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 خراسان استان ورزش دریی زااشتغالی راهکارها و موانع نییتب ویی شناسا حاضر، قیتحق هدف
پژوهش نوع از هدف لحاظ از وی( کم-یفیک) ختهیآم روش، لحاظ از حاضر پژوهش. بودی جنوب

 مهین قیعم مصاحبه از قیتحقی فیک مرحله در ها دادهی گردآور منظور به. بودی کاربردی ها
 بهی هاداده و اطالعات به توجه با بعد مرحله در و شد استفاده نظرصاحب افراد با افتهیساختار
 در. دیگرد عیتوز وی طراح هیگو 36 و مولفه 12 بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه آمده، دست
 استفادهی نظری ریگنمونه روش از کار ادامه در و هدفمندی ریگنمونه روش از ابتدا ،یفیک مرحله

 انجامی فرد مصاحبه 14 مجموع در و افتی ادامه هامقولهی نظر اشباع تای ریگنمونه ندیفرا. شد
 31 تعداد هدفمند و دسترس دری ریگنمونه روش از استفاده با زینی کم مرحله در. گرفت

 کمک با کدگذاری روش ازی کم مرحله در هاداده لیتحل و هیتجز منظوربه. شد لیتکم پرسشنامه
 کمک با دمنیفری ارتبه و مستقل t یآماری ها آزمون ازی کم مرحله در و ودایک مکس افزارنرم
 . شد استفاده SPSS18 افزارنرم

                                                           

 رانیا تهران، ،یورزش علوم وی بدن تیترب پژوهشگاه ار،یاستاد  -1
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                                (مسئول سندهینو) رانیا تهران، ،یورزش علوم وی بدن تیترب پژوهشگاه ار،یستادا -3
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 ورزش بخش در استان شاغالن از درصد 44/2 معادل نفر 361 حدود مجموع در داد نشان جینتا
 بهبود و ورزش دری سازیخصوص ورزش، به جامعه شیگرای اصل مقوله سه. باشندیم شاغل

 وی اقتصاد ،یفرهنگ ،ییایجغراف طیشرا مقوله چهار ؛یعلّ عوامل عنوان به وکارکسبی فضا
ی اصل مقوله هفت وی انهیزم عوامل عنوان بهی جنوب خراسان استانی ورزش نانیکارآفریی توانا

 توسعه موانع عنوان بهی رفتار وی فرهنگ ،یساختار ،یقانون ،یتیریمد ،یاطالعات ،یاقتصاد موانع
 ،یاصل مقوله پنج نیا بر عالوه. شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال

 به ورزش آموزش وی ورزشی ها رقابت ،یورزش خدمات ،یورزش داتیتول ،یورزشی گردشگر
 راهکار 11 اساس نیا بر. دندیگردیی شناسا استان ورزش دریی زا اشتغالی ها لیپتانس عنوان

 .شد ارائه ویی شناسا استان ورزش دریی زا اشتغال جهتی اصل
 

 .یجنوب خراسان استان و ورزش اشتغال، توسعه، ی:دیکل واژگان
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 قدمهم
 این به توجه. است بیکاری و اشتغال مسئله ما، کشور اقتصاد امروز موضوعات نیترمهم از یکی

 به است؛ بوده ریزان برنامه و گیران تصمیمی هادغدغه از همواره گذشته دهه دو طی موضوع
 بیکاری نرخ کاهش و اشتغال نرخ افزایش برای فراوانیی هایگذارهیسرما و هاتالش که طوری
 بیکاری نرخ شیافزا شاهد همچنان امروزه گرفته، صورت هایتالش وجود با. است شده انجام
 بیکاری بر عالوه. هستیم دانشگاهی النیالتحصفارغ و جوانان بین در ویژه به کشور در توجه قابل

 از کمتر هفتگی کار انجام مدت بودن پایین از ناشی ناقص اشتغال بر مشتمل پنهان بیکاری مشهود،
 رانیا کشور در(. 1332 همکاران، وی نوروز) دارد وجود نیزی وربهره بودن پایین یا و ساعت 44
 1/3 به درصد 2/14 نرخ از که 1371-1361 دههی ط کارییب نرخ کاهش در تیموفق رغم به

 1/3 از و گذاشت شیافزا به رو ،1311-1371 دهه دری کاریب نرخ دوباره افت،ی تنزل درصد
 دیرس درصد 4/12 به 1331 سال در سپس و 1311 سال در درصد 3/11 به 1371 سال در درصد

 بر را جامعه تعادل و توازن که استی معضالت نیتربزرگ ازی کیی کاریب(. 1336 ایران، آمار مرکز)
ی اسیس وی روان ،یاقتصاد ،یاجتماعی هاعرصه در متعددی هابحران جادیا باعث و زدیریم هم

 افراد شمار رفتن باال و کشور در اشتغال کنندهنگران تیوضع(. 1336 رامشگر، وی بینا. )گرددیم
 نیا از ییرهایبرا یی راهبردها دنبال به امر انیمتول و زانیر برنامه که شده موجب کار یایجو

 (. 1311 ،یاریخدا وی تجار) باشند تیوضع
 به توجه با که استی ورزش مشاغل و ورزش اشتغال، جادیا نهیزم در مهمی ها حوزه ازی کی

ی کاریب نرخ کاهش ویی زا اشتغالی ها استیس بهی ابیدست جهت در تواندی م آنی باال لیپتانس
 در اثرگذاری عامل و مهم صنعت کی عنوانبه افتهیتوسعهی کشورها در ورزش. باشد ثمر مثمر
 حاضر قرن در عیصنا نیدرآمدزاتر و نیتربزرگ ازی کی و است توجه مورد اریبسی مل اقتصاد رشد

 وی ا منطقه ،یمحل توسعه به رایز است، جامعهی برای مهم حوزه ورزش. رودیم شمار به
 دری مختلف مثبت اثرات گوناگون ابعاد در ورزش(. 2211 ،1یسیویبود) کندی م کمکیی روستا
 میمستق اثرات .نمود اشاره یاقتصاد اثرات به توانیم هاآن نیترمهم از که گذاردیمی برجا  جامعه
 واردات، و صادرات ،یورزش خدمات و کاالها دیتول: چونی موارد شامل ورزش یاقتصاد

 ،یارسانه پوشش بورس، بازار در مشارکت غات،یتبل الت،یتسه و اماکن جادیا خانوار، یهانهیهز
 به زین ورزش میرمستقیغ یاقتصاد اثرات  از. است یمال انیحام و گردشگر جذب اشتغال،

 یمل یهابرنامه توسعه آن تبع به و درمان یهانهیهز کاهش جامعه، یسالمت یارتقا مانند ییهانهیزم
 توانیم هاآن یوربهره و عملکرد شیافزا و کارکنان بتیغ کاهش ها،یبزهکار کاهش سالمت،

 از را شغلی های فرصت ایجاد اقتصادی، مستقیم اثرات میان در(. 2221 ،2وئن)ی کرد اشاره
 وی نیحس سلطان) آورد شمار به توانی م عیسایرصنا و ورزش صنعت اقتصادی اثرات مهمترین

 (. 1332 همکاران،
 عیصنا نیب در رشد نرخ نیترعیسری دارا و نیتربزرگ از کیی عنوانبه ورزش صنعت امروزه،
 ساله هر ایدن در ورزش صنعت ،2214 تا 2223 سال از که داده نشان مطالعات. است شده شناخته

                                                           

1. Budevici 

2. Yuen 
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 دری اقتصاد رشد نرخ متوسط از رشد مقدار نیا که است داشته رشد درصد 7 متوسط طور به
 سال در ورزش صنعت که است نیا انگریب شدهانجامی هایبررس. است باالتر کشورها ازی اریبس

 به را جهانی ناخالص دیتول کل از درصد کی حدود و داشته درآمد دالر اردیلیم 722 حدود ،2214
ی گفتن. دارد ورزش صنعت رشد روبه تیاهم از نشان ارقام و آمار نیا. است داده اختصاص خود
 نییکارآفر زین ندهیآ در و شودینم سریمی نوآور و نییکارآفر با جز موجودی هاتیموفق که است

 در و داد خواهد اختصاص خود به را کشور هر ورزش صنعت ت،یموفق اساسی رکن عنوانبه
 خواهد برخوردار داخلی ناخالص دیتول در بزرگ سهمی از ورزش صنعت مهم، نیا به لین صورت

 بر عالوه. است کشور هر در طیشرا بهبود و توسعه مهم ارکان از یکی ورزش(. 2214 ،1کرنی) بود
 آن از مردان و زنانی برای کل صورت به ورزش تیاهم سطوح، تمام در ورزش جامع راتیتاث

