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.0دانشیار مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبريز و تهران ،تبريز و تهران ،ايران
 .2دانش آموختةدکتری ،گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

چکیده
هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذینفعان ،رویهها و فرآیندها در ایران بود .در این پژوهش
از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد .برای گردآوری اطلاعات از نمونهگیری گلولهبرفی و
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با  51نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد .دادههای به دست آمده ،به روش کدگذاری
نظریه مبنایی با رویکرد ساختگرا که توسط چارمز ( )6002معرفی شده است ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به این
ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام شد .سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای
متمرکز استفاده شد .بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به جهت اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام
گرفت .یافتههای پژوهش نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی
شامل ذینفعان (کلان ،میانی و خرد) و رویهها (توسعه سامانه انسانی ،توسعه مدیریت ،توسعه نظام مالی ،توسعه تجهیزات
و تسهیلات ،توسعه فرهنگی ،توسعه نهادی ،ترویج ،توسعه سیستم رقابت ،).پردازش شامل سه فرآیند جذب ،نگهداری
(نگهداری استعداد ،نگهداری مشارکت ورزشی جامعه) و پرورش ،خروجی شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی ،پیامدهای
اقتصادی و پیامدهای سیاسی ،نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و نهایتاً محیط شامل بسترهای فرهنگی –
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی  -حقوقی میباشد .به نظر می رسد برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذینفعان
کلان از جمله دولت و حاکمیت سیاستهای صحیح و لازم را در این رابطه اتخاذ و سازمآنهایی که به طور مستقیم و
غیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند این سیاستها را در قالب رویهها و فرآیندهای مربوطه تعریف و عملیاتی کنند تا
به این ترتیب فرصتها ،ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرفکنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.

واژههای کلیدی
توسعه ورزش ،ذینفعان ،رویه ،فرآیند ،نظریه مبنایی
 نويسندة مسئول  :تلفن 13000033010

