزارت با یآموز دانش ورزش ونیفدراس نیماب یف ارتباط -رهیغ و

 اسپانسر جذب -یدولت منابع -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -وسالمت یبدن تیترب معاونت(: 6) کد

 نیسسؤم از استفاده -اسپانسر جذب -مدارس ایپو اطیح -یرامونیپ یفضاها -یورزش یها سالن(: 7) کد

 یورزش یهاکانون -نیریخ -ها خانواده و آموزان دانش -یانتفاع ریغ مدارس

 دانش -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -غاتیتبل -نیریخ -یورزش یها ئتیه -اسپانسر جذب(: 8) کد

 غاتیتبل -مستعد آموزان

 استخرها -یورزش یها سالن -یدولت یها فیرد مثل یمال منابع -ادیز آموزان دانش -یانسان منابع(: 9) کد

 ونیفدراس -غاتیتبل – یورزش یدادهایرو در یمال یهاتیوحما اسپانسرها مثل یردولتیغ منابع -رهیوغ

 یآموز دانش ورزش

 -بهداشت وزارت مثل یدولت یهاارگان -یورزش اماکن -یداخل یها برند و یها دکنندهیتول(: 10) کد

 یها ونیفدراس -انیفرهنگ رهیذخ صندوق -معلم مهیب -ها وبانک موسسات -مایوس صدا – احمر هالل

 یورزش

 یها کانون -استخرها -یورزش یها سالن -یکیزیف یفضاها -متخصص معلمان -یانسان یروین(: 11) کد

 مدارس به یعموم اعتماد و باور -یورزش
 



 1400، بهار 22، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                         274

 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

کر
تف

 
یمد

ان
ر

 

 وجود برنامه اما است مثبت هم نگاه و است فراهم بستر -است بهتر گذشته به نسبت دگاهید(: 1) کد

 باشد یسنت دینبا نگاه -باشند کار راس وکارآمد متخصص رانیمد -کرد یریگیپ دیبا -ندارد

 رانیمد قانون نداشتن و تیحما عدم -است مثبت دگاهید امروزه اما بوده یسنت درگذشته دگاهید(: 2) کد

 رانیازمد -کرد فراهم را توسعه و رشد نهیزم توانیم یابیبازار تهیکم لیباتشک - کرده مواجه مشکل با را

  است شتریب یریگیپ به ازین -شود استفاده متخصص

 تر مساعد طیوشرا مثبت نگاه امروزه -ریخ هم یبعض عالقمندند یبعض -است متفاوت تفکرات(: 3) کد

 است ازین یزیر برنامه -انیازحام دعوت -است

 اعتقاد و باور -شده شتریب یهمفکر و اتحاد -شده کمتر اتهیمحدود – شده بهتر یلیخ خوشبختانه(: 4) کد

 برداشته موانع -ردیبگ صورت دیبا انیحام از استقبال -میهست یابیبازار توسعه مند ازین که نستیا یواقع

 ومدون منسجم یزیربرنامه -یابیبازار تهیکم لیتشک -باشد یعمق نگاه -شود

 -هستند مدرسه در زهیانگ جادیا و یشاداب و نشاط بدنبال رانیمد -میرشدکن تا میباش بروز دیبا(: 5) کد

 رانیمد ها نهیهز نیتام جهت راً یاخ -میباش یحام بدنبال و میکن تیحما دیبا است سالمت حافظ ورزش

 متخصص یروهاین از استفاده -یابیبازار تهیکم لیتشک -هستند یابیبازار دنبال

 کردن محصور -ستین فراهم کامال بستر است مثبت تفکرات امروزه -است محجور یابیبازار حوزه(: 6) کد

 ستمیس -نبوده یابیبازار دنبالهب وپرورش آموزش -پرورش و آموزش وزارت خود در یآموز دانش ورزش

  -نداد اجازه

 برنامه و ندارد قوام و دوام تیریمد - هیحاش به ورود از ترس -است مثبت امروزه شده بهتر تفکر(: 7کد )

 یبدن تیترب معاونت شدن مستقل -یآگاه کم -قیعم نشیب نداشتن– ینگر یسطح – ماند یم ابتر ها

  -دانندیم فرزندان رشد جهت کانون نیبهتر را مدرسه –

 یزیر برنامه -انیازحام دعوت -متخصص یروین فقدان -رانیمد مداوم راتییتغ -است مثبت تفکر(: 8کد )

  -یریگیپ عدم -فیضع

 شتریب توجه -است ازین یزیر برنامه -است صف رانیمد در مشکل -است یعال و یتخصص تفکرات(: 9کد )

  -انیازحام دعوت -باشند کار راس کارآمد و متخصص رانیمد -یبدن تیترب به

 اعتماد و باور -یابیبازار تهیکم لیتشک -است یزیر برنامه به ازین -است یعال و مثبت تفکرات(: 10کد )

 یبرا بستر کردن فراهم -زهیباانگ و متخصص یروهاین از استفاده -رفته نیازب یسنت تفکرات– شده شتریب

  -اسپانسر حضور

 ورود -شده بهتر تفکر و نگاه امروزه -بود نشده انجام افتهی سازمان کار چیه – نبوده یتفکرات قبالً(: 11کد )

  -انیحام با ارتباط جادیا به عالقه – متخصص رانیمد
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 هادانشگاه دیاسات از استفاده -ها باخانواده یورزش یاردوهها یبرگزار -انیحام با جلسات یبرگزار(: 1) کد

 یابیبازار تهیکم لیتشک -ها برنامه یمعرف -غاتیتبل -گذار هیسرما هیتوج جهت

 -هاوکارگاه جلسات یبرگزار -کنندگان دیتول از دعوت -هاشرکت رانیازمد دعوت -نیریازخ دعوت(: 2کد )

 جهت انیحام قیتشو -یمحل یاسپانسرها از دعوت -مناطق و مدرسه در ورزش یشورا و تهیکم لیتشک

  -یآموز دانش ورزش بهتر یمعرف جهت ها رسانه از دعوت -یآموز دانش ورزش در یگذار هیسرما

 نامه نیآئ نیتدو -یآموز دانش ورزش مؤثردر غاتیتبل و ها رسانه با نیمسئول مداوم ارتباط(: 3کد )

 دعوت -اسپانسرها قیتشو -آنها هیوتوج انیحام از دعوت -یساز آگاه -زهیانگ جادیا -یابیبازار

 نیقوان رییتغ -ازکارشناسان

 -انیحام با جلسه -یابیبازار تهیکم لیتشک -شود تیحما و مستقل یآموز دانش ورزش ونیفدراس(: 4کد )

 قیتشو -زهیانگ جادیا -برندها و کنندگان دیتول از دعوت -هاشرکت رانیازمد دعوت -نیریازخ دعوت

  یزیر برنامه -غاتیتبل -یگذار هیسرما یبرا انیحام بیوترغ

 یشهردار مثل یدولت ریغ یعموم موسسات ریسا و یقیحق اشخاص یمال یهاازکمک استفاده(: 5کد )

 به استناد -یآموز دانش ورزش ونیفدراس یمعامالت یمال نامه نیآئ 4 بند به باتوجه... و انیبازار ها،اصناف،

 در یدولت ریوغ یدولت یمال منابع به یبخش تنوع یسازوکارها یطراح -نیادیبن تحول سند یراهکارها

 ونیفدراس

 شتریب ارتباط -اسپانسرها بیترغ و قیتشو -یآموز دانش ورزش یدادهایورو هاتیموفق انعکاس(: 6کد )

 از استفاده -متخصص یروهاین یریگ کار به– نیقوان رییتغ -یانتفاع ریغ مدارس از دعوت -انیباحام

 یابیبازار تهیکم لیتشک -نیریازخ دعوت -یآموز دانش ورزش ونیفدراس لیپتانس و هاتیظرف

 یزیر برنامه -غاتیتبل -متخصص یروهاین یریگ بکار  -هامیت اعزام جهت اسپانسرها از دعوت(: 7کد ) 

 عموم یساز آگاه -یآموز دانش ورزش در یگذار هیسرما به عالقمند رانیمد و انیحام از دعوت(: 8کد )

 افراد از دعوت -اسپانسرها بیوترغ قیتشو -یآموز دانش ورزش یدادهایرو و تهایموفق انعکاس -مردم

 جلسات یبرگزار -اول قدم در یمحل یاسپانسرها جذب -یآموزش یهاکالس یبرگزار -شکسوتیپ و نخبه

 در پرورش و آموزش نیمسئول حضورپررنگ -خبر انعکاس و رسانه اصحاب و انیحام حضور با مختلف

 یآموز دانش ورزش ونیفدراس یتهایظرف از مؤثر استفاده –یمل رسانه

 استفاده -یزیر برنامه -یآموز دانش ورزش توسعه طرح -یخصوص بخش با مذاکره -اسپانسر جذب(: 9کد )

 -یساز بستر -نیقوان رییتغ -اهداف یریگیپ -ها برنامه بر نظارت -دلسوز و متخصص یانسان یروین از

 یآموز دانش ورزش ونیفدراس به توجه

 یابیبازار تهیکم لیتشک -متخصص یروهاین یریگ بکار -انیحام با جلسه –رانیمد تفکرات رییتغ(: 10کد )

 یبوروکراس حذف -موانع برداشتن -زهیانگ جادیا -نیریازخ دعوت -مناطق در

 و بهداشت وزارت با ارتباط -ریپاگ و دست نیقوان رییتغ -هاسازمان با یبخش نیب مشارکت(: 11کد )

 یبسترساز -گذار هیسرما از دعوت -مجلس
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 یابیبازار واحد2 نمودن اضافه -انیحام از دعوت - ها رسانه از استفاده -ی تیحما نیقوان نیتدو(: 1کد )

 یساز آگاه –ورزشکار و نخبه ازافراد استفاده -نیریباخ جلسات یبرگزار -ورزش هنرستان دروس به

 غاتیوتبل

 یمعرف -ها رسانه از دعوت – غاتیتبل -نیریازخ دعوت -اول مرحله در یمحل یاسپانسرها جذب(: 2کد )

 هادستگاه ریسا با ارتباط -یورزش یاستعدادها

 رییتغ یبرا تالش -یدولت ریغ و یدولت نهادها ریسا با ارتباط ن،یریباخ مختلف جلسات یبرگزار(: 3کد )

 یساز آگاه -نخبه و یورزش یها ازچهره دعوت -نیقوان

 ورزش اخبار انعکاس -یمل رسانه با ارتباط و یزنیرا -بیش اسپانسر جذب -موجود منابع از استفاده(: 4کد )

 صیتخص – یابیبازار تهیکم لیتشک -زهیانگ جادیا -متخصص افراد با مشاوره -اسپانسر جذب -یآموز دانش

 بودجه

 از استفاده -جامعه ازآحاد یجوئ مشارکت -مدت بلند و مدت انیم -مدت کوتاه اهداف میترس(: 5کد )

 در یابیبازار تهیکم لیتشک -هاتیظرف تیهدا و ییشناسا -مدارس ورزش تیتقو یبرا خانواده نهاد

 یبرا نیقوان رییتغ – ونیفدراس یبرا یابیبازار قانونمند دستورالعمل هیته -یآموز دانش ورزش ونیفدراس

 یدادهایرو انعکاس جهت زمان کی اختصاص -ورزش شبکه از مسابقات هیافتتاح پخش -انیحام ورود

 یآموز دانش ورزش ونیفدراس یهاتیظرف از مؤثر استفاده -یمل رسانه در یآموز دانش ورزش

 پخش -نیقوان رییتغ -یآموز دانش درورزش یساختار راتییتغ -مشکالت با توام راهکارها یبررس(: 6کد )

 لیتشک -برندها و انیحام از دعوت -اهداف میترس و نییتع -ورزش ازشبکه یورزش دادهایورو ها هیافتتاح

 توانمند نیمشاور و نیازمتخصص دعوت -یابیبازار تهیکم

 و ازاسپانسرها دعوت –رانیمد به اریاخت و قدرت شیافزا -یتابوشکن -ورزش هنرستان گسترش(: 7کد )

 صیتخص -مدارس ورزش به توجه -عیوس غاتیتبل -یبوروکراس حذف -ریوپاگ دست نیقوان رییتغ -نیریخ

 ها خانواده همه مشارکت -بودجه فیرد

 -استعدادها یمعرف -هاونیفدراس با ارتباط -غاتیتبل -هاباشگاه با ارتباط –یخصوص بخش از دعوت(: 8کد )

 یروین یساز توانمند -موجود یهاتیظرف از نهیبه استفاده -پرورش و آموزش خود توسط بودجه اختصاص

 جهان درسطح موفق یکشورها اتیازتجرب استفاده -مناسب یساز بستر -مداوم غاتیتبل -یانسان

