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Introduction: Accordingly, the main purpose of this study was to design a good 
sports governance model for the country's sports.  

Methods: To achieve this goal, The Grounded Theory as a qualitative research 
method and purposeful in-depth interviews with the elites in this field were used (In 
this regard, people related to the subject of research in three areas of sports managers, 
experts in the field of sociology and policy and experts in the field of management 
and planning in sports were identified. The interviews continued purposefully and in 
the form of snowballs). Finally, after interviewing 25 subjects, the desired theoretical 
saturation was obtained and the data were analyzed through three coding steps and 
the final model was developed. 

Results: In this paradigmatic model, the three concepts of "hopelessness for the 
future", "meaningless irrationality" and "newness were identified as central 
phenomena. Then 26 main categories related to these concepts in the form of causal 
conditions (8 categories), contextual conditions (6 categories), Intervening 
conditions that facilitate or accelerate the interaction of these three sections (4 
categories), necessary strategies (6 categories), and the consequences (2 categories) 
were introduced. 

Conclusion: Depending on the codes in the excerpts, this theory may be expressed.; 
Factors that lead to the emergence of the phenomenon, the "hope of the future", 
"meaningful rationality" and "flee now" include; "Developmentist governance", 
"efficient administrative structure", "institutional knowledge", "rule of law", 
"moralism", "excellence of sports institution", "resistant economy" and "institutional 
interaction". 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 The development of sports in the country is the product of 
dynamic and complex relationships, and as a result, solving 
complex problems requires organized approaches that cover a 
wide range of actors and stakeholders; And there is no more 
appropriate way than the model of good governance that has 
defined and outlined the mechanism of communication and 
cooperation of the three important pillars of the country's 
sports development, namely public institutions, the private 
sector and civil society. Governance in sport has become a 
central concern to sport management academics and 
practitioners in recent years as evidenced by the number of 
keynotes, special issues, and books dedicated to examining 
sport governance issues. This interest has emerged, in part, not 
only from broader societal concerns surrounding governance 
(e.g., Enron scandal and the global economic crisis) but also 
from recent high-profile failures specifically within the 
context of sport (e.g., Fédération Internationale de Football 
Association [FIFA] and the Russian doping scandal). In 
general, the application of governance to the sport context 
sensitizes us how sport organizations and systems are steered 
and controlled. Central to the concept of governance is the 
notion of power, where power lies within sport organizations 
and systems, and the extent to which power has shifted. In 
general, the application of governance to the sport context 
sensitizes us how sport organizations and systems are steered 
and controlled. Central to the concept of governance is the 
notion of power, where power lies within sport organizations 
and systems, and the extent to which power has shifted. Also 
according to the Australian Sport Commission, “Governance 
is the system by which organisations are directed and 
managed. It influences how the objectives of the organisation 
are set and achieved, spells out the rules and procedures for 
making organisational decisions, and determines the means of 
optimising and monitoring performance, including how risk is 
monitored and assessed. Or, according to hums and Maclean, 
“the exercise of power and authority in sport organizations, 
including policy making, to determine organizational mission, 
membership, eligibility, and regulatory power, within the 
organization’s appropriate local, national or international 
scope”. King also says in this regard; Distinguishes between 
political and administrative governance: Political governance 
focuses “on how power is exercised, who has influence, who 
decides and who benefits from decisions and action”. 
Administrative governance “where governance is 
fundamentally concerned with: setting the rules and 
procedures for making organizational decisions; facilitating 
effective, entrepreneurial and prudent management; 
determining the means of optimizing performance; ensuring 
statutory and fiduciary compliance; monitoring and assessing 
risk; and meetings ethical standards. So the main purpose of 
this study is to design a good sports governance model for the 
country's sports. 
 
Methods 
To achieve this goal, The Grounded Theory (GT) as a 
qualitative research method and focused in-depth interviews 
with elite in this area have been used. In this research, the 

Strauss and Corbin (2008) approach was used. It is more 
flexible than the 1998 version and more focused on drafting 
memos. To collect data, all laws and regulations, policies, 
interviews with sports managers and experts, federation 
statutes, and sports and sports websites were surveyed. In the 
field study section, 25 people including academic staff 
members, sports managers, people active in the private sector 
and civil society were subjected to exploratory interviews and 
semi-structured interviews. In addition to interviewing the 
interviewees, their real behavior was examined through 
studying their resumes and performance in order to avoid false 
information as much as possible. The education of the 
interviewees ranged from at least a bachelor's degree to a 
doctorate. The initial theoretical categories of the research 
were created at the end of the 17th interview, and from the 17th 
interview onwards, the interviews were used as a criterion for 
evaluating the previous concepts and categories, and since no 
valuable data was observed in the new interviews, in the 25th 
interview, Theoretical saturation was achieved. 
 
 Results  
After interviewing 25 subject, the desired theoretical 
saturation was obtained and the data were analyzed through 
three coding steps and the final model was developed. In this 
paradigmatic model, the three concepts of "hopelessness for 
the future", "meaningless irrationality" and "newness were 
identified as central phenomena. Then 26 main categories 
related to these concepts in the form of causal conditions (8 
categories), contextual conditions (6 categories), Intervening 
conditions that facilitate or accelerate the interaction of these 
three sections (4 categories), necessary strategies (6 
categories), and the consequences (2 categories) were 
introduced. 
 
Conclusion 
Depending on the codes in the excerpts, this theory may be 
expressed.; Factors that lead to the emergence of the 
phenomenon, the "hope of the future", "meaningful 
rationality" and "flee now" include; "Developmentist 
governance", "efficient administrative structure", 
"institutional knowledge", "rule of law", "moralism", 
"excellence of sports institution", "resistant economy" and 
"institutional interaction". Also intervening conditions, 
including components of "social order", "globalization", 
"culture" and "political -economic stability", and contextual 
conditions including "security", "rationality", "homogeneous 
democracy", The "efficient judicial -legal system" is 
"knowledge-based environment " and the "participatory 
commitment". The strategies(action-interaction) that also 
introduced to the realization of good governance in the sport 
include "trusting", "institutionalism", "structural hegemony", 
"economic attraction", "human -centered" and "institutional 
synergy". The consequence of resorting to these strategies will 
lead to the realization of beneficiary governance in the sport of 
the country. 
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ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهاي  توسعۀ: مقدمه 
از الگوي حکمرانی  ترمناسبو هیچ روشی  ردیگیبرمنفعان را در اي است که دامنۀ وسیعی از بازیگران و ذيیافتهسازمان
ر یعنی نهادهاي دولتی، بخش خصوصی و جامعۀ که سازوکار ارتباط و همکاري سه رکن مهم توسعۀ ورزش کشو مطلوب

حکمرانی ورزشی  مدل طراحی پژوهش، این اصلی هدفبر این اساس،  مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد.
 است. کشور ورزش مطلوب

 نخبگانبا  هدفمند عمیق هايمصاحبه و بنیاددادهکیفی نظریۀ  از رهیافت این هدف به دستیابی برايروش پژوهش: 
 مرحلۀ سه طریق از هادادهحاصل و  موردنظرنفر اشباع نظري  25نهایت پس از مصاحبه با  در شد. استفاده حوزه این

 شد. تدوینالگوي نهایی و  شد لیوتحلهیتجز کدگذاري
» یزدگاکنون«و » عدم عقالنیت معناداري«، »نداشتن امید به آینده«سه مفهوم الگوي پارادایمی، این در  ها:  یافته

مقوله)،  8مؤثر (شرایط علی مقولۀ اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب  26پدیدة مرکزي شناسایی شدند. سپس  عنوانبه
راهبردهاي ، مقوله) 4( کندرا تسهیل یا تسریع می تعامل این سه بخششرایط میانجی که  مقوله)، 6(اي شرایط زمینه

