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کـه بـه لحـاظ     مـی باشـد  اي از صـنعت ورزش   اي در جهان، بخـش عمـده   امروزه ورزش قهرمانی و حرفه

ایـن  بنابراین هدف از انجـام  . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات زیادي بر توسعۀ کشورها گذاشته است

ایـن پـژوهش داراي    .اسـت  اي ایـران  عۀ ورزش قهرمـانی و حرفـه  توسـ  پارادایمی الگويطراحی  ،پژوهش

روش گـردآوري  . تفاده شده اسـت عنوان روش تحقیق اس رویکردي کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به

نفر از نخبگان آگاه از موضـوع مـورد بحـث     19هاي عمیق و باز با  ها، مطالعۀ اسناد باالدستی و مصاحبه ه داد

شوندگان و سپس اساتید متخصص مـورد بررسـی قـرار گرفـت و      روایی این پژوهش توسط مصاحبه. است

بـراي تحلیـل   . دست آمد بهدرصد  82نتایج  موضوعی درون توافق روشپایایی نیز با استفاده از . تأیید گردید

  .ها از روش مقایسۀ مداوم در طی سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شده است داده

تعهـد اجرایـی مـدیران،    عوامل ، قیعم يها و مصاحبه یدست آمده از مطالعۀ اسناد باالدست به نتایجبر اساس 

زیرساخت و توسـعۀ فضـاهاي ورزشـی     يسازي، ارتقا سازي، خصوصی محور، تجاري دولتاصالح ساختار 

اي، عوامـل اقتصـادي، تکنولـوژیکی، فرهنگـی و      استاندارد، طراحی نظـام اسـتعدادیابی، بسترسـازي حرفـه    

مؤلفۀ مؤثّر  نهعنوان  بهاي  و استقرار مدل توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه) حاکمیت، دولت و مجلس(سیاسی

   .دیو استخراج گرد ییشناسا اي ایران توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه در

اخذ حق  يبرا مایبا دولت، مجلس و سازمان صداوس یزن چانه تۀیکم لیتشکنتایج این پژوهش نشان داد که 

 .اي، ضرورتی انکارناپذیر است یی ورزش قهرمانی و حرفهمؤلفۀ درآمدزا نیعنوان مهمتر به یونیزیپخش تلو 

                                                           
   ) نویسنده مسئول( ایالم، ایران الم،یدانشگاه ا ،یدانشکده علوم انسان ،یعلوم ورزشتربیت بدنی و گروه  ،یورزش تیریمد ار،یاستاد ١
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 تهران، ایران دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،علوم ورزشی، تربیت بدنی و ، فیزیولوژي ورزشی، گروه استاد تمام ٢
 ، تهران، ایراندانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران دانشجوي دکتري، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، ٣
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در ایـران بسـیار پیچیـده اسـت و نیازمنـد       اي رسد که مدیریت ورزش قهرمانی و حرفـه  همچنین به نظر می

هـا و   زیرساخت ي، ارتقا)عامل کالن(الگویی جامع است که همۀ عوامل از جمله عوامل اقتصادي و سیاسی 

  .را مدنظر قرار دهد) عامل فردي(و تعهد اجرایی ) عامل میانی(نظام استعدادیابی 

  

  استعدادیابی سازي و تجاري، اي ورزش قهرمانی و حرفه :کلیدي واژگان
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    مقدمه

برقـرار   ارتبـاط  هـم  بـا  و برطـرف  را خـود  نیازهـاي  و کنند می صحبت کشور آن خاص زبان با افراد کشوري هر در

بیـان   بـراي  دیگـري  تعـاریف  از هـا،  سـرزمین  مرزهـاي  تعیین براي جغرافیایی تقسیمات بر عالوه امروزه. نمایند می

 اسـت  الزم بوده، که واحد فرهنگ و زبان داراي کشور یک عنوان به نیز ورزش. شود می استفاده مشترك هاي فرهنگ

 عنـوان  بـه  امروزه فراگیـر شـدن ورزش  . )1396رضایی، (آن آگاهی داشته باشیم بر ورزشی ارتباطات برقراري براي

 رشد در مؤثر عوامل لذا تبیین .فرهنگی و غیره مطرح است اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، ابعاد توسعه در براي ابزاري

 ورزش لتحـو  سیر .شود واقع مؤثر کشورها هاي استراتژیک سیاست و اهداف به نیل در تواند می ابزار این توسعۀ و

 آن در رقابـت  کـه  ورزشی به سپس شود و می شروع ،است کودك تکامل و رشد الزمۀ که کردن بازي با زندگی، در

 که یافته سازمان رقابتیِ شِورز به خود تکامل در و است صورت غیررسمی به ابتدا رقابت این. پیوندد می است، مطرح

در  شهاي متنوعی از ساختار ورز بندي صورت کلّی تقسیم به .گردد می منتهی است، اي و حرفه قهرمانی ورزش همان

 در شـده  هـاي شـناخته   مـدل  از یکی) 2005( و همکاران 1مدل مول .)1396پورکیانی و همکاران، (وجود دارددنیا 

، 2)تربیتـی (چهار بخـش ورزش آموزشـی   ترتیب به شساختار ورزبراي آنها  .است ورزش به مراتبی سلسله رویکرد

هـا   در هریـک از ایـن بخـش    .انـد  متصـور شـده   5اي و ورزش حرفـه  4، ورزش قهرمانی3همگانی و تفریحیورزش 

و در رأس آن  تربیتـی دة هـرم، ورزش آموزشـی و   در قاعـ . یـافتگی وجـود دارد   ي توسعههاي متعددي برا شاخص

 تـر  رأس هرم نزدیک ط به قاعدة هرم است و هرچه بهبیشترین سطح شرکت کردن مربو. اي قرار دارد ورزش حرفه

ارائـه  ) 2009( و همکاران 6در مدلی دیگر که شیبوري .شود کنندگان در ورزش کاسته می شویم، از تعداد شرکت می

در قاعدة هرم و در سطح گسترده ورزش آموزشی و مقدماتی وجود دارد و در سـطح بعـدي آن همگـانی و     ،دادند

در مـدل مشـارکت   . اي وجـود دارد  ورزش حرفـه  ،قهرمانی در یک سطح قرار دارند و در سطح بـاال و رأس هـرم  

ش بـا سـطح عملکـرد    ترتیـب ورز  هاي همگانی و در سطوح باالتر به در قاعدة هرم ورزش) 2007( 7ورزش گرین

 از هریک در ایران در ورزشی هاي فعالیت هرچند .اي قرار دارد و در نهایت در رأس هرم ورزش حرفه) قهرمانی(باال

 و هـا  برنامـه  در دقیـق  بنـدي  اولویـت  عدم دارد، وجود که اي لهئمس اما ،شود می پیگیري و داشته وجود ها بخش این

 یافته توسعه کشورهاي .)1396شعبانی، (باشد می اي ورزش قهرمانی و حرفه توسعۀ نگاه با کشور ورزشی هاي فعالیت

 ها سیاست اولویت در را ورزشی هاي فعالیت نتیجه در و انسانی نیروي سالمت خود، اهداف به مؤثر یابی دست براي

                                                           
١. Mull 
٢. Educational Exercise 
٣. Sport for All 
٤. Athletics Sport 
٥  . Professional Sport 
٦  . Shilbury 
٧  . Green 
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ایـن   در. کنند المللی کسب بین مناسبات در را باالتري جایگاه بتوانند رهگذر این از تا اند قرار داده خود هاي برنامه و

 پـذیري،  هیجانـات، جامعـه   کنترل استعدادها، بروز نشاط، و شور و خودباوري انگیزه، ایجاد به قهرمانی ورزش بین

 را قهرمـانی  ورزش .)1396سجادي و همکارن، (دارد اي ویژه اهمیت و شده منجر ملی غرورو  باورخشی و ب هویت

سـوي   از شـده  تعیـین  اسـتانداردهاي  بـا  ماهر متناسـب  ورزشکاران که دانند می اي یافته سازمان و رقابتی هاي ورزش

 سطح در فعال کنندة شرکت افراد .کنند می در آن شرکتو مدال  قهرمانی هاي رتبه کسب و براي ورزشی هاي سازمان

 با نیز عملکرد اوج که هستند خود ورزشی و جسمانی عملکرد رساندن اوج به و شدن عالی دنبال به قهرمانی ورزش

 ورزش کانـال  یـا  مجرا از طبیعی طور به باید هستند، فعال سطح این در که فراديا. شود می شناخته پیروزي شاخص

و ذوقـی   فـردي  کـامالً  موضـوعی  همگـانی،  ورزش در افـراد  این حضور که صورتی در بگذرند؛ آموزشی و تربیتی