یم فراهم ممتاز لحظات وی جمع کار ت،یموفق تجربه اشتغال،ی برا رایی هافرصت که است جهت
ترقی و رشدکهسیاسی واجتماعی ،فرهنگیاستایمقوله ،ورزشی وفنیمسائل از جداورزش. سازد

 رویکردقبال درجامعههایطیفتمامسیاسی وفرهنگی ،اجتماعیرفتارهای بیانگرکشوری هر درآن
 توجه افته،یتوسعه کشورهای درآمدزای صنعت نیششم عنوانبه ورزش. استورزشبه افراد

 ازی اریبس در اشتغال جادیای برا مناسبی بستر و داشته معطوف خود به را رانیمد از ارییبس
 بخش ورزش، صنعت افزودهارزش شرفته،یپی کشورها در امروزه. است کرده فراهم کشورها
 و اشتغال درآمد، جادیا دری مهم نقش و دهدیم لیتشک رای داخل ناخالص دیتول ازی ریچشمگ
 شغل کهی افراد تعداد 2211 سال در نمونه،ی برا(. 2227 ،2هالت) دارد همراه بهی کاریب کاهش

 نفر ونیلیم 6/1 اروپا هیاتحاد عضو کشور 21 در است ورزش وی بدنتیترب بخش در شانیاصل
ی گردشگر و فراغت اوقات حات،یتفر به اروپا مردم درصد 42 تا 32 نیب(. 2217 ،3وروستاد)ی بود

 هزار 122 حدود و استی باشگاه ورزش به مربوط اروپا مردمی هانهیهز درصد 12. پردازندیم
 نوسان هزار 122 تا 622 نیب رقم نیا ،یآماری هاسال حسب بر البته -دارد وجود اروپا در باشگاه
 هر متوسط طور به نیبنابرا. اندباشگاه عضو اروپا در نفر ونیلیم 132 تا 122 نیب. است داشته

 ،2/3 شیاتر ،1/2 کنگ هنگ در(. 2223 همکاران، و 4نهیفاب) دارد عضو نفر 172 حدود در باشگاه
 درصد 43/1 اروپا هیاتحادی کشورها در نیانگیم طور به و 3/1 فرانسه ،6/1 بلغارستان ،3/1 کیبلژ
 ،1اروپا ونیسیکم و1333  همکاران، وی ریخ) باشندیم ورزش بخش شاغالن به مربوط شاغالن از

 ورزش وی بدنتیترب بخش شاغالن ازی مشخص وی رسم آمار گونه چیه رانیا در متاسفانه(. 2212
 قابل کشور، دری کاریب نرخ به توجه با و نیا وجود با(. 1332 همکاران، و برومند) ندارد وجود

ی قیتحق در( 1332) همکاران و برومند. دارد وجودیی ها چالش حوزه نیا در که استی نیب شیپ

                                                           

1. Kearney 

2. Holt 
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4. Fabienne 

5. European Commission 
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 نشانی ورزش علوم وی بدنتیترب رشته النیالتحصفارغ اشتغالی راهبرد تیموقع لیتحل ضمن
 وجود با و ستین برخوردار مناسبی وضعیت از خارجی و داخلی عوامل نظر از آنان اشتغال دادند

 ارزیابی ماتریس در که است رو به رو عمده و متعدد خارجی تهدیدهای با داخلیی هاضعف
 در که استی حال در نیا. دارد قرار( WT) تدافعی موقعیت در یعنی وضعیت، بدترین در جایگاه،

 های فعالیت جدید های فرصت و اشتغال ایجاد برای متنوع و مناسب جایگاهی ورزش دنیا،
 به را جدیدی های فرصت توان می آن در کاری های زمینه شناخت با که است کرده پیدا اقتصادی

 بهره کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه و پیشرفت برای آن از و کرد معرفی جامعه و جوانان
ی هاباشگاه تیوضعی بررس به( 1311) همکاران وی شمسائ(. 1332 همکاران، و برومند) گرفت

 مجموع در هاباشگاه نیا در داد نشان جینتا. پرداختندیی زااشتغال بر دیتأک با المیا شهری خصوص
( 2223) 1راسل و کلت. است شده جادیا گوناگون نیعناو با و مختلفی ها ورزش در شغل 13

 ساختار فقدان را آن توسعه مهم عوامل و کردند گزارش رشد به رو را ایاسترال در ورزش صنعت
هیسرما و نانیکارآفر وجود ،یدولتی هاکمک به کمی وابستگ ورزش، در ادیز کنترل وی رسم
هیسرما به منجر که دانستند ورزش توسعه برایی زیربرنامه و التیتسه وجود و ادیزی گذار
 جینتا. است شده ایاسترال در آل دهیا سطح دری نیکارآفر رشد و ورزش بخش در ادیزی گذار

 مشغولی ورزش مشاغل دری ورزش النیالتحص فارغ از درصد 37 داد نشان( 2227) 2نتنیم پژوهش
 کار تیماه ل،یالتحص فارغ تیماه نیب تعامل ریتاث تحتی ورزش مشاغل در اشتغال و هستند کار به
 اشتغال بر موثر عواملی بررس به خود مطالعه در( 2221) 3نسونیهاتچ. باشدی م کارفرما تیماه و

 افتنی دری کارورزی ها دوره در تجربه و مهارت کسب که داد نشان و پرداخت ورزش حوزه در
 و 4یتسامن. داندیمی ضرور را ها دوره نیا وجود و باشدی م موثر ورزش در مناسب شغل

 التیتسه دری اجتماع وی اقتصاد رفاه بردن باال موجب رای سازیخصوص( 2212) همکاران
 ان،یمشتر تیرضا شیافزا خدمات، بهبود سببی سازیخصوص که معتقدند و دانندیمی ورزش
 .شد خواهد اشتغال شیافزا و دیتولیی کارا کارکنان، آموزش بهبود

 در آن، به نسبت یعموم اقبال و مردم نزد در آنی فعل تیموقع به توجه با ورزش، و یبدنتیترب
 توجه ازمندین آن کردن بالفعل که دارد یفراوان بالقوه توان ییدرآمدزا آن یپ در و اشتغال جادیا

 همکاران، وی شمسائ) است قیدق قاتیتحق و هاپژوهش کنار در گذاراناستیس و زانیر برنامه
 محروم ازاتیامت نیا از را جامعه نکهیا بر عالوه نهیزم نیا در مناسبی زیر برنامه عدم(. 1311

 مشکالتی ورزش علوم وی بدن تیترب رشته النیالتحص فارغ میعظ لیخ به توجه با سازد،یم
ی هانهیهز افراد، نیا لیپتانس رفتن دست ازی معن به مسئله نیا. آورد خواهد وجود به رای ا دهیعد

 ماندن استفاده بال و کشور در ماهری انسانی روین تیتربی برا شده انجامی گذار هیسرما وی آموزش
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 نبودن فراهم و سو کی از ،یمل اقتصاد به خسارت ساختن وارد وی اقتصادی ها تیفعال در ها آن
 از کشور، توسعه اهداف به لین جهت ختهیفره افراد بهی اجتماعی ها نقش کردن محولی برا نهیزم
ی م شتریبی آگاه سبب به جامعه در العمل عکس و اعتراض بروز امکان حال نیع در و سو گرید

 . باشد
 نیا جوانان و ورزش کل اداره ،یجنوب خراسان استان در ورزش تیریمد و تیهدای اصل محور
ی ارتقای برای ریپذ ورزش فرهنگ توسعه آنی اصلی ها تیمامور و فیوظا از که باشدیم استان
. باشدیمی اجتماعی هابیآس کاهش وی پرور قهرمان مردم،ی شاداب وی تندرست ،یسالمت سطح
 و ورزش وزارت لیتشک دیجد وی شنهادیپ قانون در و توسعه ششم برنامه در ن،یا بر عالوه

 ورزش عرصه دری نیکارآفر و اشتغال توسعه لزوم بری باالدست اسناد اغلب در نیهمچن و جوانان
 و هافرصت ها،لیپتانس زینی جنوب خراسان ورزش حوزه در ب،یترت نیبد. است شده دیتأک

 لذا. است نشده پرداخته آن بهی علم صورت به تاکنون که دارد وجودی توجه قابلی هاچالش
 :است ریپاسخبهپرسشزی پ در حاضر پژوهش

 چه و است گذار ریتاثی جنوب خراسان استان ورزش بخش دریی زااشتغال توسعه بری عوامل چه
 دارد؟ وجود نهیزم نیا دریی راهکارها و موانع

 

  پژوهشی شناس روش
 نحوه دری ژگیو لحاظ به و قیتحق اهداف و موضوع تیماه به توجه با حاضر پژوهش روش

