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 چکیده

 این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است. هدف:

سی:روش ست. روش به ،بوده و از نظریه داده بنیاداین پژوهش داراي رویكردي كیفي  شنا شده ا ستفاده  عنوان روش تحقیق ا

صاحبههگردآوري داد ستي و م سناد باالد ضوع مورد بحث  23هاي عمیق و باز با ها، مطالعة ا . روایي بودنفر از نخبگان آگاه از مو

مورد بررسي قرار گرفت و تأیید گردید. پایایي نیز با استفاده از  ،شوندگان و سپس اساتید متخصصتوسط مصاحبه ،این پژوهش

ها از روش مقایسووة مداوم در  ي سووه مرحله كدگ اري باز، دسووت آمد. براي تحلیل دادهبه 90/0توافق درون موضوووعيروش 

 محوري و انتخابي استفاده شده است.

زدایي، مدیریت اثربخش و سیاست، عوامل قیعم يهاو مصاحبه يباالدستدست آمده از مطالعة اسناد به نتایجبر اساس  ها:یافته

ها و توسعة فضاهاي توسعة منابع انساني، ارتقاء زیرساخت عوامل محیطي، سازي،سازي، خصوصياصالح ساختار، تجاريكارآمد، 

ستعدادیابي ستاندارد،  راحي نظام ا ستقرار مكانیزم توسع ورزشي ا صنعت مؤثّر در  همؤلف دهن عنوابهصنعت ورزش  هو ا توسعة 

 . دیو استخراج گرد یيشناسا رانیا ورزش

زدگي و ورود افراد بازنشستة سیاست ،ترین موانع توسعة صنعت ورزش ایراننتایج این پژوهش نشان داد كه مهم گیری:نتیجه

 .استبه این صنعت نظامي و دولتي 

 .زدایيسیاستمدیریت اثربخش، صنعت ورزش، های کلیدی: واژه

 E - mail: sh.rezaei@ilam.ac.ir 09183456473 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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   مقدمه

 درگوناگوني  اهداف ورزش از اسووتفاده با كه چرا اسووت  یافته دوچندان اهمیتي هاحكومت همة براي 1ورزشصوونعت  امروزه

سیر صادي، بهبود م سي، اقت  صحیح ساختاري و مدیریت وجود صورت در و شودمي دنبال سالمتي و رفاهي فرهنگي، سیا

 ابعاد درتوسعه  براي ابزاري عنوان به ،ورزش صنعت شدن فراگیر امروزه دیگر، عبارت بهكرد.  پیدا دست اهداف این به وانتمي

سي، صادي، سیا ست  ل ا  مطرح غیرهفرهنگي و  اجتماعي، اقت شد در مؤثر عوامل تبیین لزوما سعة و ر  در واندتمي ابزار این تو

براي اولین بار از ( 19۸3) 2مولین (.1396)سجادي و همكاران،  شود واقع مؤثر هاكشور استراتژیک ايهسیاست و اهداف به نیل

اي كه موجبات افزایش ارزش ورزشي آماتور و حرفه هايهرگونه فعالیتكه  عنوان یک صنعت یاد كرد. او اشاره داشت ورزش به

به مجموعه  ،صوونعت ورزش صووورت كلّي به. شووودوب ميسووافزوده كاال و خدمات ورزشووي را فراهم كند، صوونعت ورزش مح

داشته نقش آنها شود كه در ارتقاي ارزش افزوده كاالها و خدمات ورزشي گفته مي و فروش بازاریابي ،هاي مرتبط با تولیدفعالیت

نقل و تأسیسات ورزشي،   اماكنایجاد  هواداران و تماشاگران، خدمات، و كاالها تولید( 1393و احساني ) (1395رضایي ). دباش

را اجزاي  و افراد مرتبط با ورزش ج ب حامیان مالي ،هابندي، فروش بلیت، تبلیغات، شوور انو انتقاالت بازیكنان، صوودور مربی

صنعت ورزش در كرهنكنصنعت ورزش معرفي مي صلي  شده، اجزاي ا شاملد. بنا به تحقیقات انجام   كاالها، خدمات و ،جنوبي 

  شودالعات ورزشي تقسیم ميبندي و ا ّبازاریابي، مرحله ةبه سه قسمت جداگانخود بخش خدمات كه  تسهیالت ورزشي است

ورزشووكاران، پزشووكان ورزشووي و مراكز آمادگي  مربیان،) ايخدمات حرفهبخشِ به چهار  نعت ورزشهمچنین در اسووترالیا صوو

سماني شاک، كفش، تجهیزات) كاالها و تجهیزات(، ج سانه( و ریزانمدیران و برنامه) رویدادها(، پو رادیو، تلویزیون، روزنامه، ) هار

 .(1396، رضایي و همكاران) شودميتقسیم ه( مجل

صاد يفرهنگ ،يمثبت اجتماع راتیتأث لیدل صنعت ورزش به ست و  لیتبد يجهان عیصنا نیتراز بزرگ يكیبه  ،يو اقت شده ا

