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 چکیده

ها و فرآیندها در ایران بود. در این پژوهش نفعان، رویهحاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی تحقیقهدف 

رفی و بگیری گلولهاز روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه

های به دست آمده، به روش کدگذاری داده نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. 51فته با های نیمه ساختاریامصاحبه

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این  ( معرفی شده است، مورد6002گرا که توسط چارمز )نظریه مبنایی با رویکرد ساخت

ز کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام شد. سپس ا

ها توسط محقق انجام متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به جهت اطمینان از صحت آن

دهد با توجه به رویکرد سیستمی مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی های پژوهش نشان میگرفت. یافته

)توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات  هاان )کلان، میانی و خرد( و رویهنفعشامل ذی

و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت.(، پردازش شامل سه فرآیند جذب، نگهداری 

اجتماعی، پیامدهای  –خروجی شامل پیامدهای فرهنگی  )نگهداری استعداد، نگهداری مشارکت ورزشی جامعه( و پرورش،

 –اقتصادی و پیامدهای سیاسی، نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و نهایتاً محیط شامل بسترهای فرهنگی 

نفعان برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذیباشد. به نظر می رسد حقوقی می -اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

هایی که به طور مستقیم و های صحیح و لازم را در این رابطه اتخاذ و سازمآنکلان از جمله دولت و حاکمیت سیاست

های مربوطه تعریف و عملیاتی کنند تا و فرآیند هاها را در قالب رویهستغیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند این سیا

 کنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.مصرف ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکتبه این ترتیب فرصت
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 مقدمه
ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و ابزاری برای تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شناخته  امروزه

(. واضح است که دستیابی به این کارکردها )تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( در سایه 5شود )می

طالعاتی از المللی خواهد بود. توسعه ورزش به عنوان یک حوزه مهای ملی و بینتوسعه ورزش در عرصه

مورد توجه محققان قرار گرفته است. در بازبینی تاریخچه آکادمیک توسعه ورزش، این موضوع،  5790سال 

های مختلف توسط افراد مختلف تفسیر شده است مفهومی بحث برانگیز و چندوجهی است که به روش

های ورزش و ختلف واژهای و م(. ریشه تفاسیر مختلف مفهوم توسعه ورزش به خاطر تعاریف سلیقه2،6)

 ز،ا شوند و درج حروف ربط مختلف )در،توسعه و نحوه قرارگیری این دو واژه در کنار هم وقتی ترکیب می

اندازی که در اغلب معانی توسعه ورزش به آن (، اما چشم5ها است )( بین آن و عنوان، به طریق، از برای،

( 5772) 1(. ادی4ا و مزایای مشارکت ورزشی است )هاشاره شده است، درباره مشارکت و ارتقاء فرصت

ها برای مردم در تمام سنین برای شرکت کردن، بهتر شدن و داند که فرصتتوسعه ورزش را فرایندی می

( توسعه ورزش را نوعی مداخله 6007) 6(. کرایر1پیشرفت با هر میزان  علاقه و سطح توانایی فراهم شود )

هایی برای تشویق هایی است که فرصتای از اصول، فرایندها و رویهمجموعهداند که دارای اجتماعی می

های فیزیکی در تمام سطوح و مراحل زندگی ها برای شرکت در ورزش و فعالیتمردم و برانگیختن آن

های ورزشی مرتبط، دارد برای توسعه ورزش یکسری فرصت( اظهار می6054) 3(. استله2کند )ایجاد می

قیمت مناسب بدون در نظر گرفتن سن، توانایی، علاقه، قومیت یا جنسیت به صورت پایدار جذاب و با 

های لازم برای ارایه خدمات با کیفیت بالا و تجارب ایجاد شود تا مردم در یک محیط حمایتی که زیرساخت

ن د راضی کرداندرکاران ورزشی بایبالا را دارد، لذت ببرند و پیشرفت کنند. علاوه بر این؛ دغدغه دست

ش باشد. ها با ورزها و انتظارات مختلف برای درگیری پیوسته آنکنندگان مختلف با نیازها، انگیزهمشارکت

های ورزشی و دسترسی آسان به بنابراین توسعه ورزش به دنبال ایجاد، بهبود، گسترش و حفظ فرصت

(. به طور 5کنندگان ورزشی شود )های درونی و بیرونی برای مشارکتهای است که منجر به ارزشفرصت

هدف سلامت عمومی که شامل مشارکت در ورزش  .5کلی توسعه ورزش بر سه هدف متمرکز شده است: 

کنندگان ورزشی است هدف آموزشی که اشاره به تعالی مشارکت .6باشد. برای حفظ سلامت شخصی می

هدف تعالی عملکرد نخبگان که به  .2ها از طریق بهبود عملکردشان وجود دارد. که احتمال موفقیت آن

(. به همین دلیل 9المللی و سطوح بالاتر رقابت تعریف شده است )های بینشکل کسب موفقیت در صحنه

ر ها قرار گرفته است اما دیک اولویت سیاسی کلی در حاشیه دستور جلسات دولتتوسعه ورزش به عنوان 

ها و فرآیندهای تحقق نفعان، رویهاین میان آنچه که از اهمیت خاصی برخوردار است مشخص بودن ذی

؛ فارمر و 5772های توسعه ورزش )ادی، ها و هرماین موضوع است. با وجود شناخته شده بودن  مدل

                                                           
1 . Eady 
2 . Cryer 
3 . Astle 
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های توسعه ورزش دهند که این هرم(، شواهدی ارایه می6005، 6و همکاران ؛ براهام5772 ،5آرنودن

(. برای مثال این 7،9توانند مسیر توسعه ورزش را به طور کامل پوشش داده و مشخص کنند )نمی

های ورزشی در توسعه یا حمایت از مراحل مختلف توسعه دهند که چگونه سازمآنها توضیح نمیچارچوب

ها کسانی که در توسعه ورزش مشارکت دارند، نحوه این رزش نقش دارند. علاوه بر این، این چارچوبو

های (. لذا احساس می شود که در پاسخ به ضعف مدل7گیرند )مشارکت و نتایج مربوطه را نادیده می

 سعه ورزش راتر مسیر توتوسعه ورزش سنتی و موجود، چارچوب جدیدی باید ارایه شود که به طور دقیق

نشان دهد. بر همین اساس رویکرد مطالعات اخیر، در رابطه با فرآیند توسعه ورزش بر شناسایی عناصر 

های هرمی های جدید قادر به رفع ضعف مدلمهم توسعه ورزش متمرکز شده تا بر اساس آن چارچوب

، 4نفعاناست، سه عنصر ذی( نشان داده 6001) 3سوتریادوهای توسعه ورزش باشد. در این رابطه، یافته

(، سه گام مهم در فرآیند توسعه ورزش استرالیا محسوب 2و مسیرهای توسعه ورزش )فرآیندها 1عملیات

، ( نیز در مطالعه توسعه ورزش بر نقش سه عنصر سیستم6007) 7(. شیلبری و همکاران50شوند )می

توسعه "کتابی تحت عنوان  (6052)7تیمال و پ(. هال4اند )مشی و مسیر توسعه ورزش تأکید کردهخط

ها در این کتاب سیستم، اند. آنرا منتشر کرده "تطبیقی ورزش؛ سیستم، مشارکت و سیاست عمومی

کشور جهان، از جمله انگلیس، ایالات متحده،  66مشارکت و سیاست عمومی توسعه ورزش را در حدود 

نفعان ( نقشی که ذی6051) 9(. همچنین بروس و همکاران55اند )استرالیا، ژاپن مورد بررسی قرار داده

 (. 56اند )توسعه ورزش در مسیر توسعه ورزشکاران نخبه بر عهده دارند را مطالعه کرده

ها ها و فرآیندنفعان، رویهدهد، بر نقش سه عنصر ذینشان می در مجموع، نگاهی به این مطالعات اخیر      

نفعان توسعه ورزش شامل عواملی (. ذی50-52، 7،4ای شده است )در فرآیند توسعه ورزش، تأکید ویژه

شوند که یا علاقه و توان اثرگذاری بر توسعه ورزش را دارند یا در کسب اهداف توسعه ورزش، به نوعی می

نفعان توسعه ورزش دولت یا مقامات قانون کنند ذی( عنوان می6007) 10همکاران و وتریادوسنفع دارند. 