 کارشناسان -آموزان دانش -اءیاول -معلمان -رانیمد)ی انسان یروین یساز توانمند و آموزش(: 9کد )

 یسازمان برون تعامل و ارتباطات توسعه -یتیحما نیقوان جادیا -نیقوان اصالح -یحقوق یهاتیحما -(رهیوغ

 به توجه -مدارس ورزش یبرا خاص بودجه اختصاص -مدارس یورزش امکانات زیتجه -ها ارگان ریسا با

 یآموز دانش ورزش

 -یساز اعتماد -هدفمند غاتیتبل -یشناس بیآس -مدون یزیربرنامه -مطرح یها برند از استفاده(: 10کد )

 ها خانواده و فرزندان یبرا حساب بازکردن -ها ازخانواده کمک -آنها تیرضا جلب و انیحام با قراد بستن

 اسپانسر بیترغ و قیتشو -یحام یها برند از جانبه همه تیحما -هیسرما بانک مثال یحام یهابانک در
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 مرتفع -یحقوق و یابیبازار کارگروه لیتشک -یریپذ انعطاف -نیقوان اصالح -یحقوق یهاتیحما(: 11کد )

 -یانسان یروین یساز توانمند -مدارس ورزش به نیمسئول توجه -یمال انیحام جذب یبرا مشکالت نمودن

 شاخص یها چهره و ها نخبه دادن مشارکت
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زار

با
ابی

 ی

 نداشتن -یابیبازار واژه بودن بیغر -انیحام یبرا یورزش یهاتیموفق نبودن ینیع و لمس قابل -(: 1کد )

 بودن زهیانگ یب -انیحام با فیضع ارتباطات -یآموز دانش ورزش نبودن مهم -یکاف بودجه عدم -برنامه

 دهید -یورزش یفضاها تیجذاب عدم -یبدن تیترب درس به نسبت فیضع تفکر -الزم یآگاه عدم(: 2کد )

 بودن ناشناخته -زهیانگ نداشتن -متخصص یانسان یروین فقدان -رانیمد مداوم راتییتغ -انیحام نشدن

 یابیبازار اهداف

 -رانیمد ضعف -تیجذاب عدم -کم یآگاه -اعتماد نبودن -مدون نیقوان نبودن -فیضع رساختیز(: 3کد )

 برنامه نبودن -اسپانسر بودن زهیانگ یب -الزم یریگیپ عدم

 عدم -منسجم و جامع برنامه فقدان -بسترمناسب نداشتن -یورزش یازفضاها درست استفاده عدم(: 4کد )

 انیحام نشدن دهید -انیمشتر یوفادار عدم -اسپانسر درجذب یشناخت ییبایز نظر از تیجذاب

 -مدارس ورزش نشدن دهید خوب -الزم اعتبارات نبودن و ها برنامه ناقص یاجرا -یریگیپ عدم(: 5کد )

 ..و یادار یبوروکراس -فیضع رساختیز -متخصص رانیمد کمبود -بودن زهیانگ یب

 -داندیم آموزان دانش آموزش صرفاً  را خود فهیوظ -نبوده یمال مسائل دنبال پرورش و آموزش(: 6)کد 

 نداشتن -انیحام نشدن دهید خوب -متخصص رانیمد کمبود - -موجود امکانات از استفاده عدم

 زهیانگ نداشتن -یآموز دانش یورزش یها ئتیه توسعه عدم -یتیحما نیقوان نبودن -رساختیز

 بودن کم -مدارس ورزش نشدن دهید -ورزش به یتوجه یب -متخصص یانسان یروین وجود عدم(: 7کد )

 به توجه -ییابتدا اول دردوره یبدن تیترب متخصص رانیدب حذف -مدارس در یبدن تیترب یدرس ساعات

 برنامه نداشتن -انیحام با فیضع ارتباط -برند ضعف -یآگاه عدم -دروس ریسا

 دهید خوب -غاتیتبل فقدان -یرتخصصیغ یانسان یروین -یتیحما نیقوان نبودن -رانیمد رییتغ(: 8کد )

 تیخالق فقدان -اعتبارات نبودن -الزم رساختیز نداشتن -یآگاه عدم -انیحام نشدن

 فضاها تیجذاب عدم -اسپانسر توسط یآموز دانش ورزش شناخت عدم -مقررات و نیقوان نبودن(: 9کد )

 -مدارس ورزش به اسپانسر یتوجه یب -انیحام نشدن دهید خوب -فیضع غاتیتبل -یورزش طیمح و

 ها برنامه ناقص یاجرا– هاشرکت با ارتباط کردن برقرار در یناتوان

 -موجود یها تیظرف از نکردن استفاده -شود گرفته ستاد درسطح دینبا ها یریگ میتصم(: 10کد )

 عدم -متخصص رانیمد کمبود -انیمشتر یوفادار عدم - منافع نداشتن -افراد تیخالق از نکردن استقبال

 ساختار ضعف -یدولت منابع به یوابستگ -یریگیپ

 اطالعات نداشتن -یادار یوروکراس ب -ادیز یها مشغله -ستندین یابیبازار فکر به اصالً رانیمد(: 11کد )

 انیمشتر یوفادار عدم -یریگیپ عدم -ازین احساس عدم -ریپاگ و دست نیقوان -یکاف
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 -یا مدرسه درون ادیالمپ -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور) هافرصت -(: 1کد )

 (نیریخ وجود -متخصص یانسان یروهاین

 -زهیانگ نبودن -منسجم برنامه نداشتن -مدارس ورزش به نیمسئول یتوجه یب -یآگاه عدم) :دهایتهد

 اعتماد عدم -غلط تفکرات– باجامعه ارتباط عدم

 یروین نفر هزار33حضور– خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13 از شیب وجود) هافرصت (:2کد )

 یریگ شکل -یبدن تیترب معلم و ورزش به آموزان دانش وافر عالقه -درمدارس یبدن تیترب متخصص

 (فرزندان یورزش تیموفق به نیوالد توجه -ورزشکار و دوست ورزش رانیمد وجود -ورزش یها تهیکم

 نداشتن -آموزان دانش و معلمان درسطح بودن زهیانگ یب -ورزش زنگ به نیمسئول یتوجه یب) دهایتهد

 -یمال انیباحام ارتباط نداشتن -ورزش و تحرک دیازفوا ها خانواده اطالع عدم -یکاف و استاندارد زاتیتجه

 (ییابتدا اول دردوره یبدن تیترب رانیدب حذف -غلط یهایگذار استیس -

 کانون -دوست ورزش یایاول -درمدارس یبدن تیترب متخصص یروین نفر هزار33حضور) ها فرصت(: 3کد )

 (ساز مدرسه نیریحضورخ -یورزش یها استعداد -یا مدرسه درون ادیالمپ -یورزش یها

 زهیانگ یب -دروس ریسا به یبدن تیترب ساعت اختصاص -یورزش یفضاها از درست استفاده عدم) دهایتهد

 (بودن هدف یب -رانیمد بودن ترسو -بودن یشخص منافع دنبالهب -بودن

 تیرسم -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور -متخصص یانسان منابع) فرصتها(: 4کد )

 (یآموزش یهاکالس یبرگزار– یورزش یوفضاها اماکن وجود -یآموز دانش ورزش ونیفدراس افتنی

 -بودن زهیانگ یب -غاتیتبل نداشتن -یآگاه عدم -یآموز دانش ورزش به انیحام یمنف دید) دهایتهد

 (رییتغ از ترس -روزنبودن به -کردن فکر یسنت -اعتماد نداشتن

 آموزش منطقه750بر بالغ -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور) ها فرصت(: 5کد )

 ورزش ونیفدراس افتنی تیرسم -است یبزرگ هیسرما که درکشور آموزشگاه 4000وجود -درکشور وپرورش

 ( یآموز دانش

 -مردم فیضع نگرش -یآموز دانش ورزش نبودن درآمدزا -برندها ضعف -یاقتصاد ثبات عدم) دهایتهد 

 (هدفمند برنامه نبودن -متخصص رانیمد کمبود

 -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور -تحول کانون عنوانهب مدرسه) ها فرصت(: 6) کد

 الگو -یورزش یها برنامه– ورزش تیجذاب -ها خانواده نزد امن یاجتماع گاهیپا و اعتبار -مدرسه یفضاها

 تیترب متخصص یروین نفر هزار33حضور -نیریخ وجود -آموزان دانش توسط یورزش یها چهره بودن

 مدارس در یبدن

 از استفاده عدم -رانیمد توسط برنامه نداشتن علته ب گرانید برنامه ورود– یزیر برنامه عدم) دهایتهد

 به نگاه -ثرؤم غاتیتبل عدم -ورزش زنگ به یفرع نگاه -اعتبارات فقدان -یقانون یهاتیوظرف هافرصت

 (انیحام نظرات به یتوجه یب -ستین ازین عنوانهب ورزش
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 -یورزش یدادهایرو -موجود یورزش امکانات -هستند فرصت نیبهتر آموزان دانش) هافرصت (:7کد )

 وجود -یبدن تیترب معاونت وجود -متخصص معلمان -ساز مدرسه نیریخ -یامدرسه درون ادیالمپ

 (یآموز دانش ورزش ونیفدراس

 برنامه نداشتن -رانیمد توجه عدم -نادرست تفکرات -ورزش مدارس بودن کم -ناقص زاتیتجه) دهایتهد

 ناقص -رانیمد ترس -یسازمان ارتباطات بودن کم -مدارس ورزش به ورزش وزارت یتوجه یب -یسازمان

 ها برنامه ماندن

 مثل موجود یورزش امکانات -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور) ها فرصت(: 8کد )

 (نیریخ کمک -ماهر یانسان یروین - ورزش تیجذاب -رهیغ و استخر -هاسالن

 فرسوده -زاتیتجه نبودن بروز -امکانات کمبود -یورزش واماکن هاتیظرف از درست استفاده عدم) دهایتهد

 استیس -انیحام نشدن دهید -ییابتدا اول دردوره ورزش معلم نبودن -کردن فکر یسنت -زاتیتجه بودن

 (یاعتماد یب -نبودن محور برنامه -غلط یها

 ییفضا ایپو اطیح -ادیز یآموز دانش تیجمع -اءیاول مشارکت– یورزش یها کانون) ها فرصت (:9کد )

 معلمان -مستقل یآموز دانش ورزش ونیفدراس -یخصوص بخش با دوجانبه تعامل -غاتیتبل یبرا

 ( -یبدن تیترب کرده لیتحص ارشد رانیمد وجود -متخصص

 -یاسیس مسائل -رانیمد یتوجه یب– قانون فقدان -ساخت ریز نداشتن -یاقتصاد مشکالت) دهایتهد

 نداشتن -آموزان دانش یحرکت فقر -ترسو و زهیانگ یب رانیمد -یورزش یهاطیمح و فضا تیجذاب عدم

 (چارچوب و برنامه

 رانیودب ورزش به عالقه و عشق -ونیلیم 13 از شیب آموزان دانش یباال تیجمع) ها فرصت(: 10کد )

 -وجسم روح سالمت شیافزا -ورزش یهاتیجذاب -استعداد کشف یبرا یفرصت مدرسه -یبدن تیترب

 (نیمسئول یهاتیحما -رانیمد نگاه مثبت رییتغ -یآموز دانش ورزش ونیفدراس وجود -نیریخ حضور

 توجه -رانیمد نیدرب هیرو وحدت نبودن -رانیمد رییتغ -انیحام غاتیتبل مختص یمکان نداشتن) دهایتهد

 برنامه فقدان -ها تیظرف از نکردن استفاده -یکارشناس بدون و عجوالنه ماتیتصم اخذ -یشخص منافع به

 (غلط ساختار -یاقتصاد مشکالت -یزیر

 -یخصوص بخش و نیریخ حضور -امن یمکان عنوانه ب مدرسه -رانیمد مثبت تفکرات) ها فرصت(: 11کد )

 (ها خانواده بودن همگام -یورزش یها کانون -یآموز دانش ورزش ونیفدراس جادیا

 - یریگیپ عدم -یسازمان برون ارتباطات بودن کم -ورزش تیجذاب عدم -رانیمد ینگر یسطح) دهایتهد

 یها یزیر برنامه -ورزش دیفوا به بودن توجه یب -یادار یبوروکراس -یرکارشناسیغ ماتیتصم گرفتن

 (یواقع باور نداشتن -یسنت برتفکرات اصرار -رییازتغ نکردن استقبال -غلط
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 یاستعدادها -یا مدرسه درون ادیالمپ -خانواده همراه به آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور) :هافرصت -

 -یورزش یها کانون -یبدن تیترب متخصص معلم هزار33حضور -ورزش به آموزان دانش وافر عالقه -فراوان