 نوع از هدف لحاظ از وی( کم-یفیک) ختهیآم نظر، مورد موضوع رامونیپ اطالعاتی آورجمع
 مرحله در وی اکتشاف وی فیک صورت به اول مرحله در پژوهش نیا. استی کاربردی هاپژوهش

ی علم ئتیهی اعضا شامل پژوهش نیای آمار جامعه. شد انجامی شیمایپ -یفیتوص قیطر به دوم
 اداره جمله از استانی دولت ادارات معاونان و رانیمد ورزش، دریی زااشتغال حوزه با آشنا دانشگاه

 معاونان و رانیمد استان، ریفراگ اشتغال ستاد مسئوالن ها،شهرستان و استان جوانان و ورزش کل
 رانیمد ،یورزشی ها ئتیه سانیرئ نائب و روسا نیهمچن و وپرورشآموزشی بدنتیترب بخش

 . بودی ورزش نانیکارآفر و ورزش نهیدرزم فعالی خصوصی ورزشی هاباشگاه
 روش از کار ادامه در و هدفمندی ریگنمونه روش از ابتدا ،یفیک مرحله در حاضر پژوهش در

 ادامه دند،یرسی نظر اشباع به هامقوله کهی زمان تای ریگنمونه ندیفرا. شد استفادهی نظری ریگنمونه
 نیا هدف نکهیا به توجه با زینی کم مرحله در. گرفت انجامی فرد مصاحبه 14 مجموع در. افتی

 بود،ی فیک بخش در شدهیی شناسای ها هیگو و ها مولفه تناسبی بررس وی سازی کم مرحله
 گرفتند قرار مدنظر پرسشنامه بهیی پاسخگو جهتی افراد لذا. شدی بررس متخصص افراد نظرات

ی جنوب خراسان استان ورزش دری عمل وی نظر صورت بهی نیکارآفر و اشتغال بحث در که
 آنها تعداد. بودند پرداخته موضوع نیا بهیی اجرا صورت به ای بودند مطلع و نظرصاحب متخصص،

 نمونه حجم عنوان به نفر 122 تعداد کوکران فرمول از استفاده با و شد برآورد نفر 142 با برابر
 شد گرفته بهره هدفمند و دسترس دری ریگنمونه روش از نمونه انتخاب جهت. دندیگرد انتخاب

 منظوربه. گرفت قرار استفاده مورد پژوهش ندیفرا در و لیتکم پرسشنامه 31 تعداد ت،ینها در و
 افتهیساختار مهین مصاحبه از ،یفیک مرحله در اطالعاتی گردآور و قیتحق اهداف بهی ابیدست

 دست به اطالعات اساس بر که ساخته محقق پرسشنامه از زین قیتحقی کم مرحله در. شد استفاده
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 تیجمع سواالت بر عالوه پرسشنامه نیا. شد استفاده بود، شدهنیتدو وی طراح هامصاحبه از آمده
 استان ورزش دریی زااشتغالی راهکارها و هالیپتانس موانع،ی کل بخش سه بر مشتملی شناخت

 (. 1 جدول) بود هیگو 36 و مولفه 12 بر مشتملی جنوب خراسان
 نیبد. شد استفاده 1جانبه چندی ابیارز روش از قیتحقی فیک مرحله در اعتباری بررس منظوربه

ی طراح و مصاحبه جهت قیتحق نمونه انتخاب و اطالعات و هادادهی آورجمع ندیفرآ در منظور
 اریاخت در قیتحق نیای کدگذار جینتا نیهمچن. شد گرفته بهرهی گوناگون منابع از مصاحبه سواالت

 عالوه. شودی نیبازب و مطالعه تا گرفت قرار پژوهش ندیفرا از خارجی دانشگاه دیاسات از تن چند
. شد استفاده 2کاپا موضوعی درون ضریب از ها، مصاحبه های کدگذاری پایایی تعیین جهت نیا بر
 مقطع دو در یا ابزار دو یا نفر دو توسط) گیریاندازه دو توافق میزان توانمی ضریب، این طریق از

 اقدام مدتی، گذشت از بعد روش، این در هاکدگذاری پایایی محاسبه برای. کرد ارزیابی را( زمانی
 به و است متغیر یک تا صفر بین کاپا ضریب. شد ها مصاحبه از تعدادی مجدد کدگذاری به

 باالتر مقدار و است 6/2 از بیش کاپا، ضریب قبول قابل مقدار حداقل. شود می بیان درصد صورت
 به 11/2 کاپا ضریب مقدار پژوهش نیا در که( 2214 ،3گویت) شود می محسوب آلایده  1/2 از

 . آمد دست
 از نفر نیچندی برا پرسشنامهی طراح از پس  ق،یتحقی کم مرحله دریی روای بررس منظوربه

یی ایپای بررس منظوربه. شد اعمال و اخذ هاآن نظرات و شد ارسالی دانشگاه متخصصان
 :است آمده 1 جدول در آن جینتا که شد استفاده کرونباخی آلفا روش از زین پرسشنامه

 
 

 قیتحق پرسشنامه کرونباخی آلفا آزمون جینتا: 8 جدول
 آلفا زانیم هیگو تعداد مولفه ریمتغ

 موانع

 12/2 14 یاقتصاد موانع

 12/2 12 یاطالعات موانع

 11/2 14 یتیریمد موانع

 73/2 1 یقانون موانع

 12/2 4 یساختار موانع

 73/2 6 یفرهنگ موانع

 77/2 7 یرفتار موانع

 هالیپتانس

 74/2 4 یورزشی گردشگر

 16/2 3 یورزش داتیتول

 32/2 1 یورزش خدمات

 11/2 3 یورزشی هارقابت

 34/2 3 ورزش آموزش

 31/2 11 راهکارها راهکارها

                                                           

1. Triangulation 

2.  Interclass correlation Kappa 

3.  Gwet 
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 وهیش به و شدند پیتا و نیتدو مصاحبه، انجام از پس بالفاصله هامصاحبه هیکل پژوهش نیا در
 روش از ها،داده لیتحل و هیتجز منظوربه. گرفت انجام هیاولی کدگذار و لیتحل مداوم سهیمقا

 نظرات هیکل ابتدا مرحله نیا در. شد استفاده( MAXQDA) ودایک مکس افزارنرم با کدگذاری
 میمفاه کدها نیا اساس بر و شدی کدگذار خط به خط لیتحل از استفاده با شوندگان مصاحبه

 کمک به کار نیا. گرفتند قرار مشابهی هاطبقه قالب در میمفاه ،یبعد گام در. گرفت شکل
 بهی دادها زین قیتحقی کم مرحله در. رفتیپذ صورتی ساز مفهوم منظوربه وی منطق یاستقرا
 از. شد لیتحل دمنیفری ارتبه و مستقل t یآماری ها آزمون از استفاده با پرسشنامه از آمده دست

نرم کمک با زین استاندارد انحراف و درصد ،یفراوان حداکثر، حداقل، ن،یانگیم رینظ توصیفی آمار
 .شد استفاده SPSS18 افزار

 
 پژوهش یها افتهی

 مرد نفر 12 تعداد نیا از که گرفت انجام مصاحبه نفر 14 با مجموع در ق،یتحقی فیک بخش در
 مختلفی نهادها از که بودند سانسیل فوق نفر 6 وی دکتر مدرکی دارا نفر 1. بودند زن نفر 4 و

 ،( نفر 1) پرورش و آموزش ،( نفر 4) ها دانشگاه ،( نفر 4) حوانان و ورزش شامل استان
. شدند انتخاب( نفر 1ی )اجتماع رفاه و کار تعاون، و(  نفر 2ی )خصوص بخش ،( نفر 2ی )استاندار

 مرد نمونه افراد درصد 1/16 ت،یجنس نظر از که داشتند مشارکت نفر 31 زین قیتحقی کم بخش در
 تا 24 بین سنی محدوده در که بود سال 14/31±31/6 هاآن سنی میانگین. بودند زن درصد 3/43 و

 بین محدوده در که بود سال 77/13±36/1 ورزش در حضور سابقه میانگین. داشتند قرار سال 13
 درصد 41 با سانسیل طبقه دری فراوان نیشتریب ،یلیتحص مدرک نظر از. داشت قرار سال 21 تا 4

 بهی ابیدست جهت .بود درصد 1/41 بای دولت کارمند طبقه دری فراوان نیشتریب شغل، نظر از. بود
 جوانان، و ورزش کل اداره شامل استان مختلفی نهادها از اطالعات موجود، تیوضع ازی کم آمار

 شد اخذ استانی اجتماع رفاه و کار تعاون اداره وی عال آموزش مراکز وپرورش،آموزش ،یاستاندار
 جینتا به توجه با. باشندیم شاغل استان ورزش بخش در نفر 361 حدود مجموع در داد نشان و