 ه) معرفی شدند. مقول 2( هاپیامدو  مقوله) 6( الزم
محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزي و همچنین با گیري:  نتیجه

گر موثر بر راهبردها و اجراي صحیح راهبردها، کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخلهتوجه به مهیا
، »بازدهی باال«، »مشارکت غیردولتی«، »رضایت ذینفعان ورزش«دهد که عبارتند از؛ میپیامد براي ورزش کشور رخ  8
که تحت عنوان » سرمایه اجتماعی«و » آگاهی محیطی«، »اقتصاد پایدار در ورزش«و » انسجام ساختاري«، »جامعه باز«

 .ذکر شدند» گیري حیات استانداردشکل«و » حکمرانی ذینفع بر ذینفع«دو مقوله 
 

، مدیریت ورزشینشریه . طراحی الگوي حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران ). 1401( ملکی، علیو محمدي رئوف، مصطفی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شجیع، رضا؛ : استناد
)2(14،5-24.  
                  DOI: http//doi.org/10.22059/JSM.2020.296390.2399        
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گ  9                                                                                                                          وي حکمرانی ورزشی مطلوب در ایرانطراحی ال

 

  قدمهم
 ةفرهنگی یک پدید ياعنوان مقولهبهو  اجتماعی و فرهنگی است اقتصادي، هاي سیاسی،ریزيها و برنامهرزش از ارکان اساسی فعالیتو

 سعۀ ورزش ازبنابراین تو ).1395قائدي و همکاران، ( داردتوسعۀ کشورها  دربسیار عمیقی  تأثیرکه  شودمیمفید اجتماعی محسوب 
رزش کشور عضی از ابعاد وببهبود نسبی در  هاسالطی این  هرچنداست.  جمهوري اسالمی ایران جملهاصلی هر دولتی از  يهادغدغه

؛ ناصري و 1394(منکرسی و همکاران،  هاباشگاهو  هاونیفدراسمالی  هایی مانند شفافیت ناکافی در امورحاصل شده است کماکان چالش
هاي سازي باشگاهر خصوصید)، ناتوانی 1399؛ خبرگزاري ایرنا، 1386زاده، (قیامی راد و محرم مشکل حق پخش تلویزیونی)، 1398حسنی، 
رزش همگانی (آصفی )، توسعۀ ناکافی و1392دوست قهفرخی و جاللی فراهانی، ؛ علی1394؛ رضایی و همکاران، 1385(رضوي، ورزشی 

هاي ناکارامد (خبرگزاري ایسنا، ناشی از اساسنامه هااستاني هاأتیهها و )، چالش در برگزاري انتخابات فدراسیون1397و قنبرپور نصرتی، 
بنابراین لزوم تبیین خورد. در صنعت ورزش کشور به چشم می ) و ...1395ساختار وزارت ورزش و جوانان (سجادي، )، تغییرات مداوم 1400

تواند هاي اجرایی ورزش میها و روشها، برنامهعوامل مؤثر در توسعۀ این مقولۀ مهم و بازنگري، تغییر و تحول اساسی در اهداف، سیاست
 هبردي کشور مؤثر واقع شود. هاي رادر نیل به اهداف و سیاست

است از این رویکردها داراي جامعیت نبوده  کدامچیهشده، اما در این زمینه چند رویکرد نظري و میدانی براي توسعۀ ورزش معرفی       
 اندرکاراندستي حاکمیتی خود باعث تشویق هافهیوظ انجام، عدم کامیابی نهاد ورزش کشور در واقع در). 1390نادري نسب و همکاران، (

 1این حوزه در جهت یافتن الگویی جدید براي توسعۀ ورزش کشور شده است. در این زمینه محققان این پژوهش، پارادایم حکمرانی مطلوب
عنوان یک الگوي به 1990منظور توسعۀ ورزش کشور معرفی خواهند کرد. نظریۀ حکمرانی خوب از دهۀ راهکاري جامع به عنوانبهرا 

). این الگو مربوط به فرایندهاي سیاسی و نهادي است که 1396زاده، حشمت( توجه قرار گرفته است مطلوب توسعه و مدیریت جوامع مورد
صنعت آور نیست که در حوزة ورزش نیز تأثیرگذار باشد. در کند؛ بنابراین تعجبنتایج الزم براي دستیابی به اهداف توسعه را فراهم می

حوزة مدیریت ورزش تبدیل شده است (دولس و  اندرکاراندستي اخیر به دغدغۀ اصلی دانشگاهیان و هاسالورزش، این مفهوم در 
دلیل گستردگی این صنعت پدید آمده است (براي مثال تنها به). این عالقه نه2017، 4؛ کینگ2015، 3؛ هوي و کاسکلی2010، 2سودرمن

راي مثال فیفا و رسوایی بي اخیر در سطح باالي مدیریتی نهادهاي ورزشی (هایناکامجهانی اقتصاد)، بلکه از  و بحران 5رسوایی انرون
ي ورزشی چگونه هدایت و هاسازمانمعناست که کلی، مفهوم حکمرانی در زمینۀ ورزش بدین طوربه. ردیگیمدوپینگ روسیه) نیز نشأت 

ي براي تعیین حدود و وسعت مندنظامهیچ تالشی  هرچند. پردازدیم. در واقع به بررسی مفهوم توزیع قدرت در نهاد ورزش شوندیمکنترل 
این مفهوم در حال رشد توسط نهادهاي اداري، مدیران و محققان مدیریت ورزشی صورت نگرفته است، با این حال، در حال پیدا کردن 

). همچنین با وجود عالقۀ محققان و مدیران ورزشی به مفهوم 2011، 6است (گریکس و فیلپوتسجایگاه واقعی خودش در صنعت ورزش 
مفهومی با تعدد معانی و کاربرد نادرست  عنوانبه. از حکمرانی رسدیمنظر حکمرانی، توافق بر سر تعریف آن در ادبیات مدیریت مشکل به

 ) یاد شده است.2000، 9(پیر) و سخت معنی 2004، 8(کاجر کنندهجیگ)، 2012، 7(بویر

                                                 
1 . Good Governance 
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7 . Bevir 
8 . Kjær 
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، 2از: حکمرانی سازمانی (یا شرکتی) اندعبارت) سه نوع حکمرانی شناسایی شده است که 2004( 1طبق نتایج پژوهش هنري و لی     
مند) قرار . با توجه به موضوع پژوهش حاضر، این پژوهش در زمرة حکمرانی سیستمی (نظام4و حکمرانی سیاسی 3حکمرانی سیستمی

 ي(هنري تجاري یا سیاسی است هاستمیسدر  هاسازمانگیرد. این نوع حکمرانی مربوط به رقابت، همکاري و تعدیل متقابل روابط بین می
در  .هاي حاکمیتی اشاره داردنفعان در سیستمیا تعدیل روابط متقابل بین ذيمند به همکاري، رقابت در واقع حکمرانی نظام). 2004 ،یو ل

ي هاسازمانحوزة ورزش این نوع حکمرانی روي تغییرات اساسی در راه سازماندهی و کنترل ورزش متمرکز است و به روابط متقابل بین 
طور مستقیم روي آنها ها تمرکز دارد تا بهیشتر بر روابط بین سازمانمند یا سیستمی ببنابراین، حکمرانی نظام نفعان اشاره دارد.ورزشی و ذي

مند در حوزة ورزش با محوریت تغییر ساختارهاي حکمرانی انجام گرفته است. بیشتر این ). بیشتر تحقیقات حکمرانی نظام2018، 5(داولبنگ
، 6(گودوین و گریکس اندپرداختههاي ورزشی در سازمانتحقیقات به بررسی ماهیت متغیر ساختارهاي حکمرانی و پیامدهاي این تغییر 