 شـدت  المللی بین هاي رقابت ها در مدال کسب براي کشورها بین رقابت گذشته دهۀ چند در. )1389قالیباف، (است

 میـزان  جهان سراسر در کشورها هاي ورزشی و سازمان ها دولت که شده به این امر منجر است که این گرفته باالیی

 کـه  اسـت ثابـت شـده    از کشـورها  بسیاريبر این اساس در . دهند را افزایش قهرمانی ورزش به اختصاصی بودجۀ

فراهـانی  (شود المپیک و جهانی هاي بازي ها در مدال کسب افزایش به منجر تواند می قهرمانی ورزش بودجۀ افزایش

 و NOC(1(المپیـک  ملـی  کمیتـۀ  طریـق  از قهرمـانی  ورزش امـر  جهـان،  کشـورهاي  بیشتر در .)1395و همکاران، 

مسـیر  ) 1397( از نظـر کشـاورز و همکـاران    .شـود  مـی  راهبـريِ تخصصـی   و مـدیریت  آن بـه  هاي وابسته سازمان

نشان ) 1396(نتایج تحقیق شعبانی  .گذرد وپرورش آن می پروري در ورزش قهرمانی کشورها از نظام آموزش قهرمان

پورکیـانی و   .قـرار دارد ) ثبـات (کارانـه  داد که وضعیت ورزش قهرمانی نیروهاي مسـلح ایـران در راهبـرد محافظـه    

بر توسعۀ نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مسـتعد بـراي توسـعۀ ورزش قهرمـانی کشـور      ) 1396(همکاران

نشان داد که موقعیت راهبردي توسعه ورزش قهرمانی ایـران  ) 1395(نتایج تحقیق فراهانی و همکاران  .تأکید کردند

 هـاي  بخـش ت ورزشکاران در عدادیابی، عدم تعادل بین کمیدر وضعیت تدافعی قرار دارد و فقدان نظام کارآمد است

 .کردنـد  بیـان کشـور  مهمترین موانـع توسـعه ورزش قهرمـانی    از و عدم توزیع مناسب امکانات را  ورزش مختلف

 عوامـل  عنـوان  بـه  را پـرورش اسـتعدادها   و شناسایی و مالی حامیان حمایت عامل دو تحقیق خود در )1394(ادیب

 امـروزه  کننـد  می بیان) 1391(و همکاران  مظفري. است کرده معرفی رضوي استان خراسان قهرمانی ورزش کلیدي

 آورند، دست به را ورزشی هاي بزرگ رقابت میزبانی مجوز بتوانند تا کنند می هزینه را منابع بسیاري جهان در ها دولت

کشـور   یـک  ورزش قهرمـانی  توسعه و رشد براي مناسبی گذاري سرمایه یک رویداد ورزشی، میزبانی معتقدند چون

 و سـطح تحصـیالت   ارتقاي به منوط را قهرمانی ورزش توسعه خود، در تحقیق )1387(امیرتاش .شود محسوب می

                                                           
١. National Olympic Committee 
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المللـی،   ها، برقراري روابـط بـین   بر عوامل نقش حمایتی دولت) 2017( 1فرکینز. است دانسته مربیان مربیگري درجه

مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک و فراهم کردن تسهیالت و تجهیزات مدرن براي توسعۀ ورزش قهرمانی تأکیـد  

 و اقیانوسـیه  آسـیا،  اروپـا،  هاي قاره از کشور 15بین  اي مقایسه خود تحقیق در) 2015(همکاران  و 2بوچر دي. دارد

 درصـد  پنجـاه  از داد بـیش  نشـان  نتـایج  .دادنـد  انجام قهرمانی ورزش در شده کسب هاي تعداد مدال نظر از آمریکا

 در مشـارکت  و جمعیـت  ،)ثـروت ( یداخل ناخالص تولید متغیر سه به دلیل کشورها این در المللی بین هاي موفقیت

 انـدازه  کـه  دهـد  مـی  نشـان ) 2008(3 هاگلنـد  و کریشـنا  پژوهش نتایج .)1397به نقل از کشاورز، (باشد می ورزش

) 1396(و همکـاران   سیدباقري .هستند مدال و موفقیت کسب در اصلی دیگر عوامل از کشور یک ثروت و جمعیت

علمـی، تخصصـی و    ،قـانونی  -حقـوقی ، مهمترین موانع توسعه ورزش قهرمانی را در چهار گـروه موانـع سیاسـی   

نشـان داد کـه فقـدان برنامـه     ) 1394(پـور   نتایج پـژوهش جـوادي  . ندنک می معرفیپژوهشی و مدیریتی و سازمانی 

هـاي   ها، فقدان منابع انسانی مناسب و جابجایی سریع مدیران از مهمترین چـالش  استراتژیک، روشن نبودن سیاست

  .مدیریت ورزش قهرمانی کشور است

ورزش «نامنـد کـه بـا نـام      حاصل طبیعی ورزش قهرمـانی را سـطحی از ورزش مـی   ) 2005(ران مول و همکا      

 بـه  سطح در باالترین نخبه افراد گیرد که در آن می قرار ورزش مراتبی سلسله هرم رأس در و شده شناخته» اي حرفه

 و منـد  رتبـه  صورت به که شود می گفته اي یافته سازمان و ورزشی ايه یتفعال به اي حرفه ورزش. پردازند رقابت می

 از نوع این. شود می انجام اجتماعی و اقتصادي هاي ارزش توسعۀ رايبوکار  و کسب ددرآم بکس ورمنظ به هدفمند،

 و طرف یک از، المللی بین هاي و موفقیت مقام کسب و قهرمانی ورزش پیشرفت و ارتقا در زیاد تأثیر علت به ورزش

 تجـارت  نـوعی  اي حرفـه  ورزش. است گرفته قرار ها توجه دولت مورد دیگر، طرف از ،زایی اشتغال و درآمد کسب

 مـالی،  هـاي  پـاداش  و تسـهیالت  تدارك ورزشی، بازاریابی. دارند آن در اي عمده سهم اي حرفه ورزشکاران و است

 ورزشـکاران بـین   روابـط . اسـت  اي حرفه ورزش هاي ویژگی از غیره و قانونی، درآمدزایی و حقوقی امور از پیروي

 هـاي  پیچیـدگی  از بنـدي  و شـرط  اي رسانه پخش تبلیغات، مالی، حامیان سهامداران، اي، حرفه هاي باشگاه اي، حرفه

 گیـري  جهت حاضر، حال در. )1389قالیباف، (باشد می حیطه این در اختالفات بروز منشأ و است برخوردار خاصی

 مـا،  کشـور  در .است وقت تمام تمرینات معناي هم به و پولی مفهوم به هم ،)اي حرفه ورزش(گري  اي حرفه سوي به

 اما است؛ نشده تدوین آن و توسعۀ حمایت براي ویژه قوانین و نیافته را خود خاص جایگاه هنوز ورزش از نوع این

 خاص مقررات و نامه آیین تدوین به نسبت و ایران تأسیس اي حرفه لیگ  سازمان وزارت ورزش و جوانان، تالش با

 نامۀ مربوطـه  آیین آزمایشی اجراي اما ،بوده فوتبال ۀرشت در لیگ این بیشترین فعالیت. است نموده اقدام ورزش این

                                                           
١  . Ferkins 
٢  . De Bosscher 
٣  . Krishna and Haglund 
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 مانـده  معلّـق هـا   دسـتگاه  برخـی  اختیـارات  و وظـایف  شـرح  با اساسی هاي مغایرت دلیل به ساله اي یک دوره از پس

تهـاجمی   راهبـرد  ایـران در  مسـلح  نیروهـاي  اي حرفه اعتقاد دارد که ورزش) 1396(شعبانی . )1395رضایی، (است

هاي ورزشی استاندارد بـراي توسـعۀ ورزش    بر ایجاد زیرساخت) 1396(پورکیانی و همکاران . دارد قرار  )توسعه(

ـ اي تأکیـد دار  حرفه اي ایـران در وضـعیت    نشـان داد کـه ورزش حرفـه   ) 1396(صـوفی   نتـایج تحقیـق رضـایی   . دن

 فرآیند )1393(مظفري . باشد ها می هاي پایه در باشگاه کارانه قرار دارد و مهمترین نقطۀ ضعف آن فقدان تیم محافظه

 جهـت  علمـی  هـاي  شـیوه  و از دستاوردها گیري بهره ویژه، استعدادهاي جذب و شناسایی شامل را اي حرفه ورزش

 ارزیـابی  اي، حرفـه  اجـراي مسـابقات   اي، حرفه هاي لیگ در حضور براي سازي آماده اي، ورزشکاران حرفه پرورش