محسوب  المللنیو تجارت ب یيزاكسب درآمد، اشتغال ،ياقتصاد يهاتیفعّال يبرا يصنعت منبع مهم نیاغلب كشورها، ا يبرا

ضا شوديم شتن عامل محركي همچون(1395 ،یي)ر صنعت با در اختیار دا شي ،. این  سابقات بزرگ ورز مندي از ، امكان بهرهم

 ها را فراهم نموده كه این موضوع خود موجب ایجاد بستر الزم براي تعامل مابین صنعت، تجارت وهاي تبلیغاتي در رسانهفرصت

ست صادي (. تأ13۸1)كاظم،  ورزش گردیده ا و تولید 3سهم ورزش در تولید ناخالص داخلي ،ورزش نظیرصنعت ثیرات كالن اقت

شتغالیا 4ناخالص ملي سالمتي عموم مردم سهم آن در ایجاد ا شته تو  شورها را بر آن دا ساله به، ك صورت دقیق و منظم  ا هر 

بررسووي »(  ي تحقیقي با عنوان 13۸6)زاده و محرم مرزكیانورزش را بر اقتصوواد كشووور خود ارزیابي نمایند. صوونعت ثیرات تأ

 ،ایران تولید ناخالص داخلي سهم صنعت ورزش ازكه  ندنشان داد «۸4تا  ۸0هاي وضعیت اقتصادي صنعت ورزش ایران در سال

صد 1/1 ست كه به در ستداري كم ور معني ا شاخص جهاني ا شان مياین در حا  تر از  ست كه مطالعات مختلف ن  ،دهدلي ا

صنعت ورزش از  شورها به تولید ناخالص داخليسهم  صد متغیر  4/4تا  75/0ي بین صورت كلّ ك ستبوده در  ،از  رفي دیگر .ا

ورزش تحت تأثیر بُعد اقتصادي و مالي آن صنعت اندیشمندان و متخصصان امر ورزش اعتقاد دارند كه نبایستي همة ابعاد  برخي

هاي تجاري صووونعت ورزش آن را از فلسوووفة د كه تأكید بیش از حد بر مؤلفهنعقیده دار ،(201۸) و همكاران 5ناتنقرار گیرد. 

ترین مأموریت صوونعت معتقدند كه مهم ،(2017) 7( و جان201۸) 6سووونسوون سووازد.هاي عهد باسووتان دور ميالمپیکوجودي 

                                                                 
1. Sport Industry 
2. Mullin 
3. Gross Domestic Production (GDP) 
4. Gross National Production (GNP) 
5. Nathan 
6. Svensson  
7. Jon  
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ست.  ،ورزش در دنیاي كنوني ست كه میزان تأثیرات مثبت صنعت 2017) 1همچنین مارسلینيتوسعة صلح و آرامش ا ( معتقد ا

  ست.توانان جسمي و ذهني مورد تردید اورزش براي معلوالن و كم

شكیالت 19۸0 دهة اوایل تا صنعتبین ت ستوار ايغیرحرفه هايورزش پایة بر ورزش المللي  بعد  به 19۸5 سال از اما بود  ا

سانه، اتحادیه ،از جمله هاي گوناگونيبخش  شكیالتو غیره به ت حامیان مالياي، دادگاه داوري، هاي مختلف حرفهتلویزیون و ر

صنعت ورزش نفعهمة افراد ذيشد.  افزوده صنعت ورزش الملليبین شكاران و مربیان مدیران،عامة مردم، ) از  اي و حرفه ورز

 به صنعت ورزش  ریق از تجاري شركاي و مالي حامیان هاي تجهیزات و البسة ورزشي،ها و تولیدكننده(، شركتايغیرحرفه

 (.1390، )میرزماني اسووت ورزش مقولة هاهمة آن مشووترک زبان دیگر، تعبیري به و اندكرده پیدا جهاني دسووت شووناخت

و  افراد بین و وندر ارتبا ات از جمله آن مدیریتي فرآیندهاي و ورزشصوونعت  الملليبین مهم هايو سووازمان سوواختارها

 و تحول رزش ووالمللي  بین صوونعت حوزة از كليي تصووویر مرتبط، هايحوزه سووایر با هاآن ارتبا  و ورزش هايسووازمان

  .(1395، فراهاني) دهدمي نشان را آینده در آن گسترش

 سیاسي ي،شرایط اقتصاد دولتي، تشكیالت ساختار و حكومتي سیاسي، هاينظام با متناسب كشوري هر در مدل صنعت ورزش

شور آن فرهنگي و شورها براي مدل یک از كامل برداري الگو د  ل اشومي  راحي ك  ختلف،م شرایط تفاوت دلیل به سایر ك

 استقالل مانند اصولي از آلمان شورز مدل صنعت ،عنوان مثال (. به1395صوفي، )رضایي داشت نخواهد بر در را الزم اثربخشي

شاركت و همكاري حمایت، صنعت ورزش، شه ورزش در م ست. به گرفته ری  رد ورزش صنعت در آلمان مداخله  ور كلّي ا