(. 52گیرد )های ورزشی و دیگر افراد مهم مثل ورزشکاران، مربیان و حامیان را در برمیگذار، سازمآن

 محسوبنفعان در فرآیند توسعه ورزش عنصر اصلی کنند که ذیها به این نکته اشاره میهمچنین آن

های توسعه ورزش و تدارک مسیرهای مناسب توسعه شوند که منجر به موجودیت، اجرا و ارزیابی رویهمی

های ورزشی های اجرایی کردن سیاستها و روشهای توسعه ورزش شامل استراتژیشوند. رویهورزش می

                                                           
1 . Farmer & Arnaudon 
2 . Bramham,  Hylton,  Jackson,  & Nesti 
3 . Sotiriadou 
4 . Stakeholder 
5 . Practice 
6 . Process 
7 . Shilbury, Sotiriadou & Green 
8 . Hallmann & Petry 
9 . Brouwers, Sotiriadou  & De Bosscher 
10 . Sotiriadou, Shilbury & Quick 
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(. بروس و همکاران 50ها در توسعه ورزش هستند )های مشارکت آننفعان یا روشاتخاذ شده توسط ذی

شامل سه فرآیند )جذب، نگهداری/ انتقال  5ARTN( نیز مسیر توسعه ورزش را بر اساس چارچوب 6051)

های نفعان توسعه ورزش و رویهها این چارچوب را برای درک بهتر نقش ذیاند. آنو پرورش( معرفی کرده

(. این چارچوب 56دانند )مناسب میها در شکل دادن به مسیرهای توسعه ورزش اتخاذ شده توسط آن

تواند به عنوان یک رویکرد مدیریتی و سازمانی به ( معرفی شده است و می6001) 6اولین بار توسط گرین

( این سه فرآیند را اینگونه تعریف 6052) 3و شیلبری سوتریادو(. 56توسعه ورزش در نظر گرفته شود )

های ورزش و مزایای آن افزایش آگاهی مردم از برنامه اند: فرآیند جذب، فرآیندی است که هدفکرده

ها برای مشارکت در ورزش است. فرآیند نگهداری و انتقال، فرآیندی است مشارکت ورزشی و تشویق آن

شوند تا های توسعه و رویدادها به کارگرفته میها شامل برنامهکه از طریق آن یک طیفی از سیاست

طوح بالاتر ورزش، شناسایی شوند. فرآیند پرورش، فرآیندی است که از ورزشکاران جوان مستعد برای س

های ورزشی ملی و های توسعه، جهت دستیابی به بهترین عملکرد در عرصهها و رویهطریق آن برنامه

 (.7شوند )المللی متناسب با ورزشکاران انفرادی و تیمی طراحی میبین

شورهای مختلف دنیا به منظور دستیابی به توسعه در بخش بر مبنای مطالب بیان شده، تاکنون ک      

های اند. در کشور ایران نیز در سالورزش، در مقاطع زمانی مختلف، استراتژی متفاوتی را به کار گرفته

های متعددی توسط نهادهای مختلف و مرتبط با بخش ورزش طراحی و اجرا شده است، اما گذشته برنامه

(. نگاهی به وضعیت ورزش 54انسجام کافی، از کارایی لازم برخوردار نبوده است ) به دلیل عدم هماهنگی و

 57تنها  6052تا ریو  5747مدال کسب شده در ادوار مختلف المپیک تابستانی از لندن  27قهرمانی )از 

درصد مردم ایران فاقد فعالیت بدنی  21/90( و ورزش همگانی ) 51مدال طلا سهم ایران بوده است )

اند. و کارآمد نبوده دهد مدل توسعه ورزش در ایران به خوبی طراحی نشده(( نشان می51تند )هس

ی به ورزش قهرمانی، تاکنون کمتر به شهای ورزبدنی و رسانه همچنین به علت گرایش مدیران تربیت

(. بعلاوه، مطالعات صورت گرفته در داخل کشور در حوزه توسعه 52) ده استشورزش همگانی پرداخته 

اند و ورزش نیز معمولاً به صورت کلی و جداگانه توسعه ورزش قهرمانی یا همگانی را مد نظر قرار داده

اند که در آن نهادها و افراد کلیدی توسعه ورزش، کمتر با رویکردی یکپارچه به ارایه مدلی جامع پرداخته

ها و فرایندهای مربوطه مشخص شده باشد. همچنین اغلب این مطالعات از نوع تحقیقات کمی بوده رویه

ها را های وارد شده بر این مدلاند و معمولا ضعفهای سنتی توسعه ورزش انجام شدهو بر اساس مدل

و  ای انجام دادههاند. بنابراین ضرورت دارد متصدیان توسعه ورزش در ایران تحقیقات دوبارنادیده گرفته

حی کنندگان، داوطلبان، طراتر طراحی کنند، تنظیم مسیرهایی برای شرکتتر و منسجمفرآیندها را دقیق

های معاصر و منابع حمایتی با پذیر با توجه به پژوهشهای مترقی و انعطافها و رقابتها، قالببرنامه

ها نی یکپارچه که توانایی و ظرفیت انتقال فرصتها از طریق ساختارهای سازماکیفیت و به کارگیری این

                                                           
1 . Attraction, retention, transition and nurturing  
2 . Green 
3 . Sotiriadou  & Shilbury 
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تواند چون نقشه راهی برای متصدیان رسد ارایه چنین مدلی از توسعه ورزش میرا داشته باشند. به نظر می

کند برای تحقق توسعه ورزش در تمام سطوح آن، چه کسانی، چه کاری را مربوطه باشد که مشخص می

تواند ملاک و معیار خوبی برای سنجش و ارزیابی این چارچوب می به چه روشی انجام دهند. همچنین

های هرمی و سنتی توسعه ورزش بوده و یک دیدگاه جدیدی را برای پژوهشگران حوزه ورزش فارغ از مدل

های مالی و غیر مالی گذاری مناسب در این زمینه زیانفراهم کند. واضح است عدم توجه کافی و سرمایه

د که شوایی میهای مستقیم مالی شامل هر هزینهتواند به کشورها تحمیل کند. هزینهمیقابل توجهی را 

های غیرمستقیم مالی شامل افت سلامت عمومی جامعه، حذف شود و هزینهمنجر به تحقق اهداف نمی

شود. لذا، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که مدل هایی از این دست میتصادفی استعداد و هزینه