 پـژوهش  نتـایج . داند آن می مستمر بهبود و اصالح و ورزش صنعت رونق و سازي نهادینه هدف با ورزشی اقتصادي

 در سـخت  و نـرم  هاي پشـتیبانی  سیستم هاي مؤلفه بیشتر در اي حرفه ورزش داد نشان) 1393(احسانی و همکاران 

 1مـوریس . دارد قـرار  از ورزش بخـش  این روي پیش فراوانی تهدیدات و ضعف نقاط دارد و قرار بحرانی وضعیت

) 2017( 2کریستینسن. داند اي الزم می اي را براي پیشبرد اهداف ورزش حرفه بازیکنان حرفه  تشکیل انجمن) 2018(

. دنمایـ  سازي این بخش تأکید مـی  و بر خصوصی می کندنکوهش را اي  در بخش ورزش حرفه هاي دولت دخالت

هـاي اجتمـاعی باعـث افـزایش      معتقد است عوامل انگیزشی بیرونی، شرایط زندگی بهتر و حمایت) 2016( 3اُروس

 در ورزش کـه بـراي توسـعۀ    نشـان داد ) 2014( 4نتایج پـژوهش دنیـز و ینـل   . شود اي ورزشکاران می تالش حرفه

 و همکـاري  تنگاتنـگ  ارتبـاط  مـدارس  بـا  باید ها باشگاه و مختلف هاي ورزشی فدراسیون شمالی، قبرس جمهوري

 اسـترالیا در  در ورزش بـا  مـرتبط  سـازمان  35 روي پژوهشی در) 2009( 5شیلبوري و ساتریادو. باشند داشته مستمر

 اسـتعداد،  بـا  افـراد  کشـف  فرهنگی، عوامل اقتصادي، عوامل که کردند بیان نخبه، ورزشکار پرورش چگونگی مورد

 6بالک و رابینسـون . باشند موثر نخبه تربیت ورزشکاران در توانند می علمی هاي روش و بلندمدت تدوین راهبردهاي

 حمایـت  ورزش، مسـیرهاي پیشـرفت   اسـتعدادیابی،  شامل اي حرفه سیستم ورزش کردند که خدمات بیان) 2009(

 از دارویـی، حمایـت   ضـد  رویکردهـاي  تجهیـزات،  و تسهیالت به مربیان، دسترسی آموزش سیستم علمی، ورزش

هـاي ورزش   مهمتـرین ضـعف  ) 1393(شـعبانی و همکـاران    . باشـد  مـی  رقابتی ساختارهاي و ورزشی غیر زندگی

مشکالت مالی و وجود خـأل  هاي پایه، عدم مشارکت بخش خصوصی، وجود  اي ایران را به ترتیب فقدان تیم حرفه

کنند که جوان بـودن   بیان می) 1396(صوفی و همکاران  رضایی .کنند قانونی در اخذ حق پخش تلویزیونی عنوان می

  .اي کشور است هاي ورزش حرفه جمعیت کشور و وجود عالقه و پتانسیل در ورزش از مهمترین فرصت

                                                           
١. Morris 
٢. Kristiansen 
٣. OROS 
٤  . Deniz & Yenel 
٥  . Sotiriadou and Shilbury 
٦  . Boulk & Rabinson 
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و  هـا  ، اهـداف، تحلیـل  هـا  نامـه  قـوانین و آیـین   ایرانورزش  جامع نظام درکشورها و نیز  بیشتردر طور کلّی  به     

 و ورزش قهرمـانی  گـذاران  از نگـاه سیاسـت  و اسـت   هآمد ورزش قهرمانی همراه اي به حرفه هاي ورزش استراتژي

،  هـا  نقـاط قـوت   بیشـتر دهـد کـه    نتایج تحقیقات مختلف نشان مـی  ۀمقایسمطالعه و . یکی هستند اي ورزش حرفه

ها، خألهاي قانونی و غیـره در بخـش ورزش    ها، تهدیدها، موانع، شرایط و بستر حاکم، استراتژي ، فرصت ها ضعف

؛ مهـدوي و  1389قالیبـاف،  (د و همپوشانی بسیار زیادي بـاهم دارنـد  نباش اي یکسان و مشترك می قهرمانی و حرفه

پورکیـانی  ؛ 1396شعبانی، ؛ 1395؛ رضایی، 1395نی و همکاران، ؛ فراها1393؛ شعبانی و همکاران، 1393همکاران، 

 ورزش توسعۀ عوامل مؤثر در) 2013(و همکاران  بوسچر ديدر این راستا . )1396پور،  ؛ جوادي1396و همکاران، 

 دربرگیرنـدة  کـه  هاسـت  ورودي شامل اول گروه: نمودند بندي تقسیم مؤلفه نه سه گروه و در را اي حرفه و قهرمانی

 هسـتند  هایی سیاست و ها استراتژي درحقیقت، که است پذیرش شامل دوم گروه باشد؛ مالی میمنابع  و انسانی منابع

 و رقابـت  مربـی،  تمـرین،  تسـهیالت  دربرگیرنـدة  و کنند می تسهیل اي را حرفهورزش و  قهرمانی توسعۀ ورزش که

 و بـوده  اي و حرفـه  قهرمـانی  ورزش توسعۀ نتیجۀ که ستها خروجی سوم گروه د؛باش می تحقیقات علمی و مسابقه

به نقل از شعبانی (گردد می مشخص هشتم تا ششم جایگاه به رسیدن و ورزشکاران تعداد هاي المپیک، مدال وسیلۀ به

، تسـهیالت  مدیران بر نقش عوامل حاکمیت سیاسی کارآمد، تعهد اجرایی) 2017( 1هاتچیسون. )1393و همکاران، 

تأکیـد   اي هاي ورزش قهرمانی و حرفه در موفقیت الینفع و بودجه و حمایت م هاي ذي استاندارد، گروهو تجهیزات 

 ورزش، در گانکننـد  مشـارکت  میـزان  منسجم، ساختار و مالی، سازمان حمایت )2014(همکاران و 2بروورس .دارد

 و هاي آموزشی کالس برگزاري بازنشستگی، و زمان فعالیت در از ورزشکاران حمایت پرورش استعدادها، و کشف

 ورزشـی  هـاي  موفقیـت  در علمـی را  هـاي  پـژوهش  و تمرینی تسهیالت هاي رقابت، فرصت کردن فراهم مربیگري،

اي  هاي ورزشی متـولی ورزش قهرمـانی و حرفـه    بر هماهنگی بین سازمان) 2018( 3پسوما. دانند می ثرمؤ المللی بین

رضایی و نصیرزاده  .دهد مورد نکوهش قرار می  هاي دولت و سیاسیون را در این دو بخش تأکید دارد و قویاٌ دخالت

هـاي   اخـذ مؤلفـه  اي کشور وابسته بـه   کنند که پیشرفت و توسعۀ اقتصادي ورزش قهرمانی و حرفه می بیان) 1397(

وجود امکانات و تجهیزات استاندارد، توسـعه  ) 1396(شعبانی . باشد درآمدزایی بخصوص حق پخش تلویزیونی می

داري و افزایش کمـی و کیفـی مربیـان را بـراي موفقیـت ورزش قهرمـانی و        نظام استعدادیابی، توسعه نظام باشگاه

  .داند اي ضروري می حرفه

اما  ،کرده است تجربه را متعددي ساختاري و تشکیالتی ورزش ایران تغییرات اي مختلفه اینکه بخش رغم علی      

 اي بایسته جایگاه و نماید ایفا اي ورزش قهرمانی و حرفهاهداف  به رسیدن در را شایستۀ خود نقش در واقع نتوانسته

                                                           
١. Hutchinson 
٢. Brouwers 
٣. Posthuma 
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صـنعت   در گذاري قانون لحاظ به عقیده دارند که ایران) 1396(و رضایی ) 1396(سجادي و همکاران. آورد دست به

نتـایج تحقیقـات مختلـف     .سـت رو بسیاري روبه هاي ضعف با ورزش ساختار و توسعه هاي سیاست ویژه به ورزش

 هـاي  همۀ بخـش  مالی ندارد و تأمین وجود در صنعت ورزش ایران شفافیت نیز مالی امور زمینۀ دهد که در نشان می

رضـایی و  (گیـرد  مـی  صـورت  دولتـی  مـالی  منـابع  طریـق  از بیشتر) اي همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه( ورزش

). 1396پنـاهی،   و سیف 1396؛ رضایی، 1396؛ پورکیانی و همکاران، 1396؛ سجادي و همکاران، 1397نصیرزاده ، 

 امور متولی نبودن مشخص و موازي اًبعض و متعدد هاي سازمان وجود ،)1392شعبانی، (یکپارچه مدیریتی نظام فقدان