 -کشور در آموزشگاه4000وجود -کشور در وپرورش آموزش منطقه750وجود -ورزش یتخصص مدارس

 قرارگرفتن الگو -ورزش خود تیجذاب -ها خانواده نزد مدرسه یمکان تیامن -تحول کانون عنوانهب مدرسه

 (مردم عموم یبرا یورزش یها وبرند هاتیشخص

 از انیحام یاگاه عدم -نیمسئول یتوجه یب -یآموز دانش درورزش غلط تفکرات و باورها) :دهایتهد

 دوره در متخصص رانیدب حذف -اسپانسرها با ارتباط عدم -مدون برنامه نداشتن -موجود یهاتیظرف

 زاتیتجه فقدان -دروس ریسا به مدارس ورزش زنگ اختصاص -مدارس ورزش ساعات کردن کم -ییابتدا

 یقانون یهاتیوظرف هافرصت از نکردن استفاده -برندها ضعف - -روز به و استاندارد

ش
بخ

 
ها

 ی
رگ

د
 ری

 یها ئتیه با ارتباط -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -یبانیپش معاونت -یبدن تیترب معاونت(: 1کد )

 اتیتجرب کسب جهت هاونیرفدراسیسا با ارتباط -مدارس -مناطق و یاستان

 بانک -رهیذخ صندوق -یواحدحقوق -تیریمد توسعه و یبانیپش معاونت -یبدن تیترب معاونت(: 2کد )

 ادارات یحساب یذ -هیسرما

 یذ و یمال معاونت -یواحدحقوق -یرانتفاعیغ مدارس و هامشارکت واحد -یبدن تیترب معاونت(: 3کد )

 یحساب

 پرورش و آموزش یعال یشورا -یابیبازار تهیکم -یرفاه امور و تعاون -یبانیپش معاونت(: 4کد )

 -یابیبازار کارگاه یبرگزار جهت انیفرهنگ خدمت ضمن -تیریمد توسعه و یبانیپش معاونت(: 5کد )

 پرورش و آموزش وزارت پژوهشگاه -پرورش و آموزش یعال یشورا

 یورزش یها کانون -مدارس -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -یابیبازار تهیکم -یبانیپش معاونت(: 6کد )

 -مدارس و مناطق -هیسرما بانک -رهیذخ صندوق -سالمت و یبدن تیترب معاونت -یبانیپش معاونت(: 7کد )

 یورزش یها کانون

 معاونت -یحقوق بخش -یبدن تیترب معاونت -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -یورزش یها ئتیه(: 8کد )

  -شکسوتانیپ -یبانیپشت

 توسعه و یبانیپش معاونت -یآموز دانش ورزش ونیفدراس -سالمت و یبدن تیترب معاونت(: 9کد )

 یواحدحقوق—ادارات پژوهشگاه -تیریمد

 -رهیذخ صندوق -یبدن تیترب دفتر -یحسابیوذ یمال حوزه -یآموز دانش ورزش ونیفدراس(: 10کد )

 یرفاه امور و تعاون -ها استان در یآموز دانش یورزش ئتیه -مدرسه اءیاول انجمن

 هاباشگاه -یبدن تیترب معاونت -یابیبازار تهیکم -یورزش یها کانون -مدارس(: 11کد )
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 کمک واسپانسرها انیازحام خود یورزش یهاتیفعال جهت داشت درنظر ورزش هنرستان بله(: 1کد )

 میدینرس دلخواه جهینت به رمشکالتیسا و انیحام لیتما عدم علتهب اما ردیبگ

 یخصوص بخش بعضاً و ها خانواده طرف از ییهاتیحما شده موجب مدرسه بدون یدولت نمونه(: 2کد )

 و یمحل انیازحام یحدود تا و شودیم برگزار یادیز یورزش یها جشنواره و مسابقات -ردیبگ صورت

 شودیم گرفته کمک میمق سساتؤم و هاشرکت

 بود نداده ورود اجازه یقانون موانع اما گرفته صورت مذاکره(: 3کد )

 یمال تیحما مختلف یها دادیرو یبرگزار و ها هیدرافتتاح که بوده ها استان یدربرخ یموارد بله(: 4کد )

 ادامه را خود یهمکار شوندیم دهید که ندینما احساس اگر و اند کرده غیاتبل ر خود برند و اند نموده

 داد خواهند

 اسپانسر جذب سمت به زبانیم یهااستان گذشته سال -دادینم اجازه یقانون موانع گذشته سنوات(: 5کد )

 و شد گرفته اسپانسر که میبود دوم متوسطه درمقطع ییایآس فوتبال مسابقات زبانیم رازیدرش مثال رفتند

 گرفت صورت اسپانسر جذب جهت یمذاکرات رازیدرش هم یمل سطح در -بود مجدد یهمکار به عالقمند

 ورزش در است دوسال -کردند کمک انیحام میگرفت ارتباط هاشرکت با بودم تیه مسئول بله(: 6کد )

 -نهیهز نیوتام یورزش مسابقات به یدولت ریغ مدارس ورود -داکردندیپ ورود اسپانسرها وپرورش آموزش

 درمسابقات قهرمان مدرسه عنوانهب آستان خود کامل تیباحما میعبدالعظ حضرت آستان حکمت مدرسه

 افتی حضور

 افتین ادامه مشکل وجود علتهب اما شد انجام انیحام تیحما دوره کی در بله(: 7کد )

 به یلیتما اسپانسرها نشدن دهید خوب ایو یقانون موانع علتهب اما میگرفت انیباحام یارتباطات(: 8کد )

 نداشتند یهمکار

 گذشته به نسبت اما اندک چند هر برداشتند یخوب یها قدم انیحام مختلف یها استان درسطح(: 9کد )

 بهره اسپانسرها تیازحما خدمات ارائه مقابل در زبانیم عنوانهب فارس استان مثالً  است بوده خوب یلیخ

 دیگرد مند

 در ایآس میت8 حضور با ایآس یقهرمان فوتبال مسابقات دوره نیپنجم و درچهل گذشته سال در(: 10کد )

 یورزش البسه هیته یبرا اسپانسر کی هم بنده -افتندی حضور اسپانسر عنوانهب ها هتل و کارخانجات رازیش

 بود یراض عکس کیبا طرف و گرفتم مسابقات نیدرا

 نداشتم یابیبازار درخصوص یا برنامه(: 11) کد
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 مشورت -ومجرب متخصص یانسان یروین از استفاده -کارامد یروین– ومدون قیدق یزیر برنامه(: 1کد )

 اتیازتجرب استفاده -توانمند افراد یریکارگهب -محوله امور بر نظارت– یریپذ انعطاف(: 2کد ) مجرب افراد با

 بیآس -نیباحضورمسئول منابع جذب جهت ورزش یشورا لیتشک– انیحام با ارتباط -نیریسا موفق

 یشناس

 ریتقد -یهمکار به عالقمند افراد ییشناسا -مؤثر ارتباط هنر -یریپذ انعطاف -یازسنجین(: 3کد )

 -جامعه به انیحام خدمات یمعرف -مناسبت ها و درجلسات مدعو به عنوان اسپانسرها از دعوت -انیازحام

 مدارس یایپو اطیح درسطح خود غاتیتبل جهت برندها از دعوت

 یورزش لیپتانس یمعرف -یساز آگاه و بیباترغ اسپانسر جذب -بودن ریپذ انعطاف -متفاوت نگاه(: 4کد )

 برند نام با کشور ورزش رانیدب یورزش البسه زیتجه -مدعو به عنوان انیازحام دعوت -انیحام به مدارس

 انیحام

 یمعرف -یابیبازار تهیکم لیتشک -برامورمحوله نظارت– یریپذ انعطاف -گذار هیباسرما ارتباط(: 5کد )

 ومجرب متخصص یانسان یروین از استفاده - -فکر اتاق لیتشک -سازمان یت هایموفق

 -تیریمد ثبات -وتوانمند متخصص رانیمد انتصاب -است ازین ابزار -است ازین زمان گذشت(: 6کد )

 ارتباط -مدارس مختص یورزش یها سالن ساخت -مدارس یبدن تیترب توسعه -ورزش یها سرانه شیافزا

 ورزش امور در نیریخ از کمک -انیحام با مداوم

 -نخبه کارشناسان با مشورت -یورزش یها ونیفدراس با مذاکره -اسپانسر جذب -فکر اقات لیتشک(: 7کد )

 بودن ریپذ انعطاف -یشناس بیآس -هدفمند یزیر برنامه

 یانداز راه –اسپانسر جذب -یورزش یها نخبه از دعوت -یبدن تیترب توانمند رانیدب یریکارگه ب(: 8کد )

 یازسنجین -مدارس ورزش توسعه -هیپا یورزش ها یآکادم

 ییشناسا -ورزش امور در نیریازخ دعوت -انیحام با ارتباط -نیریسا موفق اتیتجرب از استفاده(: 9کد )

 راه نقشه داشتن -یزیر برنامه -فکر اتاق لیتشک -یمعنو و یمال یها اسپانسر

 -توانمند و متخصص رانیمد انتصاب -فکر اتاق دعوت -انیحام ورود راه بازکردن -یریپذ انعطاف(: 10کد )

 بر قیدق نظارت -اهداف یبررس– مدعو به عنوان انیمدارس حام یورزش امکانات کردن روز به و زیتجه

  لیتشک -راهکار وارائه یشناس بیآس -محوله امور

 برنامه -گرفتن درست میتصم -موانع ییشناسا -متخصص افراد از یریگ بهره -ربودنیپذ انعطاف(: 11کد )

 ریوپاگ دست نیقوان اصالح یبرا تالش -بودن ریپذ سکیر -بودن محور

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ورزش... در بازاريابی توسعه بر مؤثر عوامل تحلیل: کمالوند

 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

هم
ا

ی
 ت

کار
هم

 ی

 یمنطق معموال کردن مشورت جینتا -داشت خواهد یبهتر راتیتاث یجمع خرد و یهمکار قطعا(: 1کد )

 است دور به احساسات از و است

 کار یبرا -داشت خواهد یآل دهیوا مثبت راتیثأت یجمع خرد و فکر اقتا -است ازین صددرصد(: 2کد )

 نیمتفکر همه از استفاده -راهگشاست جمع نظرات بهتر

 است مؤثر زین یابیبازار درتوسعه یجمع خرد -نهمیب یشور وامرهم -دارد یبهتر جینتا یکارگروه(: 3کد )

 توانیم یخردجمع از -شودیم ییافزا هم باعث یهمفکر و مشارکت -رسدینم جهینت به یکارفرد(: 4کد )

 گرفت یتر یقو جینتا

 را ما تواندیبهترم یگروه مشورت و فکر اتاق لیتشک قطعا گرفت سازنده جینتا توانینم ییتنها به(: 5کد )

 برساند هدف به

 ریتاث یب یزندگ در خانواده یاعضا تک تک نقش -کنمینم یزندگ هم تنها -ستمین تنها من(: 6کد )

 با ارتباط -کندیم راهموار راه هم نقش میتقس -است کارساز هم نیریسا نظرات و مشارکت پس -ستین

 سالمت درحوزه بهداشت وزارت با ارتباط -ها رارگانیسا

 افراد تیخالق نشانه فکر اتاق -کندیبازم ما یبرا را راه شانیا از مشورت و گرانید با یهمکار(: 7کد )

 ردیگیم صورت یهمفکر با ها برچالش غلبه -است

 برنامه درصد 80 -باشد یمیت صورت به دیبا و دارد یدیکل نقش متخصص و نخبه افراد یهمکار(: 8کد )

 است یمیت مشارکت ها

 تواندی م ها برنامه تمام در یجمع خرد و یهمکار -است کارساز مشورت زمان در گرانید اتیتجرب( 9کد )

 شد خواهد کمتر چالش ها شود استفاده نیمتخصص و ها نخبه تفکرات از اگر -کند شتریب را ما تیموفق

ی نم ییتنها به -برد بهره گرانید اتیتجرب و تیخالق از شودی م باعث یخردجمع و مشورت(: 10کد )

 گرفت دیمف و سازنده جینتا توان

 یبرا جینتا -برسند اجماع به دیبا نفعانیذ همه -است یمشورت و یکاراجتماع کی یابیبازار(: 11کد )

 .باشد برد بر صورتهب نیطرف

ت
قو

 و 
ف

ضع
 

 نگرش -اسپانسر حضور یبرا ورزش یتخصص یهنرستان ها -یآموز دانش ادیز تیجمع) قوت ها(: 1کد )

 (انبوه نیمخاطب -کشور یورزش یم هایدرت مستعد آموزان دانش حضور -ریاخ یسال ها در رانیمد مثبت