 ها و فرآیندها چگونه است؟نفعان، رویهعه ورزش ایران با تأکید بر ذیتوس

 

  شناسیروش

پژوهش حاضر جزء تحقیقات کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 

یه های ورزشی و کلهای مدیریت ورزشی، اقتصاد، مدیریت و مدیران سازماناعضای هیئت علمی در حوزه

گیری در این پژوهش گلوله برفی است. ورزشی بود. روش نمونه هایسازمان حوزه در تجربه دارای افراد

های قبلی های جدید به دادهها حاکی از اضافه نشدن دادهمصاحبه، تحلیل داده 51نهایتاً پس از انجام 

فرد  51های فردی بود. ویژگی های مستخرج از دو مصاحبه آخر تکراریبود، چرا که درصد بالایی از داده

 آورده شده است.  5شده در پژوهش حاضر در جدول شماره خبرة مصاحبه

 شوندگانهای فردی مصاحبه. ويژگی0جدول

تعداد 

 کل

 رشته                              تحصیلات              سمت              

هیئت  مدير

 علمی

دکتر 

 تخصصی

مديريت  لیسانس

 ورزشی

 اقتصاد/مديريت

51 9 7 52 6 56 2 

%500 %22/42 %22/12 %22/72 %22/52 %70 %60 

های انجام ها پایان داده شد. مصاحبهمصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، به مصاحبه 51بنابراین، با انجام 

( معرفی شده است 6002) 5گرا که توسط چارمزشده به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت

ی های کیفگرفتند. همچنین مفاهیم روایی و پایایی معانی متفاوتی در داده قرار تحلیل و تجزیه (، مورد59)

های کنند با توجه به اهداف و ویژگی( به جای روایی، پیشنهادی می6007) 6دارند. اسکینر و ادواردز

، تلاش گردد این مهم از طریق درگیری طولانی 2عتبارمتفاوت تحقیقات کیفی، برای اطمینان از مفهوم ا

                                                           
1. Charmaz 
2 . Skinner & Edwards 
3 . Credibility 
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(. گلیزر 57شود )سازی حاصل کنندگان در تحقیق و مثلثمدت، مشاهده پایدار، چک کردن با مشارکت

تواند راهی برای قضاوت در سازی یکی از ابزارهای است که استفاده از آن میکند که مثلثنیز بیان می

های استفاده شده جهت رواسازی تحقیق حاضر در جدول (. روش57شد )مورد قوت و صداقت تحقیق با

 ارایه شده است. 6شماره 

 های استفاده شده جهت رواسازی تحقیق حاضر. روش2جدول 

نظری، مشارکت عملی و ارتباط با  جهت افزایش حساسیت درگیری طولانی مدت

 های محقق صورت گرفت.کنندگان برای ارزیابی برداشتمشارکت

بازرسی مجدد مسیر کسب 

 اطلاعات

بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده برای پیشگیری از 

 ها توسط محقق صورت گرفت.سوگیری و اطمینان از صحت آن

بررسی اطلاعات به دست آمده به کمک گروه تحقیق و نظرسنجی از  کنندگانچک کردن با مشارکت

 انجام گرفت.مصاحبه شوندگان در خصوص نتایج 

(ادبیات و مبانی 6(مصاحبه، 5ها آوری دادهاز سه گروه از منابع جمع مثلث سازی

ها به روز دنیا در زمینه ها و گزارشنامهنظری شامل )مقالات، پایان

ها و ساختارهای توسعه ورزش برخی توسعه ورزش و بررسی مدل

کانادا(، کشورها مانند چین، استرالیا، ژاپن، سنگاپور، آلمان، 

ساله  60اسناد/مدارک )برنامه اول الی پنجم توسعه، سند چشم انداز 

 جمهوری اسلامی ایران، طرح جامع توسعه ورزش( استفاده شد.

های به دست آمده از منابع مورد بررسی با سایر منابع در مقایسه داده مقايسه مستمر

 تمام طول تحقیق صورت گرفت.

 

( معیار پایایی قابلیت اعتماد به 6054؛ چارمز، 6054، 5پیشنهاد محققان )فلیکدر این تحقیق بنا بر 

های شایسته ها و روش اجرای تحقیق در نظر گرفته شد و از طریق تلاش در اطمینان از انتخاب دادهداده

های حاصل از منابع چندگانه، مستندسازی و گزارش دقیق و مفصل مند میان دادهتحلیل، مقایسه نظام

(. برای اطمینان از پایایی تحقیق حاضر از فرمول درصد توافقات نیز استفاده 65،60ها انجام گردید )داده

پژوهشگران  کند. سپس مشارکت پژوهش در تا شد درخواست پژوهشی همکار یک شد. برای این کار، از

درصد بود.  62/72ان کدگذار بین توافق کردند. میزان کدگذاری را سه مصاحبه پژوهشی، همکار همراه به

 گرفت قرار مورد تأیید هاکدگذاری اعتماد قابلیت است، درصد 20از  بیشتر پایایی، میزان کهاین به توجه با

 .است مناسب کنونی مصاحبه تحلیل پایایی میزان که کرد ادعا توانمی و

 

 

                                                           
1 .Flick 
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 ي تحقيقهایافته

( 6002گرا که توسط چارمز )های بدست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساختداده

به ترتیب راهنمای  4و  2(، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در جداول شماره 59معرفی شده است )

 کدگذاری و نحوه استخراج نکات کلیدی از منابع ارایه شده است.  
 اری. راهنمای کدگذ3جدول 

 وسايل و ادوات مورد نیاز منبع کد
IN-M وسایل ضبط و ثبت مصاحبه با مدیران 
IN-T وسایل ضبط و ثبت مصاحبه با اعضای هئیت علمی 
DO  ادبیات و مبانی نظری، اسناد و

 مدارک

 هابرداری و چک لیستها، فهرستکاربرگ

باشد: کدگذاری اولیه و دو مرحله میگرا، شامل حداقل کدگذاری در نظریه مبنایی یا رویکرد ساخت

کدگذاری متمرکز. همچنین در این رویکرد از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز 

های گردآوری شده به کوچکترین اجزا مفهومی شود. کدگذاری اولیه یا باز تجزیه مجموعه دادهاستفاده می

ها، ادبیات و سازی شده از مصاحبهجمله پیاده 700دود (. در این مرحله از تحقیق، از ح59ممکن است )

ها به دست نکته کلیدی از این داده 472اسناد مربوطه، بعد از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط حدود 

مقوله تعریف شد. بعد از اینکه کدگذاری اولیه انجام شد  66مفهوم و  20کد اولیه،  592آمد که در قالب 

توان کدگذاری اولیه را برای ترکیب و توضیح قطعات ازم به وجود آمد، آنگاه میو مسیرهای تحلیلی ل

های ترین و یا پرتکرارترین دادهها به کار گرفت. کدگذاری متمرکز به معنای استفاده از مهمبزرگتر داده

دیل شد. کد متمرکز تب 2مقوله به دست آمده در مرحله قبلی به  66(. در این مرحله 59باشد )اولیه می