 و گذاري سیاست بودن توأمان همچنین و )1396سجادي و همکاران، (اي حرفه و قهرمانی همگانی، ورزش پرورشی،

از دیگر دالیل و مشـکالت ناکارآمـدي ورزش ایـران    ) 129-168: 1389قالیباف، (و جوانان ورزش وزارت در اجرا

ــت ــایی. اس ــیرزاده  رض ــره)1397(و نص ــانی ،  ق ــانی )1390و  1394(خ ــروي)1394(، فراه و ) 1393(زاده ، خس

اي  خصوص ورزش قهرمانی و حرفـه  بهورزش  هاي مختلف بخشسازي  بر این باورند که خصوصی) 1390(پاداش

هاي درآمـدزایی از جملـه حـق و     لفهاما به دلیل عدم تعریف مؤ ،نی استبست کنو هاي برون رفت از بن یکی از راه

و  1397رضـایی،  (باشـند  ها در صنعت ورزش ایران محکوم به شکست می تلویزیونی و کپی رایت، واگذاريپخش 

 سازگاري عدم چالش با نبوده و هاي ورزش ایران با هم مرتبط همچنین ساختار سازمان). 1393خانی،  و قره 1396

 ها هماهنگی این بخش عدم به مربوط هاي نارسایی و مشکالت ها، مأموریت اهداف و با اجرایی تشکیالت و ساختار

 هـاي  وزارتخانـه  صـنعت ورزش ماننـد   مرتبط بـا  هاي ارگان از بسیاري عنوان نمونه به. به وضوح قابل رؤیت است

 و نظـامی  نیروهـاي  اجتمـاعی،  رفـاه  و کـار  درمان، تعـاون،  و بهداشت علوم، آموزش و پرورش، جوانان، و ورزش

 همچنین و ورزشی هاي هیأت و ها فدراسیون المپیک، کمیتۀ ملی مانند غیردولتی عمومی نهادهاي همچنین و انتظامی

 اجرا و تدوین اي ورزش حرفه و قهرمانی ورزش پرورشی، ورزش همگانی، ورزش در زمینۀ هایی برنامه ها شهرداري

 تـا  گیـرد  نمـی  قرار هماهنگی مورد خاصی مرجع در ، امااست اثربخش و مناسب خود جاي در هرچند که نمایند می

 مرکـز  فرهنگـی  مطالعـات  دفتـر (شـود  گـذاري جلـوگیري   سـرمایه  اتـالف  و کـاري  دوبـاره  از و بیشتر آن اثربخشی

 عـدم  و ناسازگاري این). 1389و قالیباف،  1396؛ سجادي و همکاران، 1394اسالمی،  شوراي مجلس هاي پژوهش

 در نتیجـه  و شـود  کاسـته  ورزش مختلف هاي بخش بین هماهنگی از موجود، شرایط سایه در تا باعث شده انسجام

 تطابق اهداف، عدم از افتادن دور ها، برنامه بودن تکراري وري، بهره کمبود امکانات، از بهینه استفاده در ضعف زمینه

 هاي بازي در ضعیف نتایج کسب در همۀ سطوح، انتظار مورد حد در کشور ورزش پیشرفت عدم محیطی، تغییرات با

 کشـوري  هـر  در هاي مختلف ورزش مدل توسعۀ بخش .آید فراهم هاي مختلف در رشته المپیک و جهانی آسیایی،

 کشـور  آن فرهنگـی  و سیاسـی  شرایط اقتصادي، دولتی، تشکیالت ساختار و حکومتی سیاسی، هاي نظام با متناسب
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 الزم اثربخشی مختلف، شرایط تفاوت دلیل به سایر کشورها براي مدل یک از کامل الگوبرداري لذا .گردد می طراحی

ارائه نشده  اي ایران مانی و حرفهها نشان داد که هنوز مدلی جامع براي توسعۀ ورزش قهر بررسی. داشت نخواهد را

با توجه به اهمیـت   ،رو ازاین .اند صرفاً به بررسی محیطی ورزش کشور پرداخته ود تحقیقات انجام شدهاست و معد

ایـن پـژوهش   لۀ اصـلی  ئمساقتصادي،  و اي و ارتباط آنها با هویت ملی و توسعۀ اجتماعی ورزش قهرمانی و حرفه

        .باشد میاي ایران  توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه الگوي  طراحی

 

  پژوهششناسی  روش

روش گراندد تئوري یا نظریه . انجام شده است 1رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش گراندد تئوري

در ایـن تحقیـق از   . شیوة سیستماتیک، شیوة نوخاسته و شـیوة سـازاگرا  : شود به سه شیوه اجرا می داده بنیاد معموالً

. ها استفاده شده اسـت دادهشود، براي تجزیه و تحلیل  اده مینسبت د 2روش سیستماتیک که به استراوس و کوربین

 )گزینشـی (تیک خود داراي سه مرحله اصلی کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگـذاري انتخـابی  روش سیستما

مـدیران   -اي قهرمـانی و حرفـه   توسعۀ ورزشجامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀ افراد متخصص در زمینۀ  .است

که به روش  است -ورزشیقهرمانان مربیان و  ها و و جوانان، اساتید مدیریت ورزشی، رؤساي هیأت ادارات ورزش

اي، مطالعـۀ اسـناد    مطالعـات کتابخانـه   ،آوري اطّالعـات  روش جمع. اند انتخاب شده 3)ايارجاع زنجیره(گلوله برفی

، برنامـۀ چهـارم و پـنجم توسـعه، سـند راهبـردي ورزش کشـور،        مهوري اسالمی ایـران قانون اساسی ج(باالدستی

و مصاحبۀ عمیق و باز ) انداز بیست ساله کشور اي ورزشی و سند چشمه هاي مصوب سازمان نامه ها و آیین اساسنامه

به بعد، تکرار در اطّالعات دریـافتی مشـاهده    دهمنفر مصاحبه انجام شد که از مصاحبه  19در این مطالعه با . است

اطمینان تا مصاحبه تکراري و به اشباع نظري رسیده بود؛ اما براي  ها کامالً به بعد داده همشانزدگردید و از مصاحبه 

 بـاقی  و آغـاز  »اي هـاي توسـعۀ ورزش قهرمـانی و حرفـه     راه«مورد  در سؤاالتی طرح ها با مصاحبه. ادامه یافت 19

، 4کدگذاري باز شامل مراحل کدگذاري در گراندد تئوري. شد می طرح شونده هاي مصاحبه پاسخ بر اساس ها پرسش

  :)2008استراوس، (است 6و کدگذاري انتخابی 5کدگذاري محوري

  ) تحقیق 7قابلیت اعتماد(هاروایی و پایایی داده

کنندگان ارائـه و مـتن نظریـه توسـط آنهـا      هاي پژوهش را براي مشارکتدر این پژوهش براي بررسی روایی، یافته

اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفتـه   در پایان، این پژوهش توسط. مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمال شده است

                                                           
١. Grounded Theory 
٢. Strauss   & Corbin 
٣. Snow Ball 
٤. Open Coding   
٥. Axial Coding 
٦. Selective Coding 
٧. Trustworthiness 
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درون  توافـق  روش از حاضـر  در تحقیـق همچنـین  . و مواردي جهت اصالح یا تغییر نظریۀ نهایی بیان شـده اسـت  

 توافق روش با ها مصاحبه پایایی محاسبۀ براي .شد استفاده انجام گرفته هاي مصاحبه پایایی محاسبه براي موضوعی

 پژوهش در )کدگذار(همکار پژوهش عنوان به تا شد درخواست دکتري آمار مقطع دانشجوي یک موضوعی، از درون

 از کـدام  هـر  در. شد داده ایشان انتقال به ها مصاحبه کدگذاري جهت الزم هاي تکنیک و هاآموزش و کند مشارکت

 »توافـق  عـدم « عنـوان  بـا  مشابهغیر  کدهاي و »توافق« عنوان با هستند نظر دو نفر مشابه در که کدهایی ها، مصاحبه

 درصـد توافـق   و کدگـذاري  را مصـاحبه  سـه  تعـداد  پژوهش، همکار این همراه به محقق سپس .شوندمی مشخص

   :زیر محاسبه شد فرمول از استفاده با ،رود می کار به تحلیل پایایی شاخص عنوان به که موضوعی درون

 
  :آمده است رزیها در جدول  نتایج حاصل از این کُدگذاري      

  دو کدگذار نیب ییایپا یبررس  جینتا: 1جدول  

  )درصد(پایایی باز آزمون  تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  ها تعداد کل داده  مصاحبه شمارة  دیفر 