 گرفته شكل كشور فدرال ساختار وسیلة به حد زیادي تا آلمان ورزش ساختار صنعت .است كمتر كشورها از بسیاري با مقایسه

ست. در ستوني، ا صنعت  مرجع سازمان به گردید، ادغام ورزش مركزي اتحادیه با 2001سال  در اینكه از بعد المپیک كمیتة ا

شور این ورزش شد ك سئولیت و تبدیل  سعة م شور ورزش تو ست. غیرمتمركز صنعت ورزش بریتانیا، در گرفت. عهده بر را ك  ا

 .هسووتند تقدر متفاوت، داراي ورزشووي هايسوویاسووت تعیین براي یک هر محلي، و ايمنطقه غیردولتي، دولتي، بخش چهار

صنعت هايسازمان سئول  سعه  غیرمتمركز، ساختاري داراي ورزش م ستند. تركی سابقه با و یافتهتو شورهایي از ه والني ه  ك

ست سي قانون در كه ا سا ست یافته اختصاص صنعت ورزش به ايماده آن، ا  فقرات ستون عنوان به جوانان و وزارت ورزش .ا

 را هااهباشگ مدیریت كه است داو لباني زیاد تعداد دانمارک، ورزش شد. ویژگي صنعت تأسیس 193۸سال  در تركیه، ورزش

ستم  از. كنندمي مربي كار عنوان به ودهند انجام مي شور این .شودمي یاد هنمون بهترین عنوان به ،نروژ ورزش صنعتسی  ك

سته  در توازن این .یدنما اجرا را شده  راحي شهروند هر براي كه برنامه یک و نخبگان موفق براي برنامه یک زمانهم توان

ست. ویژگي نادر امروزي الملليورزش بین هايصحنه  ساختار .ستا آن باالي به پایین سازمان هلند، ورزش ساختار صنعت ا

 و نفعانذي شوند و مهمترینسازماندهي مي دولت مستقیم كنترل بدون و داو لب توسط بخش ،ورزشي هايباشگاه و ورزش

 .(1395)سجادي،  هستند دولت از آن مستقل گ ارانسیاست

سیس  صنعت ورزش در ایران با تأ شكیالت  شاهنگي و بدني تربیت ملي انجمن»ت سال « ایران پی و تاكنون دچار آغاز  1313در 

ها در حال حاضر سازمان (.1394اسالمي،  شوراي مجلس هايپژوهش مركز فرهنگي مطالعات )دفتر تغییرات زیادي شده است

 ریزي،برنامه وظیفة متولي اصوولي، عنوان به جوانان و ورزش وزارتفعالیت دارند:  ایران مختلفي در صوونعت ورزش نهادهاي و

 ورزش، مربیان و داوران تربیت .دارد عهده بر را ايحرفه و قهرماني ،پرورشووي همگاني، ورزش بر نظارت و گ اريسوویاسووت

از  ،ورزشي هايهیأت و هافدراسیون از و حمایت هاباشگاه پروانه لغو و صدور هايشاخص تدوین ورزشي، ادارة مراكز و تأسیس

صنعت در ورزش و جوانان وزارت وظایف دیگر جملة ست ورزش حوزة  ستان جوانان ورزش و كل ادارة .ا  اجرایي وظایف ها،ا

شتیباني ،ازجمله ورزش وزارت شي، هايهیأت هماهنگي و پ سعة  ورز سعة ورزش همگاني،تو شي مراكز تو  با همكاري و ورز

                                                                 
1. Marcellini  
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 به غیردولتيو  عموميي نهاد ،1المپیک مليكمیتة  .باشووندمي ورزشووي هايالیتفعّ داراي كه دهدمي انجام را هایيسووازمان

 جسمي، هايتوانایي ارتقاي و بالقوه استعدادهاي رشد بسترسازي و  ریق از كشور در قهرماني ورزش گسترش .رودمي شمار

شكاران، فكري و رواني سترش ورز ساعدت ورزش، به مردم ترغیب و سازماندهي از  ریق ،همگاني ورزش گ  از حمایت و م

سیون شي هايفدرا سنامة  تأیید و ورز سا شكاران اعزام و تأیید سازي، آماده روند بر نظارت و ها، مدیریتآنا شور ورز  به ك

 يالمللنیب تهیكم سوووي از شووناخته شووده رسوومیت به هايبازي سووایر و ايرویدادهاي منطقه آسوویایي، و المپیک هايبازي

 و آموزيدانش دانشووجویي، هايتیم ورزشووي، هايباشووگاه ویژهبه ورزش كشووور در عمومي هايسووازمان از حمایت و2کیالمپ

 غیردولتيو  عمومي يمؤسسات ،نیز ورزشي هايفدراسیون .است المپیک ملي وظایف كمیته مهمترین ازجمله ،مسلح نیروهاي

ستند شته هر در صالحمرجع ذي باالترین عنوانبه كه ه شي ر شكیل ورز  جوانان و ورزش وزارت هماهنگي با و شوندمي ت