Email:askarian@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و ابزاری برای تغییرات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی شناخته
میشود ( .) 5واضح است که دستیابی به این کارکردها (تغییرات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی) در سایه
توسعه ورزش در عرصههای ملی و بینالمللی خواهد بود .توسعه ورزش به عنوان یک حوزه مطالعاتی از
سال  5790مورد توجه محققان قرار گرفته است .در بازبینی تاریخچه آکادمیک توسعه ورزش ،این موضوع،
مفهومی بحث برانگیز و چندوجهی است که به روشهای مختلف توسط افراد مختلف تفسیر شده است
( .)2،6ریشه تفاسیر مختلف مفهوم توسعه ورزش به خاطر تعاریف سلیقهای و مختلف واژههای ورزش و
توسعه و نحوه قرارگیری این دو واژه در کنار هم وقتی ترکیب میشوند و درج حروف ربط مختلف (در ،از،
برای ،از طریق ،به عنوان ،و ) بین آنها است ( ،)5اما چشماندازی که در اغلب معانی توسعه ورزش به آن
اشاره شده است ،درباره مشارکت و ارتقاء فرصتها و مزایای مشارکت ورزشی است ( .)4ادی)5772( 1
توسعه ورزش را فرایندی میداند که فرصتها برای مردم در تمام سنین برای شرکت کردن ،بهتر شدن و
پیشرفت با هر میزان علاقه و سطح توانایی فراهم شود ( .)1کرایر )6007( 6توسعه ورزش را نوعی مداخله
اجتماعی میداند که دارای مجموعهای از اصول ،فرایندها و رویههایی است که فرصتهایی برای تشویق
مردم و برانگیختن آنها برای شرکت در ورزش و فعالیتهای فیزیکی در تمام سطوح و مراحل زندگی
ایجاد میکند ( .)2استله )6054( 3اظهار میدارد برای توسعه ورزش یکسری فرصتهای ورزشی مرتبط،
جذاب و با قیمت مناسب بدون در نظر گرفتن سن ،توانایی ،علاقه ،قومیت یا جنسیت به صورت پایدار
ایجاد شود تا مردم در یک محیط حمایتی که زیرساختهای لازم برای ارایه خدمات با کیفیت بالا و تجارب
بالا را دارد ،لذت ببرند و پیشرفت کنند .علاوه بر این؛ دغدغه دستاندرکاران ورزشی باید راضی کردن
مشارکتکنندگان مختلف با نیازها ،انگیزهها و انتظارات مختلف برای درگیری پیوسته آنها با ورزش باشد.
بنابراین توسعه ورزش به دنبال ایجاد ،بهبود ،گسترش و حفظ فرصتهای ورزشی و دسترسی آسان به
فرصتهای است که منجر به ارزشهای درونی و بیرونی برای مشارکتکنندگان ورزشی شود ( .)5به طور
کلی توسعه ورزش بر سه هدف متمرکز شده است .5 :هدف سلامت عمومی که شامل مشارکت در ورزش
برای حفظ سلامت شخصی میباشد .6 .هدف آموزشی که اشاره به تعالی مشارکتکنندگان ورزشی است
که احتمال موفقیت آنها از طریق بهبود عملکردشان وجود دارد .2 .هدف تعالی عملکرد نخبگان که به
شکل کسب موفقیت در صحنههای بینالمللی و سطوح بالاتر رقابت تعریف شده است ( .)9به همین دلیل
توسعه ورزش به عنوان یک اولویت سیاسی کلی در حاشیه دستور جلسات دولتها قرار گرفته است اما در
این میان آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است مشخص بودن ذینفعان ،رویهها و فرآیندهای تحقق
این موضوع است .با وجود شناخته شده بودن مدلها و هرمهای توسعه ورزش (ادی5772 ،؛ فارمر و
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آرنودن5772 ،5؛ براهام و همکاران ،)6005 ،6شواهدی ارایه میدهند که این هرمهای توسعه ورزش
نمیتوانند مسیر توسعه ورزش را به طور کامل پوشش داده و مشخص کنند ( .)7،9برای مثال این
چارچوبها توضیح نمیدهند که چگونه سازمآنهای ورزشی در توسعه یا حمایت از مراحل مختلف توسعه
ورزش نقش دارند .علاوه بر این ،این چارچوبها کسانی که در توسعه ورزش مشارکت دارند ،نحوه این
مشارکت و نتایج مربوطه را نادیده میگیرند ( .)7لذا احساس می شود که در پاسخ به ضعف مدلهای
توسعه ورزش سنتی و موجود ،چارچوب جدیدی باید ارایه شود که به طور دقیقتر مسیر توسعه ورزش را
نشان دهد .بر همین اساس رویکرد مطالعات اخیر ،در رابطه با فرآیند توسعه ورزش بر شناسایی عناصر
مهم توسعه ورزش متمرکز شده تا بر اساس آن چارچوبهای جدید قادر به رفع ضعف مدلهای هرمی
توسعه ورزش باشد .در این رابطه ،یافتههای سوتریادو )6001( 3نشان داده است ،سه عنصر ذینفعان،4
عملیات 1و مسیرهای توسعه ورزش (فرآیندها ،)2سه گام مهم در فرآیند توسعه ورزش استرالیا محسوب
میشوند ( .)50شیلبری و همکاران )6007( 7نیز در مطالعه توسعه ورزش بر نقش سه عنصر سیستم،
خطمشی و مسیر توسعه ورزش تأکید کردهاند ( .)4هالمال و پتی )6052(7کتابی تحت عنوان "توسعه
تطبیقی ورزش؛ سیستم ،مشارکت و سیاست عمومی" را منتشر کردهاند .آنها در این کتاب سیستم،
مشارکت و سیاست عمومی توسعه ورزش را در حدود  66کشور جهان ،از جمله انگلیس ،ایالات متحده،
استرالیا ،ژاپن مورد بررسی قرار دادهاند ( .)55همچنین بروس و همکاران )6051( 9نقشی که ذینفعان
توسعه ورزش در مسیر توسعه ورزشکاران نخبه بر عهده دارند را مطالعه کردهاند (.)56
در مجموع ،نگاهی به این مطالعات اخیر نشان میدهد ،بر نقش سه عنصر ذینفعان ،رویهها و فرآیندها
در فرآیند توسعه ورزش ،تأکید ویژهای شده است ( .)50-52 ،7،4ذینفعان توسعه ورزش شامل عواملی
می شوند که یا علاقه و توان اثرگذاری بر توسعه ورزش را دارند یا در کسب اهداف توسعه ورزش ،به نوعی
نفع دارند .سوتریادو و همکاران )6007( 10عنوان میکنند ذینفعان توسعه ورزش دولت یا مقامات قانون
گذار ،سازمآن های ورزشی و دیگر افراد مهم مثل ورزشکاران ،مربیان و حامیان را در برمیگیرد (.)52
همچنین آنها به این نکته اشاره میکنند که ذینفعان در فرآیند توسعه ورزش عنصر اصلی محسوب
میشوند که منجر به موجودیت ،اجرا و ارزیابی رویههای توسعه ورزش و تدارک مسیرهای مناسب توسعه
ورزش میشوند .رویههای توسعه ورزش شامل استراتژیها و روشهای اجرایی کردن سیاستهای ورزشی
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اتخاذ شده توسط ذینفعان یا روشهای مشارکت آنها در توسعه ورزش هستند ( .)50بروس و همکاران
( )6051نیز مسیر توسعه ورزش را بر اساس چارچوب  ARTN5شامل سه فرآیند (جذب ،نگهداری /انتقال
و پرورش) معرفی کردهاند .آنها این چارچوب را برای درک بهتر نقش ذینفعان توسعه ورزش و رویههای
اتخاذ شده توسط آنها در شکل دادن به مسیرهای توسعه ورزش مناسب میدانند ( .)56این چارچوب
اولین بار توسط گرین )6001( 6معرفی شده است و میتواند به عنوان یک رویکرد مدیریتی و سازمانی به
توسعه ورزش در نظر گرفته شود ( .)56سوتریادو و شیلبری )6052( 3این سه فرآیند را اینگونه تعریف
کردهاند :فرآیند جذب ،فرآیندی است که هدف آن افزایش آگاهی مردم از برنامههای ورزش و مزایای
مشارکت ورزشی و تشویق آن ها برای مشارکت در ورزش است .فرآیند نگهداری و انتقال ،فرآیندی است
که از طریق آن یک طیفی از سیاستها شامل برنامههای توسعه و رویدادها به کارگرفته میشوند تا
ورزشکاران جوان مستعد برای سطوح بالاتر ورزش ،شناسایی شوند .فرآیند پرورش ،فرآیندی است که از
طریق آن برنامهها و رویههای توسعه ،جهت دستیابی به بهترین عملکرد در عرصههای ورزشی ملی و
بینالمللی متناسب با ورزشکاران انفرادی و تیمی طراحی میشوند (.)7
بر مبنای مطالب بیان شده ،تاکنون کشورهای مختلف دنیا به منظور دستیابی به توسعه در بخش
ورزش ،در مقاطع زمانی مختلف ،استراتژی متفاوتی را به کار گرفتهاند .در کشور ایران نیز در سالهای
گذشته برنامههای متعددی توسط نهادهای مختلف و مرتبط با بخش ورزش طراحی و اجرا شده است ،اما
به دلیل عدم هماهنگی و انسجام کافی ،از کارایی لازم برخوردار نبوده است ( .)54نگاهی به وضعیت ورزش
قهرمانی (از  27مدال کسب شده در ادوار مختلف المپیک تابستانی از لندن  5747تا ریو  6052تنها 57
مدال طلا سهم ایران بوده است ( )51و ورزش همگانی (  90/21درصد مردم ایران فاقد فعالیت بدنی
هستند ( ))51نشان میدهد مدل توسعه ورزش در ایران به خوبی طراحی نشده و کارآمد نبودهاند.
همچنین به علت گرایش مدیران تربیت بدنی و رسانههای ورزشی به ورزش قهرمانی ،تاکنون کمتر به
ورزش همگانی پرداخته شده است ( .)52بعلاوه ،مطالعات صورت گرفته در داخل کشور در حوزه توسعه
ورزش نیز معمولاً به صورت کلی و جداگانه توسعه ورزش قهرمانی یا همگانی را مد نظر قرار دادهاند و
کمتر با رویکردی یکپارچه به ارایه مدلی جامع پرداختهاند که در آن نهادها و افراد کلیدی توسعه ورزش،
رویه ها و فرایندهای مربوطه مشخص شده باشد .همچنین اغلب این مطالعات از نوع تحقیقات کمی بوده
و بر اساس مدلهای سنتی توسعه ورزش انجام شدهاند و معمولا ضعفهای وارد شده بر این مدلها را
نادیده گرفته اند .بنابراین ضرورت دارد متصدیان توسعه ورزش در ایران تحقیقات دوبارهای انجام داده و
فرآیندها را دقیقتر و منسجمتر طراحی کنند ،تنظیم مسیرهایی برای شرکتکنندگان ،داوطلبان ،طراحی
برنامهها ،قالبها و رقابتهای مترقی و انعطافپذیر با توجه به پژوهشهای معاصر و منابع حمایتی با
کیفیت و به کارگیری اینها از طریق ساختارهای سازمانی یکپارچه که توانایی و ظرفیت انتقال فرصتها
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را داشته باشند .به نظر میرسد ارایه چنین مدلی از توسعه ورزش میتواند چون نقشه راهی برای متصدیان
مربوطه باشد که مشخص میکند برای تحقق توسعه ورزش در تمام سطوح آن ،چه کسانی ،چه کاری را
به چه روشی انجام دهند .همچنین این چارچوب میتواند ملاک و معیار خوبی برای سنجش و ارزیابی
بوده و یک دیدگاه جدیدی را برای پژوهشگران حوزه ورزش فارغ از مدلهای هرمی و سنتی توسعه ورزش
فراهم کند .واضح است عدم توجه کافی و سرمایهگذاری مناسب در این زمینه زیانهای مالی و غیر مالی
قابل توجهی را میتواند به کشورها تحمیل کند .هزینههای مستقیم مالی شامل هر هزینهایی میشود که
منجر به تحقق اهداف نمیشود و هزینههای غیرمستقیم مالی شامل افت سلامت عمومی جامعه ،حذف
تصادفی استعداد و هزینههایی از این دست میشود .لذا ،سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که مدل
توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذینفعان ،رویهها و فرآیندها چگونه است؟
روششناسی
پژوهش حاضر جزء تحقیقات کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد است .جامعه آماری در این پژوهش شامل
اعضای هیئت علمی در حوزههای مدیریت ورزشی ،اقتصاد ،مدیریت و مدیران سازمانهای ورزشی و کلیه
افراد دارای تجربه در حوزه سازمانهای ورزشی بود .روش نمونهگیری در این پژوهش گلوله برفی است.
نهایتاً پس از انجام  51مصاحبه ،تحلیل دادهها حاکی از اضافه نشدن دادههای جدید به دادههای قبلی
بود ،چرا که درصد بالایی از دادههای مستخرج از دو مصاحبه آخر تکراری بود .ویژگیهای فردی  51فرد
خبرة مصاحبهشده در پژوهش حاضر در جدول شماره  5آورده شده است.
جدول .0ويژگیهای فردی مصاحبهشوندگان
سمت