 فرآیند کدگذاری متمرکز ارایه شده است.    1در جدول شماره 

 . کدگذاری متمرکز0جدول

کد متمرکز 

 شده

 نشانگرها مقوله ها

 ,IN-T-4,IN-M-1,IN-M-6, IN-M-2, DO5, IN-T-7 فرآيند جذب فرآيندها

IN-M-5, IN-M-4 

فرآيند نگهداری 

 استعداد

DO5,IN-T-4,IN-M-6,DO11,DO3, 

DO4,DO10,IN-M-1,DO9 

فرآيند نگهداری 

 مشارکت ورزشی

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

-IN-M-1, IN-M-2,IN-T-1,DO11,DO3,IN-M فرآيند پرورش نخبه

6,DO9,IN-T-4, DO5 

-DO3,IN-M-1,IN-T-4, DO4, IN-T-2, DO11, IN توسعه سامانه انسانی هارويه

T-3 
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-IN-M-3, IN-M-2, DO4,IN-T-7 ,DO11, IN-T توسعه مديريت 

2,DO4 ,IN-T-4, DO5,IN-T-1,DO3 

-IN-T-7, DO5,IN-T-3,DO11, DO4,IN-M-1, IN توسعه نظام مالی

M-2,DO3, IN-M-4,IN-T-8 

توسعه تجهیزات و 

 تسهیلات

IN-T-1,DO3, IN-T-7 

 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 

توسعه سیستم 

 رقابت

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

 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-M نفعان کلانذی نفعانذی

5,IN-T-5,IN-M-6 

-IN-T-5,IN-T-8,IN-M-1, IN-M-5,,IN-T-4,IN-T نقعان میانیذی

1,IN-M-6,IN-M-7,DO7 , IN-T-2,DO8, IN-M-

2,IN-M-1,IN-T-3 

 , IN-T-2,IN-M-1,IN-T-3, IN-M-3,IN-T-4,DO7 نفعان خردذی

IN-M-5,IN-T-8,IN-T-5,IN-M-7,DO2 

 -پیامد فرهنگی  پیامدها

 اجتماعی

IN-T-4, DO4,DO3, IN-M-3, IN-M-2,IN-T-3, 

IN-T-2 

 DO4,IN-T-2 ,IN-T-4,DO3 پیامد اقتصادی

 IN-T-4, DO4,DO3, IN-T-2 پیامد سیاسی

 -بستر فرهنگی  بسترها

 اجتماعی

IN-T-5,DO8 

 IN-T-5, DO5,DO2,DO8 بستر اقتصادی

 -بستر سیاسی 

 حقوقی

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

 

کدگذاری نظری: کدگذاری نظری، سطحی پیچیده از روند کدگذاری است. این کدها نه تنها روابط بین 

 (. 59برند )کنند، بلکه داستان تحلیلی را به سمت نظری پیش میسازی میکدها را مفهوم
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 . فرآيندهای توسعه ورزش ايران0شکل 
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 ها و فرآيندها، رويهنفعان. مدل توسعه ورزش ايران با تأکید بر ذی2شکل

 

  گيريبحث و نتيجه

نفعان در این تحقیق مدلی برای توسعه ورزش ایران مبتنی بر رویکرد سیستمی در پنج بخش؛ ورودی )ذی

ها(، پردازش )فرآیندها(، خروجی )نتایج و پیامدها(، نظام بازخور )نظام کنترل و ارزشیابی( و محیط و رویه

 محصول و تنها نیست عامل یک محصول که توسعه ورزش طراحی شد. از آنجاسیستم )بسترهای توسعه( 



 723                               ها و فرايندها                              نفعان، رويهمدل توسعة ورزش ايران با تأکید بر ذی   

 

 

 اتخاذ از ناگزیر بنابراین کنند،می نقش آفرینی هم با رابطه این در هاآن تأثر و که تأثیر است متعددی عوامل

 روش یک مدیریت، در سیستمی نظریه .بود خواهیم توسعه ورزش مقوله مطالعه در سیستمی یک رویکرد

 نگاه بود خواهند آن قادر کمک به که دهدمی ارایه را مدیران چارچوبی به که هاستسازمان مورد تفکر در

 کل کند کهمی بیان سیستم نظریه اصل تریناساسی و شاید باشند. اولین داشته مسائل مختلف بر ترجامع

 خواص دارای اما آن نیست، قطعات مجموع از بیشتر چیزی کل است. متفاوت آن قطعات مجموع سیستم از

روشن  ورزش توسعه در را و جامع اکولوژیکی رویکرد یک اتخاذ اعتبار این موضوع (.66است ) مختلف

 خود سیستم، یک هایبین بخش تعاملات که است این نظریه سیستم اساسی اصول از دیگر یکی سازد.می

 است که معنی این به توسعه ورزش یستمبرای س موضوع این (.66دهند )می نشان قالب الگوهایی در را

 تعریف، و صحیحی مشخص ضوابط و چارچوب براساس سیستم باید ورودی عنوان به محیطی منابع

تأکید  سیستم نظریه دیگر اساسی اصول از .شوند گرفته کار فرآیندهای توسعه ورزش به در و سازماندهی

 نوعی معنی موضوع به این توسعه ورزش سیستم با در رابطه (.66است ) )بازخور( ایچرخه ماهیت بر

به صورت کلی،  مجموع، در ثبات است. و حفظ پایداری و محیطی تغییرات با یعنی سازگاری خودتنظیمی

 چنین تعریف و توجیه نمود. یک سیستم  توان اجزاء مدل توسعه ورزش را بر اساس اجزاءمی

کند. زیرا برای ساخت و شکل گوناگون دریافت میهایی را به هر سیستم از محیط خود ورودی ورودی:

(. برای توسعه کمی و کیفی ورزش 62ادامه حیات و نیز رشد و توسعه کمی و کیفی به آن نیازمند است )

ی معادل دو هاهای برآمده از این تحقیق، این ورودیهایی است که بر اساس یافتهنیز نیاز به ورودی

ها به دنبال پاسخگویی به این سؤال باشد. به عبارت دیگر، این ورودیها( مینفعان و رویهبندی )ذیدسته

ها برای هستند که چه کسانی، چه کارهایی را باید برای تحقق توسعه ورزش انجام دهند؟ این ورودی

کنند. بر اساس نتایج به دست آمده از این توسعه ورزش ضروری هستند ولی موفقیت آن را تضمین نمی

اند و شامل نفعان توسعه ورزش در ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد شناسایی شدهذیتحقیق، 

گانه نفعان کلان شامل حاکمیت، قوای سهباشند. ذینفعان خرد مینفعان میانی و ذینفعان کلان، ذیذی

های سازمآننفعان میانی شامل باشند. ذیگزاران ورزشی میای و در مجموع سیاستقوهو نهادهای فرا

ها، ها، باشگاههای ورزشی از جمله وزارت ورزش، فدراسیونسازمآن -5مرتبط با ورزش که در دو طبقة )

های غیر سازمآن -6های استانی و شهرستانی، کمیته ملی المپیک و پژوهشگاه علوم ورزشی و هیأت

یقات فناوری، وزارت دفاع و ورزشی مرتبط با ورزش از جمله وزارت بهداشت و درمان، وزارت علوم، تحق

پشتیبانی نیروی مسلح، وزارت تبلیغات و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان هلال احمر، 

باشند خصوصی فعال در ورزش( میهایها و بخشهای مردم نهاد، شهرداریسازمان صدا و سیما، انجمن

 -5باشند که در دو گروه )ورزشی میکنندگان( کنندگان )مصرفنفعان خرد شامل مشارکتو ذی

کنندگان حقیقی ورزش از جمله نخبگان ورزشی، نخبگان اجرایی و مدیریتی، عامه مشارکت

کنندگان مالیات، حامیان، تماشاگران، فارغ مردم/خانواده/شهروندان، مدیران ورزشی، سهامداران، پرداخت