سابقات .نمایندمي الیتفعّ شي برگزاري م شور سطح در ورز شكیل مختلف، سني هايرده در ك  بر نظارت و ملي هايتیم ت

شي ازجمله هايهیأت سیون وظایف ورز ست هافدرا شي، هیأت. ا سیوننمایندة  ورز ستان در مربو ه فدرا هاي الیتفعّ كه بوده ا

ستان سطح در مرتبط ستان جوانان و ورزش كل ادارة هماهنگي با را ا  مركز فرهنگي مطالعات )دفتر نمایدمي نظارت و اجرا ا

 به قادر خصوصي بخش و نموده بیشتري  پیدا رشد داري دولتيباشگاه ایران در .(1394اسالمي،  شوراي مجلس هايپژوهش

ضور شدنمي دولتي بخش با رقابت در ح ستگاه از هریک در .با و  قاتی، تحقعلوم وزارت پرورش، و آموزش دولتي وزارت هايد

شك ،يفناور شت، درمان و آموزش پز سلح نیروهاي وي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهدا سازماني  جایگاه ورزش، م

 خود هدف جامعة بین دراي و حرفه قهرماني، همگاني پرورشووي، ورزش توسووعة به و دارد معاونت تا اداره سووطح از مختلفي

 و مدارس در پرورشوووي ورزش متولي ،يو فناور قاتیتحق علوم و پرورش و آموزش وزارتخانة دو بین، این در .پردازندمي

 حضور نمودن فراهم با يدانشگاه يهاورزش يمل ونیفدراس و آموزيدانش ورزش فدراسیون دوهمچنین   باشندمي هادانشگاه

شجویي در و آموزيدانش هايتیم سابقات دان سابقات برگزاري و الملليبین م شي، م  و پرورش و آموزش وزارت نظر زیر ورز

 را وظیفه همین ،كارگري ورزش فدراسیون .نمایندمي الیتفعّ قهرماني ورزش زمینة توسعةدر  يو فناور قاتی، تحقعلوم وزارت

ساتها شهرداري .دارد قرار يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع نظر زیر و دهدمي انجام كارگري جامعه بین در س و  عمومي يمؤ

 در ورزشگاه ساخت و بدني تربیت هايانجمن به مالي كمک وظیفة ها،قانون شهرداري 55مادة  اساس بر كه هستند غیردولتي

  .(13۸9)قالیباف،  دارندبر عهده ورزش  توسعة راستاي در را شهرها

شكیالتي تغییراتصنعت ورزش ایران  اینكه رغمعلي ست  امّا در واقع كرده تجربه را متعددي ساختاري و ت سته ا  نقش نتوان

عقیده  (1396رضایي ) آورد. دستبه ايبایسته جایگاه و نماید ایفا اهداف ورزشي و غیر ورزشي به رسیدن در را شایستة خود

رو بسیاري روبه هايضعف با ورزش ساختار و توسعه هايسیاست ویژه به ورزشصنعت  در گ اريقانون لحاظ به ایراند كه دار

ست شان مي .ا صنعت ورزش ایران  ،نیز مالي امور زمینة دركه  دهدنتایج تحقیقات مختلف ن  تأمین و ندارد وجود شفافیتدر 

پوركیاني و   1397، رضایي و نصیرزاده) گیردمي صورت دولتي مالي منابع  ریق از بیشتر ،هاي صنعت ورزشهمة بخش مالي

ضایي، 1396همكاران،  سیف 1396  ر شعباني،  یكپارچه مدیریتي نظام فقدان .(1396 ،پناهيو   هايسازمان وجود ،(1392)

 و (1396)سجادي و همكاران،  ايحرفه و قهرماني همگاني، ،پرورشيورزش  امور متولي نبودن مشخص و موازي بعضاً و متعدد

ست بودن توأمان صنعت  ،(13۸9)قالیباف،  جوانانو  ورزش وزارت در اجرا و گ اريسیا شكالت ناكارآمدي  از دیگر دالیل و م

ست.  صیرزادهورزش ایران ا ضایي و ن شاورز(1397) ر سروي1394(، فراهاني )1390و  1394) خانيقره (،1395) ، ك  زاده(، خ

بست كنوني است  اما برون رفت از بنهاي یكي از راه ،سازي صنعت ورزشبر این باورند كه خصوصي ،(1390) ( و پاداش1393)

                                                                 
1. National Olympic Committee (NOC) 
2. International Olympic Committee (IOC) 
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ها در صنعت ورزش ایران محكوم پخش تلویزیوني و كپي رایت، واگ اري حق ،هاي درآمدزایي از جملهمولفهبه دلیل عدم تعریف 

ست مي شك شندبه  ضایي،  با صنعت ورزش هاسازمانساختار همچنین  .(1393خاني، و قره 1394و  1396)ر ایران با هم ي 

شكیالت و ساختار سازگاري عدم چالش با نبوده و مرتبط سایي و مشكالت ،هامأموریت اهداف و با اجرایي ت  به مربو  هاينار