 نفر 211711ی جنوب خراسان استان باالتر و ساله 11 شاغالن تعداد که کشور 1331ی سرشمار
 . هستند مشغول ورزش بخش در استان شاغالن از درصد 44/2 گفت توانیم است، شده برآورد

 نیا ازی تعداد. شد جادیا هیاول کد 136 تعداد مجموع در ها،مصاحبه هیکل متنی کدگذار از پس
 ،یکدگذار مرحله در. دندیگرد حذف که بودند شده تکرار مختلفی هامصاحبه در و مشابه کدها
 وی مفهوم قرابت هیپا بر( میمفاه) هیاولی کدها و جادیا( میمفاه) هیاول مستقل کد 123 تعداد
 و هالیپتانس موانع، ،یانهیزم عوامل ،یعلّ عوامل دسته پنج قالب دری اصل مقوله 22 بهیی معنا

 گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر بخش نیا در .شدند میتقس راهکارها
ی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال توسعه بر موثری علّ عوامل عنوان بهی اصل مقوله سه

 :است آمده آن به مربوط اطالعات 2 جدول در که شدندیی شناسا
 بهی اصل مقوله چهار گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر بخش نیا در

 در که شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال بر موثری انهیزم عوامل عنوان
 :است آمده 3 جدول
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 استان ورزش دریی زااشتغال بر موثری انهیزم عوامل به مربوطی کدها: 8 جدول
 شماره مصاحبه کدها ردیف مقوله

شرایط جغرافیایی 
 استان

 14-13-12-3-6-4-3-2 با کشور افغانستانهمجواری  1
 13-11-1-6-1-4-3-2-1 وجود مناطق کوهستانی و کویری 2
 1-6-4-3 آب و هوای گرم و خشک 3

شرایط فرهنگی 
 استان

 3-7-1-3 سختکوشی مردم استان 4
 12-11-6-1-4 شرایط خاص فرهنگی ورزش بانوان 1

 12-1-7-1 جو کارآفرینی در استان 6

اقتصادی  شرایط
 مردم استان

 12-6-1-4-3 میزان تورم 7
 14-11-12-3-1-7-1-4-2-1 قدرت خرید افراد 1

-12-11-3-7-6-1-4-3-2-1 جایگاه ورزش در سبد هزینه خانوار 3
13 

توانایی کارآفرینان 
 ورزشی

 12-7-1-4-3 تخصص و توانایی افراد کارآفرین 12

 12-1-6-4 انگیزه کارآفرینان 11
 11-3-1 تعهد به حرفه 12

 1-6-3 داشتن تعصب نسبت به توسعه استان 13
 

 بهی اصل مقوله هفت گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر بخش نیا در
 :است آمده 4 جدول در که شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال موانع عنوان

 
 استان ورزش دریی زااشتغال موانع به مربوطی کدها: 0 جدول

 مصاحبه شماره کد فیرد مقوله

 
 
 
 
 
 
 

 موانع
 یاقتصاد

 12-1-4 تورمی باال نرخ و متیق ادیز نوسان 1
 6-1-3-2 استانی اقتصاد فیضعی ها شاخص 2
-6-1-4-3-2-1 خانوار نهیهز سبد در ورزش نبود 3

3-11-12-13 
ی هابرنامه از استفادهی برا مردم درآمد سرانه بودن نییپا 4

 یورزش
3-4-1-6-1-12 

 دری گذار هیسرمای برای کاف هیسرما نداشتن وی نگینقد کمبود 1
 ورزش

1-12-11-13 

 3-1-4-2 یورزش زاتیتجه و اماکن دیخر و ساخت نهیهز بودن باال 6
 12-6-1 یخصوص بخشی گذار هیسرما تیامن عدم 7
 7-6-3-2 مهیب نرخ بودن ادیز 1
 14-12-7-4-2-1 ورزش بخش در کارآفرینان از ضعیف مالی حمایت 3

 12-3-1-7-3 یاعتبار التیتسه بودنی ناکاف 12
 3-1-7 اتیمالی باال نرخ 11
 11-6-1-2 استان ورزش بخش در انیحام پایین انگیزه 12
 12-3-1-7 ورزش بخش دری گذار هیسرمای اقتصاد نییپای بازده 13
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 3-7-6 استی دولت بخش اریاخت در عمدتاً که بازار انحصار 14
 
 
 
 
 

 موانع
 یاطالعات

 11-1-4-2-1 افراد شتریبی توانمند منظوربهی کاربردی هاآموزش کمبود 11
 در وکارکسب بخش وی عال آموزش مراکز نیب فیضع ارتباط 16

 ورزش صنعت
2-3-4-1-12-14 

 وی علم مراکز دری نیکارآفری ناکافی آموزشی هابرنامه 17
 ورزش نهیزم در وکارکسب مشاوره خدمات

3-6-7-12 

 حضور توسعه و بازار به ورودی چگونگ ازی ناکاف شناخت 11
 خود

2-4-11 

 13-12-1-7-1-4 استان ورزش صنعت تیوضع از شفاف اطالعات نبود 13
 3-7-6-3-2 یورزش یهابخش در یاقتصاد و یمال شفاف اطالعات نبود 22

 دری گذار هیسرمای برا مناسبی هاحوزه ازی ناکاف شناخت 21
 استان ورزش

1-4-1-14 

 دری گذار هیسرما نهیزم دری ناکاف غاتیتبل وی رساناطالع 22
 استان ورزش

2-4-3-11-12 

 مشارکت وی گذار هیسرما به استانی هارسانهی توجه کم 23
 ورزش دری نیکارآفر و ورزش دری خصوص بخش

3-7-13 

 ورزش در کارآفرینیی درس واحد نبودن اثربخش ای ارائه عدم 24
 هادانشگاه در

3-4-1-11-14 

 
 
 
 
 
 

 موانع
 یتیریمد

 14-13-1-4-2-1 مرتبطی دولتی هاسازمان در وکارکسب راهبرد فقدان 21

 ورزش دری گذار هیسرمای برا مناسبی زشیانگ نظام نبود 26
 استان

3-4-1-6-1-12 

 12-3-4 گریکدی با نانیکارآفر و رانیمد صادقانه برخورد عدم 21

 12-1-7-3 یورزش وکارکسب توسعه و جادیا بهی دولت رانیمد نگرش 23

 12-11-1-4-3 ورزش دری خصوصی هابخش نانیکارآفر و رانیمد ضعف 32

 13-1-4-2-1 ورزش نهیزم در فعالی ردولتیغی هاسازمان وجود عدم 31

 بخش در هایمانکاریپ ها،یواگذار ها،دهیمزا نبودن شفاف 32
 ورزش

4-7-1-3 

 3-1-7 یورزش نانیکارآفر به شفاف ریغ و نامناسبیی پاسخگو 33

 به نسبتی دولت بخش کارکنان و رانیمدی ناکاف تیحما 34
 یورزشی نیکارآفر

2-1-3-11 

 1-6-1-3-2 ینیکارآفری برای قیتشو نظامی ناکارآمد 31
 جادیا وی نیکارآفر امر دری نظارت وی ریگمیتصم مراجع تعدد 36

 وکارکسب
4-1-3-12-13 

کسب جادیا با مرتبطی هاسازمان و ادارات نیبی ناهماهنگ 37
 وکار

2-1 

 بخشی گذار هیسرما و جذبی برا روشن و جامع برنامه نبود 31
 استان ورزش دری خصوص

2-3-4-1-12 

 11-6-1-1 کشور...  وی اسیس ،یاقتصاد مقررات و نیقوان ثبات عدم 33 
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 موانع
 یقانون

ی خصوص تیمالک از تیحما نیقوان بودن شفاف ریغ وی ناکاف 42
 دیجدی هایگذارهیسرما در لیتسه جهت

4-7-1 

 بخش تیریمدی برا کشور ورزش دری کاف نیقوان نبود 41
 یخصوص

1-2-4 

-11-1-7-1-3 یسالمت وی تندرست مراکز جادیای برای قانون مشکالت وجود 42
12-13 

-1-7-6-1-4-3 یادار فاتیتشر ریپاگ و دست مقررات 43
3-11 

 
 

 موانع
 یساختار

 12-4-3-2 استانی ورزشی ها رساختیز بودنی ناکاف 44
 و حمل ارتباطات،) وکارکسبی ها رساختیز بودنی ناکاف 41

 (مهیب ،یبانک خدمات نقل،
2-3-1-6-7-12-

12 
-1-7-6-1-4-3 یورزش امکانات و فضاها کمبود 46

3-13 
 3-1-2 استانی ورزشی فضاها نامناسبی ابیجا 47

 
 
 