های اداری ورزش )کارکنان(، نوکراتالتحصیلان ورزشی، دانشجویان ورزشی، اساتید ورزشی، تک

های حقوقی ورزشی، صاحبان کسب و های فنی ورزش )ورزشکاران، مربیان، داوران(، تکنوکراتتکنوکرات
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ها ورزشی(، فروشندگان کالا و تجهیزات ورزشی، خریداران کالا و تجهیزات ورزشی، کارهای کاذب )دلالی

های کنندگان مجازی ورزش از جمله طراحان بازیارکتمش -6های داوطلبی، حامیان اجتماعی و گروه

ی، های ورزشی الکترونیکهای ورزشی الکترونیکی، فروشندگان بازیورزشی الکترونیکی، کاربران بازی

های اجتماعی( قرار دارند که با های هواداری مجازی، کاربران صفحات مجازی ورزشی و شبکهکانون

شوندگان بر نقش (. علاوه بر این، اکثر مصاحبه52سویی دارد )( هم6007همکاران ) و سوتریادوهای یافته

نفعان اصلی توسعه ورزش های مردم نهاد به عنوان ذیها و انجمنای، شهرداریهای حرفهدولت، باشگاه

  در ایران تأکید داشتند.

ه برای توسعه ورزش های به کار گرفته شدها و استراتژیمشیهای توسعه ورزش در این تحقیق خطرویه

ایران بوده و شامل توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، 

( 6054های استله )باشد که با یافتهتوسعه فرهنگی، توسعه نهادی، توسعه سیستم رقابت و ترویج می

ورد دیده مکردن منابع انسانی متخصص و آموزش(. توسعه سامانه انسانی به دنبال فراهم 5سویی دارد )هم

نیاز برای توسعه ورزش بوده و شامل ایجاد انگیزش، گزینش صحیح، افزایش چرخه عمر در طول مراحل 

افزارهای مورد نیاز و توسعه سیستم علمی افزار و سختجذب، نگهداری و پرورش، فراهم کردن همه نرم

ترین عامل ( منابع انسانی را مهم6002باشد. آرمسترانگ )نی میآموزشی لازم برای توسعه منابع انسا –

تواند سایر منابع سازمان از جمله منابع مالی، زیرساختی را به شکل در سازمان معرفی کرده است که می

لی های اص(. علاوه بر این توسعه سیستم مربیگری به عنوان یکی از مؤلفه64مثبتی تحت تأثیر قرار دهد )

مانه انسانی در این تحقیق شناخته شده و شامل ارتقاء کیفیت سیستم آموزشی مربیان، ایجاد توسعه سا

های مربیگری، ایجاد بانک اطلاعات مربیان، استفاده از الگوی شایستگی مند ارایه گواهینامهسیستم نظام

یر ها، تغیونبرای انتخاب مربیان، مشخص کردن معیارهای شایستگی، نظارت و ارزیابی از سوی فدراسی

ها و در نهایت تأمین مالی مربیان و ترویج گذاری برای توسعه آنرویکرد در پرورش مربیان و سرمایه

پارچگی مؤثر یک طریق از مستمر مربیگری مبتنی بر بهبود باشد. در کشور نیوزلند، توسعهگری میایحرفه

در حالی که نگاهی به داخل  .(61است ) مربیگری عملیات در ادراک و دانش فزاینده سه عنصر مهارت، و

باشد یم ورزشی نخبه مربیان توسعه برای سیستماتیک ساختار حاکی از فقدان یک کشور در این زمینه،

 به خود، خاص های فرهنگیهزینه و نجومی مالی هایهزینه با را خارجی مربیان از استفاده به که نیاز

باشد که شامل توانمندسازی ه بعدی توسعه مدیریت میتحمیل کرده است. روی ورزشی جامعه و کشور

های آموزشی رشد مدیران و کسب دانش لازم برای انجام وظایف مدیریتی مدیران از طریق طراحی برنامه

انداز روشن و استراتژیک و گذاری صحیح، داشتن چشمبه شکل علمی و اصولی، درک اهمیت سیاست

های ریزی صحیح، تشکیل کمیتهن حوزه، درک اهمیت برنامهارتقاء کیفیت استراتژهای ملی در ای

سازی و استفاده از تجارب مشاوران در کنار ایجاد ساختارهای چابک، متمرکز و گیری و تصمیمتصمیم

نفعان مربوطه از تخصصی و برقراری ارتباط و هماهنگی بین سطوح مختلف مدیریت ورزش کشور و ذی

 سعهتو برای ایپایه عنوان به ورزش باشد. مدیریتعاتی و ارتباطی میطریق ایجاد یک شبکه جامع اطلا
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 5اهمیت مسائل مدیریتی در توسعه ورزش به قدری است که ونکاتیسوارلو .کندمی عمل ملتی هر ورزش

ورزش را در نیجریه کند کرده است،  توسعه هایآهنگ تلاش که ایعمده کند دو دلیل( عنوان می6050)

رسد (. برای داشتن مدیریت موثر در حوزه ورزش ایران به نظر می62باشد )گذاری میسرمایهمدیریت و 

بهتر باشد در ابتدا فلسفه روشنی برای آن تعریف شود به این معنا که اهمیت و ارزش توسعه ورزش برای 

ا و فرآیندهای همدیران ورزشی روشن بوده و درک شود و بعد از آن استراتژی همه اقشار جامعه به ویژه

های توسعه ورزش در ایران است و مؤلفههای کاری مربوطه تعریف شود. توسعه نظام مالی یکی دیگر از رویه

آن شامل درک ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه ورزش، توزیع مناسب منابع مالی، شناسایی و توسعه 

 توسعه عامل ترینعمده را مالی ( حمایت0506) 6باشد. کیمکنندگان این منابع، و درآمدزایی میتأمین

دارد تأمین بودجه کافی برای توسعه مؤثر ورزش ( اظهار می5797) 2(. همچنین بوچر69داند)می ورزش

ها به بودجه های ورزشی و وابستگی آن(. در ایران، نگاه عمومی به فدراسیون67) امری ضروری است

واجه است. از سوی دیگر توزیع مناسب منابع مالی نیز از دولتی، چالشی است که ورزش کشور با آن م

( در این راستا چنین عنوان IN-M-5شونده )مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. مصاحبه

. توسعه تجهیزات و تسهیلات "شودبودجه ورزشی در کشور درست تدوین، هزینه و نظارت نمی"کند: می

های خته شده برای توسعه ورزش ایران است که به دنبال فراهم کردن زیرساختهای شنایکی دیگر از رویه

فیزیکی توسعه ورزش در سه بخش توسعه ورزش نخبه، توسعه استعدادهای ورزشی و توسعه مشارکت 

( 6051)1( و اوکاکا و گابریل6055) 4های گاگنباشد. نتایج این بخش تحقیق با یافتهعمومی در ورزش می

(. توسعه فرهنگی رویه بعدی شناسایی شده برای توسعه ورزش در ایران است و 20،67رد )سویی داهم

سازی ساختارهای فکری، اصلاح نظام ارزشی و سبک شامل بسترسازی فرهنگی، تغییر نگرش و آماده