 ورزش به یتوجه یب -یسنت تفکرات -برنامه نداشتن -موجود یازفرصت ها نکردن استفاده) ها ضعف

 (مدارس
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 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ت
قو

 و 
ف

ضع
 

 اءیواول آموزان دانش وافر عالقه -رانیمد یبرا یبدن تیترب بودن مهم -بودن محور برنامه) قوت ها(: 2کد )

 یبرگزار -یا مدرسه درون ادیالمپ -درس طرح داشتن -یورزش ساالنه میتقو داشتن -مدارس ورزش به

 (سالم بدن در سالم عقل بر دیکأت -قهرمان مدرسه -مدرسه درون مختلف مسابقات

 تیحما عدم -متخصص یروین نداشتن -یانسان یروین یزگیانگ یب -مشخص چارچوب نداشتن) ها ضعف

 (یسنت و یمنف تفکرات -سازمان برون با ارتباط عدم -نیمسئول

 - یا مدرسه درون ادیالمپ -ورزش متخصص رانیدب -آموزان دانش ادیز یآمار جامعه) قوت ها(: 3کد )

 (منظم یزیر برنامه– ساز مدرسه نیریوجودخ -مدارس یورزش یم هایت در انیحضورحام

 (انیحام با ارتباط عدم -مدارس ورزش به یتوجه یب -ورزش متخصص رانیدب نبودن) ها ضعف

 -فراوان و مستعد آموزان دانش -منظم وبرنامه ستمیس -توانمند و ماهر یانسان یروین) قوت ها(: 4کد )

 (مدرسه یمکان تیامن -ها خانواده یهمکار -ورزش معلم هزار 33 - عیوس امکانات -است قوت ورزش نفس

– یسنت تفکرات -متخصص یروین فقدان -نیمسئول تفکرات روزنبودن به -امکانات کمبود) ها ضعف

  محافظه

 متخصص رانیدب -یعلم و خوب تفکرات -درمدارس آموز دانش ونیلیم13از شیب حضور) قوت ها(: 5کد )

 خانواده تیحما -یآموز دانش ورزش ونیفدراس وجود -گذشته به نسبت انیحام شتریب ارتباط -ورزش

 (مدارس ورزش زیتجه -مدرسه درون مختلف مسابقات یبرگزار -یزیر برنامه -ها

 وتفکرات باورها -یاعتماد یب -زهیانگ نداشتن -یسازمان برون و درون ارتباطات نداشتن هنر) ها ضعف

 (غلط

 و فضاها -یبدن تیترب متخصص یروین هزار 33 وجود مثال ماست یبرا که است یبخش قوت(: 6کد )

 -وسالمت یبدن تیترب معاونت وجود -مدارس برنامه در یبدن تیترب درس ساعت2 وجود -موجود امکانات

 ونیوجودفدراس -ها ونیفدراس با ورزش رانیدب ارتباط -ورزش به آموزان دانش لیتما و عالقه و عشق

 (یآموز دانش ورزش

 -یورزش سرانه و فضا بودن کم -فیساختارضع– برنامه نداشتن مثال ماست ضعف میندار یچ) ضعف ها

 نیقوان نبودن -ورزش یحام یحقوق نظام نبودن -یبدن تیترب کتاب مثالً میندار مدون یآموزش منابع

 (یآموز دانش ورزش مختص یتیحما

 -مدارس برنامه در یبدن تیترب درس ساعت2 اختصاص -فراوان و مستعد آموزان دانش) ها فرصت(: 7کد )

 گیل به مستعد آموزان دانش یابی راه - منظم برنامه و ستمیس -مدرسه درون مختلف مسابقات یبرگزار

 (ورزشکار رانیمد -گذشته به نسبت انیحام شتریب ارتباط -برتر یها

 فقدان -رییتغ از ترس -یریگ میدرتصم ییتوانا عدم -انیازحام قبالتاسعدم  -اعتماد نداشتن) ضعف ها

 (یورزش امکانات نبودن -یورزش سرانه نداشتن -متخصص یروین

 یانسان یروین -ادیز نیمخاطب -عیوس امکانات -وپرورش درآموزش منظم برنامه و ستمیس) قوت ها(: 8کد )

 (یگذار هیسرما به انیحام یعالقمند -سالمت و یبدن تیترب معاونت وجود -متخصص

  



                                                                     ورزش... در بازاريابی توسعه بر مؤثر عوامل تحلیل: کمالوند

 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ت
قو

 و 
ف

ضع
 

 -اندرکاران دست و نیمسئول تیحما عدم -موجود امکانات از نکردن استفاده -برنامه نداشتن) ضعف ها

 (یریگ میتصم قدرت نداشتن -انیحام با ارتباط عدم -شده کشف یاستعدادها به یتوجه یب

 -کشور درسطح یورزش یدادهایرو تنوع -مستقل یاعتبار فیرد -توانمند یانسان یروین) قوت ها(: 9کد )

 (اسپانسرها یعالقمند -سالمت و یبدن تیترب معاونت وجود -یا مدرسه درون ادیالمپ -ها برنامه تنوع

 دانش ورزش مختص یتیحما نیقوان نبودن -مناسب امکانات نبودن -مند نظام چارچوب نداشتن) ها ضعف

 یریگ میتصم در یناتوان -یسنت تفکرات -هدفمند برنامه نداشتن -یآموز

 در یبدن تیترب درس ساعت2 وجود -منظم مسابقات یبرگزار– ستمیس و فضا سالمت) قوت ها(: 10کد )

 خانواده و آموزان دانش لیتما و عالقه و عشق -یزیر برنامه -ادیز نیمخاطب -عیوس امکانات -مدارس برنامه

 (ورزش به ها

 و باورها -برنامه بدون یریگ میتصم -میهست حداکثر دنبال میکنینم استفاده هاحداقل از) ضعف ها

 (یخصوص بخش با فیضع ارتباطات -متخصص یانسان یروین نبودن -دانش بدون تفکرات

 احساس -مدرسه گایجا و تیامن– راه نقشه داشتن -تحول سند به عنوان یمحور مدرسه) قوت ها(: 11کد )

 (متخصص یروهاین -ادیز نیمخاطب -زاتیتجه و امکانات -تیمسئول

 -یاعتماد یب -ینگر یسطح -الزم بودجه نداشتن -تخصص عدم -ناموفق یها برنامه تکرار) ضعف ها

 (نیریسا با ارتباط در یناتوان -کار در بودن مغرور -یگروه مشارکت به توجه عدم -تیمسئول حس نداشتن

ل
وام

ع
 

تیریمد
 ی

 دانش -ریمد بودن توانمند و متخصص -ربودنیپذ انتقاد -ریمد شجاعت -ریمد بودن ریپذ انعطاف(: 1کد )

 باشد داشته گرانید با ارتباط مهارت -باشد خالق -تیریمد

 را ورزش -باشد قیعم نشیب یدارا -نگر مثبت -بودن برنامه با -کارخود به تیریمد راسخ اعتقاد(: 2کد )

 عالقمند -تیریمد دانش بودن بروز -بداند آموزش روند به کننده کمک بلکه نداند آموزش درامر گر مداخله

 ریمد نفس به اعتماد -باشد ریپذ سکیر -باشد آور نوع و خالق– وتحول رییتغ به

 سخنور -باشد داشته زهیانگ -باشد باتجربه -کار به عالقمند -تیریمد ثبات -باشد داشته تخصص(: 3کد )

 دینما توجه خود یروهاین عواطف به -نباشد طلب منفعت -باشد

 و فن اهل -سختکوش -یمنطق نیقوان تابع -بودن برنامه با -اریاخت ضیتفو– تیریمد اعتقاد(: 4کد )

 باشد داشته گرانید با ارتباط مهارت -باشد توانمند

 انعطاف -باشد داشته زهیانگ -ردیبگ را میتصم نیبهتر یبحران طیشرا در -باشد نشیب اهل و متفکر(: 5کد )

 -باشد داشته نظارت یامورسازمان به -باشد نیب مصلحت -برقرارکند گرانید با یقو ارتباطات -باشد ریپذ

 ندهد نشان واکنش انتقادات به و باشد منتقد

 -باشد منطق و گفتگو اهل -باشد داشته یابیبازار هنر -باشد داشته نو یها دهیوا تفکرات تیریمد(: 6کد )

 نباشد طلب منفعت -باشد نگر مثبت و کنجکاو

 و سخنور -دیبرقرارنما ارتباط انیباحام -دینما توجه ورزش به -باشد داشته یواقع باور و اعتقاد(: 7کد )

 یکارگروه به -باشد داشته شجاعت -باشد گذشت اهل -باشد مطالعه اهل -باشد متخصص -باشد خالق

 رباشدیپذ انتقاد -دینما توجه
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 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ل
وام

ع
 

تیریمد
 ی

 تیقاطع -باشد بابرنامه -دینما توجه یکارگروه به– وفن دانش اهل -بودن متخصص -کار به اعتقاد(: 8کد )

 کند اسپانسرجذب ستمیس یبرا بتواند -باشد داشته

 اهل -باشد گفتگوداشته مهارت -باشد خالق -تیریمد تخصص و دانش -دیبرقرارنما تعامل بتواند(: 9کد )

 باشد داشته یدورزشید -دینما توجه ستمیس یازهاین به -باشد سکیر

 کوتاه برنامه -باشد متخصص -باشد مطالعه و قیتحق اهل -باشد داشته برنامه -تیریمد اعتقاد(: 10کد )

 یساالر ستهیشا به -باشد رییتغ اهل -باشد امور جینتا ریگیپ -باشد داشته مدت بلند و مدت انیم و مدت

 دینما توجه

 -باشد عالقمند -باشد سخنور -باشد داشته یآگاه و دانش -باشد موتورمحرک -ریمد بودن بروز(: 11کد )

 انتقاد -دینما استقبال گرانید نظرات از -دینما توجه دستان ریز به -بدهد زهیانگ هم باشد داشته زهیانگ هم

 باشد مومن -رباشدیپذ

ل
وام

ع
 

ماع
جت

ا
 ی

 تیحما به ازین یگروه کار -ارتباطند در مدارس با ها خانواده همه -است یتفکرگروه یاجتماع کار( 1کد )

 بداند نفعیذ را خود اگر جامعه -شودیم ییافزا هم و یهمفکر باعث جامعه با تعامل -دارد جانبه همه

 دارد ما هنر به یبستگ ستین نهیهز صرف به ازین -کرد خواهد تیحما داوطلبانه

 برنامه کیبا پس است محرک خود ورزش -است کننده کمک اقشارمختلف جانبه همه تیحما(: 2کد )

 است غیتبل هم اجتماع به متصل یها برنامه نمودن ادهیپ -درآورد حرکت به را گرانید توانیم یاجتماع

 ورزش با نیمخاطب شدن نهیواکس -باشند داشته یخوب یاجتماع نقش توانندیم هم انیحام -یور بهره هم

 یاجتماع باتعامل بهتر توسعه - -است انیحام وجذب دوطرفه ارتباط یبرا ابزار نیبهتر ورزش(: 3کد )

 هیسرما درورزش نهیهز -ورزش دیفوا به جامعه توجه -باشند یحام توانندیم ارگان ها -ردیگیم صورت

 هرگز ادیاعت یآر ورزش شعار با باشد ها خانواده سالمت سبد در دیبا ورزش -است یگذار

 توجه - -یخصوص بخش با تعامل -یاجتماع سالمت با فرد سالمت بودن وابسته -یساز فرهنگ(:4کد )

 با ها خانواده ارتباط -شودیم مربوطه امور توسعه و یهمفکر باعث باجامعه تعامل -ورزش دیفوا به جامعه

 کردن ورزش با یاجتماع تیامن -مدارس

 هیسرما نگاه رییتغ -جامعه به یآموز دانش ورزش یمعرف -یورزش یفرهنگ یها برنامه یاجرا(: 5کد )

 نیب در یورزش یها چهره حضور -است یساز آگاه ازمندین جامعه -مدارس ورزش تیحما یبرا گذار

 رگذاراستیتاث جامعه

 کالن تیریمد به ازین فکرنکردن یا رهیجز -باشد ها یخوب یالگو است نیا مدرسه از انتظارجامعه(: 6کد )

 یها برنامه -است تیحما ازمندین تحرک -باشد ها خانواده سالمت درسبد دیبا ورزش -است یاجتماع

 آمد خواهد دانیم به داوطلبانه بداند نفعیذ خودرا اگر جامعه -دارد یخوب اثرات یاجتماع

 -درورزش یگذار هیسرما با یاجتماع یها بیآس از یریشگیپ -ها حضورارگان– جانبه همه تیحما(: 7کد )

 موفق انیوحام یخصوص بخش با تعامل
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 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ل
وام