هاي خاص را بررسی ). چند پژوهش مربوط به این نوع حکمرانی نیز پیامدهاي این تغییرات جهت توسعۀ ورزش2009، 7؛ سوتیرادو2011
) و بسکتبال (واشنگتن 2005سالك، )، بیسبال (کوسنز و ا2006ي (هوي، سواراسب)، 2003(اوبرین و اسالك،  راي مثال راگبیب؛ اندکرده

. این اندپرداختهاي هاي ورزشی و رویدادهاي سطح حرفه). همچنین برخی تحقیقات از منظر حکمرانی به بررسی سیستم2008و ونترسکا، 
دادهاي ورزشی و روی هاستمیسگروه از تحقیقات کمتر به تغییر ساختار حکمرانی عالقه داشته و در عوض با نگاه حکمرانی به بررسی 

 لندن پرداخت. 2012هاي المپیک با اتخاذ رویکرد حکمرانی به بررسی چگونگی مدیریت و ادارة میراث بازي 8اند. براي مثال گیرگینوپرداخته
قات دیگر بر متحده و استرالیا پرداختند. تحقیگانه در ایاالت هاي جدید ارائۀ رویدادهاي سه) نیز به بررسی مدل2014( 9فیلیپس و نیولند

اند. این تحقیقات یا به بررسی نحوة تأثیر افراد یا سایر عوامل نقش فرد یا سایر بازیگران بر آرایش و ترتیبات حکمرانی ورزش تمرکز داشته
را بررسی هاي ورزشی ند یا اینکه چگونگی تأثیر تغییرات ترتیبات حکمرانی بر نحوة عملکرد سازمانامختلف بر ترتیبات حکمرانی پرداخته

المللی المللی، فیفا و اتحادیۀ بینهاي بین) تشکیل آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و نقش فدراسیون2011( 10راي نمونه واگنرباند. کرده
و  فعالیت نهادي انجمن ملی دو 11هاي دو و میدانی را در شکل دادن به این ترتیبات جدید حکمرانی تحلیل کرد. در مقابل، نایتفدراسیون

هاي ورزشی (بازیگران) نتایج نشان داد که چگونه سازمان را در حوزة سازمانی دو و میدانی دانشگاهی آمریکا بررسی کرد. 12میدانی دانشگاهی
مند با محوریت روابط ۀ دیگر از تحقیقات حکمرانی نظامگونهاي سازمانی تدوین کنند. توانند روایات دفاعی را براي شکل دادن به محیطمی

راي مثال ون دي هورك و ب). 2017ي ورزشی درون ساختارهاي حکمرانی انجام گرفته است (نایت، هاسازمانسازمانی و پویایی بین درون
را بررسی کردند. همچنین در این ي دولتی و خصوصی ورزش بلژیک هامشارکت) استفاده از قراردادهاي استاندارد در 2016( 13ورهوست
) اشاره کرد. این محققان به بررسی مفهوم حکمرانی 2009سازمانی (بابیاك، گرفته در حوزة مشارکت بینتوان به تحقیقات انجامزمینه می

ش توسعۀ سیستم ) رو2009( 14ي نتایج پرداختند. سوتیریادوسازنهیبهمشارکتی، یعنی دخالت دولت، بخش داوطلبی و بخش خصوصی براي 
رو به سقوط بود و امروزه سبب حیرت سایر کشورها شده است، نشان داد. وي به بررسی زمان تنزل،  1970ورزش استرالیا را که در دهۀ 

نفعان پرداخت و نشان داد در مواجهه با ناپایداري و وابستگی به منابع مالی دولتی، سیستم ورزش استرالیا و مشارکت ذي رشد و قدرت
واسطۀ پذیر است و توانایی سازگاري با هرگونه تغییرات محیطی را بهدنبال منابع دیگرند. ساختار ورزش استرالیا انعطافنفعان ورزش بهذي

                                                 
1. Henry and Lee 
2. Organizational governance (or corporate) 

3. Systematic governance 

4. Political governance 
5. Dowling 
6. Goodwin, M., & Grix 

7. Sotiriadou 
8. Girginov 
9. Phillips and Newland 
10. Wagner 
11. Nite 
12. NCAA 
13. Van den Hurk and Verhoest 
14. Kalliopi (Popi) Sotiriadou 
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نفعان در حکمرانی ورزشی توسعۀ ورزش را در یک سیستم شفاف و ) اظهار کرد کاربرد تئوري ذي2014( 1نفعان دارد. یونگهمکاري ذي
وجودآمده در سه بخش خصوصی، مدنی و دولتی ) به تغییرات به2015( 3و سالمیکاگنز 2کند. ایتکونینتعادل تضمین میساختار قدرت م

حوزة ورزش در صد سال اخیر اشاره و بیان کردند توسعه در بخش مدنی ورزش و فعالیت بدنی در پی تغییرات بزرگ در جامعه و سایر 
ضروري است که توزیع قدرت را تغییر دهیم، هاي اخیر ) اظهار کرد با توجه به رسوایی2017( 4کرفتوجود آمد. هاي مدنی بهسازمان

) در 2018( 5. اوبویل و شیلبوريبازنویسی کنیم را ورزش حکمرانیکنترل قدرت سیاسی در ورزش را اصالح و کل سیستم  هايمدل
یستم حکمرانی مشارکتی در حوزة ورزش غیرانتفاعی باید عوامل کارگیري سخصوص ایجاد نظریۀ حکمرانی ورزشی بیان کردند در زمان به

مؤثر و موانع تعمیم و اجراي این نوع حکمرانی را مشخص کرد، همچنین باید درك افراد را در خصوص عوامل مؤثر و موانعی که با 
 . دیبخشا حکمرانی مشارکتی بهبود منظور تحلیل ارتباط برو هستند، افزایش داد و توانایی آنها را بهساختارهاي حاکمیتی روبه

ها مانند گرفته در داخل کشور شامل سه بخش است؛ بخشی از این پژوهشدر خصوص موضوع پژوهش حاضر، تحقیقات انجام
ت، اما ) مرتبط با حکمرانی ورزشی اس2015) و قدمی (1396)، مهرابی (1396)، جمشیدي (1396)، آهویی (1396هاي احمدي (پژوهش

هاي ورزشی کشور ي حکمرانی خوب در سازمانهاه و صرفاً به بررسی وضعیت شاخصمند انجام نگرفتاین مطالعات در حوزة حکمرانی نظام
هاي حوزة حکمرانی است که خارج از محیط ورزش انجام گرفته است. براي مثال ها مربوط به پژوهش. بخش دوم این پژوهشاندپرداخته

 آوردحساب مدنی به وامعبخش ج ینترمهمدر زمرة  را نهادهاي مردمسازمانپژوهشی  ) اشاره کرد که در1391توان به پژوهش رفیعی (می
ها و عامالن توسعه نهاد را بازوان دولتهاي مردمتوان سازمانجد میحدي است که بهبهها ها و تأثیرگذاري این سازمانتواناییاظهار کرد  و

هاي ی مسائل و دغدغهه بررسبگرفته در حوزة ورزش است و هاي انجام. بخش سوم مطالعات، مربوط به پژوهشدکرو پیشرفت جامعه قلمداد 
 ساختار اصالح که به بررسی اصول )1395( . براي مثال در پژوهش سجادياندنشده، اما تحت عنوان حکمرانی انجام اندپرداختهحکمرانی 
این اصول  نیترمهم از غیردولتی را بخش توانمندسازي و دولت يگريتصدکشور و توسعۀ ورزش پرداخته و کاهش  ورزش تشکیالت