 یند سطوح فعالیت بدنی افراد به توسعه فرهنگاهگزارش کرد( 6055)و همکاران  2الگیانیباشد. زندگی می

رسد موانع فرهنگی و به خصوص مسائل در ایران به نظر می .(25) و اقتصادی کشورها بستگی دارد

( در رابطه با IN-M-1شونده )باشد. مصاحبهترین سد پیش روی بحث توسعه ورزش میشناختی محکم

از  مشکل ما در عدم مشارکت مردم در ورزش بیشتر"ریشه عدم مشارکت ورزشی چنین نظر داده است: 

. توسعه نهادی رویه دیگر شناسایی شده برای توسعه ورزش در "گرددبعد اقتصادی به بعد فرهنگی برمی

ای، توسعه های حرفهباشد و شامل نهادسازی، توسعه کیفی آموزش و پرورش، توسعه باشگاهکشور می

شود برخی شاهده میباشد، اما مهای ورزشی، توسعه مدارس ورزش و توسعه نهادهای داوطلبی میآکادمی

ورزشی در کشور به لحاظ  های و حتی باشگاهاز این نهادها مانند آموزش و پرورش، مدارس ورزش، آکادمی

ها خیلی نزدیک و تغذیه کننده یکدیگر کیفی و کمی در حد مطلوبی قرار ندارند و یا تعاملات بین آن
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ها را از سطح محلات و مدارس تا سطح آنای که بتواند مانند زنجیره تأمین ورزشکار نیست به گونه

باشگاهی توسعه و رشد دهند. از سوی دیگر خلاء نهادی از مواردی دیگری هست که گاهی در حوزه توسعه 

کند. برای مثال ضرورت وجود یک شود و نیاز به نهادسازی را در این حوزه ایجاد میورزش احساس می

باشد. ترویج رویه بعدی نفعان توسعه ورزش از این دست میذینهاد ناظر بر نحوه هماهنگی و تعامل بین 

سازی، تشویق، رسانی و آگاهشناسایی شده برای توسعه ورزش در ایران است و شامل چهار مؤلفه اطلاع

ج با دیدگی( و ترویایی، مالی، شغلی و بعد آسیبحمایتی )حمایت تحصیلی، پزشکی، تغذیه هایبسته

( در مطالعات 5271نرمی )( و عرب6052و همکاران ) 6(، ادیم6052) 1باشد. اوگواایی میمحتوای رسانه

 با وجود جمعی در ایران، های(. رسانه26-24اند )خود بر نقش مؤثر رسانه در توسعه ورزش اشاره کرده

 هایبرنامهبیشتر  و ندارند مسأله این به مطلوبی و مناسب توجه کشور، فرهنگی ورزش توسعة در تأثیر

(. در 21است ) شده توجه همگانی ورزش به کمتر است و ایحرفه و قهرمانی ورزش دربارة هارسانه ورزشی

جاد باشد و شامل اینهایت توسعه سیستم رقابت رویه آخر شناسایی شده برای توسعه ورزش در کشور می

ایج های این بخش با نتباشد. یافتهیای مها از سطوح آماتور تا سطوح حرفهفرصت برگزاری طیفی از رقابت

(. رقابت فرصت ظهور و بروز استعداد 50،5سویی دارد )( هم6001( و ساتیریادو )6054مطالعات آستله )

تواند در طیفی گسترده طراحی و با اهداف مختلف ورزشی است. در واقع، یک نظام انگیزشی است که می

ات قلب توسعه ورزش است و گرفتن میزبانی رویدادها عامل مد نظر قرار گیرد. برگزاری رقابت و مسابق

گذاری در ورزش، فرصتی برای شناساندن کشور و ایجاد غرور های ورزشی، سرمایهمهم توسعه سیاست

باشد. لذا ایجاد نظام ملی مسابقات، ملی در شهروندان و فرصتی برای شناسایی ورزشکاران مستعد می

های با کیفیت از مسائلی است بیشتر باید در سطوح و برگزاری رقابتهای منظم در تمام داشتن لیگ

 کشور مد نظر قرار بگیرد. 

کال دهد تا نتایج به اشها انجام میپردازش: عبارت از تغییرات یا فعل و انفعالاتی است که سیستم روی داده

، پردازش معادل سه فرآیند (. در مدل ارایه شده برای توسعه ورزش ایران62مطلوب به محیط ارایه گردد )

باشد. در این تحقیق این فرآیند در قالب سه مرحله ورودی، پردازش و جذب، نگهداری و پرورش می

خروجی تعریف شده است. در مرحله ورودی فرآیند جذب، هر فردی با هر سن )نونهالان، نوجوانان، جوانان، 

جسمی )سالم، معلول( بدون هیچ محدودیتی سالمندان(، هر جنس )بانوان و آقایان( و هر توانمندی 

( و نظر 22( )6052و همکاران ) 2تواند جذب ورزش شود. بر اساس چارچوب ارایه شده توسط روویمی

باشد که شامل تعامل چهار متخصصان حاضر، مرحله پردازش فرآیند جذب توسعه مشارکت ورزشی می

 ها، سطحلذت، خودکارآمدی، مهارت انگیزه، شده،درک موانع باورها، رفتار، نگرش، فاکتور فردی )دانش،

 شغلی(، فاکتورهای محیط اجتماعی )خانواده مانند اقتصادی فرد، وضعیت و اجتماعی تحصیلات، وضعیت

 خانواده، همسالان، نهادها و سایر اعضای خانواده، حمایت و والدین های فیزیکیفعالیت سطوح تأثیر
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، اجتماعی پشتیبانی هایشبکه به اجتماعی، دسترسی هایسازمان و کار ایهمحل مدارس، ها مانندسازمان

 اجتماعی فرهنگی، وضعیت هایزمینه جامعه، پس مربیان، هنجارهای و مهم مانند معلمان دیگران تأثیر

جغرافیای محل زندگی،  یا و هوا و آب مانند طبیعی جامعه(، فاکتورهای محیط فیزیکی )عوامل اقتصادی و

 یا شناسیها، زیباییورزشگاه ورزشی، هایزمین بازی، هایزمین ها،پارک مانند امکانات به دسترسی

هری ش ترافیک، طراحی میزان یا و جرم میزان مانند طبیعی، ایمنی محیط یا و شده امکاناتادراک کیفیت

 شهری، سیاست یریزبرنامه هایها و مقررات )سیاستتراکم مسکن(، سیاست ها،خیابآن اتصالات مانند

مالی،  هایورزشی، سیاست هایکلاس برای وقت تعیین مانند آموزشی هایفعال، سیاست نقل و حمل

وه کار(، به علا محل هایمحیطی، سیاست زیست هایبهداشتی، سیاست هایورزشی، سیاست هایسیاست

نیز شامل شناسایی افراد باشد. در نهایت خروجی فرآیند جذب ها توسعه مشارکت میطیفی از استراتژی

باشد که به عنوان ورودی فرآیند نگهداری محسوب مستعد و افزایش مشارکت ورزشی افراد جامعه می

باشد و با توجه به دو خروجی فرآیند شوند. فرآیند نگهداری دومین فرآیند توسعه ورزش در ایران میمی

کت ورزشی جامعه و فرآیند نگهداری جذب شامل دو فرآیند نگهداری مجزا )فرآیند نگهداری مشار

شود. فرآیند نگهداری مشارکت ورزشی جامعه در قالب سه مرحله ورودی، پردازش و خروجی استعداد( می