  %87  7  32  73  پنجم  1

  %82  6  29  71  دهم  2

  %78  8  30  77  پانزدهم  3

  %82  21  91  221  کل
         

) کننده يمحقق و فرد همکار(ثبت شده توسط هر دو نفر يتعداد کل کدها دهد ینشان م 1طور که جدول  همان     

دو  نیب ییایپا. باشد یم 21کدها  نیا نی، و تعداد کل عدم توافقات ب91کدها  نیا نی، تعداد کل توافقات ب221برابر 

ـ قابل نیبـاالتر بـوده بنـابرا    درصـد  60اسـت کـه از   درصـد   82کدگذار با استفاده از فرمول ذکـر شـده    اعتمـاد   تی

  .است دأییت مورد ها يکدگذار

 

 ي پژوهشها یافته

 شوندگانعوامل فردي مصاحبه

سـاي  ، رؤ)درصـد  10/42(شوندگان مربیان و قهرمانان ورزشی  دهد که اکثریت مصاحبه هاي توصیفی نشان می یافته

 .باشند می) درصد 05/21(و مدیران ادارات ورزش و جوانان  ) درصد 05/21( هاي ورزشی هیأت

  

  

 



11 

 

  شوندگانتوزیع فراوانی وضعیت تخصص مصاحبه: 2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  تخصص

  05/21  4  مدیران ادارات ورزش و جوانان

  78/15  3  ورزشی اساتید مدیریت

  05/21  4  هاي ورزشی روساي هیأت

  10/42  8  ورزشی قهرمانانمربیان و 

  100  19  جمع
  

 هـاي مصـاحبه  کـه  طـوري  است؛ به و مصاحبه بوده مطالعه اسناد باالدستی هاداده منبع اصلی پژوهش، این در      

از  حاصـل  هـاي داده کدگـذاري  مصاحبه، هر انجام از پس تدریج به و اند بوده و توصیفی اکتشافی صورت به ابتدایی

پدیـدار   بـاز  کدگـذاري  طریـق  از نظـري  کـدهاي  هاداده دائمی مقایسه روش وسیله به و گردیدمی انجام هامصاحبه

ـ . گردید انجام مصاحبه و اسناد باالدستی 19 هايکدگذاري منوال همین به. گردید می دلیـل محـدودیت انتشـار و     هب

 و ترتیـب  بـه  را مـدل  و محـوري  طبقـات  آنها، باز کدگذاري نحوه، یک مصاحبهقسمتی از متن  تعداد صفحه، فقط

  :است گذاشته شده معرض نمایش به تفصیل

  کدگذاري باز: گام اول

  :هاکدگذاري اولیه یک نمونه از مصاحبه) الف

  ها اي از کدگذاري اولیه مصاحبه نمونه: 3جدول 

  قهرمان جهان و آسیاا و . ا .عضو تیم ملی کاراته ج؛ اهللا پورشیب ذبیح :C1از مصاحبه  بخشی

  )خام(کدهاي اولیهاستخراج   متن مصاحبه

سطح زیرا حتی در  ،وجاهت الزم را ندارندهنوز اي در ایران  ورزش قهرمانی و حرفه«

امکانات و ي تمرینی، فقدان هاکمبود منابع مالی، کمبود فضا :هاي ملی موانعی همچون تیم

 و ترس از آینده، عدم حمایت مادي و معنوي از ورزشکاراناستاندارد،  ورزشی تجهیزات

براي رهایی از وضع موجود ایران  اي قهرمانی و حرفه ورزش« .»قهرمان و غیره وجود دارد

میزبانی  انجام تحقیقات علمی کاربردي، کسب و خارجی، داخلی گذاري سرمایهنیاز به 

، توسعۀ ورزش زنان توسعۀ بازاریابی،استعدادیابی،  سازي، خصوصی المللی، بین هاي رقابت

 ها باشگاهو  ها ، دانشگاهورزش مدارسه به توج« .»دارد ساالري شایسته و نظام مربیگري

هاي  بخش تمام فعالیت داست و بای ضرورياي  ي ورزش قهرمانی و حرفههاعنوان زیربنا به

ها  باشگاه و ها ، دانشگاههاي ورزشی مدارس فعالیت با ارتباط در نحوي به کشور ورزش

گیري متعددي وجود دارد و مراکز تصمیماي کشور  هاي قهرمانی و حرفه در ورزش« .»باشد

هاي  گیري ها استقالل الزم را در تصمیم مدیران ورزشی، سرپرستان و رؤساي فدراسیون

 است، حاکم کشور ورزش بر که وضعیتی به توجه با در حال حاضر،«  .»ورزشی ندارند

 ؛کنند می خودداري ورزش در گذاري سرمایه از پرسرمایه و مشهور هاي کارخانه و ها شرکت

  کمبود فضاهاي ورزشی -

  فقدان تجهیزات ورزشی استاندارد -

  هاي مادي و معنوي عدم حمایت -

  گذاري داخلی و خارجی سرمایه -

  المللی هاي بین کسب میزبانی رقابت -

  استعدادیابی و توسعۀ ورزش زنان -

  توسعۀ نظام مربیگري -

  ها توجه به ورزش مدارس و باشگاه -

گیري و عدم تعدد مراکز تصمیم -

  گیري مدیران ورزشیتصمیمدر استقالل 

انداز و نظام آمایش  توسعه چشم -

  سرزمینی 

  جذب حامیان مالی -
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 از حامی مالی فقدان دلیل به شهرها و ها استان از برخی ورزشی هاي تیم بیشتر که طوري به

شود که براي ورزش  پیشنهاد می«. »اند بازمانده االمللی بین و ملی داخلی، مسابقات در شرکت

   .»طراحی شودسرزمینی بینانه و نظام آمایش  اندازي واقع اي چشم قهرمانی و حرفه

 (C1) مصاحبه قسمتی از کدگذاري اولیه 

 فضاهاي ورزشیکمبود  .1

 فقدان تجهیزات و تسهیالت ورزشی استاندارد .2

 کشوراي  قهرمانی و حرفهورزش  توسعۀمدل  طراحی .3

 هاي مادي و معنوي از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی حمایت .4

 کشوراي  قهرمانی و حرفهورزش  داري در رح جامع نظام باشگاهط .5

 تشکیل نظام استعدادیابی در صنعت ورزش کشور .6

 ها و دانشگاهتوجه به ورزش پایه در مدارس  .7

 المللی هاي بین کسب میزبانی رقابت .8

  داخلی و خارجی گذاران سرمایهجذب  .9

 اي قهرمانی و حرفهسطوح ورزش  نیدر باالتر یو هماهنگ ییافزا هم .10

 اي به بخش خصوصی  واگذاري ورزش قهرمانی و حرفه .11

 توجه و تأکید بر توسعۀ ورزش زنان  .12

 اي مطالعات کاربردي در راستی توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهانجام  .13

 گیري  گیري و عدم استقالل  مدیران ورزشی در تصمیمتعدد مراکز تصمیم .14

 هاي غیردولتی ها در ورزش و سلب رقابت سایر بخشدولتیوجود شبه .15

 اي بینانه و نظام آمایش سرزمینی در ورزش قهرمانی و حرفه اندازي واقع توسعه چشم .16

 توسعۀ نظام مربیگري  .17

18. ... 

  )ادامه گراندد تئوري(دهی مقوالت کدگذاري ثانویه و شکل) ب

چند کد ثانویه تبدیل بـه   شوند و به کدهاي ثانویه تبدیل می) به علت تعداد فراوان آنها(در مرحله بعد، کدهاي اولیه

ثانویـه، کـدهاي    هايبراسـاس کـد  در جداول زیر قسمت کوچکی از نتایج کدگذاري باز . شودیک کد مفهومی می

  .مفهومی و مقوالت ارائه شده است
  

  کدگذاري ثانویه و شکل دهی مقوالت: 4جدول 
  

 مقوالت کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه فراوانی
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  اي ورزش قهرمانی و حرفه رانیو انتقال تجارب مد میتسه -

و حاکمیت بخشیدن به تفکر  )ها درآمدها و هزینه(مدیریت منابع -

  استراتژیک

  )ثبات اندك مدیران(تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران -

 

  

مدیریت علمی و 

پذیري  توسعه
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   مبتنی بر دانایی )MBO(مدرن و تدوین مشارکتیمدیریت  -

مدیریت مافیایی 

قهرمانی ورزش 

  اي و حرفه

 

  

  

10  

 

  مدیران يمند نشیو ب ينگر ندهیآ -

 اي گرایی در مدیریت ورزش قهرمانی و حرفه تخصص -

  به قانون و اخالق پایبندي -

  افزایش اعتماد و تعهد اجرایی مدیران -

  )حذف انحصارهاي پنهان(محور مدیریت مستقل، شفاف و عدالت -

 