ست هااین بخش هماهنگي عدم ضوح قابل رؤیت ا سیاري عنوان نمونه به. به و  ورزش مانندصنعت  مرتبط با هايانسازم از ب

شك ي،و فناور قاتی، تحقعلوم پرورش، آموزش و جوانان، و ورزش هايوزارتخانه شت، درمان و آموزش پز  و كار ، تعاون،يبهدا

سیون المپیک، مليكمیتة  ،مانند غیردولتي عمومي نهادهاي و انتظامي و نظامي نیروهاي اجتماعي، رفاه  هايهیأت و هافدرا

 تدوین ايحرفهورزش  و قهرماني ، ورزشپرورشي، ورزش همگانيورزش  زمینة در هایيبرنامه ،هاشهرداري همچنین و ورزشي

سب خود جاي در چند هر كه نمایندمي اجرا و ست   اثربخش و منا صي مرجع لكن درا  تا گیردنمي قرار هماهنگي مورد خا

شتر آن اثربخشي  مجلس هايپژوهش مركز فرهنگي مطالعات )دفتر شود گ اري جلوگیريسرمایه اتالف و كاريدوباره از و بی

 سایه در تا شده باعث انسجام عدم و هاناسازگاري این .(13۸9و قالیباف،  1396  سجادي و همكاران، 1394اسالمي،  شوراي

سته ورزش مختلف هايبخش بین هماهنگي از موجود، شرایط ستفاده در ضعف زمینه نتیجه در  شود كا  امكانات، از بهینه ا

شرفت عدم ،محیطي یراتیتغ با تطابق عدم اهداف، از افتادن دور ها،برنامه بودن تكراري وري،بهره كمبود شور ورزش پی  در ك

سب سطوح،همة  در انتظار مورد حد سیایي، هايبازي در ضعیف نتایج ك شته المپیک و جهاني آ  .آید فراهم هاي مختلفدر ر

 سازماندهي در هایيبازنگريو  كمرنگ نماید مليتوسعة  در را ورزش صنعت تأثیرگ اري تواندمي مشكالت این كه است بدیهي

شدضروري  ایران ورزش صنعت ساختار و شد،  .با سایيبا توجّه به آنچه گفته  صنعت ورزش تحلیل نار شكالت  و  ایرانها و م

 تحلیل ،این پژوهشن مسألة اصلي مفید خواهد بود  بنابرای يامر ،نظرانو صاحبهاي متخصصان اصالح آن با استفاده از دیدگاه

 .استعوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران 

 شناسی روش

به سووه شوویوه اجرا  معموالً ،داده بنیاد روشانجام شووده اسووت.  1داده بنیادرویكرد تحقیق حاضوور از نوع كیفي اسووت كه با روش 

ستراوس و كوربینمي ستماتیک كه به ا سی سازاگرا. در این تحقیق از روش  شیوة  سته و  شیوة نوخا ستماتیک،  سی شیوة   2شود: 

 . (1392)رضایي، ها استفاده شده است. شود، براي تجزیه و تحلیل دادهنسبت داده مي

شامل صص در زمینة ،جامعة آماري این پژوهش  سعة كلیّة افراد متخ شامل:  ورزش تو ساتید مدیران ادارات ورزش ) و جوانان، ا

انتخاب  3اي()ارجاع زنجیره ( هسوووتند كه به روش گلوله برفيايو مربیان و بازیكنان حرفه اسووواتید مدیریتمدیریت ورزشوووي، 

سي اي، مطالعة آوري ا ّالعات مطالعات كتابخانهروش جمعاند. شده سا ستي )قانون ا سناد باالد سالمي ایرانا ، برنامة جمهوري ا

سنامه سا سند راهبردي ورزش كشور، ا سازماننامهها و آیینچهارم و پنجم توسعه،  سند چشمهاي مصوب  شي و  انداز هاي ورز

به بعد، تكرار  یازدهمنفر مصاحبه انجام شد كه از مصاحبه  23بیست ساله كشور( و مصاحبة عمیق و باز است. در این مطالعه با 

صاحبه در ا شاهده گردید و از م سیده بود  امّا براي  ها كامالًداده ،به بعد هفدهم ّالعات دریافتي م شباع نظري ر تكراري و به ا

 هاپرسش باقي و آغاز «توسعة صنعت ورزشهاي راه»مورد  در سؤاالتي  رح ها بامصاحبه. ادامه یافت 23ا مینان تا مصاحبه 

ساس سخ بر ا صاحبه هايپا ستماتیک( مراحل كدگ اري در گراندد تئوريشد. مي  رح شونده م سی سه گاِم  ،شامل )روش 

 است: 6كدگ اري انتخابيو  5، كدگ اري محوري4كدگ اري باز

                                                                 
1. Grounded Theory 
2. Strauss and Corbin 
3. Snow Ball 

4. Open Coding   

5. Axial Coding 

6. Selective Coding 
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 باز یل: کدگذارگام اوّ

صله بعد از اوّ ادیداده بن یةمرحله از روش نظر نیا صاحبه انجام م نیلبالفا صاحبه پمحقق  ،گریعبارت د . بهشوديم س از هر م