مند انجام مند برداشته است. به هر حال پژوهش حاضر که ذیل حکمرانی نظامهاي اصلی حکمرانی نظامته، در واقع گام در حوزة دغدغهدانس
جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و  رابرب و یکسان مشارکت براي را زمینه کند ومی بیان را هاحکومتو  دولت نقش پارادایم گرفته، تغییر

 گیردمی شکل مردم و توسط است مردم هب متعلق حکمرانی که است واقعیت این کنندةبیان و آوردمی فراهم يریگمیتصمفرایند  دولت در
 نیز مدنی جامعۀ و آمددر و اشتغال خصوصی بخش بارور، حقوقی و سیاسی ). در این الگو دولت محیط1390(مقیمی و اعالیی اردکانی، 

 ). 1394(نصیرخانی،  کندسهیل میت را سیاسی و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت در مشارکت براي فعال هايگروه اجتماعی سیاسی و تعامل
نوان حکمرانی مطلوب هستیم و پرسش مؤثر بر صنعت ورزش تحت ع نفعانذيدنبال سازوکار ارتباطی تمامی بنابراین در این تحقیق، به     

ی ورزشی مطلوب در بر تحقق حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران کدام است؟ براي تحقق حکمران علّی مؤثرعوامل اصلی این است که 
یرگذارند؟ راهبردهایی که باید تأثي گرمداخلهایران چه بستري نیاز است؟ بر سر راه تحقق حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران چه عوامل 

وي حکمرانی ورزشی مطلوب شود کدام است؟ و پیامدهاي طراحی و اجراي الگ اجرا قابلانجام گیرد تا حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران 
 در ایران چیست؟

 

  شناسی پژوهشروش
رو با توجه به ینازاکند. یمجدید بودن تحقیق دربارة مفهوم حکمرانی مطلوب در ورزش ایران، استفاده از روش تحقیق کیفی را ضروري 

ي مطالعۀ اسنادي براي بررسی تحقیقات پیشین و اسناد و مدارك قانونی، مطالعۀ تاریخی براي بررسی چگونگی هاروشۀ تحقیق مسئل
کاررفته براي ي بههاروشکار رفتند. ي کیفی بههادادهي) براي تحلیل انهیزمبنیاد (یري نهاد ورزش در ایران و روش نظریۀ دادهگشکل

                                                 
1. Liang Yi Yong 

2. Hannu Itkonen 
3. Anna-Katriina Salmikangas 
4. Lev Kreft 

5. David Shilbury and IanO’Boyle 
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ساختارمند و ثبت صوتی و کتبی تفاده از برگۀ ثبت داده در مطالعات اسنادي و تاریخی، مصاحبۀ نیمهگردآوري اطالعات عبارت بودند از: اس
با کسب موافقت  همزمانبرداري بر یادداشتگرفته عالوهي انجامهامصاحبهبنیاد. تمامی دادهآن با استفاده از دستگاه ضبط صدا در روش 

ي صوتی در جریان تحلیل این فرصت را فراهم کرد تا کدگذاري هالیفاة این چندبارور صوتی ضبط شدند. مر صورتبه شوندگانمصاحبه
ها برداري شد. این یادداشتیادداشت شوندگانمصاحبهوگو از سوي نکات گفت نیترمهمبر این، از با دقت بیشتري صورت گیرد. افزون هاداده

بنیاد این امکان را براي او روشن ساختند. استفاده از رهیافت کیفی نظریۀ دادهنیز به محقق در جریان تحلیل کمک کرده و برخی نکات را 
ۀ مسئلدهد تا یمتبدیل کنند. امکانی که اجازه  هامقولهآن را به مفاهیم و  شدهيگردآوري هادادهبراي محققان فراهم کرد تا با بررسی 

 اي حاصل از تجربۀ بومی بررسی و تحلیل شود. یهنظر، بلکه با شدهنییتعي نظري از پیش هاچارچوبتوسعۀ ورزش کشور نه با 
بنیاد از و قضایا. مفاهیم واحدهاي اساسی تحلیل در نظریۀ داده هامقولهاز: مفاهیم،  اندعبارتبنیاد سه عنصر اصلی دارد که نظریۀ داده     

تر از مفاهیمی یديتجردر سطح باالتر و  هامقولههستند.  هامقولهیاد بن. دومین عنصر نظریۀ دادهندیآیمدست ي خام بههادادهکدگذاري باز 
ها براي یسهمقااند، یعنی از طریق انجام یجاد شدهانیز به همان فرایند تحلیلی که مفاهیم سطح پایین  آنهادهند، هستند. یمکه نمایش 

 آنهاکنند که با یمابزارهایی فراهم  هامقولهاند. یربناهاي بسط نظریهز هامقولهشوند. در واقع یم، ساخته هااختالفو  هاشباهتروشن کردن 
براي رسیدن به سطح تجرید  آنهاي مفاهیم و مقایسۀ مداوم بندگروهعبارت دیگر رمزگذاري و توان انسجام نظریه را حاصل آورد. بهیم

یافتۀ میان یمتعمروابط  آنهابنیاد هستند. سومین عنصر نظریۀ دادهسازد. قضایا یمرا در مرحلۀ کدگذاري محوري  هامقولهباالتر است که 
 . دهندیمي جداگانه را نشان هامقولهیک مقوله و مفاهیمش و میان 

ه اي که آن را مطالعیدهپدکند تا به آزمون آن بپردازد، بلکه به شکلی استقرایی از ینمي را مسلم فرض امسئلهبنیاد از پیش رهیافت داده     
، هادادهکند تا به نظریه دست یابد. در نتیجه گردآوري یمرا براي فهم پدیده تحلیل  آنهارا به شکلی منظم گردآوري کرده و  هادادهکند، یم

 در مطالعات کمی مطرح آنچهیري در معناي گنمونهتحلیل و تئوري در روابطی دوسویه با یکدیگر قرار دارند. در روش کیفی جامعۀ آماري و 
یري نظري است. تفاوت گنمونهو  هادادهبنیاد آنچه اهمیت دارد، تعیین موارد مرتبط براي گردآوري است، وجود ندارد. در رهیافت نظریۀ داده

بنیاد توان پیش از آغاز مطالعۀ نظریۀ دادهینمیري نظري را گنمونهي کمی در این است که هاپژوهشیري با انواع مرسوم در گنمونهاین 
شوند. ادبیات نظري ینماز افراد تشکیل  ضرورتاً هانمونهیابد. یمطراحی کرد. تصمیم براي انتخاب نمونه در جریان فرایند تحقیق، سازمان 

 کهیامهنگتا  هادادهي آورجمعو تحلیل تلقی شود.  هادادههاي یک تحقیق میدانی، واحد ۀ یادداشتمثاببه تواندیممربوط به یک حوزه نیز 
به اشباع نظري برسند، ادامه پیدا خواهد کرد  هامقوله کهیهنگامیري نظري تا گنمونهي اصلی ظاهر شوند، ضروري است. پس هامقوله

ي کافی دو منبع تعیین شد؛ هادادهپذیري و تمایل به همکاري با تحقیق براي کسب یدسترس). بنابراین با توجه به امکان 2002(سیلورمن، 
در حوزة مدیریت ورزش کشور در سه بخش دولت، بخش خصوصی و  تجربهصاحبنخست اسناد و مدارك بود و دوم، افراد خبره و منبع 

 نفعان صنعت ورزش کشور بود. شد. در بخش مطالعات اسنادي، قلمرو مطالعه، وضعیت حکمرانی تمامی ذيیمجامعه مدنی را شامل 
ها و یونفدراسي مدیران و کارشناسان ورزشی، اساسنامۀ هامصاحبه، هااستیسانین و مقررات، ، تمامی قوهادادهبراي گردآوري       

نفر شامل اعضاي هیأت علمی، مدیران ورزشی، افراد فعال در بخش خصوصی  25ي ورزشی بررسی شدند. در بخش مطالعۀ میدانی هاتیسا
از طریق  آنهارفتار واقعی  شوندگانمصاحبهقرار گرفتند. در کنار مصاحبه با  افتهیساختارو جامعۀ مدنی مورد مصاحبۀ اکتشافی و مصاحبۀ نیمه

از حداقل  شوندگانمصاحبهاالمکان از بروز اطالعات غیرواقعی جلوگیري شود. تحصیالت یحتبررسی شد تا  آنهمطالعۀ رزومه و عملکرد 
 هامصاحبهبه بعد، از  هفدهمحبۀ هفدهم ساخته شدند و از مصاحبۀ ي نظري اولیۀ تحقیق در پایان مصاهامقولهلیسانس تا دکتري بود. 