ساالري در  شایسته

 انتصاب مدیران
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  ورزشی کشورها، کمیته ملی المپیک و نهادهاي  استقالل فدراسیون -

و  ها ونیفدراس یداخل يها به اساسنامه یاسیس رانیمد یتوجه یب -

  ها  سازمان

 نانیتزلزل اطم جهیو در نت رانیدر انتخاب مد یاسیس يها رانت -

  یعموم

  اي ورزش قهرمانی و حرفه یریترواج رشوه و تبانی در بدنۀ مد -

ها و جریانات سیاسی در  غیرتخصصی شخصیت هاي دخالت -

 اي قهرمانی و حرفهحوزه ورزش 

  

مدیریت سیاسی 

 ورزش کشور

  

  

7  

 

  تشکیل شوراي همیاري و هیأت امنا -

 )ICT(توسعۀ نظام فنآوري اطالعات و ارتباطات -

  ) Sport tourism(توجه به توریسم ورزشی  -

انجام مطالعات تطبیقی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادي،  -

  کشورورزش اجتماعی و غیره 

  

هاي  توسعۀ الیه

   مجازي

  

  

  

  

  

عوامل محیط 

بیرونی و فضاي 

 سازمانی

  

  

10 

  پاسداشت قانون و رفتار علمی -

  ریزي متمرکز و اجراي غیرمتمرکز برنامه -

  تقویت وجدان و اخالق کاري -

 20 و 4بندهاي (انگیزه و تقویت عزم و اقتدار ملیایجاد  -

  )هاي کلی سیاست

  الزامات منابع انسانی و پاسخگویی مناسب و سیستماتیک -

  

و  هتوسع

منابع تعهدمحوري 

  انسانی

  

  

7 

  اي هاي حرفه نامشخص بودن وضعیت حقوقی و مالکیتی باشگاه -

)55، مادة 6بند (ها فراهم کردن حضور شهرداري -  

  عادالنه يها پرداخت زمیمکان یطراحو  تمرکززدایی نظام اداري -

   هاي فرهنگی و اجتماعی بانوان محدودیت -

  

و مقررات قوانین 

دولتی 

 محدودکننده

  

  

9 

  )انداز چشم 4بند (اي برخوردار از سالمت دستیابی به جامعه -

  اي یابی در ورزش قهرمانی و حرفه ایجاد نظام مسأله -

  حکمیت در ورزشتوسعه نظام  -

  هاي نیمه تمام تعداد باالي پروژه -

 قانون سرباز قهرمان -

تأسیس مدارس 

ورزش، تقویت 

ICT سامانه  و

  حقوقی

 

 

برگزاري 

هاي مختلف  لیگ

هاي سنی رده  
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12 

هاي قهرمانی و نظام بیمه و جلوگیري از فرار  استقرار پایگاه -

  ها ماهیچه

  )NGO(صنعت ورزشگري در  ایجاد بنیاد ملی مربی -

 اي داري حرفه توسعه و تقویت نظام باشگاه -

هاي  نیل به جایگاه اول منطقه آسیاي جنوب غربی و سوم بازي -

  )انداز چشم 8و  6بند (آسیایی 

 المللی تجربه برگزاري و میزبانی مسابقات بین -

  

افزایش تعداد 

هاي  کانون

 استعدادیابی

 

  

6  

 برگزاري مسابقات مختلف ورزشیهاي بزرگ و  ساخت ورزشگاه -

  در همۀ شهرها

توجه خاص به ورزش روستایی، عشایري، کارگري و اقشار  -

  خاص

  )104بندهاي ب د ه م، مادة (گسترش عدالت ورزشی -

  همۀ اقشار جامعه افزایش سرانه فضاهاي ورزشی -

  

توزیع عادالنه 

  فضاهاي ورزشی

  آمایش سرزمین

  

  

10  

  هاي کاربردي پژوهش حمایت از اصالح نظام آموزش و  -

  اعطاي بورسیه و کمک هزینه به ورزشکاران قهرمان -

، تحقیقاتی و فنآوري در ورزش قهرمانی و ایجاد پارك علمی -

  اي حرفه

  هاي علمی  ها و کارگاه برگزاري همایش -

توجه به ورزش 

دانشجویی و 

ماده ( آموزي دانش

170(  

 

  دهی طبقات اصلیشکل) ج

  :ارائه شده است) 5جدول (تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول زیر پس از  

  شکل دهی طبقات اصلی نظریه: 5جدول 

  مقوالت  طبقات اصلی

  

  

ورزش  تعهد اجرایی مدیران

  اي قهرمانی و حرفه

  سازي و درآمدزایی  تجاريدر گیري از مدیران متخصص  بهره -

  اي مدیریت ورزش قهرمانی و حرفهگرایی در  تخصص -

  مدیریت بازاریابی و تبلیغات -

  يا حرفه يدار و باشگاه یمنابع انسان تیرینقش پررنگ مد -

  رانیدر انتخاب مد يساالر ستهیشای و انسان يروین يتعهدمحور -

  

تکنولوژیکی، اقتصادي،  عوامل 

حاکمیت، ( فرهنگی و سیاسی

  )دولت و مجلس

  عدم اطمینان محیطی تغییرات جمعیتی و -

  المللی برگزاري و میزبانی مسابقات و رویدادهاي بزرگ بین -

  هاي ملی المللی با ارزش ناهمسو بودن ضوابط بین  -

  هاي داراي استعداد ضعف اقتصادي و معیشتی خانواده -

  هاي اقتصادي و سیاسی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی تحریم -

  

  

  اداري  -قانونی و مالی -هاي مؤثر حقوقی طراحی مکانیزم -

  اي افزایی حرفه اي دانشه ها و جشنواره ها، کارگاه برگزاري همایش -
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رایت  پخش تلویزیونی، کپی حق(ییدرآمدزا يها مولفه یدر اخذ قانون لیتسه ندیفرآ جادیا -  اي بسترسازي حرفه

  ...)و

  )کلیهاي  سیاست 5بند (هاي ورزشی تقویت جایگاه زن در صحنه -

  اي و کارآفرین طراحی نظام تربیت مربیان حرفه -

  

امور  12بند (ها ارتقاء زیرساخت

و توسعۀ فضاهاي ) اجتماعی

نظر ستاد تلفیق (ورزشی استاندارد

  )برنامه

  دسترسی ارزان و رایگان به فضاها و تسهیالت ورزشی -

 )DSS(ورزشهاي پشتیبان تصمیم  و سامانه )MIS(هاي اطالعاتی توسعۀ سیستم -

  )104 مادة» م«و » ه«، »د«، »ب«بندهاي (عدالت اجتماعی فضاهاي ورزشی توسعه -

  اي داري حرفه هاي هواداري و نظام باشگاه توسعۀ زیرساخت -

  )نهادي مالی(ساز، ایجاد انستیتو و بانک ورزش کشور تشکیل نهاد خیرین ورزشگاه -

  

  طراحی نظام استعدادیابی

  هاي سنی مختلف پایه در ردههاي  توجه به تیم -

  هاي استعدادیابی افزایش تعداد کانون -

  )117بند الف، ماده (آموزي و دانشجویی ایجاد نهاد ملی ورزش دانش -

  تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور -

  

محورِ  دولت اصالح ساختار

ماده (اي ورزش قهرمانی و حرفه

  )170و 117

  ارتقاء نظام ارزشیابی و کنترل  -

  اي ورزش قهرمانی و حرفهریزي  اصالح نظام بودجه -

  هاي ورزشی هاي کمیته ملی المپیک و فدراسیون بازنگري اساسنامه -

  کشور ورزشی هاي و سازمان کاري، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان نهادها موازي -

  اي و قهرمانی و توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور داري حرفه تقویت نظام باشگاه -

  

  

قهرمانی و  ورزشتجاري سازي 

  اي حرفه

  اي ورزش قهرمانی و حرفه يساز يباور دولت به تجار -

  یونیزیو حق پخش تلو  يمعنو تیمالک قانون حق نیتدو -

 ) FDI(گذاري خارجی هاي تجاري و حمایت از سرمایه عنوان بنگاه ها به ثبت باشگاه -

  )117بند الف، ماده (تأمین منابع مالی و توزیع عادالنه آن  -

  در بازار و  فروش  محصوالت و خدمات به آنها ازین جادیا -

  

ورزش قهرمانی سازي  خصوصی

، 117ماده » ز«بند (اي و حرفه

  )145و  136، 135

  )118، تنفیذي در ماده 169ماده (هاي مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت -

  )هاي کلی سیاست 47بند (گري دولت خصوصی و کاهش تصدي توانمندسازي بخش -

  )104بند ب، ماده (هاي غیردولتی ضمانت اقدام قانونی الزم براي تأمین صندوق -

  ها هاي مختلف در واگذاري دخالت نهادها و تشکل -

  