ع
 

ماع
جت

ا
 ی

 تمام تیحما -باشد مدنظر یعموم مطالبه دیبا -است موفق دار هیسرما فقط باشد ییایماف نگاه اگر(: 8کد )

 جامعه -هستند یریشگیپ حال در ورزش رانیدب -است ازین یدولت ریغ و یدولت یودستگاه ها ارگان ها

 است دهنده نجات ورزش -است یساز آگاه ازمندین

 با ارتباط -باشند اجتماع و ها سازمان با یخوب توانندرابطیم ها رسانه -است یعموم روابط ازبهین(: 9کد )

 اگر -دارد مثبت نقش یاجتماع ندیدرفرا انیحام از دعوت -شودیم ییافزا وهم یهمفکر باعث جامعه

 تراست محسوس توسعه باشد یعموم تیحما

 یساز آگاه ازمندین جامعه -کنندیشترمیب را توسعه دستگاه ها تیوحما یاجتماع یت هایحما(: 10کد )

 نیریسا به تیمسئول دادن– مدارس با ها خانواده ارتباط -است

 -یساز آگاه و یرسان اطالع با یعموم دانش شیافزا -مینباش طلبکار -یاجتماع یریپذ تیمسئول(: 11کد )

 یاجتماع ورزش به توجه -یواقع خدمتگذار دید با اجتماع به خود کردن ثابت -انیحام با ارتباط

ل
وام

ع
 

ط
رتب

م
ین با 

رو
 ی

سان
ان

 ی

 دلسوز و صادق افراد -افرادعالقمند -دهید وآموزش متخصص یانسان یروین(: 1کد )

 -روهاین برعملکرد نظارت -یساالر ستهیشا به توجه -خالق -متعهد -شاخص افراد یریکارگهب(:2کد )

 رفتار و گفتار در صداقت -نیریخ از استفاده

 به عشق – یساالر ستهیشا -شکسوتیپ و سرآمد یروهاین -ومتعصب متخصص -متعهد یروهاین(: 3کد )

 کار

 کوش سخت -شجاع -شکسوتیپ -یفن -متخصص -تجربه با -توانمند و دلسوز یانسان یروین(: 4کد )

 و یساع -متعهد -محوله امور در متخصص -متعهد یروهاین وجود -یانسان یروین یاتیح نقش(: 5کد )

 تالشگر

 -رانیمد گاهیجا به توجه -یا حرفه تیشخص حفظ -است یانسان یروین عامل نیتر ارزشمند(: 6کد )

 باشد زهیباانگ و متعصب -باشد متفکر و یا رفتارحرفه و اخالق یدارا یانسان یروین

 دکتر مثال دلسوز نیریخ -شود استفاده متعصب یها لکردهیتحص از -باشد متخصص و توانمند(: 7کد )

 داد توسعه را یآموز دانش ورزش نژاد یمصل ویآر یبدن تیترب یتخصص هنرستان ساخت با نژاد یمصل

 افراد -باتجربه و متخصص شکسوتانیپ از استفاده_باشد داشته کار به عشق -متعصب و متخصص(: 8کد )

 وفعال کوش سخت

 متخصص -باشد ریگیپ و یجد -باشد منتقد -برقرارکند ارتباط بتواند -باشد عمل اهل و خالق(: 9کد )

 باشد

 یروهاین از دعوت -کار به عاشق و عالقمند -باتجربه -نیریخ -توانمند و دلسوز یانسان یروین(: 10کد )

 باشد صبور -باشد داشته رفتار و گفتار در صداقت -خبر انعکاس جهت رسانه

 لیتحل و هیتجز قدرت -بکوشد هدف به دنیرس یبرا یانسان یروین -باشد روز به– باشد فن اهل(: 11کد )

 .باشد داشته پشتکار و زهیانگ -باشد داشته
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 مصاحبه ندياز فرا یافتيدر میباز مفاه یکدگذار جينتا -2 جدولادامة 

 هانشان میمفاه

ل
وام

ع
 

اد
ص

اقت
 ی

 جذب جهت یریگیپ -اسپانسر بودن زهیانگیب -یاقتصاد تورم و رکود -هاخانواده یاقتصاد ثبات(: 1کد )

  -انیحام نکردن سکیر -رسندینم یاقتصاد منافع به و شوندینم دهید انیحام -اسپانسر

 کمک -بلعکس و اسپانسرها با نیمسئول بودن صادقانه -ورزش به نیمسئول و انیحام یعالقمند(: 2کد )

 -دولت ها یاقتصاد ثبات عدم -یفقراقتصاد -یفرهنگ یهاازارگان استفاده -ورزش در دولت جانبه همه

 هیسرما برنگشتن و یگذار هیازسرما ترس

 منافع به توجه -روزانه تورم -فیضع بازخورد یگذار هیازسرما ترس -یاقتصاد ثبات عدم و رکود(: 3کد )

 رانت وجود -خود یاقتصاد و یشخص

 یگردشگر بانک -یکشت یحام پاسارگاد بانک -شودیم ورزش چرخ گردش باعث یقو اقتصاد(: 4کد )

 یاقتصاد یایماف یانداز سنگ -کندیم عمل برعکس یاقتصاد رکود -بالیوال یحام

 عدم -برند ضعف– اسپانسر فیضع نگاه -گذار هیسرما کمرنگ حضور -کشور یاقتصاد ثبات فقدان(: 5کد )

 سکیازر ترس -برند حفظ

 اقتصاد -موفق یها برند با مذاکره– موجود یها لیپتانس از استفاده -یاقتصاد بلوغ به دنیرس(: 6کد )

 است صنعت ورزش امروزه -داد توسعه را ورزش توانیم باشد یقو

 -یردولتیغ مدارس -غاتیتبل سازمان -یدرس کمک یکتاب ها مثل مرتبط یاسپانسرها جذب(: 7کد )

 یگذار هیسرما جهت انیحام به دادن نانیاطم -کشور یاقتصاد مشکالت و ثبات -..و ها یشهردار

 اماکن تیتقو - رانت وجود -موجود ازامکانات نهیبه استفاده -شرکت ها و نهادها از استفاده(: 8کد )

 یاقتصاد تورم -پژوهش سازمان– معلم مهیب -انیفرهنگ رهیذخ صندوق -ادارات رفاه از مساعدت -یورزش

 انیحام نکردن سکیر -کشور براقتصاد حاکم طیشرا -درآمد و نهیبرهز نظارت -یدولت اعتبارات(: 9کد )

 با ییدرآمدزا منابع توسعه -عالقمند انیحام و شرکت ها از استفاده -باشد بابرنامه ها نهیهز(: 10کد )

 مهم یصنعت ورزش -یآموز دانش ورزش به شرکت ها سهام ازسود یدرصد اختصاس -درآمد برگشت

 ورزش به داشتن یصنعت نگاه -است

 یدرآمدها -گذار هیسرما بودن زهیانگ یب -ها خانواده یاقتصاد مشکالت -جامعه یاقتصاد رکود(: 11کد )

 بیج پرکردن نگاه با ورزش از یسودجوئ -یاقتصاد کالن یایماف وجود -داریناپا

 

کدگذاری باز شناسایی شدند که در یافته های متخصصین  ۀنشان در مرحل 820، 2بر اساس جدول 

 آمده دستهب های مقوله به کدها، باالی حجم دلیل به .ی شناسایی شدندسئوال 16بر اساس کد های 

. برد نام توان می و ...را یابیبازار ۀعوامل توسع تعادل، سوات لیتحل نظیر هایی مقوله. شود می اشاره

 ۀزمین که دهند می تشکیل را ها نشان یا تحقیق اصلی کدهای ،یکدیگر کنار در اصلی های مقوله این

 . است انتخابی و محوری کدگذاری گیری شکل اصلی

 مرحله نیا از هدف. است یادیبن یپردازهینظر در لیتحل و هیتجز دوم مرحله یمحور یگذارکد

 مدل اساس بر)عمل(  کار نیا. است( باز یکدگذار مرحله)در  شده دیتول یهامقوله نیب رابطه یبرقرار



                                                                     ورزش... در بازاريابی توسعه بر مؤثر عوامل تحلیل: کمالوند

 اساس. دهد انجام سهولترا به  یتئور ندیتا فرا کندیم کمک پردازهینظر به و شودیم انجام میپارادا

 در چهآن مانند. دارد قرار هامقوله از یکی گسترش و بسط بر یمحور یگذارکد در یدهارتباط ندیفرا

 دانش ورزش در یابیبازار ۀتوسع یعنی است، شده انتخاب یمحور مقوله عنوان به حاضر پژوهش

 .یآموز

 شناسایی "یآموز دانش ورزش یابیبازار " مورد اصلی پدیده اهمیت علل بخش این در: یعل طیشرا

  .گردید
 یمحور ةمقول ۀآورند بوجود یعل طيشرا -3 جدول

 یعل طيشرا کد

 آموزان دانش یآمار ۀجامع یباال تیجمع 1

 رانیا یاسالم یجمهور نظام یبرا یآموز دانش ورزش بودن یا هیپا 2

 یآموز دانش ورزش از ییزادرآمد تیاهم 3

  یابیبازار ۀراهبرد مداوم توسع جادیا 4

 یآموز دانش ورزش فرد به منحصر یهایژگیو 5

 یآموز دانش ورزش ۀتوسع با ندهیآ در یقهرمان ورزش ۀتوسع 6

 

 درج یعل طیشرا عنوان به کند دایپ تیاهم یآموز دانش ورزش تا شده موجب که یلیدال 3 جدول در

  .شودیم محسوب یکدگذار یآت ریمس یبرا محقق یراهنما عوامل عنوان به عوامل نیا .است شده
 

 یمحور یمرحله دوم: کدگذار یخروج یکدها -4 جدول

 هامقوله کد

 سوات لیتحل 1

 یابیبازار ۀتوسع عوامل تعادل 2

 کننده احاطه عوامل 3

  رگذاریثتأ عوامل 4

 

 اثر درونی عوامل تحقیق این در .گذارندمی تأثیر راهبردها بر که هستند خاصی شرایط: نهیزم طیشرا

 .اندشده گرفته نظر در زمینه شرایط عنوان به راهبردها و اصلی پدیده بر گذار
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 یانهیزم طيشرا -5 جدول

 مقوله

له یاصل
قو

م
 

رع
ف

 ی

 میمفاه

حل
ت

ی
 ل

ت
سوا

 

ط
نقا

 
ف

ضع
 

، 2) یانسان یروی(، ن1، 11،10،9،4،3،2) ی(، تفکرات سنت9،11، 8، 6، 1،2برنامه ) نبود

، 2) ی،(. عدم ارتباط برون سازمان7،8، 2،3، 1) نیمسئول تی(، عدم حما5،7،11، 4، 3

(، نبود 6(، ضعف منابع )6) فی، ساختار ضع(4،6،7(. نبود امکانات )10،11، 5،8،9، 3

    .(10، 9، 7) یتیری، ضعف مد(9، 6) نیقوان

ط
نقا

 
ت 

قو
 

 مثبت نگرش( 1) ورزش یها هنرستان (1،3،4،8،10) آموزان دانش یباال تیجع

 ن،یمسئول تیحما( 2) یبدنتیترب تیاهم (2،3،4،7،8،10) یزیر برنامه( 1) رانیمد

 مدارس یورزش ادیالمپ و مسابقات (2،3،4،5،7،8،9) مردم عموم و خانواده

 یقو یانسان یروین( 2) یورزش یرسان اطالع( 2)قهرمان مدرسه ندیفرا (2،5،7،9،10)

 وجود( 11، 5) یعلم ۀفلسف و تفکر( 8،11، 6، 4،5) تیامن و امکانات (3،4،5،9،11)

( استفاده از 7ورزشکار ) رانی( مد7) یورزش یاستعدادها ۀندیآ (6،8،9، 5) ساختار

   (.10دانش آموزان به ورزش ) ۀ( عالق8،10) امکانات

ت
رص

ف
 

 ها

، 1،3،6،7،8) نیریوجود خ( 11، 9، 1،2،7) دانش آموزان ۀخانواد یباال تیجمع 

ورزش دانش  یحام یورزش یاماکن و فضاها (2) یورزش استان یها تهیکم (10،11

( 6مدارس) یباال تیامن( 5مناطق آموزش و پرورش گسترده ) (4،7،8،9)یآموز

 (9،10) لکردهیتحص رانیمد( 6دانش آموزان ) یبرا یورزش یجذاب بودن الگوها

 (11)نینگرش مسئول (10ورزش ) تیجذاب

هد
ت

 دی
 ها

( تفکرات 9،10،11، 6،7،8، 5، 1،3نبود برنامه ) (9،11، 2،6، 1) نیمسئول یتوجه یب

( نبود 4، 2) ی( نبود آگاه1،8،11( عدم اعتماد )7،8،11، 6، 5، 1،4جامعه ) یمنف

( مقاومت در مقابل 2،8،10،11غلط ) استی( س2،4،7،11) یقو غاتیارتباطات و تبل

( 5( در امدزا نبودن )5،6( ضعف برندها )10، 9، 5) ی( عدم ثبات اقتصاد4،11) رییتغ

( 10) رانیمد ریی( تغ9) یاسی( مسائل س6) ی( ضعف مال6،9) یتیحما نینبود قوان

 ( 11) ورزش نییپا تی( جذاب10) لطغساختار 
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 یانهیزم طيشرا -5 جدولادامة 