 موانع
 یفرهنگ

-3-6-1-4-2-1 یبدنی هاتیفعال انجام و ورزش در مردم نییپا مشارکت 41
12-11 

 14-12-11-4-3 یورزشی هاتیفعال و وکارهاکسب بهی احرفه دید فقدان 43
 11-3-1-4-2-1 یورزشی هاطیمح در بانوان حضوری برای فرهنگ مشکالت 12
 صاحبان به نسبتی اجتماع حسادت وی نظر تنگ وجود 11

 یخصوصی هاشرکت و هیسرما
3-4-7 

 12-1-3 جامعه افراد در مدت کوتاهی سودها کسب به لیتما 12

 12-11-3 (سکیری دارا) دیجد کار انجام به افراد فیضع لیتما 13
 
 
 
 

 موانع
 یرفتار

 به ورودی بجا مستمر و ثابت حقوق افتیدر به افراد لیتما 14
 یتجاری هاتیفعال

4-6-11 

 11-1-4 خطر پر اموری اجرا دری شخص مهارت و توان بهی اعتقادیب 11

 12-1 یمالی گذار هیسرما از حاصل خطر رفتنینپذ 16

ی مشتر و( خدمات و محصوالت) تیفیک به نبودن بندیپا 17
 یمحور

2-12-13 

 کسب و خدمات و محصوالت ها،دهیا خلق دریی توانا عدم 11
 آن قیطر از درآمد

1-13-14 

 12-11-3 مرتبطی کار اتیتجرب و سوابق نداشتن 13
 ویی توانا به نسبت افراد دری خودباور و نفس به اعتماد کمبود 62

 یگذار هیسرما در شیخو تجربه
4-1-11 

 
 عنـوان بـهی اصـل مقولـه 7 گرفتـه، انجـامی هـامصـاحبه از آمـده دسـت بـه اطالعـات اسـاس بر

 کـدها نیـا ادامـه در کـه شـدمدیی شناسـای جنـوب خراسـان اسـتان ورزش دریـی زااشتغال موانع
ــب در ــنامه قال ــا پرسش ــگو 62 ب ــاخت در هی ــارکت اری ــدگان مش ــش کنن ــ بخ ــتحقی کمّ ــرار قی  ق

 موانـع بـا مـرتبطی کمـی هـاداده لیـتحل و هیـتجز جینتـا ،1 جـدول در نمونـه عنـوان به. گرفتند
 :است شده ارائهی اقتصاد

 



  یدر ورزش استان خراسان جنوب ییتوسعه اشتغالزا یراهکارهاموانع و 

 

 

312 

 یاقتصاد موانعی فیتوص اطالعات: 2 جدول

 اریمع انحراف و نیانگیم هیگو فیرد نهیزم
 بیضر

 راتییتغ

 موانع
 یاقتصاد

 74/13 31/4 ± 62/2 خانوار نهیهز سبد در ورزش نبود 1

 42/11 13/4 ± 63/2 استانی اقتصاد فیضعی ها شاخص 2

3 
 و اماکن دیخر و ساخت نهیهز بودن باال

 یورزش زاتیتجه
61/2 ± 13/4 32/16 

4 
ی برا مردم درآمد سرانه بودن نییپا

 یورزشی هابرنامه از استفاده
73/2 ± 34/4 11/16 

1 
ی گذارا هیسرمای اقتصاد نییپای بازده

 ورزش بخش در
73/2 ± 11/4 62/17 

6 
ی کاف هیسرما نداشتن وی نگینقد کمبود

 ورزش دری گذار هیسرمای برا
71/2 ± 32/4 12/11 

 67/11 23/4 ± 71/2 یاعتبار التیتسه بودنی ناکاف 7

1 
 بخش دری مال تیحما پایین انگیزه

 استان ورزش
71/2 ± 22/4 16/13 

3 
 در کارآفرینان از ضعیف مالی حمایت

 ورزش بخش
12/2 ± 26/4 34/13 

12 
 بخش اریاخت در عمدتاً که بازار انحصار

 استی دولت
73/2 ± 37/3 21/22 

 12/22 12/3 ± 16/2 مهیب نرخ بودن ادیز 11

12 
 بخشی گذار هیسرما تیامن عدم

 یخصوص
31/2 ± 21/4 73/22 

 23/23 36/3 ± 32/2 تورمی باال نرخ و متیق ادیز نوسان 13
 32/24 12/3 ± 31/2 اتیمالی باال نرخ 14

 

 در آن جینتا که شد استفادهی گروه تک tآزمون ازیی زااشتغال موانع تیوضعی بررس منظوربه
 :است آمده 6 جدول

 

 ییزااشتغال موانعی گروه تک tآزمون جینتا: 6 جدول  

 درجه آزادی tآماره  میانگین میانگین فرضی متغیر
سطح 

 معناداری

 موانع
 یاقتصاد

3 11/4 24/23 37 221/2 

 موانع
 یاطالعات

3 26/4 27/22 37 221/2 

 موانع
 یتیریمد

3 23/4 31/13 37 221/2 

 221/2 37 11/14 31/3 3 یقانون موانع

 موانع
 یساختار

3 21/4 32/17 37 221/2 

 موانع
 یفرهنگ

3 12/4 12/16 37 221/2 

 221/2 37 71/17 37/3 3 یرفتار موانع
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 به آنها همه که  شودیم مشخص رها،یمتغ همهی داری معن سطح و 6 جدول نتایج به توجه با
 آزمون از ،ییزااشتغال موانعی بندتیاولو منظوربه ادامه در. اند داشتهی ادیز نسبتاً ریتاث موانع عنوان

 :است آمده 7 جدول در آن جینتا که شد استفاده دمنیفر
 

 ییزااشتغال موانعی بندرتبه جینتا: 7 جدول
 سطح معناداری خی دو میانگین رتبه متغیر

 24/4 یاقتصاد موانع

37/41 222/2 

 21/4 یاطالعات موانع

 31/3 یتیریمد موانع

 77/3 یقانون موانع

 14/3 یساختار موانع

 43/4 یفرهنگ موانع

 43/3 یرفتار موانع

 

 موانعی هارتبه میانگین بین معناداری اختالف که شودیم مشخص 7 جدول نتایج به توجه با
 باالترین گرددیم مشاهده که طورهمان. دارد وجودی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال
ی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر. باشدیمی فرهنگ موانع به مربوط رتبه میانگین

 خراسان استان در موجودی شغلی هافرصت و هالیپتانس عنوان بهی اصل مقوله پنج گرفته، انجام
ی کم بخش کنندگان مشارکت اریاخت در هیگو 21 با پرسشنامه قالب در که شدندیی شناسای جنوب
 شد استفادهی گروه تک tآزمون ازیی زااشتغال موانع تیوضعی بررس منظوربه. گرفتند قرار قیتحق
 :است شده ارائه 1 جدول در آن جینتا که

 

 ییزااشتغالی هالیپتانسی گروه تک tآزمون جینتا: 3 جدول
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  میانگین میانگین فرضی متغیر

 221/2 37 41/11 37/7 1 یورزشی گردشگر

 221/2 37 17/12 12/7 1 یورزش داتیتول

 221/2 37 77/3 72/1 1 یورزش خدمات

 221/2 37 71/6 23/6 1 یورزشی ها رقابت

 221/2 37 73/4 34/1 1 ورزش آموزش

 
 عنوان به آنها همه که شودیم مشخص رهایمتغ همه یدار یمعن سطح و 1 جدول نتایج به توجه با

 هالیپتانس نیای بندتیاولو منظوربه ادامه در. اند داشته یادیز نسبتاً ریتاثیی زا اشتغالی ها لیپتانس
 : است آمده 3 جدول در آن جینتا که شد استفاده دمنیفر آزمون از
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 ییزااشتغالی هالیپتانسی بندرتبه جینتا: 3 جدول
 سطح معناداری خی دو میانگین رتبه متغیر

 66/3 یورزشی گردشگر

13/31 221/2 

 22/3 یورزش داتیتول

 31/2 یورزش خدمات

 21/3 یورزشی ها رقابت

 74/2 ورزش آموزش

 
ی هالیپتانسی هارتبه میانگین بین معناداری اختالف که شودیم مشخص 3 جدول نتایج به توجه با

 باالترین گرددیم مشاهده که طورهمان. دارد وجودی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال
 از آمده دست به اطالعات اساس بر. باشدیمی ورزشی گردشگر بخش به مربوط رتبه میانگین
 مشارکت اریاخت در پرسشنامه قالب در که شدیی شناسای اصل راهکار 11 گرفته، انجامی هامصاحبه
 سطح به توجه با که داد نشانی گروه تک tآزمون نتایج. گرفت قرار قیتحقی کم بخش کنندگان

 ادامه در. اند داشته یادیز نسبتاً ریتاثیی زا اشتغالی راهکارها ،(t ، 221/≥P=24/23) یدار یمعن
 :است آمدهیی زا اشتغالی راهکارهای بندتیاولو 12 جدول در