ورزش توسعۀ  مدل طراحی

  اي ایران قهرمانی و حرفه

  )104مادة (اي و فرهنگی ورزش قهرمانی و حرفهتوسعۀ اقتصادي، اجتماعی  -

  و تولید ثروت هاي درآمدزایی افزایش حضور رسانه و متعاقب آن گسترش مؤلفه -

   کاهش و جلوگیري از رواج رشوه و تبانی -
  

  )2شکل( کدگذاري محوري: گام دوم

این کار بر اساس مدل . است) در مرحله کدگذاري باز(هاي تولید شده برقراري رابطۀ بین طبقه ،هدف از این مرحله

 يهـا  بـر اسـاس داده  . کند تا فرآیند نظریه را به سهولت انجام دهد پرداز کمک می شود و به نظریه پارادایم انجام می
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اصالح ، تعهد اجرایی مدیرانآنها، عوامل  يبند و مقوله قیعم يها و مصاحبه یدست آمده از مطالعۀ اسناد باالدست به

زیرسـاخت و توسـعۀ فضـاهاي ورزشـی اسـتاندارد،       ي، ارتقـا سـازي  سازي، خصوصی تجاري، محور ساختار دولت

حاکمیت، دولت و (عوامل اقتصادي، تکنولوژیکی، فرهنگی و سیاسی، اي بسترسازي حرفهطراحی نظام استعدادیابی، 

ورزش قهرمـانی و  توسـعۀ  مؤلفـۀ مـؤثّر در    نـه عنوان  به اي ورزش قهرمانی و حرفهتوسعۀ  مدلو استقرار  )مجلس

  ).2شکل (دیو استخراج گرد ییشناسا اي ایران حرفه

  )کدگذاري انتخابی(پردازي مرحله نظریه حیتشر: سوم گام

بـراي تبـدیل   . پردازي بنیادي، تولید نظریه است نـه توصـیف صـرف پدیـده     گونه که گفته شد، هدف نظریه همان 

براساس نتـایج دو مرحلـه   (کدگذاري انتخابی. ها باید به طور منظم به یکدیگر مربوط شوند ها به نظریه، طبقه تحلیل

منـد بـه دیگـر     محوري را به شـکل نظـام   به این ترتیب که طبقه. پردازي است مرحله اصلی نظریه) قبلی کدگذاري

هایی را کـه بـه بهبـود و توسـعه      و طبقه می کندارائه  تیو آن روابط را در چارچوب یک روا می دهدها ربط  طبقه

 يدوم و سـوم کدگـذار   يهـا  در ادامه ارتباط گام). 1389 ،یفرد و اسالم ییدانا.(دنمای بیشتري نیاز دارند اصالح می

  :آمده است

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  
 

 
  

  

 

)اي حرفهورزش قهرمانی و توسعۀ  یمیمدل پارادا(میبر اساس مدل پارادا يمحور يکدگذار: 2 شکل

  

  ):P٩(پیامد

 طراحی مدل توسعه 

  )P٧(ها و فضاها  توسعۀ زیرساخت

 )P٨(توسعۀ نظام استعدادیابی

:گر شرایط مداخله  

   :)P١(شرایط علی 

  تعهد اجرایی مدیران
  ):P٢(اصلی  پدیدة 

 محور اصالح ساختار دولت

  )P٥(اي  بسترسازي حرفه

:بستر حاکم  

و  یفرهنگ ،یکیتکنولوژ ،يعوامل اقتصاد

 )P6( )دولت و مجلس ت،یحاکم(یاسیس

  :)راهبردها(ها و تعامالت کنش

  

  

  

  

 )P٤(سازي خصوصی

 )P٣(سازي تجاري
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  يریگ جهیبحث و نت

دسـت   بـه  جیبر اساس نتـا . دشاي ایران انجام  حاضر با هدف طراحی مدل توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهپژوهش 

، اصـالح  )P١(تعهد اجرایـی مـدیران  عوامل آنها،  يبند و مقوله قیعم يها و مصاحبه یآمده از مطالعۀ اسناد باالدست

، عوامـل اقتصـادي،   )P٥(اي ، بسترسازي حرفه)P٤(سازي ، خصوصی)P٣(سازي ، تجاري)P٢(محور ساختار دولت

ها و توسعۀ فضاهاي ورزشـی   زیرساخت ي، ارتقا)P٦()حاکمیت، دولت و مجلس(تکنولوژیکی، فرهنگی و سیاسی

 نـه عنوان  به )P٩(اي و استقرار مدل توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه )P٨(، طراحی نظام استعدادیابی)P٧(استاندارد

   ).2شکل (دیو استخراج گرد ییشناسا اي ایران توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهمؤثّر در  مؤلفۀ

تعهـد  «پـژوهش طبقـۀ    نیـ در ا. شـود  یمـ ) يمحـور (یو توسعۀ طبقۀ اصل جادیباعث ا یعلّ طیشرا یطور کلّ به     

ـ  طیعنـوان شـرا   مقوله است، به نیکه متشکل از چند »)P١(اجرایی مدیران ـ انتخـاب گرد  یعلّ ، )1396(رضـایی . دی

معتقدند که ادارة ورزش کشور غیرتخصصی و براسـاس روابـط   ) 1389(و قالیباف) 1392(نیا ، سمیع)1393(احسانی

ساالري در انتخاب مدیران ورزشی را  عدم شایسته) 1395(و رضایی) 1396(، سوادي)1396(آهنگري. سیاسی است

اسـتفاده از مـدیران متخصـص را بـراي     ) 1395(هـانی فرا. کردنـد  بیانیکی از مهمترین موانع توسعۀ ورزش کشور 

 و هـا  باشگاه مدیریت امر در دولتی شبه افراد هاي فعالیت) 1388(و الهی) 1392(رضایی. داند توسعه ورزش الزم می

بیـان   فوتبال هاي باشگاه واگذاري دالیل شکست مهمترین از را خصوصی بخش با دولتی شبه هاي رقابت سازمان نیز

مدیران خـالق  ) 2017(رامون. اي تأکید دارد بر نقش عوامل مدیریتی در توسعه ورزش حرفه) 2017(آلونسو. کردند

 .کند و کارآفرین را موتور توسعۀ صنعت ورزش ذکر می

 دیـ و تأک يبـا توجـه بـه مطالعـات اسـناد     . پـژوهش اسـت   نـد یاسـاس و محـور فرآ   یاصـل  ایـ  يطبقۀ محـور      

نهادهـا و  در  »)P٢(محـور  اصـالح سـاختار دولـت   «هـا، مبحـث    مصـاحبه  ير کدهاشوندگان و تکرار آن د مصاحبه

ـ  طیطبقۀ شرا. دیپژوهش انتخاب گرد نیا یاصل دةیعنوان پد به یورزش يها سازمان ـ باعـث اهم  یعلّ و  جـاد یا ت،ی

منعطف، ساختاري  جادیباعث ااي  قهرمانی و حرفه ورزش تعهد اجرایی مدیراندر واقع  .شود یم یتوسعۀ طبقه اصل

 دخالـت ) 1393(خانی و قره) 1397(رضایی و نصیرزاده . دگرد یم چابک که وابستگی کمتري به دولت دارد، پویا و

و ) 1396(رضـایی صـوفی  . کردنـد بیانسـازي   را یکـی از مهمتـرین موانـع خصوصـی     سیاسـی  هاي تشکل و نهادها

، )1396(رضـایی . کننـد  بـرداي سیاسـی مـی    هاي مختلف ورزش بهره معتقدند که سیاسیون از بخش) 1391(فر پیمان

. کردند که قوانین و مقررات دولتی محدود کننـدة توسـعۀ ورزش هسـتند    بیان) 1997(و کریمادیس) 1389(قالیباف

عـدم   ،)1389(خـانی  قـره . دهـد  ش کشور را مورد نکوهش قرار مـی گري باالي دولت در ورز تصدي) 1388(پاداش

  .دانست فوتبال هاي باشگاه سازي در خصوصی ساختاري مانع مهمترین را فوتبال هاي باشگاه سازي تجاري
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ـ ب )راهبردها(ها و تعامالت کنشطبقۀ        ـ فعال انگری اسـت کـه در پاسـخ بـه طبقـۀ       يهدفـدار  مالتو تعـا  هـا  تی

اي، عوامل اقتصادي، تکنولـوژیکی،   بسترسازي حرفه(بستر حاکم ریو تحت تأث) محور دولت ساختاراصالح (يمحور

هـا و فضـاهاي ورزشـی     توسـعۀ زیرسـاخت  (گـر  مداخلـه  طیو شرا ))حاکمیت، دولت و مجلس(فرهنگی و سیاسی