باز  ي. مراحل كدگ اركنديمرتبط م میمفاه بیآنها و ترك يمناسووب برا هايو انتخاب برچسووب میكردن مفاه دایشووروع به پ

 :عبارت است از

شگر با نیدر ا :یو کدگذار لیتحل. 1 ست دادهایهمة رو يبه كدگ ار دیمرحله پژوه صاحبه  کیاز درون  ،توجه كند. ممكن ا م

 ياحصاء و كدها دیجد يكدها ،ردیگيقرار م يرها به  ور مرتب مورد بازنگداده يوقت ياستخراج شود  ول يادیز يمتن كدها ای

 .شونديمشخص م یينها

كار  نیكه به ا شوووونديم يبنداسووواس ارتبا  با موضووووعات مشوووابه  بقه بر میمرحله خود مفاه نیدر ا ها:کشففط قهقه. 2

است كه مجموعه آن  بقه  يمیاز مفاه تريانتزاع  یابديها اختصاص مكه به  بقه ينی. عناوشوديگفته م( يساز)تم يساز بقه

 ود جمع كنند. خرا بر محور  میمفاه تواننديم رایهستند  ز یيباال يهومقدرت مف يها دارا.  بقهدهنديم لیرا تشك

 .شوديم انیآنها ب اتیخصوص يگام بعدها، در تر كردن  بقهبه منظور روشنها: قهقه طیتوص . 3

 يهاها و جدول  بقهاز مصوواحبه ياسووتخراج هیلاوّ يجدول كدها باز که شفامل دو سسفمت اسفت: یجدول کدگذار .4

 .آنها هیثانو يبه همراه كدها میاستخراج شده از مفاه

 یمحور یکدگذار دوم: گام

عنوان  بقه محوري انتخاب ها را بهر یكي از  بقهشوووود، پژوهشوووگدوم كدگ اري كه به آن كدگ اري محوري گفته مي مرحله

سایر  بقه راكرده و آن  شخص ميتحت عنوان پدیده محوري در مركز فرآیند مورد كاوش قرار داده و ارتبا   كند. ها را با آن م

 .(200۸)استراوس،  تواند تحقق داشته باشددر پنج عنوان مي ،ها با  بقه محوريارتبا  سایر  بقه

ها و اي از  بقهشووووند. این شووورایط مجموعهگیري پدیده یا  بقه محوري مياین شووورایط باعث شوووكل شففرایع علّی: .1 

 .دهديقرار م ریثّأرا تحت ت هایشان است كه مقولة اصليویژگي

گر و مداخله شرایطداري هستند كه تحت تأثّیر ها و تعامالت هدفبیانگر رفتارها، واقعیت ها و تعامالت(:)کنش راههردها .2

 .شوندبستر حاكم حاصل مي

شود و تمیز آنها از شرایط علّي مشكل است. گ ارند، بستر گفته ميیر ميبه شرایط خاصي كه بر راهبردها تأثّ حاکم:ر بست .3

 كنند.بندي ميبقهرهایي با ارتبا  كمتر را ذیل بستر حاكم  بسیار مرتبط را ذیل شرایط علّي و متغیّ رهايیّگاهي اوقات متغ

ستند كه راهبردها از آنها متأثّر مي گر:شرایع مداخله .4 شرایط را مجموعهشرایطي ه میانجي و  ياي از متغیّرهاشوند. این 

شكیل مي سط ت شرایط مداخلهوا ساختدهند.  شرایط  سهیل یا محدود ميهاري گر،  سایر عوامل را ت كنند و ستند كه مداخلة 

 صبغة علّي و عمومي دارند.

آیند. این روش كدگ اري وجود ميها بیانگر نتایج و پیامدهایي هسوووتند كه در اثر اتخاذ راهبردها بهبرخي از  بقهپیامدها:  .5

صطالحاً به آن  ست وكدگ اري محوري گفته مي« مدل پارادایم»كه ا شده ا ستراوس و كوربین ارائه  سط ا به این دلیل  شود، تو

 (.1)شكل شماره  شودمي یک  بقه انجام« محور » حولشود كه كدگ اري محوري گفته مي
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 (13۸7)منبع: بازرگان،  مدل پارادایمي كدگ اري محوري. 1شکل 

 ی(نشی)گز یانتخاب یگام سوم: کدگذار

صل ةانتخاب مقول روند سبه يا سا کیستماتی ور منظم و  شیمقوله ریآن با  با  يخال يجاها به روابط و پركردن دنها، اعتبار بخ

داستان است.  ياصل خطّ حیقدم متضمن توض نیل: اوّاستروند شامل چند گام  نیبه اصالح و گسترش دارند. ا ازیكه ن يمقوالت

شده  فیتوص يرمحو ي)كه در كدگ اراست  میپارادا کیبا استفاده از  ياصل ةبر حول مقول يلیگام دوم، ربط دادن مقوالت تكم