تعداد
کل

مدير

51
500%

تحصیلات
هیئت

دکتر

علمی

تخصصی

رشته

لیسانس

مديريت

اقتصاد/مديريت

ورزشی

9

7

52

6

56

2

42/22%

12/22%

72/22%

52/22%

70%

60%

بنابراین ،با انجام  51مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری ،به مصاحبهها پایان داده شد .مصاحبههای انجام
شده به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساختگرا که توسط چارمز )6002( 5معرفی شده است
( ،)59مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .همچنین مفاهیم روایی و پایایی معانی متفاوتی در دادههای کیفی
دارند .اسکینر و ادواردز )6007( 6به جای روایی ،پیشنهادی میکنند با توجه به اهداف و ویژگیهای
متفاوت تحقیقات کیفی ،برای اطمینان از مفهوم اعتبار ،2تلاش گردد این مهم از طریق درگیری طولانی
1

. Charmaz
. Skinner & Edwards
3
. Credibility
2
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مدت ،مشاهده پایدار ،چک کردن با مشارکتکنندگان در تحقیق و مثلثسازی حاصل شود ( .)57گلیزر
نیز بیان میکند که مثلثسازی یکی از ابزارهای است که استفاده از آن میتواند راهی برای قضاوت در
مورد قوت و صداقت تحقیق باشد ( .)57روشهای استفاده شده جهت رواسازی تحقیق حاضر در جدول
شماره  6ارایه شده است.
جدول  .2روشهای استفاده شده جهت رواسازی تحقیق حاضر
درگیری طولانی مدت

جهت افزایش حساسیت نظری ،مشارکت عملی و ارتباط با
مشارکتکنندگان برای ارزیابی برداشتهای محقق صورت گرفت.

بازرسی مجدد مسیر کسب

بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده برای پیشگیری از
سوگیری و اطمینان از صحت آنها توسط محقق صورت گرفت.

چک کردن با مشارکتکنندگان

بررسی اطلاعات به دست آمده به کمک گروه تحقیق و نظرسنجی از
مصاحبه شوندگان در خصوص نتایج انجام گرفت.

مثلث سازی

از سه گروه از منابع جمعآوری دادهها )5مصاحبه)6 ،ادبیات و مبانی
نظری شامل (مقالات ،پایاننامهها و گزارشها به روز دنیا در زمینه
توسعه ورزش و بررسی مدلها و ساختارهای توسعه ورزش برخی
کشورها مانند چین ،استرالیا ،ژاپن ،سنگاپور ،آلمان ،کانادا)،
اسناد/مدارک (برنامه اول الی پنجم توسعه ،سند چشم انداز  60ساله
جمهوری اسلامی ایران ،طرح جامع توسعه ورزش) استفاده شد.

مقايسه مستمر

مقایسه دادههای به دست آمده از منابع مورد بررسی با سایر منابع در
تمام طول تحقیق صورت گرفت.

اطلاعات

در این تحقیق بنا بر پیشنهاد محققان (فلیک6054 ،5؛ چارمز )6054 ،معیار پایایی قابلیت اعتماد به
دادهها و روش اجرای تحقیق در نظر گرفته شد و از طریق تلاش در اطمینان از انتخاب دادههای شایسته
تحلیل ،مقایسه نظاممند میان دادههای حاصل از منابع چندگانه ،مستندسازی و گزارش دقیق و مفصل
دادهها انجام گردید ( .) 65،60برای اطمینان از پایایی تحقیق حاضر از فرمول درصد توافقات نیز استفاده
شد .برای این کار ،از یک همکار پژوهشی درخواست شد تا در پژوهش مشارکت کند .سپس پژوهشگران
به همراه همکار پژوهشی ،سه مصاحبه را کدگذاری کردند .میزان توافق بین کدگذاران  72/62درصد بود.
با توجه به اینکه میزان پایایی ،بیشتر از  20درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید قرار گرفت
و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است.

.Flick

1
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یافتههاي تحقيق
داده های بدست آمده ،به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساختگرا که توسط چارمز ()6002
معرفی شده است ( ،)59مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در جداول شماره  2و  4به ترتیب راهنمای
کدگذاری و نحوه استخراج نکات کلیدی از منابع ارایه شده است.
جدول  .3راهنمای کدگذاری
وسايل و ادوات مورد نیاز

کد

منبع

IN-M

مصاحبه با مدیران

وسایل ضبط و ثبت

IN-T

مصاحبه با اعضای هئیت علمی

وسایل ضبط و ثبت

DO

ادبیات و مبانی نظری ،اسناد و
مدارک

کاربرگها ،فهرستبرداری و چک لیستها

کدگذاری در نظریه مبنایی یا رویکرد ساختگرا ،شامل حداقل دو مرحله میباشد :کدگذاری اولیه و
کدگذاری متمرکز .همچنین در این رویکرد از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز
استفاده میشود .کدگذاری اولیه یا باز تجزیه مجموعه دادههای گردآوری شده به کوچکترین اجزا مفهومی
ممکن است ( .)59در این مرحله از تحقیق ،از حدود  700جمله پیادهسازی شده از مصاحبهها ،ادبیات و
اسناد مربوطه ،بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط حدود  472نکته کلیدی از این دادهها به دست
آمد که در قالب  592کد اولیه 20 ،مفهوم و  66مقوله تعریف شد .بعد از اینکه کدگذاری اولیه انجام شد
و مسیرهای تحلیلی لازم به وجود آمد ،آنگاه میتوان کدگذاری اولیه را برای ترکیب و توضیح قطعات
بزرگتر دادهها به کار گرفت .کدگذاری متمرکز به معنای استفاده از مهمترین و یا پرتکرارترین دادههای
اولیه میباشد ( .)59در این مرحله  66مقوله به دست آمده در مرحله قبلی به  2کد متمرکز تبدیل شد.
در جدول شماره  1فرآیند کدگذاری متمرکز ارایه شده است.
جدول .0کدگذاری متمرکز
نشانگرها

مقوله ها

IN-T-4,IN-M-1,IN-M-6, IN-M-2, DO5, IN-T-7,
IN-M-5, IN-M-4
DO5,IN-T-4,IN-M-6,DO11,DO3,
DO4,DO10,IN-M-1,DO9

فرآيند جذب

کد متمرکز
شده

IN-M-4, IN-T-4, DO8

فرآيندها

فرآيند نگهداری
استعداد
فرآيند نگهداری
مشارکت ورزشی

IN-M-1, IN-M-2,IN-T-1,DO11,DO3,IN-M6,DO9,IN-T-4, DO5
DO3,IN-M-1,IN-T-4, DO4, IN-T-2, DO11, INT-3

فرآيند پرورش نخبه
توسعه سامانه انسانی

رويهها
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IN-M-3, IN-M-2, DO4,IN-T-7 ,DO11, IN-T2,DO4 ,IN-T-4, DO5,IN-T-1,DO3
IN-T-7, DO5,IN-T-3,DO11, DO4,IN-M-1, INM-2,DO3, IN-M-4,IN-T-8
IN-T-1,DO3, IN-T-7