 مقوله

 یاصل

له
قو

م
 

رع
ف

 ی

 میمفاه

دل
تعا

 
ل

وام
ع

 
عه

وس
ت

 

نگ
ا

ی
ده

انن
ز

 
ق(

سائ
(

 

 خانواده ها یبرا یورزش یاردوها یبرگزار (8،9،11، 1،2،3،4،7) انیحام شیافزا ۀبرنام

جلسات و  یبرگزار (2،10) نیریدعوت خ (1،3،4) غاتی( تبل1) نی( ورود متخصص1)

( جذب کمک 3،4،7،11) یزی( برنامه ر3،8، 2( ورود رسانه ها )10، 2،8ها ) تهیکم

 نیفعال بودن مسئول (7،10متخصص ) یروهاین (5،9) ی( اسناد باالدست5)یمال یها

  (10( تفکر و فلسفه )9( نظارت بر برنامه ها )8در رسانه ها )

نع
موا

 
عه

وس
ت

 

نبود  (8،9، 1نبود برنامه ) (1،2)یابی( نامفهوم بودن بازار1) تیلمس نبودن موفق قابل

، 2، 1) یزگیانگ یب (10، 8،9، 2،7، 1به ورزش مدارس ) یتوجه ی( ب6،8، 1بودجه )

 رانیو ضعف مد ریی( تغ8،9، 2) انینبود حام (2،4،9) یورزش ی( جذاب نبودن فضا6

( ضعف 10، 3) فی( ساختار ضع8، 7، 2متخصص ) یانسان یروی( فقدان ن8، 2،6)

( نبود 8) تیفقدان خالق (8،9) ی( نبود اگاه3( نبود اعتماد )11، 3،6،8،9) نیقوان

  (10،11متخصص ) رانی( کمبود مد9)غاتیتبل

 

 5 جدول در که باشندیم توسعه عوامل تعادل و سوات لیتحل ۀدست دو در یانهیزم طیشرا اول دسته

 .است شده انیب

 قسمت، این در لذا. گذارندمی تأثیر راهبردها بر که هستند عمومی یازمینه شرایط: گرمداخله طیشرا

 .شدند شناسایی هستند گذار تأثیر یمحور پدیده و راهبردها بر بیرونی محیط از که یکل عواملی
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 گر مداخله طيشرا -6 جدول

 یاصل مقوله

له
قو

م
 

رع
ف

 ی

 میمفاه

 احاطه عوامل

 کننده

ش
چال

 
 ها

 نداشتن(، 9، 1،6،7) یابیبازار بودن ناشناخته(، 1،5) الزم اراتیاخت نداشتن

 نشیب(، 3،2) انیحام نشدن دهید خوب ،(5،8) یابیبازار جامع دستورالعمل

 توجه(، 11، 10) پول فیک به عنوان صرفاً  انیحام به نگاه(، 9) دانش بدون

 یریگیپ عدم(، 2،9) یوپرورش یبدن تیترب ادغام(، 6) نیروت یها برنامه به

 (9، 5) یواقع نگاه نبود(، 8، 3) فیضع یونیزیتلو پخش(، 11)

بع
منا

 
رد

مو
 ازین 

 یها ورزش کانون(، 6،8،9، 1،2،3) دانش آموزان و خانواده ها یباال تیجمع

 با آموزان دانش(، 9، 6،7) واستخرها یورزش یهاسالن  -ورزش مدارس–

 انیفرهنگ رهیذخ صندوق( 10، 5) یاطالعات بانک(، 4،7) وعالقمند استعداد

 متخصص یانسان یروین(، 9، 5، 3) یانتفاع ریغ مدارس نیموسس(، 4،8، 1)

 منابع(، 7،8، 6، 4، 3، 1) ساز مدرسه نیریخ(، 4) هیسرما بانک(، 1،2،10)

 منابع(، 9، 8، 6، 2) رهیوغ یداریوشن یدارید یها رسانه مثل یغاتیتبل

 یداخل یها برند و یها دکنندهیتول(، 9، 8) یورزش یها ئتیه(، 4) یدولت

 (6، 2) مدارس به یعموم اعتماد و باور(، 5، 3)
ضع

و
ی

 ت
ود

وج
م

 
 است مثبت هم نگاه و است فراهمبستر  -است بهتر گذشته به نسبت دگاهید

 است، متفاوت تفکرات است، شتریب یریگیپ به ازین ندارد، وجود برنامه اما

 حوزه شده، شتریب یهمفکر و اتحاد ر،یخ هم یبعض عالقمندند یبعض

 ست،ین فراهم کامالً  بستر است مثبت تفکراتامروزه  -است محجور یابیبازار

 پرورش، و آموزش وزارت خود در یآموز دانش ورزش کردن محصور

 ران،یمد مداوم راتییتغ ماند، یم ابتر ها برنامه و ندارد وقوام دوام تیریمد

 -بود نشده انجام افتهی سازمان کار چیه است، یعال و یتخصص تفکرات

 شده بهتر تفکر و نگاهامروزه 
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 گر مداخله طيشرا -6 جدولادامة 

 یاصل مقوله

له
قو

م
 

رع
ف

 ی

 میمفاه

 رگذاریتاث عوامل

 یدرون

تیریمد
 ی

 یتیریمد ۀفلسف ،یتیریمد ارتباطات ت،یریمد در مثبت یسازمان رفتار

 باشد منتقد تحول، و رییتغ بهعالقمند  -تیریمد دانش بودن بروز کارآمد،

 دستان ریز به باشد، داشته یابیبازار هنر ندهد، نشان واکنش انتقادات به و

 دینما استقبال گرانیدنظرات  از -دینما توجه

ماع
جت

ا
 ی

متصل به اجتماع،  یبرنامه ها ،یکار گروه ،یجامعه، تفکر گروه با تعامل

 باورزش کردن، یورزش، اجتماع دیتعامل با ارگان ها، توجه جامعه به فوا

روابط  جادیا ،یاجتماع یجامعه، برنامه ها نیب در یورزش یچهره ها حضور

  ،یعموم

ین
رو

 ی
سان

ان
 ی

دلسوز،  صادق و افراد -افرادعالقمند -دهیآموزش د متخصص و یانسان یروین

 ن،یریاستفاده ازخ -روهایعملکرد ن نظارت بر -یساالر ستهیتوجه به شا

 پشتکار،  و زهیانگ ،یحرفه ا تیشجاع و سخت کوش, حفظ شخص
ل

وام
ع

 
اد

ص
اقت

 ی
 دولت جانبه همه کمک ،یاقتصاد تورم ورکود  -هاخانواده یاقتصاد ثبات

 یاقتصاد ثبات عدم ،یفقراقتصاد -یفرهنگ یهاازارگاناستفاده  -ورزش در

 و نهادها از استفاده گذار، هیسرما کمرنگ حضور روزانه، تورم دولتها،

 ها، خانواده یاقتصاد مشکالت موجود، ازامکانات نهیبهاستفاده  -شرکتها

 یاقتصاد کالن یایمافوجود  -داریناپا یدرآمدها

 

 ۀطیح 7 در که است بوده یدرون عوامل و کننده احاطه عوامل شامل قیتحق نیا در گرمداخله طیشرا

 شده است.  انیب 6در جدول  واست  رگذاریثأت یورزش دانش آموز یابیبر بازار یکل

 تأثیر تحت و شوندمی منتج یمحور پدیده از که هستند خاصی یهاکنش برهم یا هاکنش: راهبردها

 یابیبازار ۀتوسع یبررس یبرا نظر مورد یراهبردها بخش این در لذا. هستند گرمداخله و زمینه شرایط

 .است شده ارائه یآموز دانش ورزش
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 راهبردها گانه سهسطوح  -7 جدول

له
قو

م
 

صل
ا

 ی

 میمفاه

ی
رد

هب
را

 

 ( 1،7) غاتیتبل

 ( 4) یورزش دانش آموز ونیساختار فدراس رییتغ

 (4) کیاستراتژ و مدون یزیر برنامه

  (5،8) گرید یو استفاده از امکانات موسسات عموم یهماهنگ

 (5) نیادیبن تحول سند یراهکارها به استناد

 (5) ونیدرفدراس یدولت ریوغ یدولت یمال منابع به یبخش تنوع یسازوکارها یطراح

 (4، 8) یآموز دانش ورزش ونیفدراس یهاتیظرف از مؤثر استفاده

 (11، 9) یآموز دانش ورزش توسعه طرح

 (10) رانیمد تفکر رییتغ

 ( 10) یبوروکراس حذف

 (11) هاسازمان با یبخش نیب مشارکت

 (11) مجلس و بهداشت وزارت با ارتباط

یم
 ان

ت
مد

 

 ( 1،4گذار) هیسرما هیتوج جهت هادانشگاه دیاسات از استفاده

  (1،3ورزش مدارس ) یشورا ،یابیبازار تهیکم لیتشک

  (7،9، 4، 2،3کنندگان، اسپانسرها، رسانه ها ) دیشرکت ها، تول رانیمد ن،یریازخ دعوت

 ( 6،7) نیقوان رییتغ

 (10، 4، 6) متخصص یروهاین یریگ بکار

 ( 6،8) یورزش دانش آموز ونیفدراس لیوپتانس هاتیاز ظرف استفاده

 (9، 8)مردم عموم یساز آگاه

 (8) یآموزش یهاکالس یبرگزار

 (9، 8)یمل رسانه در وپرورش آموزش نیمسئول پررنگ حضور
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 راهبردها گانه سهسطوح  -7 جدولادامة 

له
قو

م
 

صل
ا

 ی

 میمفاه

جرا
ا

ی
ی

 

 برنامه یمعرف و نیمسئول و آموزان دانش یها خانواده ها، شرکت ،یابیبازار انی)حام جلسات یبرگزار

 (6، 2، 1)ها

 (9، 8، 6)یآموز دانش ورزش یدادهایورو هاتیموفق انعکاس

 (9، 6) یانتفاع ریغ ازمدارس دعوت

 ( 1) به دروس هنرستان ورزش یابیواحد بازار2نمودن  اضافه

 ( 1ورزشکار ) ازافرادنخبه و استفاده

 ( 2) هادستگاه ریارتباط با سا -یورزش یاستعدادها یمعرف

 ( 3) بودجه صیتخص

 ( 5) جامعه ازآحاد یجوئ مشارکت

 ( 5) ورزش تیتقو یاز نهاد خانواده برا استفاده

 (6) ونیفدراس یبرا یابیبازار قانونمند دستورالعمل هیته

 (7) ورزش هنرستان گسترش

 (8) یانسان یروین یساز توانمند

 ( 8) موفق درسطح جهان یکشورها اتیازتجرب استفاده

 (10) هیسرما بانک مثالً  یحام یهابانک در ها خانواده و فرزندان یبرا حساب بازکردن

 

 تواند یم مدت کوتاه ای ییاجرا سطح و مدت انیم سطح مدت، بلند ای راهبردی سطح سه در راهبردها

 .است شده انیب 7 جدول در که بسازد یآموز دانش ورزش یابیبازار ۀتوسع جهت یواکنش ای جهینت

 

 گیریبحث و نتیجه
کدگذاری محوری تحقیق، شش مقوله را مشخص نمود. در این مرحله  مرحله در هایافته صیتلخ

 حول هامقوله سایر و شد گرفته نظر در یمحور پدیده عنوان به یآموزدانش ورزش در یابیبازار ۀتوسع

  .گردیدند یطراح یمحور پدیده محور

 آنها انیم در یاهیپا صورت به ورزش کهنیا و کشورمان در آموزاندانش یباال تیتوجه به جمع با

 یهانهیزم از مناسب یراهبردها وآنها  انیدر م یابیبازار یهاتیفعال جیترو قیطر از توانیم دارد؛ رواج

-دانش ورزش توسعۀ با ندهیآ در یقهرمان ورزش توسعۀ شیافزا یبرا ورزش از سطح نیا فردبهمنحصر