( در معرفی دو محیط یادگیری و 5772و همکاران ) 5های لایتاکاریتعریف شده است. با توجه به یافته

توجه به نظر متخصصان حاضر در تحقیق، ورودی این  ( و با29محیط نگهداری برای حفظ رفتار ورزشی )

یری، باشد. محیط یادگفرآیند شامل اتخاذ دو رویکرد تقویت محیط یادگیری و تغییر محیط نگهداری می

های مرتبط با رفتار ورزشی ها و پاسخمحیط کنترل شده برای اهداف یادگیری و کسب مجموعه مهارت

ر مقابل محیط نگهداری، محیط زندگی معمولی با تغییر خلق و خوها، باشد که بر فرد تمرکز دارد. دمی

باشد که نیازمند تغییر مناسب برای ها و دیگر نیروهای متضاد با رفتار ورزشی میها، وسوسهاسترس

باشد و بر محیط تمرکز دارد. مرحله پردازش این فرآیند شامل بهبود نگهداری و استمرار رفتار ورزشی می

های فردی باشد. ارتقاء مهارتهای شناختی( و مهندسی اجتماع میفردی )به خصوص مهارت هایمهارت

باعث بهبود توانایی و اعتماد فرد برای استمرار رفتار ورزشی و مستقل شدن رفتار ورزشی فرد از تأثیرات 

ماندهی یق سازشود. رویکرد مهندسی اجتماعی در این تحقیق به معنی اصلاح رفتار از طرمحیط بیرونی می

های فیزیکی مرتبط با سلامت بوده و شامل ایجاد مسائل محیطی و اجتماع جهت تقویت مثبت فعالیت

های ورزشی فردی و گروهی های حمایتی از فعالیتها و برنامهفضای محیطی مناسب و سازماندهی شبکه

باشد. به ر ورزشی افراد جامعه میها، دوستان برای حفظ و استمرار رفتاها، خانوادهو حمایت دولت، رسانه

( نیز در 6007و همکاران ) 6سازی است. نیگعبارت دیگر بیشترین تمرکز مهندسی اجتماع بر فرهنگ

ای را با توجه به فاکتورهای روانشناختی و فاکتورهای زمینه 2مطالعات خود مدل نگهداری فعالیت فیزیکی

(. فرآیند نگهداری 27سویی دارد )های تحقیق حاضر هماند که با یافتهمثل محیط زندگی ارایه کرده
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استعداد نیز در این تحقیق در قالب سه مرحله ورودی، پردازش و خروجی تعریف شده است. بعد از 

آید که به عنوان به وجود می 5شناسایی استعدادها در فرآیند جذب، استخر)خزانه( وسیعی از استعداد

شود و شامل نونهالان و نوجوانانی است که دارای پتانسیل و حسوب میورودی فرآیند نگهداری استعداد م

باشند. همچنین پردازش این فرآیند توسعه استعداد است و شامل منابع توسعه استعداد قهرمانی می

سعه های تواستعداد )منابع انسانی، منابع مالی و منابع زیرساختی(، الزامات توسعه استعداد و استراتژی

های تمرینی با ساختار رقابتی، توسعه استعدایابی از طریق آموزش و تمرین، طراحی برنامهاستعداد )

های علوم ورزشی، استمرار در استعدایابی، طراحی سیستم یکپارچه و منسجم گذاری در آکادمیسرمایه

بخش  این باشد. نتایجشناسایی و پرورش استعداد، شناسایی زود هنگام و توسعه همه جانبه استعداد( می

( در رابطه با 5272( و اسدی و همکاران )6050و همکاران ) 2جرا(، ر6054) 6تحقیق با مطالعات جکوب

(. در نهایت خروجی فرآیند نگهداری استعداد، 27-45سویی دارد )عوامل مؤثر بر توسعه استعداد هم

د. آینپرورش به حساب می نوجوانان و جوانان دارای استعداد نخبگی هستند که به عنوان ورودی فرآیند

باشد. این فرآیند نیز در قالب سه مرحله فرآیند پرورش به عنوان آخرین فرآیند توسعه ورزش در ایران می

ورودی، پردازش و خروجی تعریف شده است. ورودی فرآیند پرورش، افراد مستعد )نوجوانان و جوانان 

شامل به کارگیری استراتژهای توسعه نخبه از جمله  باشند. پردازش این فرآینددارای استعداد نخبگی( می

های تمرینی ویژه، حمایت از ورزشکاران تمام وقت، استفاده از )خدمات مربیگری مدرن، توسعه برنامه

تجهیزات تخصصی ویژه ورزش نخبه، طراحی سیستم رقابت، اهمیت دادن به علم تمرین، حمایت مالی 

دهای شناخته شده برای سطوح نخبگی را برای دستیابی به بهترین باشد تا استعداورزشکاران نخبه( می

های این المللی و کسب مدال به ورزشکار نخبه تبدیل کند. یافتههای ورزشی ملی و بینعملکرد در عرصه

(، در بررسی 5272پناهی شعبانی و خطیبی )( و سیف6056) 4بخش تحقیق با مطالعات نیولند و کلیت

(. نهایتاً خروجی فرآیند پرورش کسب 42،46سویی دارد )عه ورزش نخبگی همعوامل مؤثر بر توس

( در رابطه با فرآیند پرورش چنین IN-T-4شونده )باشد. نظر مصاحبهالمللی میهای ملی و بینموفقیت

ریزی مالی، روانی، جسمانی مناسبی برای پرورش ورزشکار مستعد در فرآیند پرورش ما برنامه"است: 

 ."نداریم

خروجی )ستاده(: نتایج به دست آمده از فعل و انفعالات و تبدیل و تبادلات داخل سیستم را گویند که به 

های تحقیق، مشارکت مستمر (. بر اساس یافته62شود )اشکال مختلف از سیستم به محیط تزریق می

یجه اصلی به دست های ورزشی در عرصه ملی و بین المللی دو نتافراد جامعه در ورزش و کسب موفقیت

مدت باعث سه دسته پیامد در محیط جامعه آمده از توسعه ورزش در تحقیق حاضر بوده که در بلند

سازی، اجتماعی )بهبود سبک زندگی، تسهیل اجتماعی –شود که این پیامدها شامل پیامدهای فرهنگی می
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 وانی، شادی(، پیامدهای اقتصادیانسجام اجتماعی، کنترل اجتماعی، یادگیری زندگی بهتر، تأثیر مثبت ر

)مشاغل ورزشی، صادرات ورزشی خالص، خریدهای ورزشی دولتی، مخارج مصرف شخصی، درآمد از طریق 

های بزرگ ورزشی، هزینه بازرگانی ورزشی، گذاریاجاره، مصارف هواداران و تماشاگران ورزشی، سرمایه

ات ورزشی، حقوق مربیان و مدیران ورزشی، پاداش و های ورزشی، لوازم و تجهیزها و برنامهبودجه فعالیت

ها ورزشی و میراث های اقتصادی و کسب درآمد، استادیومها از مؤلفهتشویق ورزشکاران و حمایت باشگاه

ها و بازسازی و نوسازی شهری و افزایش گذاری در زیر ساختها، توریسم و جذب گردشگر، سرمایهآن

مدهای سیاسی )استراتژی قدرت نرم کشور، آشتی بین دو ملت، تقویت سلامتی و کاهش بیماری( و پیا