توسعه مديريت
توسعه نظام مالی
توسعه تجهیزات و
تسهیلات

DO5,IN-M-1,DO11, IN-M-5, IN-T-7,DO4

توسعه فرهنگی

DO5,IN-M-1,IN-T-4,IN-T-8,DO3, IN-T-7

توسعه نهادی

IN-M-2,IN-T-4, DO4, IN-T-7,DO3, DO5

ترويج

IN-T-2,DO11,DO3,IN-M-6

توسعه سیستم
رقابت

IN-T-2,DO12 ,DO3,IN-T-1,IN-T-5,DO11

نظام بازخور

نظام بازخور

DO7,IN-T-4,IN-M-1,IN-T-8, IN-M-3, IN-M5,IN-T-5,IN-M-6
IN-T-5,IN-T-8,IN-M-1, IN-M-5,,IN-T-4,IN-T1,IN-M-6,IN-M-7,DO7 , IN-T-2,DO8, IN-M2,IN-M-1,IN-T-3
IN-T-2,IN-M-1,IN-T-3, IN-M-3,IN-T-4,DO7 ,
IN-M-5,IN-T-8,IN-T-5,IN-M-7,DO2
IN-T-4, DO4,DO3, IN-M-3, IN-M-2,IN-T-3,
IN-T-2

ذینفعان کلان

ذینفعان

ذینقعان میانی
ذینفعان خرد
پیامد فرهنگی -

پیامدها

اجتماعی

DO4,IN-T-2 ,IN-T-4,DO3

پیامد اقتصادی

IN-T-4, DO4,DO3, IN-T-2

پیامد سیاسی

IN-T-5,DO8

بستر فرهنگی -

بسترها

اجتماعی
IN-T-5, DO5,DO2,DO8

بستر اقتصادی

DO5, DO4,I,IN-T-5,DO3,IN-T-8

بستر سیاسی -
حقوقی

کدگذاری نظری :کدگذاری نظری ،سطحی پیچیده از روند کدگذاری است .این کدها نه تنها روابط بین
کدها را مفهومسازی میکنند ،بلکه داستان تحلیلی را به سمت نظری پیش میبرند (.)59

مدل توسعة ورزش ايران با تأکید بر ذینفعان ،رويهها و فرايندها

شکل  .0فرآيندهای توسعه ورزش ايران

727
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شکل .2مدل توسعه ورزش ايران با تأکید بر ذینفعان ،رويهها و فرآيندها