 استفاده کرد.  یآموز

 نشان یدانشگاه ورزش یابیبازار توسعۀ حوزۀ در خود پژوهش جینتا در زین( 1396) همکاران و یقیطر

 یاستراتژ ،یابیبازار کارکنان تیقابل ت،یریمد تیقابل یرهایمتغ یبندتیاولو بیترت به که دادند
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 ونیفدراس یابیبازار تیقابل بر ،یسازنشان تیقابل و یابیبازار واحد ،یابیبازار اطالعات ستمیس ،یابیبازار

 یمعنادار و مثبت ریتأث یدارا ،یابیبازار تیقابل ن،یا بر عالوه. است اثرگذار یدانشگاه یهاورزش یمل

 یابیبازار جیترو و توسعه ندیفرآ در لذا. است یدانشگاه یهاورزش یمل ونیفدراس یابیبازار عملکرد بر

 ای کنندیم فراهم هابرنامه شبردیپ یبرا را طیشرا و بستر یعوامل مجموعه زین یآموزدانش ورزش در

حوزه در  نیدر ا یزیراول برنامه مرحله در دیبا عوامل نیا هستند، برنامه یاجرا یعل طیشرا واقع در

 آنها در جهت رفع آنها تالش کرد.  تید و با توجه به اهمونظر گرفته ش

 یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعۀ به توجه و جیترو باعث که یعل طیشرا به توجه با و اساس نیا بر

 در یابیبازار توسعۀ جهت تیموقع بودن فراهم از نشان طیشرا و میمفاه نیا گفت توانیم شود؛یم

 مطرح یعل طیشرا چارچوب در که موضوع تیاهم و خصوص نیا در نیبنابرا. است یآموزدانش ورزش

 ونیفدراس تا باشد کرده فراهم کامل طور به را بخش نیا به توجه یبرا مناسب بستر وضوح به دیبا شد،

 قیطر نیو ا دبده شیخود را افزا یابیبازار تیامر بتواند قابل نیا یبه عنوان متول یآموزدانش ورزش

 موفق عمل کند.  یمال انیجذب حام غات،یتبل ،ییبه اهداف خود در جهت درآمدزا

 ریتأث راهبردها بر که است یخاص شرایط بردارنده در که گردید یشناسای اینهیزم شرايط ادامه در

 و یمحور پدیده بر رگذاریتاث یدرون عوامل شامل را شرایط این توانیم دیگر عبارت به. گذاردیم

 هم به نزدیک و مرتبط میمفاه ها،یافته لیتحل و صیتلخ از استفاده با راستا، این در. دانست راهبردها

 و سوات لیتحل شامل هامقوله نیا. گردید یشناسای یاصل مقوله 2 نهایت در که شد قیتلف یکدیگر در

 و هامدل از گرفتن کمک با نیهمچن و آنها نیب روابط لیتحل با که بودند یاتوسعه عوامل تعادل

 به توجه با. شد مشخص رانیا یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعۀ عوامل موجود، یهاپژوهش

 توانیم برگرفته است سوات لیتحل از که بخش نیا در شده مطرح یانهیزم طیشرا و موضوع تیاهم

 عدم ،یانسان یروین ،یسنت تفکرات برنامه، نبود همچون یعوامل ضعف نقاط خصوص در که گفت

 نیقوان نبود منابع، ضعف ف،یضع ساختار امکانات، نبود ،یسازمان برون ارتباط عدم ن،یمسئول تیحما

 زین کنندیم فراهم را مساعد ۀنیزم که یقوت نقاط انیم نیا در اما. هستند لیدخ یتیریمد ضعف و

-تیترب تیاهم ،یزیربرنامه ران،یمد مثبت نگرش ورزش، یهاهنرستان آموزان،دانش یباال تیعمج

 مدرسه ندیفرا مدارس، یورزش ادیالمپ و مسابقات مردم، عموم و خانواده ن،یمسئول تیحما ،یبدن

 وجود ،یعلم ۀفلسف و تفکر ت،یامن و امکانات ،یقو یانسان یروین ،یورزش یرسان اطالع قهرمان،

 به آموزاندانش ۀعالق و امکانات از استفاده ورزشکار، رانیمد ،یورزش یاستعدادها ۀندیآ ساختار،

 همچون ییهافرصت شد مشخص که چنانآن دهایتهد و هافرصت ییشناسا حوزۀ در. است ورزش

 یورزش یفضاها و اماکن ،یاستان ورزش یهاتهیکم ن،یریخ وجود آموزان،دانش ۀخانواد یباال تیجمع

 بودن جذاب مدارس، یباال تیامن گسترده، پرورش و آموزش مناطق ،یآموزدانش ورزش یحام
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 نیا در نیمسئول نگرش و ورزش تیجذاب کرده، لیتحص رانیمد آموزان،دانش یبرا یورزش یالگوها

 ن،یمسئول یتوجهیب به توانیم که دارد وجود انیم نیا در زین ییدهایتهد اما. باشند مؤثر توانندیم راه

 استیس ،یقو غاتینبود ارتباطات و تبل ،یجامعه، عدم اعتماد، نبود آگاه ینبود برنامه، تفکرات منف

 ،یتیحما نیضعف برندها، درآمدزا نبودن، نبود قوان ،یعدم ثبات اقتصاد ر،ییغلط، مقاومت در مقابل تغ

 اشاره کرد.  رانیمد رییو تغ یاسیمسائل س ،یضعف مال

، تیفعال نیا بودن سائق و زانندهیانگ به توانیم یاتوسعه عوامل تعادل ،یانهیزم طیشرا خصوص در

 ن،یمتخصص ورود ها،خانواده یبرا یورزش یاردوها یبرگزار ان،یحام شیافزا باعث کهنیا به توجه با

 قابل توانیم زین دارد وجود راه در که یموانع بعد از اما. کرد اشاره ،شودیم هارسانه ورود و غاتیتبل

 مدارس، ورزش به یتوجهیب بودجه، نبود برنامه، نبود ،یابیبازار بودن نامفهوم ت،یموفق نبودن لمس

 را نام برد.  انیو نبود حام یورزش یجذاب نبودن فضا ،یزگیانگیب

( 1391) همکاران و زادهنجف پژوهش جینتا در. است گرفته صورت یاندک یهاپژوهش حوزه نیا در

 11که  شد مشخص یغرب جانیورزش بانوان استان آذربا یابیبر توسعه بازار مؤثرعوامل  ۀنیزم در

 تیریمد ند،یفرآ تیریمد محصول، تیریمد ع،یتوز یهامکان و کانال تیریمد ،یمال تیعامل )حما

 عوامل ،یعموم روابط تیریمد ،یکیزیها، شواهد فحاکم بر بازار و رسانه یهاقدرت ،یگذارمتیق

 توسعه بر مؤثر عوامل نیترها( مهممیت یگذارارزش طرفداران، و تماشاگران انتظارات ،یزشیانگ

 و همکاران زیتپ توسط که گرید یپژوهش در. بودند یغرب جانیآذربا استان بانوان ورزش یابیبازار

 وجه دادند نشان شد، انجام یدیتول یهاشرکت تیموفق و یابیبازار توسعه خصوص در( 2017)

 و یابیبازار نیب قت،یحق در و است بوده یابیبازار ها،سازمان نیا تمام قیتوف یاصل عامل و مشترک

-پژوهش در مورد نیا. دارد وجود یمیمستق ۀرابط ها،سازمان گونهنیا بلندمدت و کیاستراتژ تیموفق

 یبرا موضوع نیا تیاهم به توانیم نیبنابرا. است گرفته قرار دیکأت مورد زین  پژوهش همچون ییها

 یآموزدانش ورزش ونیفدراس و افتی دست یآموزدانش ورزش توسعۀ جهت در مناسب یروش یطراح

-دانشو کارشناسان ورزش  رانیمد دییأکه مورد ت -شده  ییاهتمام الزم را به عوامل شناسا دیبا زین

 یهاگام ،یدولت یاز بودجه عموم ییو جدا ییدرآمدزا جادیداشته باشد، تا در جهت ا -ندهست یآموز

 کنندیم فراهم را راهبردها یاجرا ۀنیزم که یطیشرا به یاساس توجه لذا. درا بردار یتراثر بخش

 قیمؤثر واقع شود تا از طر یآموزدانش ورزش حوزۀ در مناسب یبستر کردن فراهم در تواندیم

 . به اهداف مد نظر نائل آییم. راه  نیدر نظر گرفته شده در ا یراهبردها

 و یعموم یانهیزم شرایط گر،مداخله شرایط. شد پرداخته گرمداخله شرايط یشناسای به ادامه در

 درون آن با مرتبط مسائل یابیبازار کهاین به توجه با. گذارندیم ریثأت راهبردها بر که هستند یرونیب

 به یراتیثأت طیمح بر زین خود و پذیرندیم ریثأت آن از مسلماً هستند تیفعال حال در باز طیمح یک
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 یمحور پدیده و راهبردها بر یرونیب طیمح از که یعوامل بخش این در رو، این از. گذاشت خواهند یجا

 این. بود یکل طهیح 2 شامل قیتحق این در گرمداخله شرایط. شدند یشناسای هستند گذار ریثأت

 رگذاریثأموجود( و عوامل ت تیوضع و ازین مورد منابع ها،)چالش کنندهاحاطه عوامل: شامل هاطهیح

 ( بود. یو عوامل اقتصاد یانسان یروین ،یاجتماع ،یتیری)مد یدرون

 توانیم یآموزدانش ورزش یابیبازار توسعۀ در گرمداخله و یچالش کنندهاحاطه عوامل خصوص در

 نشدن دهید خوب ،یابیبازار جامع دستورالعمل نداشتن ،یابیبازار بودن ناشناخته همچون یعوامل

 یریگیپ عدم ،یپرورش و یبدن تیترب معاونت ادغام پول، فیک به عنوان صرفاً  انیحام به نگاه ان،یحام

 یابیدست در ییباال یامداخله نقش و است ازین مورد یمنابع راستا نیا در. برد نام را یواقع نگاه نبود و

 وجود و مدارس ورزش فعال یهاکانون کهنیا جمله از. دارند یآموزدانش ورزش یابیبازار توسعۀ به

 رهیصندوق ذخ ،یبا استعداد و عالقمند، بانک اطالعات آموزاندانش استخرها، و یورزش یهاسالن

فرهنگیان متشکل از دو منبع برای سرمایه که منابع مالی صندوق ذخیره )باتوجه به این انیفرهنگ

پیشنهاد شد دولت در این صندوق  دیگری سهم دولت است، گذاری است یکی واریزی خود معلمان و

صورت امکان به  درصدی نیز جهت ورزش مدارس تخصیص دهد یا درصدی از سود سهام آن را در

 یهارسانه مثل یغاتیتبل منابع متخصص، یانسان یروین توسعه ورزش دانش آموزی اختصاص دهند(،

 مدارس به یعموم اعتماد و باور و یداخل یبرندها یهادکنندهیتول ،یدولت منابع ،یداریشن و یدارید

 و توسعه یبرا موجود تیوضع و دگاهید لیتحل در اما. باشند اثرگذار اریبس راستا نیا در توانندیم که

 دارد وجود حوزه نیا به نسبت یترمناسب دگاهید خوشبختانه یآموزدانش ورزش در یابیبازار جیترو

 ندارد وجود متأسفانه نهیزم نیا در یکاربرد ۀبرنام یول است، فراهم مناسب و مثبت ینحو به بستر و

 . طلبدیم را شتریب یریگیپ به ازین و

 یعوامل دارند؛ یاساس نقش یآموزدانش ورزش بخش در یابیبازار توسعۀ در زین یدرون رگذاریتأث عوامل

 و مناسب یتیریمد ارتباطات و مثبت یسازمان رفتار با توانیم که است عوامل نیا ۀجمل از یتیریمد

 بخش نیا در یابیبازار به زین و باشد شنهاداتیپ و انتقادات یرایپذ که یتیریمد دانش یارتقا نیهمچن

 زین یاجتماع عوامل کنار در عامل نیا تحقق. کرد فراهم را مساعد ۀنیزم باشد، داشته مثبت نگاه

 کار ،یگروه تفکر جامعه، با تعامل با یاجتماع بعد در که یطور به. کند شتریب را موفقت نیا تواندیم

 یهاچهره حضور و ورزش دیفوا به جامعه توجه ها،ارگان با تعامل اجتماع، به متصل یهابرنامه ،یگروه

 یروین چاچوب در موارد نیا یتمام. کرد دیتأک شتریب موضوع تیاهم بر توانیم جامعه نیب در یورزش

 یستگیشا که دلسوز و مندعالقه یافراد از دیبا که کرد خواهند دایپ معنا کارآزموده و متخصص یانسان