 
 ییزااشتغالی راهکارهای بندرتبه جینتا: 83 جدول
 دو خی رتبه نیانگیم عنوان

 سطح
 یمعنادار

ی هااستیس بهی ابیدست در ورزش توسعه گاهیجا نییتب
 یمقاومت اقتصاد

13/6 

61/124 221/2 

 23/1 ورزش به نسبت مردم نگرش رییتغی برا تالش و آموزش

 16/1 استانی ورزشی گردشگر توسعه نظام نیتدو
 دری گذار هیسرما وی نیکارآفری آموزشی هادورهی برگزار

 17/7 ورزش
 مشاوران از استفاده بای شغلیی راهنما خدمات گسترش

 41/7 متخصص
 بر دیتأک بای ورزش نانیکارآفر ازی معنو وی ماد تیحما

 11/1 یمقاومت اقتصادی ها شاخص

 وکارکسبی مجوزها صدوری برای اداری بروکراس کاهش
 36/6 یورزش

 و ورزش دری خصوص بخش حضور بستر نمودن فراهم
 42/3 یرقابتی فضا کی در ورزش با مرتبط امور سپردن

 خصوص در استانی دولتی نهادها کارمیتقس وی هماهنگ
 31/1 ورزش در اشتغال توسعه

ی زبانیم بر دیتأک بای ورزشی دادهایروی برگزار گسترش
 16/1 بزرگی دادهایرو

 سالمت نظام در ورزشی علم گاهیجا تیتثبی برا تالش
 16/3 جامعه

 27/7 یورزشی ابیاستعداد مراکزی انداز راه از تیحما
 وی ابیارزی ها گاهیپا سیتاس از تیحما وی ابی مکان

 22/1 یورزشی تندرست تیریمد
 سازمانی همکار بای نورد ریکوی هاکمپ سیتاس

 17/7 یگردشگر
 ورزش نانیکارآفر بهی اتیمالی هاتیمعاف و وامی اعطا

 21/12 استان
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ی هارتبه میانگین بین معناداری اختالف که شودیم مشخص 12 جدولی ها داده به توجه با
 مشاهده که طورهمان. دارد وجودی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغالی راهکارها

 نانیکارآفر بهی اتیمالی هاتیمعاف و وامی اعطا راهکار به مربوط رتبه میانگین باالترین گرددیم
ی جنوب خراسان استان ورزش دریی زا اشتغال توسعهیی نها مدل ادامه در. باشدیم استانی ورزش

 (.1 شکل) است دهیگرد ارائه حاضر قیتحق دری فیک مطالعه از برگرفته

 
 

 یجنوب خراسان استان ورزش دریی زا اشتغال توسعه مدل: 8 شکل
 

 

 یریگ جهینت و بحث
 مجموع در داد نشانی جنوب خراسان استان مختلفی ها سازمان از آمده دست به اطالعات

 کشور 1331ی سرشمار جینتا به توجه با. باشندیم شاغل استان ورزش بخش در نفر 361 حدود
 توانیم است، شده برآورد نفر 211711ی جنوب خراسان استان باالتر و ساله 11 شاغالن تعداد که

 گونهچیه متاسفانه رانیا در. هستند مشغول ورزش بخش در استان شاغالن از درصد 44/2 گفت
 کنگ هنگ در کهیدرحال باشد،ینم موجود ورزش بخش شاغالن تعداد مورد در یجامع اطالعات

 هیاتحادی کشورها در نیانگیم طور به و 3/1 فرانسه ،6/1 بلغارستان ،3/1 کیبلژ ،2/3 شیاتر ،1/2
 1333 همکاران، وی ریخ) باشندیم ورزش بخش شاغالن به مربوط شاغالن از درصد 43/1 اروپا

 در اشتغال نامطلوب تیوضع ازی حاک کشورها گرید با آمار نیا سهیمقا(. 2212 اروپا، ونیسیکم و
 انینما بخش نیا در را درستی گذار استیس وی زیربرنامه لزوم که باشدیم استان ورزش

 .سازدیم
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 عوامل عنوان بهی اصل مقوله سه گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر
 نام به مقوله نیاول. شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال توسعه بر موثری علّ
ی زندگ سبک در ورزش گاهیجا لیقب ازی موارد به که شد انتخاب« ورزش به جامعه شیگرا»

 نخبگان نیب در ورزش تیمقبول از،ین کی عنوان به ورزش تیمقبول ورزش، بهی علم نگاه مردم،
 جامعهی تیترب وی آموزش نظام در ورزش گاهیجا و جامعه سالمت نظام در ورزش گاهیجا استان،
 در ورزش گاهیجا ورزش، دریی زااشتغال بر موثری اصل عوامل ازی کی د،یتردی ب. دارد اشاره
 مشاغل شود، شتریب افرادی زندگ سبک در ورزش سهم که مقدار هر باشد؛یم مردمی زندگ سبک
 نیا در اشتغال توسعه به دیبا صورت نیا در و بود خواهند برخورداری شتریب رونق ازی ورزش
 ازی موارد به که شد انتخاب« ورزش دری سازیخصوص» نام به مقوله نیدوم. بود دواریام بخش

ی واگذار ،یخصوص بخش بهی ورزشی فضاها و اماکنی واگذار ،یخصوص بخش از تیحما لیقب
ی ساز شفاف ،یورزش بازار دری دولت مراکز دخالت عدم ،یخصوص بخش بهی ورزش خدمات ارائه

 کارشناسان، نظر بر بنا که آنجا از. دارد اشارهی واگذار مقررات لیتسه و هادهیمزا و مناقصه در
 در بخواهد دولت اگر است تومان ونیلیم 112 حدود حاضر حال در شغل هر جادیا نهیهز حداقل
 یگذار هیسرما تومان اردیلیم 4/14 حداقل به کند جادیا شتریب شغل درصد 12 استان ورزش بخش

 در دیجد شغل جادیای برای دولتی هاسازمانی هاتیمحدود گر،ید طرف از. داشت خواهد ازین
 صنعت در دیتول و اشتغال هدف تحقق منظوربه دیبا دولت پس.است مشخص ورزش بخش

 نیا در اشتغال و ینیکارآفر یاصل هسته عنوان بهی خصوص بخش بهی اژهیو نگاه استان، ورزش
 موانع رفع به و باشد داشته اند کرده جادیا را دیتول و ینیکارآفر هیاول طیشرا و بسترها که صنعت

 یشتریب هیسرما صورت، نیا در. بورزد اهتمام آنان قیطر از دیتول به یبخش تحرک و آنان تیفعال
 در شتریب چه هریی زااشتغال امکان و شد خواهد قیتزر کشور ورزش به یخصوص بخش یسو از

 به که شد انتخاب« وکارکسبی فضا بهبود» نام به مقوله نیسوم. آمد خواهد فراهم ورزش صنعت
 نقل، و حملی ها رساختیز یارتقا ،ییزااشتغال ژهیو التیتسه ارائه تورم، کنترل لیقب ازی موارد
 جادیا مجوز صدور ندیفرا لیتسه صادرات، مناسب طیشرا جادیا ها، نیکارآفر از دولت تیحما

 یمحورها نیترمهم از یک. یدارد اشارهی اتیمال وی استخدام نیقوان در لیتسه وی ورزش وکارکسب
 شود، اصالح ورزش صنعت در وکارکسب یفضا اگر و است اقتصاد کردن یمردم ،یمقاومت اقتصاد
 میخواه استان اقتصاد رونق آن تبع به و بخش نیا در مردم حضور شیافزا و شتریب مشارکت شاهد

 رساختیزی سازفراهم لزوم بری مبن( 1334) همکاران و زادهیمندعلمطالعه جینتا با هاافتهی نیا. بود
 تینها در وی ورزش ینیکارآفر توسعه به دنیرس یبرا وکارهاکسب یانداز راه یبرا الزم یها
 . باشدیم همسو جامعه در اشتغال جادیا

 عوامل عنوان بهی اصل مقوله چهار گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر
( الف: از اندعبارت که شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال بر موثری انهیزم

ی ریکو وی کوهستان مناطق وجود افغانستان، کشور بای همجوار میمفاه با استانیی ایجغراف طیشرا
 طیشرا استان، مردمی سختکوش میمفاه با استانی فرهنگ طیشرا( ب خشک؛ و گرمی هوا و آب و

 میمفاه با استان مردمی اقتصاد طیشرا( ج استان؛ دری نیکارآفر جو و بانوان ورزشی فرهنگ خاص
یی توانا( د خانوار؛ نهیهز سبد در ورزش گاهیجا و افراد دیخر قدرت استان، در تورم زانیم