بحث و نتيجهگيري
در این تحقیق مدلی برای توسعه ورزش ایران مبتنی بر رویکرد سیستمی در پنج بخش؛ ورودی (ذینفعان
و رویه ها) ،پردازش (فرآیندها) ،خروجی (نتایج و پیامدها) ،نظام بازخور (نظام کنترل و ارزشیابی) و محیط
سیستم (بسترهای توسعه) طراحی شد .از آنجا که توسعه ورزش محصول یک عامل تنها نیست و محصول
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عوامل متعددی است که تأثیر و تأثر آنها در این رابطه با هم نقش آفرینی میکنند ،بنابراین ناگزیر از اتخاذ
یک رویکرد سیستمی در مطالعه مقوله توسعه ورزش خواهیم بود .نظریه سیستمی در مدیریت ،یک روش
تفکر در مورد سازمانهاست که به مدیران چارچوبی را ارایه میدهد که به کمک آن قادر خواهند بود نگاه
جامعتر بر مسائل مختلف داشته باشند .اولین و شاید اساسیترین اصل نظریه سیستم بیان میکند که کل
سیستم از مجموع قطعات آن متفاوت است .کل چیزی بیشتر از مجموع قطعات آن نیست ،اما دارای خواص
مختلف است ( .)66این موضوع اعتبار اتخاذ یک رویکرد اکولوژیکی و جامع را در توسعه ورزش روشن
میسازد .یکی دیگر از اصول اساسی نظریه سیستم این است که تعاملات بین بخشهای یک سیستم ،خود
را در قالب الگوهایی نشان میدهند ( .)66این موضوع برای سیستم توسعه ورزش به این معنی است که
منابع محیطی به عنوان ورودی سیستم باید براساس چارچوب و ضوابط مشخص و صحیحی تعریف،
سازماندهی و در فرآیندهای توسعه ورزش به کار گرفته شوند .از اصول اساسی دیگر نظریه سیستم تأکید
بر ماهیت چرخهای (بازخور) است ( .)66در رابطه با سیستم توسعه ورزش این موضوع به معنی نوعی
خودتنظیمی یعنی سازگاری با تغییرات محیطی و حفظ پایداری و ثبات است .در مجموع ،به صورت کلی،
میتوان اجزاء مدل توسعه ورزش را بر اساس اجزاء یک سیستم چنین تعریف و توجیه نمود.
ورودی :هر سیستم از محیط خود ورودیهایی را به شکل گوناگون دریافت میکند .زیرا برای ساخت و
ادامه حیات و نیز رشد و توسعه کمی و کیفی به آن نیازمند است ( .)62برای توسعه کمی و کیفی ورزش
نیز نیاز به ورودیهایی است که بر اساس یافتههای برآمده از این تحقیق ،این ورودیهای معادل دو
دستهبندی (ذینفعان و رویهها) میباشد .به عبارت دیگر ،این ورودیها به دنبال پاسخگویی به این سؤال
هستند که چه کسانی ،چه کارهایی را باید برای تحقق توسعه ورزش انجام دهند؟ این ورودیها برای
توسعه ورزش ضروری هستند ولی موفقیت آن را تضمین نمیکنند .بر اساس نتایج به دست آمده از این
تحقیق ،ذینفعان توسعه ورزش در ایران در سه سطح کلان ،میانی و خرد شناسایی شدهاند و شامل
ذینفعان کلان ،ذینفعان میانی و ذینفعان خرد میباشند .ذینفعان کلان شامل حاکمیت ،قوای سهگانه
و نهادهای فراقوهای و در مجموع سیاستگزاران ورزشی میباشند .ذینفعان میانی شامل سازمآنهای
مرتبط با ورزش که در دو طبقة ( -5سازمآنهای ورزشی از جمله وزارت ورزش ،فدراسیونها ،باشگاهها،
هیأت های استانی و شهرستانی ،کمیته ملی المپیک و پژوهشگاه علوم ورزشی و  -6سازمآنهای غیر
ورزشی مرتبط با ورزش از جمله وزارت بهداشت و درمان ،وزارت علوم ،تحقیقات فناوری ،وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروی مسلح ،وزارت تبلیغات و ارشاد اسلامی ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان هلال احمر،
سازمان صدا و سیما ،انجمنهای مردم نهاد ،شهرداریها و بخشهایخصوصی فعال در ورزش) میباشند
و ذینفعان خرد شامل مشارکتکنندگان (مصرفکنندگان) ورزشی میباشند که در دو گروه (-5
مشارکتکنندگان حقیقی ورزش از جمله نخبگان ورزشی ،نخبگان اجرایی و مدیریتی ،عامه
مردم/خانواده/شهروندان ،مدیران ورزشی ،سهامداران ،پرداختکنندگان مالیات ،حامیان ،تماشاگران ،فارغ
التحصیلان ورزشی ،دانشجویان ورزشی ،اساتید ورزشی ،تکنوکراتهای اداری ورزش (کارکنان)،
تکنوکراتهای فنی ورزش (ورزشکاران ،مربیان ،داوران) ،تکنوکراتهای حقوقی ورزشی ،صاحبان کسب و
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کارهای کاذب (دلالی ها ورزشی) ،فروشندگان کالا و تجهیزات ورزشی ،خریداران کالا و تجهیزات ورزشی،
گروههای داوطلبی ،حامیان اجتماعی و  -6مشارکتکنندگان مجازی ورزش از جمله طراحان بازیهای
ورزشی الکترونیکی ،کاربران بازیهای ورزشی الکترونیکی ،فروشندگان بازیهای ورزشی الکترونیکی،
کانونهای هواداری مجازی ،کاربران صفحات مجازی ورزشی و شبکههای اجتماعی) قرار دارند که با
یافتههای سوتریادو و همکاران ( )6007همسویی دارد ( .)52علاوه بر این ،اکثر مصاحبهشوندگان بر نقش
دولت ،باشگاههای حرفهای ،شهرداریها و انجمنهای مردم نهاد به عنوان ذینفعان اصلی توسعه ورزش
در ایران تأکید داشتند.
رویههای توسعه ورزش در این تحقیق خطمشیها و استراتژیهای به کار گرفته شده برای توسعه ورزش
ایران بوده و شامل توسعه سامانه انسانی ،توسعه مدیریت ،توسعه نظام مالی ،توسعه تجهیزات و تسهیلات،
توسعه فرهنگی ،توسعه نهادی ،توسعه سیستم رقابت و ترویج میباشد که با یافتههای استله ()6054
همسویی دارد ( .)5توسعه سامانه انسانی به دنبال فراهم کردن منابع انسانی متخصص و آموزشدیده مورد
نیاز برای توسعه ورزش بوده و شامل ایجاد انگیزش ،گزینش صحیح ،افزایش چرخه عمر در طول مراحل
جذب ،نگهداری و پرورش ،فراهم کردن همه نرمافزار و سختافزارهای مورد نیاز و توسعه سیستم علمی
– آموزشی لازم برای توسعه منابع انسانی میباشد .آرمسترانگ ( )6002منابع انسانی را مهمترین عامل
در سازمان معرفی کرده است که می تواند سایر منابع سازمان از جمله منابع مالی ،زیرساختی را به شکل
مثبتی تحت تأثیر قرار دهد ( .)64علاوه بر این توسعه سیستم مربیگری به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی
توسعه سا مانه انسانی در این تحقیق شناخته شده و شامل ارتقاء کیفیت سیستم آموزشی مربیان ،ایجاد
سیستم نظاممند ارایه گواهینامه های مربیگری ،ایجاد بانک اطلاعات مربیان ،استفاده از الگوی شایستگی
برای انتخاب مربیان ،مشخص کردن معیارهای شایستگی ،نظارت و ارزیابی از سوی فدراسیونها ،تغییر
رویکرد در پرورش مربیان و سرمایهگذاری برای توسعه آنها و در نهایت تأمین مالی مربیان و ترویج
حرفهایگری میباشد .در کشور نیوزلند ،توسعه مربیگری مبتنی بر بهبود مستمر از طریق یکپارچگی مؤثر
و فزاینده سه عنصر مهارت ،دانش و ادراک در عملیات مربیگری است ( .)61در حالی که نگاهی به داخل
کشور در این زمینه ،حاکی از فقدان یک ساختار سیستماتیک برای توسعه مربیان نخبه ورزشی میباشد
که نیاز به استفاده از مربیان خارجی را با هزینههای مالی نجومی و هزینههای فرهنگی خاص خود ،به
کشور و جامعه ورزشی تحمیل کرده است .رویه بعدی توسعه مدیریت میباشد که شامل توانمندسازی
مدیران از طریق طراحی برنامههای آموزشی رشد مدیران و کسب دانش لازم برای انجام وظایف مدیریتی
به شکل علمی و اصولی ،درک اهمیت سیاستگذاری صحیح ،داشتن چشمانداز روشن و استراتژیک و
ارتقاء کیفیت استراتژهای ملی در این حوزه ،درک اهمیت برنامهریزی صحیح ،تشکیل کمیتههای
تصمیمگیری و تصمیم سازی و استفاده از تجارب مشاوران در کنار ایجاد ساختارهای چابک ،متمرکز و
تخصصی و برقراری ارتباط و هماهنگی بین سطوح مختلف مدیریت ورزش کشور و ذینفعان مربوطه از
طریق ایجاد یک شبکه جامع اطلاعاتی و ارتباطی میباشد .مدیریت ورزش به عنوان پایهای برای توسعه