مشاهده نشد، در مصاحبۀ  باارزشي هادادهي جدید هامصاحبهکه در  آنجااز  وي قبلی استفاده شد هامقولهمعیار ارزیابی مفاهیم و  عنوانبه
 وپنجم به اشباع نظري دست یافتیم. بیست
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 شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت يهایژگیو. 1جدول 
 تعداد حوزة فعالیت

 5 دولت
 6 جامعه مدنی

 4 بخش خصوصی
 10 فعال در چند حوزه

 

   هاي پژوهشیافته

 باز يکدگذار جینتا
 و هایژگیو و شده شناسایی مفاهیم آن طی که است تحلیلی فرایندي باز کدگذاري .شودیم آغاز باز کدگذاري با هاداده تحلیل فرایند
 ، نمونۀ یک مصاحبه و نحوة استخراج کدهاي اولیه نشان داده شده است.2در جدول  .شودیم کشف مفهوم هر به مربوط ابعاد

 
 ها و استخراج کدهاي اولیهاي از مصاحبه. نمونه2جدول 

 هاشوندهاز مصاحبه با یکی مصاحبه متن )خام( اولیه کدهاي
 طراحی مطلوب تشکیالت ورزش  -
 دارينظام باشگاهطراحی  -
 انتخاب از پایین -
 شدهتشکیالت کپی -

 

طراحی تشکیالت ورزشی کشور ما از گذشته خیلی خوب بوده و براساس حکمرانی مطلوب طراحی  اصوالً
بدنی داشتیم که در همۀ شهرهاي مختلف نمایندگی داشته است. در . یک سازمان تربیت شده است

 داشتیم تا ایجاد شود. موردنظرهاي ورزشی را در حقیقت باشگاههاي ورزشی داریم. شهرهاي کوچک هیأت
کنند و وزیر ورزش هاي ورزشی در هر استان مسئول ایجاد میولی در آلمان این شکلی است که باشگاه

. در کشور ما نیز کنندها از پایین انتخاب میو باشگاه هااستانخود ندارند، ولی یک مسئول ورزش دارد که 
تشکیالت را کپی ها هستند، تشکیل نشده است. در حقیقت بوده، ولی مبناي آن که باشگاه همین تفکر

 ها و مشابه اسم فدرال است. از فدراسیون کردند

 
 يمحور يکدگذار جینتا

 هايمقوله از یکی ي،محور کدگذاري در اند.خرد شده باز کدگذاري مرحلۀ در که است ییهاداده تلفیق محوري کدگذاري از هدف
 ربط آن به )هامقولهریز( هامقوله سایر سپس و گیردمی قرار فرایند مرکز در شود ومی انتخاب اصلی پدیدة یا مقوله عنوانبه باز کدگذاري

 .شودیم داده
 

 شرایط علی

 اصلی مقولۀ که است شانیهایژگیوو  هاطبقه از يامجموعه شرایط این .شوندیم محوري طبقۀ پدیده یا يریگشکل سبب شرایط این
به نظر شما چه عواملی در ایجاد حکمرانی ورزشی  سؤالاز  که بود مفاهیمی شامل تحقیق این در علی . شرایطدهدیم قرار تأثیر تحت را

 است. شده بیان علی شرایط مورد در محوري از کدگذاري حاصل بخشی از نتایج3 جدول در آمد. دستبه باشد، مؤثرتواند مطلوب می
 

 استخراج کدهاي مفهومی
 علی شرایط مورد در محوري از کدگذاري حاصل . بخشی از نتایج3جدول 

 پارادایم (سازة اصلی) کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه
 فقدان ابهامات در مفاهیم دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی

  ابهامحکمروایی بی
 ومرج در تصمیمات نهادهاي دولتیهرجعدم حاکمیت دوگانه و  

 گرادولت توسعه ي دولت در ورزشگريتصدي و گریتولمیزان 
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   بهبود نگرش و ارتباط مناسب بین ایدئولوژي، دموکراسی و مدرنیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرایط علی

 اعتماد عدم تعارض بین افراد در درون و بین هر بخش
 ي حمایتی بخش غیردولتی هاپوششحرکت دولت به سمت  

  مدیریت دقیق و اجراي قراردادها
 گري نظام اداريکاهش فربه نظام اداري کارامد

 ورزش وزارت در قدرت کاهش تمرکز
 ساختار مطلوب

 نهادها تشکیالتی ساختار با وظایف شرح تناسب
 با محیط اجرا هااستیسهمخوانی 

 يمحوردانش
 آگاهی مدیران از قوانین باالدستی

 دانش و تجربه افراد در سه بخش دولت/ جامعۀ مدنی/ بازار همخوانی
 هم شناختی نهادي

 سازي پارادایم معرفتییکسان
 محوريقانون ی قوانین و ناپایداري قوانیندرپیپکاهش تغییرات 

 حرمت شدن و ضایع شدن قانون توسط خود قانونگذارجلوگیري از بی 
 وجود قوانین پخته و کارشناسی

 کیفیت قوانین
 گذاري بخش خصوصی و مدنیحمایت از حق سرمایه

 جلوگیري از انتخاب افراد براساس وابستگی به اشخاص
 فقدان تبعیض

 تحرك یکسان اجتماعی براي تمامی افراد (از منظر جنس، مذهب و...)
 احترام به منافع هر سه بخش

يمداراخالق  
 در مناسباتفقدان سازوکارهاي افزایش صداقت 

 ي امر ورزشسازتیاولو ي مسئلۀ ورزش به مسئلۀ عمومیریگشکل
 دقت نظر کافی در انتخاب مدیران حوزة ورزش  

 
 

 اصلی مقوالت یدهشکل
 است. شده ارائه 4جدول  در که است شرایط علی کلی مقوالت مرحلۀ ساخت کدهاي مفهومی، تعیین از پس

 

 نظریه شرایط علیاصلی  مقوالت دهی. شکل4جدول 

 کدهاي مفهومی مقوالت اصلی

 گراحکمروایی توسعه
 ابهامحکمروایی بی
 گرادولت توسعه

 انداز مشتركچشم

 ساختار اداري کارامد

 اعتماد
 نظام اداري کارامد
 ساختار مطلوب
 حافظۀ جمعی

 درازي دولتدست
 مناسبات ناکارامد

 محوري نهاديدانش
 يمحوردانش

 هم شناختی نهادي

 حاکمیت قانون
 محوريقانون
 تیفیباکقوانین 

 فقدان تبعیض
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 گراییاخالق
 گزینیجمع
 مداريعدالت