 تعهد نان،یکارآفر زهیانگ ن،یکارآفر افرادیی توانا و تخصص میمفاه با استان دری ورزش نانیکارآفر
 استیس وی زیربرنامه منظوربه که است نیا ازی حاک افتهی نیا. استان توسعه به تعصب و حرفه به

 ،یفرهنگ ،یطیمح عوامل به دیبای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال امر دری گذار
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. شود توجهی بستر وی انهیزم عوامل عنوان به استانی ورزش نانیکارآفری هایتوانمند وی اقتصاد
 محیط ورزشی، محیط فرهنگی، عوامل که( 1333) همکاران و زادهیمندعل مطالعه جینتا با افتهی نیا

ی هانهیزم عنوان به را قانونیی هارساختیز و فنیی هارساختیز شامل فیزیکی سرمایه و ملی
 .داردی همخوان کردند،ی معرف ورزش در کارآفرینانه رفتار پذیرش و استمرار فرایند در درگیر

 موانع عنوان بهی اصل مقوله هفت گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات براساس 
 ،یتیریمد ،یاطالعات ،یاقتصاد موانع: شدندیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال

 پرسشنامه قالب در مشخصی ها هیگو با موانع نیا ادامه دری. رفتار وی فرهنگ ،یساختار ،یقانون
 نیای هاداده لیتحل و هیتجز جینتا که گرفت قرار قیتحقی کم بخش کنندگان مشارکت اریاخت در

 وجودیی باال حد در استان ورزش در شدهیی شناسا موانعی تمام حاضر حال در داد نشان بخش
 وی زیربرنامه منظوربه. باشدیمی اقتصاد وی فرهنگ موانع به مربوط رتبه میانگین باالترین و دارد

 نیا در موجود موانعیی شناسا استان، ورزش دریی زااشتغال جهت در بهتر چه هری گذار استیس
 مردم نییپا مشارکتی ها مولفه داد نشان قیتحق نیا جینتا. است برخورداری خاص تیاهم از نهیزم
 لیتما ،(سکیری دارا) دیجد کار انجام به افراد فیضع لیتما ،یبدنی هاتیفعال انجام و ورزش در
ی هاتیفعال و وکارهاکسب بهی احرفه دید فقدان و جامعه افراد در مدت کوتاهی سودها کسب به

ی برا مردم درآمد سرانه بودن نییپا خانوار، نهیهز سبد در ورزش نبود وی فرهنگ موانع ازی ورزش
 دری گذار هیسرمای برای کاف هیسرما نداشتن وی نگینقد کمبود ،یورزشی هابرنامه از استفاده
 نیباالتری اقتصاد موانع از ورزش بخش دری گذارا هیسرمای اقتصاد نییپای بازده و ورزش

 ورزش دریی زااشتغال اهداف بهی ابیدست جهت در دیبا که دادند اختصاص خود به را نیانگیم
 مطالعات جینتا با هاافتهی نیا. شود اقدام آنها رفع جهت در و شود موارد نیا بهی اژهیو توجه استان

 ساختاری، مالی، فنی، ،یرساناطالع مانع اهمیت ترتیب به دادند نشان که( 1332) اله فرج و اثوندیغ
 و موانع کل واریانس درصد 147/76 مجموع در قانونی و مدیریتی فروش، و بازاریابی
 و زادهی خسرو و اندنموده تبیین را کشاورزی تولیدی هاییتعاونیی زااشتغالی هاتیمحدود

 استان ورزش در یخصوص بخش مشارکت و یگذار هیسرما داد نشان که( 1333) همکاران
 یفرهنگ ،یحقوق و یقانون ،یتیریمد ه،یسرما بازار و یاطالعات ،یاقتصاد موانع با بیترت بهی مرکز

 همکاران وی فراهان نیهمچن. داردیی همسو است، مواجه یاسیس و یقیتشو و یتیحما ،یاجتماع و
 ساخت و اندازی راه باالی هزینه را شهرکرد خصوصی هایباشگاه مشکالت نیترمهم زین( 1334)

 به نسبت ورزش در خصوصی هایبخش از استفاده هزینه بودن باالتر ورزشی، خصوصی اماکن
 تعمیر و نگهداری زیاد هایهزینه غیره، و بانکی وام مثل تسهیالتی بودن ناکافی دولتی، هایباشگاه
 مجوز ارائه برایی ریگمیتصم مراجع تعدد و اجرایی واحدهای هماهنگی عدم ورزشی، اماکن
 . نمودندی معرف

ی ورزشی گردشگری اصل مقوله پنج گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر
ی برگزار ،یکوهنورد و عتیطبی تورهای برگزار ،یرنوردیکوی تورهای برگزار ،یورزش درتوریل)

 و یورزش پوشاک دیتول ،یورزش زاتیتجه دیتولی )ورزش داتیتول ،ی(ورزشی حیتفری دادهایرو
 وی علم مشاوره ،یورزشی ابیبازاری )ورزش خدمات ،ی(ورزشی فضاها و اماکن ساخت وی طراح

 و واردات ژه،یو اقشار بهی ورزش خدمات ،یورزش خدماتی دارباشگاه ورزش، نهیدرزمی تخصص
ی ریتصوی صوتی ارسانهی محتوا هیته ورزش، دری تیآ خدمات ،یورزش محصوالت صادرات

 ،یورزشی هاباشگاه سیتاسی )ورزشی ها رقابت ،ی(اجتماعی مجازی هاشبکه ،ینوشتار
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ی هادوره ،یورزشی تخصص مدارس سیتاس) ورزش آموزش وی( ابیاستعداد وی ورزشی گریمرب
 دریی زااشتغالی هالیپتانس عنوان بهی( ورزشی هارشته آموزشی داور وی گریمربی آموزش
 مشارکت اریاخت در پرسشنامه قالب در موارد نیا. شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش

 میانگین بین معناداری اختالف داد نشان بخش نیا نتایج. گرفت قرار قیتحقی کم بخش کنندگان
 رتبه میانگین باالترین و دارد وجودی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغالی هالیپتانس رتبه

 وی طیمح طیشرا به توجه با. بودی ورزش داتیتول وی ورزشی گردشگر بخش به مربوط بیترت به
 نیا -باشدیم استان ورزش در اشتغال توسعه بر موثری انهیزم عوامل جزو که -استانیی ایجغراف

ی جنوب خراسان استان ق،یتحق نیا در کنندگان مشارکت نظر اساس بر و ستین انتظار از دور جینتا
 برخورداری ریکو مناطق و هاکوهرشته بکر، عتیطب وجود لیقب ازی ادیزی نیسرزمی هاموهبت از

ی حیتفری هابرنامهی اجرا و استانی ورزشی گردشگر توسعهی برای مناسبنهیزم تواندیم که است
 ،یگردعتیطب وی نورد ریکوی تورهای برگزار ،یگردشگری هاکمپ احداث لیقب ازی ورزش

ی دو ،یموتورسوار آفرود، ،یرال مسابقات لیقب از-ی ورزشی حیتفر مسابقاتی برگزار
 با گر،یدی سو از. دیآ شمار به -... و دریپاراگال پرواز ،ینورد صخره ،یشترسوار ،یصحرانورد

 گریدی کی هیهمسای کشورها به صادرات امکان و افغانستان کشور با مشترک مرز وجود به توجه
 زاتیتجه دیتول رد،یگ قرار توجه مورد ورزش در اشتغال توسعه نهیدرزم تواندیم کهیی هابخش از
 و نو یهادهیا توانیم بانوان یورزش البسه دیتول نهیزم در ژهیو به. باشدیمی ورزش پوشاک و

 نیهم توانیم که دارند یمعمول یلباس بانوانی ورزش یهامیت شتریب که چرا داشت، ینیکارآفر
 پژوهش جینتا. کرد یطراح ترسبک ای و کمتر حرارت درجه با گرید ینوع به را دهیپوش لباس
 دارد وجود ورزش در کارآفرینی برای اصلی زمینه هفت داد نشان( 1316) همکاران و پوری فروغ

 مدیریت ورزش، در پژوهش و آموزشی هاحوزه در کارآفرینی: از اندعبارت اولویت ترتیب به که
 ،یاحرفه و قهرمانی همگانی، ورزش ورزشی، تبلیغات ورزشی، خدمات ورزشی،ی زیربرنامه و

ی هاافتهی با جینتا نیا تفاوت لیدال از. ورزش فرهنگی امور و ورزشی تجهیزات تولید و ساخت
 .کرد اشاره استان خاصیی ایجغراف وی طیمح ،یفرهنگ طیشرا به توانیم حاضر قیتحق

 توسعه منظوربهی اصل راهکار 11 گرفته، انجامی هامصاحبه از آمده دست به اطالعات اساس بر
 اریاخت در پرسشنامه قالب در موارد نیا. شدیی شناسای جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغال