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ورزش هر ملتی عمل میکند .اهمیت مسائل مدیریتی در توسعه ورزش به قدری است که ونکاتیسوارلو
( )6050عنوان میکند دو دلیل عمدهای که آهنگ تلاشهای توسعه ورزش را در نیجریه کند کرده است،
مدیریت و سرمایهگذاری میباشد ( .) 62برای داشتن مدیریت موثر در حوزه ورزش ایران به نظر میرسد
بهتر باشد در ابتدا فلسفه روشنی برای آن تعریف شود به این معنا که اهمیت و ارزش توسعه ورزش برای
همه اقشار جامعه به ویژه مدیران ورزشی روشن بوده و درک شود و بعد از آن استراتژیها و فرآیندهای
کاری مربوطه تعریف شود .توسعه نظام مالی یکی دیگر از رویههای توسعه ورزش در ایران است و مؤلفههای
آن شامل درک ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه ورزش ،توزیع مناسب منابع مالی ،شناسایی و توسعه
تأمینکنندگان این منابع ،و درآمدزایی میباشد .کیم )6050( 6حمایت مالی را عمدهترین عامل توسعه
ورزش میداند( .)69همچنین بوچر )5797( 2اظهار میدارد تأمین بودجه کافی برای توسعه مؤثر ورزش
امری ضروری است ( .)67در ایران ،نگاه عمومی به فدراسیونهای ورزشی و وابستگی آنها به بودجه
دولتی ،چالشی است که ورزش کشور با آن م واجه است .از سوی دیگر توزیع مناسب منابع مالی نیز از
مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد .مصاحبهشونده ( )IN-M-5در این راستا چنین عنوان
میکند" :بودجه ورزشی در کشور درست تدوین ،هزینه و نظارت نمیشود" .توسعه تجهیزات و تسهیلات
یکی دیگر از رویههای شناخته شده برای توسعه ورزش ایران است که به دنبال فراهم کردن زیرساختهای
فیزیکی توسعه ورزش در سه بخش توسعه ورزش نخبه ،توسعه استعدادهای ورزشی و توسعه مشارکت
عمومی در ورزش میباشد .نتایج این بخش تحقیق با یافتههای گاگن )6055( 4و اوکاکا و گابریل)6051(1
همسویی دارد ( .) 20،67توسعه فرهنگی رویه بعدی شناسایی شده برای توسعه ورزش در ایران است و
شامل بسترسازی فرهنگی ،تغییر نگرش و آمادهسازی ساختارهای فکری ،اصلاح نظام ارزشی و سبک
زندگی میباشد .الگیانی 2و همکاران ( )6055گزارش کردهاند سطوح فعالیت بدنی افراد به توسعه فرهنگی
و اقتصادی کشورها بستگی دارد ( .)25در ایران به نظر میرسد موانع فرهنگی و به خصوص مسائل
شناختی محکمترین سد پیش روی بحث توسعه ورزش میباشد .مصاحبهشونده ( )IN-M-1در رابطه با
ریشه عدم مشارکت ورزشی چنین نظر داده است" :مشکل ما در عدم مشارکت مردم در ورزش بیشتر از
بعد اقتصادی به بعد فرهنگی برمیگردد"  .توسعه نهادی رویه دیگر شناسایی شده برای توسعه ورزش در
کشور می باشد و شامل نهادسازی ،توسعه کیفی آموزش و پرورش ،توسعه باشگاههای حرفهای ،توسعه
آکادمیهای ورزشی ،توسعه مدارس ورزش و توسعه نهادهای داوطلبی میباشد ،اما مشاهده میشود برخی
از این نهادها مانند آموزش و پرورش ،مدارس ورزش ،آکادمیهای و حتی باشگاه ورزشی در کشور به لحاظ
کیفی و کمی در حد مطلوبی قرار ندارند و یا تعاملات بین آنها خیلی نزدیک و تغذیه کننده یکدیگر
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نیست به گونهای که بتواند مانند زنجیره تأمین ورزشکار آنها را از سطح محلات و مدارس تا سطح
باشگاهی توسعه و رشد دهند .از سوی دیگر خلاء نهادی از مواردی دیگری هست که گاهی در حوزه توسعه
ورزش احساس میشود و نیاز به نهادسازی را در این حوزه ایجاد میکند .برای مثال ضرورت وجود یک
نهاد ناظر بر نحوه هماهنگی و تعامل بین ذینفعان توسعه ورزش از این دست میباشد .ترویج رویه بعدی
شناسایی شده برای توسعه ورزش در ایران است و شامل چهار مؤلفه اطلاعرسانی و آگاهسازی ،تشویق،
بستههای حمایتی (حمایت تحصیلی ،پزشکی ،تغذیهایی ،مالی ،شغلی و بعد آسیبدیدگی) و ترویج با
محتوای رسانهایی میباشد .اوگوا ،)6052( 1ادیم 6و همکاران ( )6052و عربنرمی ( )5271در مطالعات
خود بر نقش مؤثر رسانه در توسعه ورزش اشاره کردهاند ( .)26-24رسانههای جمعی در ایران ،با وجود
تأثیر در توسعة فرهنگی ورزش کشور ،توجه مناسب و مطلوبی به این مسأله ندارند و بیشتر برنامههای
ورزشی رسانهها دربارة ورزش قهرمانی و حرفهای است و کمتر به ورزش همگانی توجه شده است ( .)21در
نهایت توسعه سیستم رقابت رویه آخر شناسایی شده برای توسعه ورزش در کشور میباشد و شامل ایجاد
فرصت برگزاری طیفی از رقابتها از سطوح آماتور تا سطوح حرفهای میباشد .یافتههای این بخش با نتایج
مطالعات آستله ( )6054و ساتیریادو ( )6001همسویی دارد ( .)50،5رقابت فرصت ظهور و بروز استعداد
ورزشی است .در واقع ،یک نظام انگیزشی است که میتواند در طیفی گسترده طراحی و با اهداف مختلف
مد نظر قرار گیرد .برگزاری رقابت و مسابق ات قلب توسعه ورزش است و گرفتن میزبانی رویدادها عامل
مهم توسعه سیاستهای ورزشی ،سرمایهگذاری در ورزش ،فرصتی برای شناساندن کشور و ایجاد غرور
ملی در شهروندان و فرصتی برای شناسایی ورزشکاران مستعد میباشد .لذا ایجاد نظام ملی مسابقات،
داشتن لیگهای منظم در تمام سطوح و برگزاری رقابتهای با کیفیت از مسائلی است بیشتر باید در
کشور مد نظر قرار بگیرد.
پردازش :عبارت از تغییرات یا فعل و انفعالاتی است که سیستم روی دادهها انجام میدهد تا نتایج به اشکال
مطلوب به محیط ارایه گردد ( .)62در مدل ارایه شده برای توسعه ورزش ایران ،پردازش معادل سه فرآیند
جذب ،نگهداری و پرورش می باشد .در این تحقیق این فرآیند در قالب سه مرحله ورودی ،پردازش و
خروجی تعریف شده است .در مرحله ورودی فرآیند جذب ،هر فردی با هر سن (نونهالان ،نوجوانان ،جوانان،
سالمندان) ،هر جنس (بانوان و آقایان) و هر توانمندی جسمی (سالم ،معلول) بدون هیچ محدودیتی
میتواند جذب ورزش شود .بر اساس چارچوب ارایه شده توسط رووی 2و همکاران ( )22( )6052و نظر
متخصصان حاضر ،مرحله پردازش فرآیند جذب توسعه مشارکت ورزشی میباشد که شامل تعامل چهار
فاکتور فردی (دانش ،نگرش ،رفتار ،باورها ،موانع درکشده ،انگیزه ،لذت ،خودکارآمدی ،مهارتها ،سطح
تحصیلات ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد ،وضعیت شغلی) ،فاکتورهای محیط اجتماعی (خانواده مانند
تأثیر سطوح فعالیتهای فیزیکی والدین و سایر اعضای خانواده ،حمایت خانواده ،همسالان ،نهادها و
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سازمانها مانند مدارس ،محلهای کار و سازمانهای اجتماعی ،دسترسی به شبکههای پشتیبانی اجتماعی،
تأثیر دیگران مهم مانند معلمان و مربیان ،هنجارهای جامعه ،پس زمینههای فرهنگی ،وضعیت اجتماعی
و اقتصادی جامعه) ،فاکتورهای محیط فیزیکی (عوامل طبیعی مانند آب و هوا و یا جغرافیای محل زندگی،
دسترسی به امکانات مانند پارکها ،زمینهای بازی ،زمینهای ورزشی ،ورزشگاهها ،زیباییشناسی یا
کیفیت ادراکشده امکانات و یا محیط طبیعی ،ایمنی مانند میزان جرم و یا میزان ترافیک ،طراحی شهری
مانند اتصالات خیابآنها ،تراکم مسکن) ،سیاستها و مقررات (سیاستهای برنامهریزی شهری ،سیاست
حمل و نقل فعال ،سیاستهای آموزشی مانند تعیین وقت برای کلاسهای ورزشی ،سیاستهای مالی،
سیاستهای ورزشی ،سیاستهای بهداشتی ،سیاستهای زیست محیطی ،سیاستهای محل کار) ،به علاوه
طیفی از استراتژیها توسعه مشارکت میباشد .در نهایت خروجی فرآیند جذب نیز شامل شناسایی افراد