 ورزش امر يسازتیاولو ورزش ي نهادسازیتعال

 اقتصاد مقاوم
 بازار پیشران
 نشاط بازار

 رقابت صحیح

 نهادي کنشبرهم
 هماهنگی نهادي

 یبخشنیبهمکاري 

 
 گرمداخلهشرایط 
 شرایط دهند.می تشکیل واسط و میانجی متغیرهاي از يامجموعه را شرایط این شوند.می متأثر آنها از راهبردها که هستند شرایطی
 دارند. عمومی و علّی صبغۀ و کنندمی محدود یا تسهیل را عوامل سایر مداخلۀ که هستند ساختاري شرایط گر،مداخله

 
 استخراج کدهاي مفهومی

 گرشرایط مداخله مورد در محوري از کدگذاري حاصل . نتایج5جدول 
 پارادایم (سازة اصلی) کدهاي مفهومی کدهاي ثانویه

 تغییرات اجتماعی متغیر بودن درآمدهاي کشور

گرشرایط مداخله  
 

 ي جریانات سیاسیریگشکل
فناوريتغییرات  تغییر لوازم کسب دانش و کار  تغییر در وسایل ارتباطی 

 وجود موانع فرهنگی و مذهبی اعتقادي -هاي فرهنگی بنیان دولت سوي از هاباشگاه در استثمار حس ایجاد
 وجود متغیرهاي غیرخودي بازار تحریم گذاران از کشورخروج سرمایه

 دولتاز سوي  اقتصاد ةآنارشیسم سیاستی در حوزوجود 
اقتصاديآرامش   

 تفسیرهاي مختلف از قانون و یکپارچگ نبودن قوانین
 

 اصلی مقوالت یدهشکل
 است. شده ارائه 6 جدول در که است گرشرایط مداخله کلی مقوالت ساخت مرحلۀ کدهاي مفهومی، تعیین از پس

 
 گراصلی شرایط مداخله مقوالت دهی. شکل6جدول
 کدهاي مفهومی مقوالت اصلی

 تغییرات اجتماعی اجتماعینظم 
 تغییرات فناوري جهانی شدن

 اعتقادي –بنیان هاي فرهنگی  فرهنگ
 آرامش اقتصادي اقتصادي –ثبات سیاسی 

 
 شرایط زمینه (بستر)

 مفاهیم، از ايمجموعه را شرایط این است. مشکل علّی شرایط از آنها تمییز و شودمی گفته بستر راهبردها، بر خاص تأثیرگذار شرایط به
 بسیار متغیرهاي اوقات گاهی است. فعال متغیرهاي از ايمجموعه علّی شرایط مقابل در دهند،می تشکیل يانهیزم متغیرهاي یا هاطبقه

 .کنندمی بنديطبقه حاکم بستر ذیل را کمتر ارتباط با متغیرهایی و علّی شرایط ذیل را مرتبط
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 استخراج کدهاي مفهومی
 شرایط زمینه مورد در محوري از کدگذاري حاصل . نتایج7جدول 

 پارادایم (سازة اصلی) کدهاي مفهومی کدهاي اولیه
 امن سرکوب جامعۀ باز

 شرایط زمینه

 واسطۀ اتفاقات غیرمنتظره و به یکباره در کشورافزایش عدم امنیت احساسی به
 اصالحگري در سه رکنبهبود سازوکار خود  عقالنی هاي مدیرانتغییرات کم در تصمیم

 بر استتن دادن به نظم نهادي که سخت و زمان یکپارچه ضرورت نگاه کارکردي به پنج نهاد اصلی
 میزان آزادي بیان و آزادي پس از بیان دموکراتیک نشینی دولت و دادن فضا به بخش خصوصی و جامعۀ مدنیمیزان عقب

 هاي اقتصاديافزایش فرهنگ مشارکت و شریک در فعالیت یادگیرنده و حفظ نظم عمومیتربیت نهادهاي مدنی براي امر نظارت 
 نیاز حقوق مالکیتبهبود نقش دستگاه قضایی پیش قانونمند بازتعریف نقش فضاي حقوقی ایران در توسعۀ اقتصادي

 هاي فقهی در حوزة اقتصادضرورت بازنگري در برخی ممنوعیت
بنیانخالق و دانش ایجاد آمادگی ذهنی و عادت رفتاري در مردم براي پذیرش و همکاري با نهادهاي  

 مالی
 هاي پاتریمونیال)سازي قدرت (دولتمیزان شخصی ضد فساد وجود ساختار فسادآلود

 وجود کارآفرینان سیاسی در ساختار سه رکن توسعۀ ورزش
 نیروهاي بازنشستهوجود نیروهاي جوان براي جایگزینی با  متخصص

ایجاد آمادگی ذهنی و عادت رفتاري در مردم براي پذیرش و همکاري با نهادهاي 
 جومشارکت مالی

 هاي اقتصاديافزایش فرهنگ مشارکت و شریک در فعالیت
 تعهد به پیشرفت از سوي مدیران متعهدانه میزان ارادة سیاسی

 
 اصلی مقوالت دهیشکل
 است. شده ارائه 8جدول  در که است شرایط زمینه و بستر حاکم کلی مقوالت ساخت مرحلۀ کدهاي مفهومی، تعیین از پس

 
 اصلی شرایط زمینه مقوالت دهی. شکل8جدول 

 کدهاي مفهومی مقوالت اصلی
 امن امنیت

 عقالنی عقالنیت

بافتهدموکراسی هم  
 یکپارچه

 دموکراتیک

حقوقی کارامد –نظام قضایی   
 فسادضد 

 قانونمند

بنیانمحیط دانش  
 بنیانخالق و دانش
 یادگیرنده
 متخصص

 تعهد مشارکتی
 جومشارکت
 متعهد
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  تعامالت) و هاراهبردها (کنش
 .شوندیم حاصل حاکم بستر و گرمداخله شرایط تأثیر تحت که هستند هدفداري تعامالت و هاتیواقع رفتارها، بیانگر

 
 استخراج کدهاي مفهومی 

 
 راهبردها مورد در محوري از کدگذاري حاصل . نتایج9جدول 

 کدهاي اولیه  کدهاي مفهومی  پارادایم 

 راهبردها

 شبکه سازي
 هاطراحی مدل تعاملی دوسویه و چندسویه میان بخش

 سازي و ایجاد نظم در بازار ورزشمتشکل

 چابک سازي
 محورطراحی ساختارهاي سرعت
 گري بازارفراهم آوردن شرایط خودتنظیم

 ي نظارتندهایفرابهبود 
 ممانعت از فرار مالیاتی و نظارتی برخی نهادها

 ایجاد فرایند کاهش انحصار

 توسعۀ سرمایۀ انسانی
 کیفیت آموزش افراد فعال در این سه بخش

 تحلیل نیروهاي دولت

 سازيشفاف
 و وظایف دولت هاشفافیت اطالعات از تصمیم

 وجود ساختار شفاف نهادهاي ورزشی

 کیفی سازي قوانین
 ارائۀ مداوم قوانین باالدستی از سوي دولت به دو رکن دیگر

 هاسیاستگذاري وزارت براي فدراسیون

 توسعۀ نظام مالکیت
 هاي حقوق مالکیتکاهش هزینه

 هاي غیرملموستعیین چارچوب براي مالکیت

 هاي خردسرمایهتجمیع 
 هاي کاالهاي عمومی در حوزة ورزشتحلیل و تعریف و شناسایی ویژگی

منظور تجمیع هاي سهامی در حوزة ورزش بهبازارهاي مالی و شرکت ها،ضرورت بهبود بورس
 هاي خُرد در خدمت تولیدهاي خُرد و قرار دادن این سرمایهسرمایه