ها ر قبال دادهدرساندن آن روابط  دأییاست. گام چهارم، به ت يدر سطح بعد گریكدیاست(. گام سوم، مرتبط ساختن مقوالت به 

 .      (13۸9و همكاران،  فریي)دانا به بسط و گسترش دارند ازین ایاست كه اصالح و  يمقوالت لیقدم، تكم نیاست. آخر

 تحقیق(  1)سابلیت اعتماد هاروایی و پایایی داده

روایي پاسخ به این سؤال است كه آیا چیزي كه پژوهشگر در حال مشاهده و بررسي آن است، همان چیزي است كه او در حال 

سي روایي، یافتهسنجیدن و اندازه ست؟ در این پژوهش براي برر شاركتهاي گیري آن ا كنندگان ارائه و متن پژوهش را براي م

ست. در پایان، این پژوهش توسط شده ا سط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمال  ساتید مورد مطالعه و بازبیني قرار  نظریه تو ا

شاره دارد. هاي پژوگرفته و مواردي جهت اصالح یا تغییر نظریة نهایي بیان شده است. پایایي به گسترة تكرارپ یري یافته هش ا

ها آن زماني قابل حسابرسي هستند كه محققي دیگر فرآیند آن است. یافته2حسابرسي هاي نشان دادن پایایي، مطالعةیكي از راه

صمیم به سیر ت شان بتواند م سازگاري مطالعه را ن ضوح پیگیري كند و  شني و و صاحبه را با رو سط محقق در  ول م كار رفته تو

هاي خام، ها را از  ریق نشووان دادن مسوویر تصوومیمات خود و همچنین قرار دادن تمامي دادهداده ،بنابراین محقق پایایي  دهد

ها در اختیار اسوواتید راهنما و مشوواور و با حسووابرسووي دقیق ها، فرآیند مطالعه، اهداف اوّلیه و سوووالتحلیل شووده، كدها، مقوله

 درون موضوعي توافق روش از ،یق مورد تأیید قرار گرفت. عالوه بر این در تحقیق كنونيهاي تحقنظران درستي تمام گامصاحب

سبه براي ستفاده انجام گرفته هايمصاحبه پایایي محا ست شده ا سبة براي .ا  درون موضوعي توافق روش با مصاحبه پایایي محا

 پژوهش در )كدگ ار( همكار پژوهش عنوانبه تا شووود درخواسوووت دكتري آمار مقطع دانشوووجوي یک )ارزیاب(، از كدگ ار دو

 ها،مصوواحبه از كدام هر در. شوود داده ایشووان انتقال به هامصوواحبه كدگ اري جهت الزم هايروش و هاآموزش كند  مشوواركت

شابه نظر دو نفر هم در كه كدهایي ستند م شابه كدهاي و «توافق» عنوان با ،ه شخص «توافق عدم» عنوان با غیر م  .شوندمي م

صاحبه سه تعداد پژوهش، همكار این همراه به محقق سپس صد توافق و كرده كدگ اري را م ضوعي در  عنوان به كه درون مو

  زیر محاسبه شد: فرمول از استفاده با رودمي كار به تحلیل پایایي شاخص

                                                                 
1. Trustworthiness 
2. Auditing 
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 آمده است: رها در جدول زیاین كُدگ اري ازنتایج حاصل       

 دو كدگ ار نیب یيایپا يبررس  جینتا. 1جدول  

 ()درصد پایایی باز آزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات هاتعداد کل داده مصاحهه شمارة دیطر

 95 ۸ 33 69 ششم 1

 ۸9 11 34 76 نهم 2

 ۸6 ۸ 29 67 هیجدهم 3

 90 27 96 212 كل

شمارة همان شان م 1 ور كه جدول  شده توسط هر دو نفر يتعداد كل كدها ،دهدين ننده( برابر ك ي)محقق و فرد همكار ثبت 

گ ار با اسووتفاده دو كد نیب یيای. پااسووت 27كدها  نیا نیو تعداد كل عدم توافقات ب 96كدها  نیا نی، تعداد كل توافقات ب212

 .است دأییت مورد هاياعتماد كدگ ار تیقابل نیبنابرا ،باالتر بوده %60است كه از  %90از فرمول ذكر شده 
 

 هایافته

 شوندگانعوامل فردی مصاحهه

 دهد:شوندگان را نشان ميتوزیع فراواني وضعیت تخصص مصاحبه 2جدول شمارة 

 شوندگانتوزیع فراواني وضعیت تخصص مصاحبه .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تخصص

 0۸/26 6 مدیران ادارات ورزش و جوانان

 39/17 4 اساتید مدیریت

 73/21 5 اساتید مدیریت ورزشي

 43/30 7 ايمربیان و بازیكنان حرفه

 34/04 1 سایر

 100 23 جمع

 صورت به دایيابت هايمصاحبه كه  وري است  به و مصاحبه بوده مطالعه اسناد باالدستي هاداده منبع اصلي ،پژوهش این در