مستعد و افزایش مشارکت ورزشی افراد جامعه میباشد که به عنوان ورودی فرآیند نگهداری محسوب
می شوند .فرآیند نگهداری دومین فرآیند توسعه ورزش در ایران میباشد و با توجه به دو خروجی فرآیند
جذب شامل دو فرآیند نگهداری مجزا (فرآیند نگهداری مشارکت ورزشی جامعه و فرآیند نگهداری
استعداد) می شود .فرآیند نگهداری مشارکت ورزشی جامعه در قالب سه مرحله ورودی ،پردازش و خروجی
تعریف شده است .با توجه به یافتههای لایتاکاری 5و همکاران ( )5772در معرفی دو محیط یادگیری و
محیط نگهداری برای حفظ رفتار ورزشی ( )29و با توجه به نظر متخصصان حاضر در تحقیق ،ورودی این
فرآیند شامل اتخاذ دو رویکرد تقویت محیط یادگیری و تغییر محیط نگهداری میباشد .محیط یادگیری،
محیط کنترل شده برای اهداف یادگیری و کسب مجموعه مهارتها و پاسخهای مرتبط با رفتار ورزشی
میباشد که بر فرد تمرکز دارد .د ر مقابل محیط نگهداری ،محیط زندگی معمولی با تغییر خلق و خوها،
استرسها ،وسوسهها و دیگر نیروهای متضاد با رفتار ورزشی میباشد که نیازمند تغییر مناسب برای
نگهداری و استمرار رفتار ورزشی میباشد و بر محیط تمرکز دارد .مرحله پردازش این فرآیند شامل بهبود
مهارتهای فردی (به خصوص مهارتهای شناختی) و مهندسی اجتماع میباشد .ارتقاء مهارتهای فردی
باعث بهبود توانایی و اعتماد فرد برای استمرار رفتار ورزشی و مستقل شدن رفتار ورزشی فرد از تأثیرات
محیط بیرونی میشود .رویکرد مهندسی اجتماعی در این تحقیق به معنی اصلاح رفتار از طریق سازماندهی
مسائل محیطی و اجتماع جهت تقویت مثبت فعالیتهای فیزیکی مرتبط با سلامت بوده و شامل ایجاد
فضای محیطی مناسب و سازماندهی شبکهها و برنامههای حمایتی از فعالیتهای ورزشی فردی و گروهی
و حمایت دولت ،رسانهها ،خانوادهها ،دوستان برای حفظ و استمرار رفتار ورزشی افراد جامعه میباشد .به
عبارت دیگر بیشترین تمرکز مهندسی اجتماع بر فرهنگسازی است .نیگ 6و همکاران ( )6007نیز در
مطالعات خود مدل نگهداری فعالیت فیزیکی 2را با توجه به فاکتورهای روانشناختی و فاکتورهای زمینهای
مثل محیط زندگی ارایه کردهاند که با یافتههای تحقیق حاضر همسویی دارد ( .)27فرآیند نگهداری
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استعداد نیز در این تحقیق در قالب سه مرحله ورودی ،پردازش و خروجی تعریف شده است .بعد از
شناسایی استعدادها در فرآیند جذب ،استخر(خزانه) وسیعی از استعداد 5به وجود میآید که به عنوان
ورودی فرآیند نگهداری استعداد محسوب میشود و شامل نونهالان و نوجوانانی است که دارای پتانسیل و
استعداد قهرمانی می باشند .همچنین پردازش این فرآیند توسعه استعداد است و شامل منابع توسعه
استعداد (منابع انسانی ،منابع مالی و منابع زیرساختی) ،الزامات توسعه استعداد و استراتژیهای توسعه
استعداد (توسعه استعدایابی از طریق آموزش و تمرین ،طراحی برنامههای تمرینی با ساختار رقابتی،
سرمایهگذاری در آکادمیهای علوم ورزشی ،استمرار در استعدایابی ،طراحی سیستم یکپارچه و منسجم
شناسایی و پرورش استعداد ،شناسایی زود هنگام و توسعه همه جانبه استعداد) میباشد .نتایج این بخش
تحقیق با مطالعات جکوب ،)6054( 6راجر 2و همکاران ( )6050و اسدی و همکاران ( )5272در رابطه با
عوامل مؤثر بر توسعه استعداد همسویی دارد ( .)27-45در نهایت خروجی فرآیند نگهداری استعداد،
نوجوانان و جوانان دارای استعداد نخبگی هستند که به عنوان ورودی فرآیند پرورش به حساب میآیند.
فرآیند پرورش به عنوان آخرین فرآیند توسعه ورزش در ایران میباشد .این فرآیند نیز در قالب سه مرحله
ورودی ،پردازش و خروجی تعریف شده است .ورودی فرآیند پرورش ،افراد مستعد (نوجوانان و جوانان
دارای استعداد نخبگی) میباشند .پردازش این فرآیند شامل به کارگیری استراتژهای توسعه نخبه از جمله
(خدمات مربیگری مدرن ،توسعه برنامه های تمرینی ویژه ،حمایت از ورزشکاران تمام وقت ،استفاده از
تجهیزات تخصصی ویژه ورزش نخبه ،طراحی سیستم رقابت ،اهمیت دادن به علم تمرین ،حمایت مالی
ورزشکاران نخبه) میباشد تا استعدادهای شناخته شده برای سطوح نخبگی را برای دستیابی به بهترین
عملکرد در عرصههای ورزشی ملی و بینالمللی و کسب مدال به ورزشکار نخبه تبدیل کند .یافتههای این
بخش تحقیق با مطالعات نیولند و کلیت )6056( 4و سیفپناهی شعبانی و خطیبی ( ،)5272در بررسی
عوامل مؤثر بر توسعه ورزش نخبگی همسویی دارد ( .)42،46نهایتاً خروجی فرآیند پرورش کسب
موفقیتهای ملی و بینالمللی میباشد .نظر مصاحبهشونده ( )IN-T-4در رابطه با فرآیند پرورش چنین
است" :در فرآیند پرورش ما برنامه ریزی مالی ،روانی ،جسمانی مناسبی برای پرورش ورزشکار مستعد
نداریم".
خروجی (ستاده) :نتایج به دست آمده از فعل و انفعالات و تبدیل و تبادلات داخل سیستم را گویند که به
اشکال مختلف از سیستم به محیط تزریق میشود ( .)62بر اساس یافتههای تحقیق ،مشارکت مستمر
افراد جامعه در ورزش و کسب موفقیتهای ورزشی در عرصه ملی و بین المللی دو نتیجه اصلی به دست
آمده از توسعه ورزش در تحقیق حاضر بوده که در بلندمدت باعث سه دسته پیامد در محیط جامعه
میشود که این پیامدها شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی (بهبود سبک زندگی ،تسهیل اجتماعیسازی،
1
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انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی ،یادگیری زندگی بهتر ،تأثیر مثبت روانی ،شادی) ،پیامدهای اقتصادی
(مشاغل ورزشی ،صادرات ورزشی خالص ،خریدهای ورزشی دولتی ،مخارج مصرف شخصی ،درآمد از طریق
اجاره ،مصارف هواداران و تماشاگران ورزشی ،سرمایهگذاریهای بزرگ ورزشی ،هزینه بازرگانی ورزشی،
بودجه فعالیتها و برنامههای ورزشی ،لوازم و تجهیزات ورزشی ،حقوق مربیان و مدیران ورزشی ،پاداش و
تشویق ورزشکاران و حمایت باشگاهها از مؤلفههای اقتصادی و کسب درآمد ،استادیومها ورزشی و میراث
آنها ،توریسم و جذب گردشگر ،سرمایهگذاری در زیر ساختها و بازسازی و نوسازی شهری و افزایش
سلامتی و کاهش بیماری) و پیامدهای سیاسی (استراتژی قدرت نرم کشور ،آشتی بین دو ملت ،تقویت
روابط بینالمللی ،ابزاری اجتماعی  -سیاسی ،تقویت هویت و غرور ملی) میباشد که با یافتهای کافمن و
والف ،)6050( 1کاوتسوس و زمانسکی ،)6050( 2هونگ ،)6055( 3کوهن و همکاران )6054( 4همسویی
دارد (.)49-44
نظام بازخور :فرآیندی است که در آن بخشی از ستادهها به عنوان اطلاعات به درونداد بازخورانده میشود
و به این ترتیب ،سیستم را خودکنترل میسازد؛ بر اساس یافتههای تحقیق نظام کنترلکننده و ارزشیابی
در مدل توسعه ورزش معادل مکانیزم بازخور در رویکرد سیستمی میباشد و شامل نظارت و ارزیابی
(نظارت بر توزیع بودجه و هزینهها ،نظارت و کنترل بر اجرای سیاستها ،نظارت بر هماهنگی بین ذینفعان
توسعه ورزش و نظارت بر رفاه ورزشکاران نخبه) و بازخوردگیری از پیامدهای توسعه ورزش جهت اطمینان
از طراحی درست فرآیندها و رویههای توسعه ورزش میباشد که با یافتههای آبراهام و همکاران،)6052( 5
فلچر و آرنولد )6055( 6همسویی دارد ( .)47،47ناکارآمدی سیستم ارزیابی یکی از موانع مهمی است که
در این تحقیق خبرگان برآن تأکید کردهاند .معیارهای نادرست مثل (کسب و رنگ مدال) جهت ارزشیابی
مدیران ورزشی ،نامنا سب بودن معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سطوح و جایگاههای مختلف،