 پشتکار و زهیانگ با تا شود استفاده باشد کوش سخت و شجاع یفرد و باشد داشته کار نیا یبرا را الزم

 عوامل و اقتصاد تینها در. کند دایپ دست راستا نیا در خود اهداف جیترو و توسعه به بتواند خود
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 ثبات که یطور به باشند؛ مؤثر اهداف نیا به یابیدست در خود مهم نقش با توانندیم زین آن با مرتبط

 استفاده و ورزش در دولت جانبه همه کمک ورزش، بخش به آنها شتریب توجه و هاخانواده یاقتصاد

 هدف مهم داشته باشد.  نیبه ا یابیرا در دست یمثبت یامداخله نقش تواندیم موجود امکانات از نهیبه

؛ 2014حسنلو، ) است شده دیتأک موارد نیا تیاهم به گرفته صورت نهیزم نیا در که یهاپژوهش در

 بیان خود پژوهش نتایج در دانشمندان این(؛ 2007 ،و همکاران تزیپ؛ 1391 همکاران، و زادهنجف

 مدیریت محصول، مدیریت توزیع، هایکانال و مکان مدیریت مالی، حمایت عامل 11 که ندنکمی

 روابط مدیریت فیزیکی، شواهد ها،رسانه و بازار بر حاکم هایقدرت گذاری،قیمت مدیریت فرایند

 بر مؤثر عوامل مهمترین هاتیم گذاریارزش طرفداران و تماشاگران انتظارات انگیزشی عوامل عمومی،

 تیاداره کل ترب یگذارهیسرما و توجه است الزم .بودند لیاردب استان بانوان ورزش یابیبازار توسعه

متمرکز ها نهیزم نیا در استان سطح در یورزش ابانیبانوان و بازار یورزش یهاباشگاه رانیمد و یبدن

 . دگرد

 در یابیبازار جیترو و توسعه به دنیرس راه در کهنیا و عوامل نیا از درست درک و شناخت نیبنابرا

 اریبس افتی دست تیموفق به توانیم طیشرا کدام از استفاده با و قیطر چه از یآموزدانش ورزش

 مورد اهداف به دنیرس در آنها ابعاد از هرکدام به مناسب توجه و عوامل نیا لذا. است تیاهم حائز

 یآموزدانش ورزش سأر در که یکسان دیبا. هستند مؤثر یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعۀ در نظر

 از بخش نیا ییدرآمدزا و توسعه راه سر از را عوامل نیا که یجهت در حوزه نیا زانیربرنامه و هستند

 کنند.  یزیربرنامه و تالش بردارند، ورزش

 یراهبردها نیترمهم یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعۀ بر مؤثر عوامل ییشناسا یبررس ۀادام در

 هستند خاصی یهاکنش برهم یا هاکنش راهبردها. میدهیم قرار یبررس مورد را نهیزم نیا در مؤثر

. در واقع راهبردها هستند گرمداخله و زمینه شرایط تأثیر تحت و شوندمی منتج یمحور پدیده از که

 جهینت توانندیکوتاه مدت م ای ییمدت و سطح اجرا انیبلند مدت، سطح م ای کیدر سه سطح استراتژ

 کنند.  جادیا یآموزدانش ورزش یابیبازار توسعۀ جهت یواکنش ای

 نیا در یگذار هیسرما هیتوج جهت هادانشگاه دیاسات از استفاده با توانیم مدت انیم سطح در اما

 و کند کمک اهداف نیا شبردیپ به بتواند که مدارس ورزش یشورا ،یابیبازار تهیکم لیتشک و بخش

 نیا در حضور یبرا هارسانه اسپانسرها، کنندگان، دیتول ها،شرکت رانیمد ن،یریخ از دعوت نیهمچن

 گرید ییسو از. است مؤثر اریبس هست زین کشورمان ورزش ۀیپا ۀدهند شکل که ورزش از مهم بخش

 توسعۀ یبرا مهم بخش نیا کردن مطرح و یمل رسانه در پرورش و آموزش نیمسئول پررنگ حضور

 یریبکارگ و یآموزدانش ورزش ونیفدراس لیپتانس و هاتیظرف از کامل استفاده و یابیبازار بخش

 باشد.  یآموزدانش ورزش در یابیبازار از بخش نیا توسعۀ سازنهیزم تواندیم متخصص یروهاین
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 یو سراسر یامنطقه یدادهایرو یبا برگزار یآموزدانش یهاورزش یمل ونیفدراس ن،یعالوه بر ا

نخبه به  یظهور استعدادها یرا برا یمناسب ریمس تواندیمختلف م یورزش یهادر رشته یآموزدانش

 یبرا یغرور مل شیافزاو کسب افتخار و  یالمللنیب یآموزدانش یورزش یدادهایشرکت در رو ورمنظ

 ید. کشور باز نما

با توجه با یافته های پژوهش حاضر مدل پارادایمی تفسیر و در ادامه پیشنهادات زیر به مسئوالن 

 :ورزش دانش آموزی ارائه می شود

 که ورزش دانش آموزی دارای محدودیت های زیادی است فراهم کردن زیر ساخت. با توجه به این1

مدیران رده  آموزی در سطح کالن )فدراسیون ورزش دانش آموزیمناسب برای ترویج ورزش دانش

 باالی مدیریتی وزارت آموزش و پرورش( و توجه ویژه به این بخش بسیار مهم و ضروری است. 

ساز زمینهتواند که میآموزان با توجه به اینهای دانشسازی توجه به ورزش در میان خانواده. فرهنگ2

 آموزی شود. ورزش در بخش مسابقات دانش توسعۀ

های بدنی با توجه آموزان به انجام فعالیت. افزایش مشارکت دانش آموزان و تغییر مثبت نگاه دانش3

 تواند رونق این بخش از ورزش را در پی داشته باشد. که میبه این

اده از کسانی که دارای تخصص در علوم . انتخاب مناسب معلمان تربیت بدنی در مدارس و استف4

 ورزشی و متناسب با این رشته هستند. 

 آموزان در ساعات زنگ تربیت بدنی.. ایجاد انگیزه برای افزایش مطالعات ورزشی در میان دانش5

 توسعۀ. اهدای جوایز مناسب در برگزاری مسابقات ورزشی حتی در سطح مدارس برای ایجاد انگیزه و 6

 آموزی.ورزش دانش

-هایی در خصوص ورزش و عوامل مرتبط با آن در سطحی گسترده برای دانش. برگزاری نمایشگاه7

 .آموزان پرداخته شودآموزان که از این طریق به ترویج ورزش در میان دانش

 آموزان. . نمایش و عرضه محصوالت ورزشی با کیفیت و قیمت مناسب در میان دانش8

 .تر درس تربیت بدنی در مدارسمؤثر راهکارهای عملی فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر و. 9

شناسایی با استعداد را  مند وآموزان عالقههایی که بتوانند دانشکمیتهحمایت یعنی  ۀ. ایجاد کمیت10

 د. حمایت خود قرار دهن آنها را تحت پوشش و و

آموزان به آموزان برای ایجاد انگیزه و تشویق دانش. تعیین الگوی پیشرفت ورزشی در میان دانش11

 های ورزشی. انجام فعالیت

ن برای تقویت بعد آموزاتدریس آن به دانش و در سطوح پایه تدوین کتاب تربیت بدنی تألیف و. 12

 می ورزش در میان آنها.عل



                                                                     ورزش... در بازاريابی توسعه بر مؤثر عوامل تحلیل: کمالوند

آوزی به صورت هدفمند و فراگیر که بتوان از طریق آن . برگزاری و گسترش مسابقات ورزش دانش13

 بازاریابی نیز دست یافت.  توسعۀبه بعد درآمدزایی از طریق 

 بازاريابی:  توسعةدر بعد 

آموزی کشور با توجه به . استفاده از نیروی انسانی متخصص و دلسوز برای مدیریت ورزش دانش1

ورزش در این بخش و تأمین  توسعۀاهمیت نیروهای تحصیلکرده و آشنا به علوم مدیریت ورزش برای 

 منابع مالی از طریق بازاریابی.

آموزی برای ها و فهم درست و مناسب بازاریابی و ترویج آن در سطح ورزش دانش. شناخت ظرفیت2

 این بخش از ورزش. افزایش درآمد و گسترش هرچه بیشتر 

آموزی کشور با توجه به اهمیت موضوع و بعد درآمدزایی فرآیندهای بازاریابی در ورزش دانش توسعۀ. 3

 آن. 

آموزی برای بازاریابی در سطح ورزش دانش توسعۀ. استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در 4

 موفقیت بیشتر در این مسیر. 

آموزی جهت اجرای بهتر و مناسب دانش بازاریابی برای فدراسیون ورزش . تهیه دستورالعمل قانونمند5

 این مهم در هنگام برگزاری این رویدادها. 

آموزی جهت بیشتر دیده شده این آموزان در رویدادهای ورزش دانشهای دانش. انعکاس موفقیت6

 بخش از ورزش کشور. 

آموزان و مسئولین و معرفی های دانش، خانوادهها. برگزاری جلسات میان حامیان بازاریابی، شرکت7

 ها برای فهم و درک مشترک از این موضوع. برنامه

 تر به این بخش. آموزی به منظور رسیدگی تخصصی. تشکیل کمیته بازاریابی در شورای ورزش دانش8

-بازاریابی در بخش ورزش دانش توسعۀجهت توجیه سرمایه گذار و  ها. استفاده از اساتید دانشگاه9

 آموزی. 

آموزی کشور و اجرای آن با توجه در ورزش دانش بازاریابی توسعۀبرای  طراحی برنامه ریزی دقیق. 10

 های طراحی شده.به چارچوب
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 طیشرا یدسته سه در ابتدا در ها کد یتمام ن،یکورب و اشتراوس یفیک ی وهیش یندهایفرا اساس بر

 تا شده یبند دسته و ییشناسا ها، کد یمحتوا اساس بر گر مداخله طیشرا و یا نهیزم طیشرا ،یعل

 مشخص باشد یم یآموز دانش ورزش یابیبازار ی توسعه عوامل همان که قیتحق یمحور ی مقوله

 دانش یباال تیجمع شود، ورزش نوع نیا رشد باعث تواند یم که یعل طیشرا از مثال یبرا لذا گردد

 طیشرا در و ردیگ قرار سوات لیتحل مانند یانهیزم طیشرا تحت اگر که برد نام توان یم را آموزان

 ریمس در گانه چند ییراهبردها به لیتبد ردیگ قرار ازین مورد منابع کردن فراهم رینظ یگر مداخله

 گرید انواع نیهمچن و ورزش نیا ی توسعه رینظ یدیمف ییامدهایپ که شد خواهد یمحور ی مقوله

 .    داشت خواهد ها ورزش

 شرايط علی:

جمعیت باالی جامعه ی آماری 

 دانش آموزان

پایه ای بودن ورزش دانش 

آموزی برای نظام جمهوری 

 ییزادرآمد تیاهماسالمی ایران 

 از ورزش دانش آموزی

راهبرد مداوم توسعه  جادیا

 یابیبازار

 فرد به منحصر یهایژگیو

 یآموز دانش ورزش

 ندهیآ در یقهرمان ورزش توسعه

 یآموز دانش ورزش توسعه با

مقوله 

 محوری: 

عوامل 

توسعه 

بازاريابی 

ورزش دانش 

 آموزی

 راهبردها:
 سطح راهبردی

 سطح میان مدت

سطح اجرایی و 

 عملیاتی

 گر:شرايط مداخله

 عوامل احاطه کننده شامل

 چالش ها 

 منابع مورد نیاز 

 وضعیت موجود

 عوامل تاثیرگذار درونی

 عوامل مدیریتی

 عوامل اجتماعی

 نیروی انسانی عوامل

 عوامل اقتصادی

 پیامدها:

توسعه بازاریابی ورزش دانش 

 آموزی
توسعه ورزش های حرفه ای و 

قهرمانی بر اساس ورزش دانش 

 آموزی

فرآیندهای بازاریابی در  توسعه

 آموزی ورزش دانش

تهیه دستورالعمل قانونمند 

 بازاریابی در ورزش مدارس

سازی توجه به ورزش در فرهنگ

 آموزانهای دانشمیان خانواده

مناسب معلمان تربیت  انتخاب

 بدنی در مدارس

تعیین الگوی پیشرفت ورزشی 

 آموزاندر میان دانش

 ب تخصصیتدوین کت تألیف و

 تربیت بدنی

 ای:شرايط زمینه

 تحلیل سوات

 تعادل عوامل توسعه

 )انگیزاننده ها و موانع توسعه(

 

  ی بازاريابی ورزش دانش آموزیتوسعهعوامل  محوری کدگذاری پارادايم -1شکل 
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