افمن و های کباشد که با یافتسیاسی، تقویت هویت و غرور ملی( می -المللی، ابزاری اجتماعی روابط بین

سویی ( هم6054) 4(، کوهن و همکاران6055) 3(، هونگ6050) 2(، کاوتسوس و زمانسکی6050) 1والف

 (.49-44دارد )

ود شمی بازخورانده درونداد به اطلاعات عنوان به هاستاده از بخشی آن در که است : فرآیندیبازخورنظام 

ارزشیابی  کننده وهای تحقیق نظام کنترلبر اساس یافته سازد؛می خودکنترل را سیستم ترتیب، این به و

و شامل نظارت و ارزیابی  باشددر مدل توسعه ورزش معادل مکانیزم بازخور در رویکرد سیستمی می

نفعان ها، نظارت بر هماهنگی بین ذیها، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست)نظارت بر توزیع بودجه و هزینه

 توسعه ورزش و نظارت بر رفاه ورزشکاران نخبه( و بازخوردگیری از پیامدهای توسعه ورزش جهت اطمینان

(، 6052) 5های آبراهام و همکارانباشد که با یافتهش میهای توسعه ورزفرآیندها و رویه درست طراحی از

(. ناکارآمدی سیستم ارزیابی یکی از موانع مهمی است که 47،47سویی دارد )( هم6055) 6فلچر و آرنولد

اند. معیارهای نادرست مثل )کسب و رنگ مدال( جهت ارزشیابی در این تحقیق خبرگان برآن تأکید کرده

 های مختلف،سب بودن معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سطوح و جایگاهمدیران ورزشی، نامنا

همچنین عدم ارزیابی پیوسته و مستمر فرآیندهای توسعه ورزش و دادن بازخوردهای لازم، خلاء یک 

دهی منظم و سالیانه از موانعی است که بر سر راه تحقیق توسعه ورزش در ایران دیده سیستم گزارش

 شود.می

اجتماعی،  –: عوامل محیطی سیستم توسعه ورزش در این تحقیق شامل بسترهای فرهنگی محیط

پذیرند و هم برآن تأثیر باشند که هم از روند توسعه ورزش تأثیر میحقوقی می -اقتصادی و سیاسی 

اجتماعی جامعه )مانند نگرش  -های کلان فرهنگی اجتماعی شامل مؤلفه –گذارند. بستر فرهنگی می

درباره نحوه گذراندن زمان بیکاری، میانگین سطح تحصیلات افراد جامعه، روند سالمندی، نرخ طول عمر(، 

اجتماعی مشارکت ورزشی )مانند تأثیر جایگاه اجتماعی  -نگرش جامعه نسبت به ورزش و عوامل فرهنگی 
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اجتماعی خانواده(  -ت ورزشی، میزان همراهی و مشارکت اعضای خانواده و وضعیت فرهنگیدر مشارک

(. بستر 10،52سویی دارد )( هم5275( و صفاری )6051) 1های اوجا و همکارانباشد که با یافتهمی

رخ ن های پولی، روند تولید ناخالص داخلی،های کلان اقتصادی جامعه )مانند سیاستاقتصادی شامل مؤلفه

بر میزان مشارکت ورزشی  دولت و جامعه اقتصادی وضعیت تورم، ارزش دلار، نوسانات قیمت( و تأثیر

( به تأثیر وضعیت اقتصادی بر 6055) 3( و شکیج و هوداک6054) 2باشد. مطالعات فارل و همکارانمی

یاسی کشور های کلان سحقوقی شامل مؤلفه –(. بستر سیاسی 16،15مشارکت ورزشی تأکید دارند )

ورزش ) مانند نگرش مقامات به  توسعه بر کشور سیاسی شرایط )مانند ثبات حکومت، انتخابات(، تأثیر

های حقوقی توسعه ورزش )مانند لازم برای توسعه ورزش(، جنبه امنیت و سیاسی توسعه ورزش، محیط

د نهاد داوری ایجاد محاکم خاص رسیدگی به دعاوی ورزشی، تقویت بسترهای ضعیف حقوقی، ایجا

ای، های حرفههای قانونی توسعه ورزش )مانند تصویب قوانین ویژه برای تیم)حکمیت( در ورزش( و جنبه

تهیه دستورالعمل جستجوی جوانان مستعد، تدوین قوانین و مقررات کارگشا در جهت افزایش مشارکت 

در باب حمایت از توسعه ورزش، مهیا های قانونی ورزشی، تدوین قانون بیمه ورزش، لزوم استفاده از الزام

باشد. وجود مقررات و کردن بسترهای قانونی تشویق کننده برای حضور بخش خصوصی در ورزش( می

تواند فرآیند توسعه را تسهیل کرده و ورزش را بر روی ریل پیشرفت های کارآمد در زمینه ورزش، مینظام

 هایانی بودن فرآیند تصویب قوانین و مقررات و نظامقرار دهد. یکی از نکات مهم در همین راستا، طول

پذیری قوانین و مقررات را به حداقل رسانده و امکان سازگاری و واکنش مدیریتی است که عملاً انعطاف

 های قانونیرساند. بنابراین استفاده از ظرفیتهای ورزشی با تحولات روز را به حداقل میسریع سازمان

در حل  تواندش، کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مینظیر شورای عالی ورز

 (. 51چالش مذکور تأثیرگذار باشد )

نفعان کلان از جمله دولت و به طور کلی، برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است در ابتدا ذی      

هایی که به ن میانی از جمله سازماننفعاهای صحیح و لازم را در این رابطه اتخاذ و ذیحاکمیت سیاست

ه )توسع ها را در قالب هشت رویهطور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه ورزش نقش دارند این سیاست

سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه 

ند جذب، نگهداری و پرورش تعریف و عملیاتی کنند تا به نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت( و سه فرآی

کنندگان حقیقی و مجازی ورزش را مصرف ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکتاین ترتیب فرصت

ق های نوآورانه تحقیفراهم آورند. همچنین اتخاذ رویکرد سیستمی در ارایه مدل توسعه ورزش یکی از جنبه

های موجود در این زمینه است که ضمن مشخص کردن اجزاء و عناصر کلیدی و وجه تمایز آن با مدل

تر کرده و زوایای بیشتری را از مورد نیاز برای تحقق اهداف، نحوه پیوند این عناصر با یکدیگر را روشن

دهد. با توجه به گستردگی موضوع مورد مسیری که باید طی شود، در اختیار متولیان مربوطه قرار می
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ه در این تحقیق تنها سعی شد با یک نگاه جامع عوامل مؤثر بر روند توسعه ورزش در ایران در قالب مطالع

باشد که هر کدام از این اجزاء و عناصر شناخته یک سیستم شناسایی و تدوین شود. ولی شایان ذکر می

اتی ز هست در مطالعهای این سیستم خود به تنهایی از مسائلی مهمی هستند که نیاشده و هر یک از حلقه

تواند ها پرداخته شود. علاوه بر این نتایج حاصل از این تحقیق میتر و جداگانه آنمستقل به مطالعه دقیق

های بلندمدت برای توسعه ورزش به کارگرفته شود و در حوزه ریزیو برنامه گذاریدر بخش سیاست

 متصدیان ورزشی قرار دهد. تری را در اختیار مدیران واجرایی هم چشم انداز روشن
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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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Social Responsibility, Environmental Attitude, Green Marketing 
Performance Sports Programs. 