همچنین عدم ارزیابی پیوسته و مستمر فرآیندهای توسعه ورزش و دادن بازخوردهای لازم ،خلاء یک
سیستم گزارش دهی منظم و سالیانه از موانعی است که بر سر راه تحقیق توسعه ورزش در ایران دیده
میشود.
محیط  :عوامل محیطی سیستم توسعه ورزش در این تحقیق شامل بسترهای فرهنگی – اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی  -حقوقی میباشند که هم از روند توسعه ورزش تأثیر میپذیرند و هم برآن تأثیر
میگذارند .بستر فرهنگی – اجتماعی شامل مؤلفههای کلان فرهنگی  -اجتماعی جامعه (مانند نگرش
درباره نحوه گذراندن زمان بیکاری ،میانگین سطح تحصیلات افراد جامعه ،روند سالمندی ،نرخ طول عمر)،
نگرش جامعه نسبت به ورزش و عوامل فرهنگی  -اجتماعی مشارکت ورزشی (مانند تأثیر جایگاه اجتماعی
1
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در مشارک ت ورزشی ،میزان همراهی و مشارکت اعضای خانواده و وضعیت فرهنگی -اجتماعی خانواده)
میباشد که با یافتههای اوجا و همکاران )6051( 1و صفاری ( )5275همسویی دارد ( .)10،52بستر
اقتصادی شامل مؤلفههای کلان اقتصادی جامعه (مانند سیاستهای پولی ،روند تولید ناخالص داخلی ،نرخ
تورم ،ارزش دلار ،نوسانات قیمت) و تأثیر وضعیت اقتصادی جامعه و دولت بر میزان مشارکت ورزشی
میباشد .مطالعات فارل و همکاران )6054( 2و شکیج و هوداک )6055( 3به تأثیر وضعیت اقتصادی بر
مشارکت ورزشی تأکید دارند ( .)16،15بستر سیاسی – حقوقی شامل مؤلفههای کلان سیاسی کشور
(مانند ثبات حکومت ،انتخابات) ،تأثیر شرایط سیاسی کشور بر توسعه ورزش ( مانند نگرش مقامات به
توسعه ورزش ،محیط سیاسی و امنیت لازم برای توسعه ورزش) ،جنبههای حقوقی توسعه ورزش (مانند
ایجاد محاکم خاص رسیدگی به دعاوی ورزشی ،تقویت بسترهای ضعیف حقوقی ،ایجاد نهاد داوری
(حکمیت) در ورزش) و جنبههای قانونی توسعه ورزش (مانند تصویب قوانین ویژه برای تیمهای حرفهای،
تهیه دستورالعمل جستجوی جوانان مستعد ،تدوین قوانین و مقررات کارگشا در جهت افزایش مشارکت
ورزشی ،تدوین قانون بیمه ورزش ،لزوم استفاده از الزامهای قانونی در باب حمایت از توسعه ورزش ،مهیا
کردن بسترهای قانونی تشویق کننده برای حضور بخش خصوصی در ورزش) میباشد .وجود مقررات و
نظامهای کارآمد در زمینه ورزش ،میتواند فرآیند توسعه را تسهیل کرده و ورزش را بر روی ریل پیشرفت
قرار دهد .یکی از نکات مهم در همین راستا ،طولانی بودن فرآیند تصویب قوانین و مقررات و نظامهای
مدیریتی است که عملاً انعطاف پذیری قوانین و مقررات را به حداقل رسانده و امکان سازگاری و واکنش
سریع سازمانهای ورزشی با تحولات روز را به حداقل میرساند .بنابراین استفاده از ظرفیتهای قانونی
نظیر شورای عالی ورزش ،کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در حل
چالش مذکور تأثیرگذار باشد (.)51
به طور کلی ،برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است در ابتدا ذینفعان کلان از جمله دولت و
حاکمیت سیاستهای صحیح و لازم را در این رابطه اتخاذ و ذینفعان میانی از جمله سازمانهایی که به
طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه ورزش نقش دارند این سیاستها را در قالب هشت رویه (توسعه
سامانه انسانی ،توسعه مدیریت ،توسعه نظام مالی ،توسعه تجهیزات و تسهیلات ،توسعه فرهنگی ،توسعه
نهادی ،ترویج ،توسعه سیستم رقابت) و سه فرآیند جذب ،نگهداری و پرورش تعریف و عملیاتی کنند تا به
این ترتیب فرصتها ،ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرفکنندگان حقیقی و مجازی ورزش را
فراهم آورند .همچنین اتخاذ رویکرد سیستمی در ارایه مدل توسعه ورزش یکی از جنبههای نوآورانه تحقیق
و وجه تمایز آن با مدل های موجود در این زمینه است که ضمن مشخص کردن اجزاء و عناصر کلیدی
مورد نیاز برای تحقق اهداف ،نحوه پیوند این عناصر با یکدیگر را روشنتر کرده و زوایای بیشتری را از
مسیری که باید طی شود ،در اختیار متولیان مربوطه قرار میدهد .با توجه به گستردگی موضوع مورد
1
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مطالع ه در این تحقیق تنها سعی شد با یک نگاه جامع عوامل مؤثر بر روند توسعه ورزش در ایران در قالب
 ولی شایان ذکر می باشد که هر کدام از این اجزاء و عناصر شناخته.یک سیستم شناسایی و تدوین شود
شده و هر یک از حلقههای این سیستم خود به تنهایی از مسائلی مهمی هستند که نیاز هست در مطالعاتی
 علاوه بر این نتایج حاصل از این تحقیق میتواند.مستقل به مطالعه دقیقتر و جداگانه آنها پرداخته شود
در بخش سیاستگذاری و برنامهریزیهای بلندمدت برای توسعه ورزش به کارگرفته شود و در حوزه
.اجرایی هم چشم انداز روشنتری را در اختیار مدیران و متصدیان ورزشی قرار دهد
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Abstract
The aim of this study was to develop the model of sports development in Iran with an
emphasis on the stakeholder, practice and process. In the present research, qualitative
research method based on Grounded theory was used. Also, for data collection,
snowball sampling and semi-structured interviews with 15 elites, who aware of the
subject, were used. The collected data were analyzed by coding the Grounded Theory
with the constructivist approach by Charms (2006). Coding was done in two phases:
initial coding and focused coding. Then theoretical coding was used to form focused
codes. Also the data has been verified periodically by the researcher. The Results
shows that according to the system approach, the model of sports development in Iran
has five parts which include: inputs which include stakeholders (macro, middle and
micro) and practices (development of human system, management development,
development of financial system, development of equipment and facilities, cultural
development, institutional development, Promotion, development of the competition
system), Processes which include three processes of Attraction, Retention (Retention
of talent, Retention of community sports participation) and nurturing, output which
include socio-cultural consequences, economic consequences and political
implications, feedback system (Control and evaluation system), and Ultimately, the
environment which include cultural-social, economic and political-legal grounds. In
fact, this model suggests that for effective development of sport in the country, first,
macro-stakeholders, like the government, must adopt the right policies in this regard,
and the organizations that directly and indirectly paly role in sport development To
define and operate these policies in the form of related practices and processes, in
order to provide the opportunities, structure and context for the participation of
consumers of a system.
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