 تحلیل نهادي 
 براي رفع نواقص قوانین در سایر نهادهاایجاد سازوکار مکملی 

 دولت وظایف حاکمیتیضرورت تعیین 

 توسعۀ ساختاري
 آمیختگی نهادهادهی به درهمنظم

 صورت تلفیقیتشکیل مدیریت بخش خصوصی به

 گذاريتسهیل جذب سرمایه
 هاتدوین نحوة اعطاي تسهیالت به باشگاه

 خصوصی گري به بخشمحول کردن وظایف تصدي

 توسعۀ نظام پاسخگویی
 ایجاد سازوکارهایی براي وجود فشار عمومی بر مدیران

 تعیین راهکارهاي بهبود پاسخگویی دولت
 متمرکز سازي مدنی

 
 ایجاد کانون هواداري، هیات هاي ورزشی و ... منطبق با اصول جامعۀ مدنی

 گیريضرورت کسب حق عضویت و ایجاد سازوکار نحوة عضویت
 

  اصلی مقوالت دهیشکل
 شده است. ارائه 10 جدول در که ستراهبردها کلی مقوالت ساخت مرحلۀ کدهاي مفهومی، تعیین از پس 
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 . مقوالت اصلی راهبردهاي حکمرانی مطلوب در ورزش ایران10جدول 
 کدهاي مفهومی مقوالت اصلی

 اعتماد سازي

 سازي شبکه
 بهبود فرایند نظارت

 سازي شفاف
 کیفی سازي قوانین
 توسعۀ نظام مالکیت

 توسعۀ نظام پاسخگویی
 توسعۀ سرمایۀ انسانی محوريانسان

 تحلیل نهادي نهادگرایی

 هژمونی ساختاري
 توسعۀ ساختاري
 چابک سازي

 گذاريتسهیل جذب سرمایه گذاريتسهیل جذب سرمایه

 افزایی نهاديهم
 متمرکزسازي مدنی

 هاي خردتجمیع سرمایه
 

 پیامد
آمده از دستبه يهایخروجآیند. در واقع پیامدها می وجود به راهبردها اتخاذ اثر در که هستند پیامدهایی و نتایج بیانگر هاطبقه از برخی

نکتۀ شایان توجه اینکه این است.  شده بیان پیامدها مورد در محوري از کدگذاري حاصل نتایج 11 جدول هستند. در راهبردها يریکارگبه
 رود، در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود. شمار میاي از زمان پیامد بهامکان وجود دارد که آنچه در برهه

 

 استخراج کدهاي مفهومی

 پیامدها مورد در محوري از کدگذاري حاصل . نتایج11جدول 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 پارادایم (سازة اصلی) کدهاي مفهومی کدهاي اولیه
 تحدید اقتصاد خصولتی

  اقتصاد پایدار در ورزش
 
 
 
 
 
 

 پیامدها
 
 
 
 

 ايهاي حرفهتشکیل باشگاه
 افزایش انسجام حاکمیتی و اقتدار دولت

 انسجام ساختاري
 تشکیل ساختار خودتنظیمی در بخش عمومی

 هاي شهرستانی و هویت دادن به آنهاتعیین وظایف براي هیأت
 سرمایۀ اجتماعی

 فراهم آوردن زمینۀ افزایش سرمایۀ اجتماعی
 ها در افزایش نظارت عمومی و فشار عمومیبهبود نقش رسانه

 جامعۀ باز
 افزایش قدرت منسجم مردم و ایجاد جامعۀ قوي

 گیري دولت کنشگر و فعالشکل
وري باالبهره  

 کاهش وابستگی نهادهاي ورزشی به بودجه دولتی
 نفعان حوزة ورزشافزایش رضایت ذي

 رضایتمندي شهروندان
 ساالريشایسته ایجاد

 ي نهادهاي مدنیریگشکلنیاز پیش عنوانبهوجود بخش خصوصی واقعی 
 مشارکت بخش غیردولتی

 گذار خارجیمبارزه و حذف موانع جذب سرمایه
 آگاهی محیطی ي فقهی در حوزة اقتصادهاتیممنوعوجود 

 یدولتشبههاي پنهان و توجهی به قدرتبی 
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 اصلی مقوالت دهیشکل
 است. شده ارائه 12 جدول در که استراهبرده کلی مقوالت ساخت مرحلۀ کدهاي مفهومی، تعیین از پس

 
 . مقوالت اصلی پیامدهاي حکمرانی مطلوب در ورزش ایران12جدول 

 کدهاي مفهومی  مقوالت اصلی 

 ذي نفع بر ذي نفعحکمرانی 
 حکمرانی (مردم ساالرانه)

 اقتصاد پایدار در ورزش
 انسجام ساختاري

 جامعۀ باز
 سرمایۀ اجتماعی

 بازدهی باال
 آگاهی محیطی

 مشارکت غیردولتی
 نفعان ورزشرضایت ذي

 
 

 مقولۀ مرکزي
. در این پژوهش با توجه به حساسیت نظري، است پژوهش اصلی مضمون نمایانگر اند،خوانده هسته مقولۀ را آن گاه که مرکزي مقولۀ

 عنوانبه» زدگیاکنون«و » ناامیدي از آینده«، »داريعدم عقالنیت معنا«شوندگان و شرایط کشور مطالعات محقق و نظرهاي مصاحبه
 العلل عدم اجراي حکمرانی مطلوب در ورزش کشور انتخاب شد. علت
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  يریگجهینتبحث و 
نفعان صنعت نحوي که تمامی ذياستخراج متغیرهاي مؤثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در ورزش کشور بود، به پژوهش این هدف ترینمهم

شوند، بتوانند با یکدیگر تعامل کارامد و اثربخش بندي میدولتی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی طبقه ورزش که در قالب نهادهاي عمومی و
و  گرمداخلهط زمینه و عوامل داشته باشند و به توسعۀ ورزش کشور منجر شوند. این امر با دستکاري متغیرهاي علی و توجه و کنترل شرای

 اجراي راهبردهاي صحیح حاصل خواهد شد.
و  هامصاحبهبنیاد و با توجه به استنباط محقق از نفعان صنعت ورزش براساس رهیافت کیفی دادهاستاي طراحی سازوکار تعاملی ذيدر ر    

آیندگی، عبارتی ابهام از آینده، بیالعللی که تاکنون سبب شده این تعامل شکل نگیرد، ناامیدي از آینده و یا بهبررسی اسناد و مشاهدات، علت
عنوان مقولۀ مرکزي در نظر گرفته شد و یافتۀ اصلی ي در صنعت ورزش کشور است که این مفهوم بهدارامعنزدگی و عدم عقالنیت اکنون

شود. همچنین امید پژوهش نیز همین موضوع است. در همین زمینه ازکیا بیان کرد امید به آینده سبب مشارکت و افزایش کارایی می
امید و امیدواري به آینده را 1). زتومکا1384بینی افراد به گسترش اختیارات و موفقیت آنهاست (ازکیا، خوش دهندةي است که نشانادهیپد

 ). 1397داند که در ایجاد فرهنگ اعتماد در جامعه دخیل است (جهانگیري و نصیري، از خلقیات اجتماعی افراد می
است. در این زمینه » زدگیاکنون«دارد، مسئلۀ » امید به آینده«قیم با یکی از مقوالت محوري دیگر این پژوهش که ارتباط مست      

اي که از بینانه. جامعهز آینده تصوري واقعجامعه نه با گذشته خود پیوندي دارد و نه ا حالتی است که یک» زدگیاکنون«گوید تهرانیان می
 ). 1390، (خبرگزاري همشهري آنالین داده است گذشته خود بریده و فرصت و فراغت اندیشیدن به آینده را نیز از دست

وم جدید آن، عقالنیت است و نیز باید گفت هستۀ مرکزي توسعه به مفه» يدارامعنعقالنیت «در مورد مقولۀ مرکزي مهم دیگر یعنی      
ت. اگر فرد را براي ورود ترین سطح عقالنیت اسي است که بنیاديدارامعنسطح سوم عقالنیت که مدنظر پژوهش حاضر است، عقالنیت 