 ،ایراناي  طراحی مدل توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه ۀیدر نظر. شود یم جادیا )و توسعۀ نظام استعدادیابی استاندارد

انجـام   بـا . شود یست، مراهبردها يکه همان اجرا جهینت ایو  امدیپطبقۀ منجر به  )راهبردها(ها و تعامالت کنشطبقۀ 

سـازي   تجـاري به این صورت که (صورت یک فرآیند است که به )P٤(سازي و سپس خصوصی )P٣(سازي تجاري

رضایی و  .کرد جادیا یتحوالت اساس ،ایراناي  قهرمانی و حرفهورزش در توان  می) باشد سازي می الزمۀ خصوصی

سازي ورزش ایـران بـه دلیـل عـدم برخـورداري از       اعتقاد دارند که در شرایط موجود خصوصی) 1397(نصیرزاده 

ــه ــاري مؤلف ــاي تج ــت   ه ــت اس ــه شکس ــوم ب ــازي محک ــت. س ــ ،)1395(یدوس ــا)1394(یتراب و ) 1395(یی، رض

ـ دل نیبرتر را مهمتر گیل یونیزیاز پرداخت حق و پخش تلو مایامتناع صدا و س) 1391(انیعسکر عـدم توسـعه    لی

سـازي در   کردند که مقدمۀ خصوصـی  بیان) 1394(رضایی و همکارن .نمودند یفوتبال کشور معرف يها باشگاه یمال

 هـاي  باشگاه سازي موانع خصوصی مهمترین )1390(خانی قره. باشد سازي می ایران، اصالح ساختار و سپس تجاري

عقیـده  ) 2018(نـاتن و همکـاران   .کـرد  بندي دسته مدیریتی و اقتصادي ساختاري، حقوقی، دستۀ چهار در را فوتبال

هـاي عهـد باسـتان     هاي تجاري صنعت ورزش آن را از فلسفۀ وجودي المپیک لفهدارند که تأکید بیش از حد بر مؤ

نشان داد که در شهر بمبئی ورزش کریکت بر بازده سـهام تـأثیر مسـتقیم    ) 2016(نتایج تحقیق ناریان. سازد دور می

  .گردد شناسی برمی دارد که البته بیشتر به مسائل روان

 ریهـا و تعـامالت تـأث    کـه بـر کـنش    یخاصـ  طیبـه شـرا  . باشـد  یم، بستر میهاي مدل پارادا یکی دیگر از طبقه      

. دهند یم لیتشک يا نهیزم يرهایها و متغ مقوله م،یاز مفاه يا را مجموعه طیشرا نیا. شود یگفته م »بستر« گذارند، یم

حاکمیـت،  (و عوامل اقتصادي، تکنولوژیکی، فرهنگـی و سیاسـی   )P٥(اي عوامل بسترسازي حرفهپژوهش،  نیدر ا

بـه عنـوان    سـازي  سـازي و خصوصـی   تجـاري بر و  هستندو مدل بر این نظریه  بستر حاکم )P٦()دولت و مجلس

هاي هواداري را یکی از عوامـل   تقویت زیرساخت) 1397(رضایی و نصیرزاده  .گذارند یم ریها و تعامالت تأث کنش

ـ یو ب یداخل طیمح یعوامل یابیبر ارز) 1393(زاد کیب. اي ذکرکردند مؤثر در توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه و  یرون

معتقدنـد کـه   ) 2017(و رامون) 2018(ریچارد . دارد دیو اجرا تأک يراهبرد يزیر قبل از برنامه فیوظا يساز شفاف

 يکرد کـه نـام تجـار    بیان) 2012(یجوان. توان مطالعات تطبیقی انجام داد تر صنعت ورزش می براي پیشرفت سریع

کـه در صـنعت ورزش    اظهـار داشـت  ) 2010(سـلینا  و باشـد  یهـواداران مـ   يمهم در وفـادار  هاي از شاخص یکی

ضـعف فرهنگـی در ورزش   ) 1396(شـعبانی . ننده همۀ مسائل صنعت ورزش اسـت ک بلغارستان قوانین دولتی تعیین
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دولتی را مانعی  -عامل قانونی) 1396(سیدباقري. داند هاي مهم توسعۀ ورزش قهرمانی می قهرمانی را یکی از ضعف

بـراي  توسعۀ منابع انسـانی را  ) 2016(و گارنر) 2017(جونز. کند بزرگ در مبحث توسعۀ ورزش قهرمانی عنوان می

 یورزش يها باشگاه  تیاصالح فرهنگ را از عوامل مهم و موثّر در موفق) 2008(کوالتر. داند اي الزم می ورزش حرفه

کارآمـد و   یبـر نقـش منـابع انسـان    ) 1396(ییو رضـا ) 1393(زاد کی، ب)2018(، الرا)2017(یساپتارش .کند یذکر م

معتقد اسـت کـه توسـعۀ ورزش بـه     ) 2011(الیگانی .کردند دیتأک يراهبرد يها برنامه يساز ادهیدر پ یکارکنان دانش

  .توسعۀ اقتصادي و فرهنگی بستگی دارد

 هـا و تعـامالت   و واسـط هسـتند کـه بـرکنش     یانجیـ م يرهـا یاز متغ يا گر متشکل از مجموعه مداخله طیشرا      

 اي قهرمـانی و حرفـه   ورزش طراحی مدل توسعۀدر  طیشرا نیا. گذارند یم ریتأث) سازي سازي و خصوصی تجاري(

 .اسـت  )P٨(و توسـعۀ نظـام اسـتعدادیابی    )P7(هـا و فضـاهاي ورزشـی    توسـعۀ زیرسـاخت   يها شامل طبقه ایران

افزاري صنعت ورزش ایـران   افزاري و سخت هاي نرم معتقدند که وضعیت سیستم) 1393(و احسانی) 1396(رضایی

نشان داد که در تدوین قانون پنج سالۀ پنجم توسعۀ کشـور  ) 1392(نتایج تحقیق شعبانی. در حالت بحران قرار دارد

. ضـاهاي کمـی اسـتاندارد تأکیـد دارنـد     بر توسـعۀ ف ) 1393(زاده مهدي. به صنعت ورزش توجه زیادي نشده است

ــراي پیشــرفت صــنعت ورزش الزم مــی  توســعۀ ورزشــگاه) 2018(کتــی ــد هــا را ب و ) 1396(صــوفی رضــایی. دان

اعتقـاد  ) 2013(دنیـز و ینـل  . می داننـد هاي پایه و استعدادیابی را الزمۀ توسعه ورزش  توجه به تیم) 1392(نیا سمیع

. ن صـنعت ورزش و مـدارس ارتبـاط تنگـاتنگی وجـود داشـته باشـد       دارند کـه بـراي توسـعۀ ورزش بایسـتی بـی     

. داننـد  توسـعۀ نظـام اسـتعدادیابی را بـراي پیشـرفت ورزش کشـور الزم مـی       ) 1389(و قالیبـاف ) 1396(پورکیـانی 

تحقیقـی لطفـی    نتـایج . دانـد  آمایش سرزمینی در ورزش را بـراي کشـف اسـتعدادها ضـروري مـی     ) 1395(رضایی
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Today, the sport of athletics and professional in the world is a major part of the sports 
industry. It is of a great impact on the development of countries economically, 
socially and culturally. Therefore, this research was conducted to designe the 
paradigmatic pattern of Iran's Athletics and Professional Sport Development. This 
study has a qualitative approach and we used the grounded theory as a research 
method. For gathering data, we studied high level documents and we interviewed 
with ١٩ experts who were aware of this subject. The validity of this research was 
examined and approved by the interviewers and then expert professors. The 
reliability of it is ٪٨٢ which was obtained by using the methodology of the auditing 
result process. For data analysis, we used the continuous comparison method in three 
stages: open, axial and selective coding. Based on the results of the study of high 
handwritten document and in depth interviews, executive commitment factors, reform 
of government-oriented structural, commercialization, privatization, Professional 
foundation factors, Economic, technological, cultural and political factors, 
infrastructure upgrading and development of standard sport spaces, designing talent 
system and the establishment of a model for the development of athletics and 
professional sport were identified as nine effective components and extracted in the 
development of Iranian athletics and professional sport. The results of this study 
showed that it is undeniable necessity that the formation of a bargaining committee 
with the government, the parliament and the IRIB Organization as the most important 
component of the income generation of athletics and professional sports. It also 
seems that the management of the athletics and professional sport in Iran is very 
complex. It requires a comprehensive model that all factors such as economic and 
political factors (macro factor), infrastructure upgrading and the talent system 
(middle factor) and executive commitment (individual factor). 
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