 معناداری اختالف که داد نشان بخش نیا جینتا. گرفت قرار قیتحقی کم بخش کنندگان مشارکت
 و دارد وجودی جنوب خراسان استان ورزش دریی زااشتغالی راهکارهای هارتبه میانگین بین

ی ورزش نانیکارآفر بهی اتیمالی هاتیمعاف و وامی اعطا راهکار به مربوط رتبه میانگین باالترین
 سپردن و ورزش دری خصوص بخش حضور بستر نمودن فراهمی راهکارها آن، از پس. بود استان
 نظام در ورزشی علم گاهیجا تیتثبی برا تالش ،یرقابتی فضا کی در ورزش با مرتبط امور

 ازی معنو وی ماد تیحما استان،ی ورزشی گردشگر توسعه نظام نیتدو جامعه، سالمت
ی ورزشی دادهایروی برگزار گسترش ،یمقاومت اقتصادی ها شاخص بر دیتأک بای ورزش نانیکارآفر

 ورزش به نسبت مردم نگرش رییتغی برا تالش و آموزش و بزرگی دادهایروی زبانیم بر دیتأک با
 دریی زااشتغال بری مختلف طیشرا و عوامل. دادند اختصاص خود به را ازاتیامت نیشتریب بیترت به

 با. شد ارائه گوناگونی هابخش در قیتحق نیا در که است موثری جنوب خراسان استان ورزش
 استان،ی ورزش متخصصان و نانیکارآفر دغدغه نیترمهم اکنون هم رسدیم نظر به ن،یا وجود
ی اقتصاد فیضع طیشرا به توجه با که باشدیم نانیکارآفر ازی اقتصاد وی مالی هاتیحما بحث
ی هاتیحما راهکار، نیترمناسب زین قیتحق نیا در کنندگان مشارکت نظر از. بود متصور استان
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یخصوص و ورزش به مردم نگرش نیهمچن. باشدیمی اتیمالی هاتیمعاف و وامی اعطا بای مال
 از که بودی راهکارها گرید از شد، پرداخته هاآن به زینی علّ عوامل بخش در که ورزش دری ساز
 طیشرا نیهم زین استانی ورزشی گردشگر توسعه نظام نیتدو. داشتیی باال رتبه بودن مناسب نظر

 استی گفتن. بود متصوریی زااشتغالی هالیپتانس بخش در آنی باال رتبه به توجه با که داشت را
یی زااشتغال توسعه منظوربه ق،یتحق نیا در شدهیی شناسای راهکارها بهی دهتیاولو وجود با که
ی زیربرنامه شدهیی شناسای راهکارها همه مورد در تا است ازینی جنوب خراسان استان ورزش در

 خود به را رتبه نیباالتری مالی هاتیحما چون مثال عنوان به که کرد تصور دینبا و و شود
یی زااشتغال توسعه به توانی می اتیمالی هاتیمعاف و التیتسه ارائه با تنها است، داده اختصاص

 و هاتیاولو نیترمهم شدن مشخص منظوربه بخش نیا دری بندرتبه. بود دواریام استان ورزش در
 . باشدیم راهکارها نیترمناسب

 استان ورزش دریی زااشتغال توسعهی برا ریزی شنهادهایپ حاضر، پژوهش جینتا به توجه با
 :گرددی م ارائهی جنوب خراسان

 یالگوساز ،یسخنران ش،یهما ،یونیزیتلوی هابرنامه قالب دری همگانی هاآموزش ارائه با، 
 ما،یصداوس لیقب از استان مختلفی هاسازمانی همکار وی هماهنگ با...  و مشاوره جلسات
 مردم نگرش رییتغ جهت دری پزشک علوم و بهداشت ه،یعلمی هاحوزه ،یآموزشی هاسازمان
 . شود تالش ورزش به نسبت

 و حضوری برا مناسبی اقتصاد وی تیریمد ،یفرهنگی بسترها جادیا و نمودن فراهم با 
 یفضا کی در ورزش با مرتبط امور سپردن و ورزش در یخصوص بخشی گذار هیسرما
 . شود پرداخته استان ورزش دری سازیخصوص به شفاف و ایپو ،یرقابت

 وی فنی بانیپشت با و گردد ریفراگ استان سراسر در نانیکارآفر از کننده تیحما مالی مراکز 
 .ندینما قبول را یگذارهیسرما خطر از بخشی ،یتیحما

 هایتیفعال جهت الزم زهیانگ که شود نیتدو یاگونهبه اتییمال و مالی مقررات و نیقوان 
 به مدت بلند و کم سود بای هاوامی اعطا با تواندیم مهم نیا. دیآ وجود بهیی زااشتغال
 .ردیپذ انجام استان ورزش نانیکارآفر به یاتیمالی هاتیمعاف همراه

 توسعه گاهیجا تا است ازین مختلفی نهادها و هاارگان شتریبی هاتیحما جلب منظوربه 
 . شود روشن و نییتب یمقاومت اقتصادی کلی هااستیس به یابیدست در ورزش

 و اشتغال یهافرصت تواندیم میمستق طور به فقط نه است، زااشتغال ذاتاً ورزش که آنجا از 
بخش سایر در اشتغال آوردن دست به یبرا یالهیوس تواندیم بلکه کند، فراهم را وکارکسب

 لحاظ ازی انسانی روینی هایتوانمندی ارتقا دری مهم نقش ورزش ن،یبرا عالوه. باشد ها
 . داردی روح وی جسمان

 ی راهکارها استان، ورزش در اشتغال توسعه جهتی زیر برنامه وی ریگ میتصمی برا
 .ردیگ قرار مدنظر قیتحق نیا در شدهیی شناسا
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 شهری: مورد مطالعهی )شهر طیمح بری ورزش اماکنی اقتصاد وی اجتماع اثراتی بند

 .11-61 صص ،(16)4ی. امنطقه وی شهری هاپژوهش و مطالعات («.زدی
 ی هاباشگاه تیوضعی بررس»(. 1311. )نیرام ،یبلوچ وی هاد ،یعبد ؛ینب ،یشمسائ

 .72-63 صص ،41 شماره. کیالمپ«. ییزااشتغال بر دیتأک با المیا شهری خصوصی ورزش
 ،های محدودیت و موانع تحلیل»(. 1332. )سیدجمال حسینی، اله فرج فرشته؛ غیاثوندغیاثی 

 آموزش و ترویج هایپژوهش «.ایران کشاورزی تولیدی هاییتعاون در اشتغال توسعه
 .14-1 صص ،(2) 4. کشاورزی

 ،(. 1334. )طاهره سیده قهفرخی، درخشنده و ابراهیم قهفرخی، علیدوست ابوالفضل؛ فراهانی
 مدیریت «.شهرکرد شهرستان خصوصی ورزشی های باشگاه موانع و مشکالت بررسی»

 .67-13 صص ،(1) 7. ورزشی
 و ارزیابی»(. 1316. )فریده گنجویی، اشرف و امیراحمد سید مظفری، حمید؛ پور، فروغی 

 ورزش اندرکاراندست دیدگاه از ورزش در کارآفرینی های اولویت نیترمهم معرفی
 . 61 تا 11 صص ،(16)1. ورزشی علوم در پژوهش «.کشور

 سازمان .8836 زییپا کار نیروی آمارگیری نتایج (.1336). رانیای اسالمی جمهور آمار مرکز 
 ایران آمار مرکز :تهران. کشور بودجه و برنامه
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 یی شناسا»(. 1333. )بیحب ،یهنر و هاشم ان،یچ کوزه محمد؛ ،یاحسان نب؛یز زاده،ی مندعل
 ،(4) 2ی. ورزش تیریمد در نینوی کردهایرو «.ورزش در داریپای نیکارآفری ها شاخص

 .31-21 صص
 ی بررس»(. 1334. )بیحب ،یهنر و هاشم ،انیچ کوزه محمد؛ ،یاحسان نب؛یز زاده،ی مندعل

ی. ورزش تیریمد مطالعات «.کشور ورزش دری نیکارآفر توسعه بر مؤثری طیمح عوامل
 .116-33 صص ،32 شماره

 سالمت بر اشتغال ریتاثی شناخت جامعه نییتب»(. 1336. )نیحس رامشگر، و هوشنگ ،یبینا 
. رانیای اجتماع مسائلی بررس («.تهران در کارانیب و شاغالنی تجرب مطالعه) افراد روان

 . 71-11 صص ،(1)1
 بازار تیوضعی بررس»(. 1332. )دیوح ،یفوریط و صادق ،یاکبر مهرداد؛ روز،یفی نوروز 

 در شده ارائه («.النیگ استان بر دیتأک با) 8833 رانیا دری عال آموختگاندانش کار
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