). در توضیح این مطلب 1385تواند هیچ تصمیمی بگیرد (رنانی، شود و نمیهاي مختلف زندگی توجیه نکند، زندگی فرد فلج میبه عرصه
) 1393(اران زعم هژبریان و همکبا یکدیگر دارد، به» زدگیاکنون«و » يدارامعنعقالنیت «، »امید به آینده«که چه ارتباطی بین مفاهیم 

رسد فرد یا نظر میعبارتی به). به1395داري مدنظر رنانی (ي مشتمل بر مؤلفۀ معناگرایی است؛ یعنی همان عقالنیت معنانگرتیغاامید و 
یرد ر نظر بگکه براي آیندة خویش هدفی را ددار خواهد شد و وقتیمحور براي او معناهاي که امید به آینده دارد، حرکت و فعالیت توسعجامعه

به نظر محقق و با توجه به  زدگی خارج خواهد شد. در واقعو مسیر حرکت و تالش خود را به سمت آن هدایت کند، در واقع از حالت اکنون
تیم، نخست باید وضعیت امید به آینده را بهبود بخشید دنبال اجراي حکمرانی مطلوب در ورزش ایران هسها اگر بهشوندهنظرهاي مصاحبه

توسعۀ ورزش یعنی نهادهاي  ها سبب خواهد شد سه رکن مهم دردار باشد. این اقدامنفعان صنعت ورزش معناواسطۀ آن امور براي ذيتا به
 داشته باشند.  زدگی خارج و با یکدیگر تعاملعمومی و دولتی متولی ورزش، بازار و جامعۀ مدنی حوزة ورزش از حالت اکنون

هایی هایی که در مقولهدلیل کاستیشوندگان و براساس مشاهدة وضعیت ورزش کشور، بهکه طبق اظهارنظر مصاحبه این در حالی است       
 ي نهادسازیتعال«، »گراییاخالق«، »حاکمیت قانون«، »محوري نهاديدانش«، »ساختار اداري کارامد«، »گراحکمروایی توسعه«مانند 
دهندة صنعت ورزش کشور امیدي به آینده ندارند. براي مثال دهد، اجزاي تشکیلرخ می» نهادي کنشبرهم«و » اقتصاد مقاوم«، »ورزش

هاي ورزشی در قبال مدیریت یک رشتۀ ورزشی، حاکمیت چندگانه و ابهام در نقش وزارت ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون
ها، اي بخش خصوصی، مدنی و دولتی ورزش، تعارض بین این بخشهاي جزیرههاي توسعۀ ورزش، فعالیتعدم شناخت این نهادها از مؤلفه

درپی در نهادهاي متولی گیري در بخش دولتی ورزش، تعدد نهادهاي سیاستگذار در امور ورزش، وجود تغییرات پیفقدان سرعت در تصمیم
هاي دولتی ، بازتولید مناسبات ناکارامد در دستگاهگیري حافظۀ جمعی، مداخلۀ دولت در فعالیت نهادهاي مدنی ورزشورزش و عدم شکل

ها با محیط اجرا،  اجراي غیردقیق حوزة ورزش، ناهمخوانی دانش و تجربۀ افراد در سه بخش دولت، جامعۀ مدنی و بازار، ناهمخوانی سیاست
هاي غیردولتی، تبعیض ین موجود از سازمانبینی ضمانت اجراي قانون هنگام تدوین قانون، ناکافی بودن حمایت قوانقراردادها و عدم پیش

 دولت دخالت و اطمینانی در اقتصاد، مالکیت ي مسئلۀ ورزش به مسئلۀ عمومی کشور، افزایش ناریگشکلها، عدم ها و انتخابدر تصمیم
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ار نبودن فعالیت در حوزة ورزش دبخشی و ... سبب ایجاد ناامیدي و معناي بینهاتیظرفورزش، ناکافی بودن استفاده از  هايحوزه تمام بر
 شده است. 

دار کردن امور در ورزش کشور حاصل و پیشروي به زدگی که با افزایش امید به آینده و معناطبق مدل پژوهش، خروج از وضعیت اکنون    
سازي سازي امور، کیفیفافسازي، بهبود فرایند نظارت، شسمت توسعۀ ورزش رخ خواهد داد، با اتخاذ و توسعۀ راهبردهایی مانند شبکه

سازي ساختار سازمانی، تسهیل جذب قوانین، توسعۀ نظام مالکیت، توسعۀ نظام پاسخگویی، توسعۀ سرمایۀ انسانی، تحلیل نهادي، چابک
ن ورزش هاي خرد رقم خواهد خورد. اما باید مدیران و سیاستگذاران فعال در سطح کالگذاري، متمرکزسازي مدنی و تجمیع سرمایهسرمایه

آمیز است که زمینه و بستر فراهم باشد. وجود امنیت اقتصادي و سیاسی، نگاه کشور آگاه باشند که اجراي این راهبردها در صورتی موفقیت
بنیان هاي دموکراسی در ورزش، دانش، تن دادن به یک نظم نهادي، وجود شاخصبلندمدتریزي تخصصی به مسائل حوزة ورزش، برنامه

ورزش، وجود نظارت دقیق، عدم منابع رانت، افزایش فرهنگ مشارکت، ایستادن پاي توسعۀ ورزش و تأکید و مداومت بر آن  بودن محیط
بر این، در نظر گرفتن شرایط محیطی خاص و عمومی که بر اند که باید پیش از اجراي راهبردها، فراهم باشند. افزوناز جمله عواملی

شوند، ضروري است. در این پژوهش طبق بررسی اسناد و کدهاي بندي میطبقه گرمداخلهوان عوامل راهبردها تأثیرگذارند و تحت عن
ي ریگشکلاز:  اندعبارتگر دخیل در اتخاذ راهبردهاي تحقق حکمرانی ورزشی مطلوب شده از مصاحبه با خبرگان عوامل مداخلهاستخراج

ي متغیرهاي رگذاریتأثهاي فرهنگی و مذهبی، یر در دانش فنی جدید، نگرشو تأثیر جریانات سیاسی در انتخاب مدیران ورزشی، تغی
 ها، متغیر بودن سازوکار حفاظت از حقوق مالکیت و تضمین آن.غیرخودي بازار مثل تحریم

همراه خواهد داشت. بنابر اظهارنظر شود، پیامدهایی را براي ورزش ایران بهسرانجام راهبردهایی که در قبال پدیدة مرکزي اتخاذ می      
ها این پیامدها شامل اقتصاد پایدار در ورزش، انسجام ساختاري، ایجاد جامعۀ باز در صنعت ورزش، تقویت سرمایۀ اجتماعی شوندهمصاحبه

است. در نهایت  بخش مدنی و خصوصی ورزش کشورنفعان ورزش کشور، افزایش بازدهی، ایجاد آگاهی محیطی، افزایش رضایتدر بین ذي
حیات استاندارد خود خواهد شد. در این شرایط استاندارد تعامل بهینه بین  وارد تازهبا حاصل شدن این پیامدها اکوسیستم ورزش کشور 

 رسد.نظر میهاي دولتی و عمومی، خصوصی و مدنی صنعت ورزش برقرار خواهد شد و انتظار توسعۀ ورزش در این حالت منطقی بهبخش
 

 ر و تشکرتقدی
داوران  از یمدانیبر خود الزم مهمچنین  .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا یمال تیبه خاطر حما وزارت ورزش و جواناناز 

 کنیم. يسپاسگزار یو علم يساختار يبه خاطر ارائه نظرها نشریه محترم
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