 به و گردیدمي نجاما هامصاحبه از حاصل هايداده كدگ اري مصاحبه، هر انجام از پس تدریج به و اندبوده توصیفي و اكتشافي

سیله سه روش و  23 هاياريكدگ  منوال همین به و گردیدمي پدیدار باز كدگ اري  ریق از نظري كدهاي،هاداده دائمي مقای

ستي سناد باالد صاحبه و ا صفحه، هادامه ب گردید. در انجام م شار و تعداد  سمتي امتن  فقطدلیل محدودیت انت صاحبهز ق ، یک م

 . است گ اشته شده نمایش معرض به تفصیل و ترتیب به را مدل و محوري  بقات آنها، باز كدگ اري نحوه
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 گام اول: کدگذاری باز

 :هاالط( کدگذاری اولیه یک نمونه از مصاحهه

 هااي از كدگ اري اولیه مصاحبهنمونه .3جدول 

 ربیت مدرسدانشگاه تت علمي گروه علوم ورزشي عضو هیأاستادتمام مدیریت ورزشي و  :3Sسسمتی از مصاحهه 

 استخراج كدهاي اولیه)خام( متن مصاحبه

سب ساختار» سیدن عامل ترینمهم و اولین ،کارآمد و منا ص در كالن اهداف به ر  از نایعتمامي 

ست صنعت ورزش جمله شورهایي .ا شرفت ورزش در كه ك شته پی  تدوین با اندكرده سعي اند،دا

ستراتژی سب، ساختار و هاارائه برنامه و ا  خواهیمب اگر» .«بردارند گام آن گسترش جهت در منا

سالیانه  ههزین . چقدرنماییم بررسي را مالی صنعت ورزش هایچارچوب باید قاعدتاً ،كنیم تحلیل

  «.ارا باشووندمنابع درآمدزایي كعنوان  توانند بهمي عواملي كند، چهمي درآمدزاییچقدر  ،شووودمي

شگاه» شكیالتي هايبخش هابا شورهاي مختلف ورزش صنعت مهم ت ستند ك  تمام فعالیت و ه

کپی  ،لویزیونیحق پخش ت» «.باشد آنها فعالیت با ارتبا  در نحوي به باید كشور هاي ورزشبخش

شیبلیت ،فروش اسالم تجاری ،رایت زش در دنیا درآمدزایي صوونعت ورترین منابع و... از مهم فرو

شند كه به دلیل مي «. هستند بهرهو... صنعت ورزش ما از آنها بي ورزش دولتی، استصاد درونگرابا

 تعدد  هاتکراری بودن برنامهدر صووونعت ورزش ایران مشوووكالت زیادي وجود دارد از جمله: »

 هماهنگي جهت مرجعي فقدان و هافعالیت پوشانیهم و کاریموازی  گیرندهتصمیم نهادهای

ست و شنهاد»«. كالن گ اريسیا صدى ضمن ،دشومي پی  رتنظا با همراه دولت گریکاهش ت

 «.زش باشیمدر صنعت ور گذاریسرمایهغیردولتي جهت  ساز  ج ب بخشزمینه ،کارآمد

 ساختار مناسب -

 راتژي و ارائه برنامهتدوین است -

 سازي ماليشفاف -

 ورزشتمالي صنع هايتعیین چارچوب -

 ها و درآمدهاتعیین هزینه -

 هااشگاهبضرورت توجه به  -

 هاي درآمدزایيتعیین مولفه -

 حق پخش تلویزیوني -

 گراو اقتصاد درون ورزش دولتي -

 نهادهاي ها  تعددتكراري بودن برنامه -

 پوشانيهم و كاريموازي گیرنده تصمیم

 هافعالیت

 سازيصوصيگري دولت و خكاهش تصدي -

 خصوصي شگ اري بخسرمایه -

  )3S( مصاحهه سسمتی از کدگذاری اولیه 

 ضرورت وجود مدل توسعه ورزش كشور

 داري در صنعت ورزش كشور رح جامع نظام باشگاه

 تشكیل نظام استعدادیابي در صنعت ورزش كشور

 توجه به ورزش پایه در مدارس 

 يمختلف ورزش يهادر سازمان دیجد يساختارها لیتشك

  پخش تلویزیونيعنوان پایه و اساس حقهرایت( بعدم وجود قانون حق مالكیت معنوي )كپي 

 هاي قانوني، وجود قوانین نامطمئن و دست و پاگیر ناكارآمدي چارچوب

 سطوح ورزش كشور نیدر باالتر يو هماهنگ یيافزاهم

  ستم اداره ورزش كشورسازي براي تغییر سیمبني بر خصوصي 44توجهي به اصلبي

 ها )هزینه ها و درآمدها(هاي مالي باشگاهضرورت توجه به چارچوب

 هاي موجود در ورزش كشورفاصله داشتن تحقیقات پژوهشي از واقعیت

  هاي غیردولتيها در ورزش و سلب رقابت سایر بخشدولتيوجود شبه

  مبتني بر هزینههاي عدم شفافیت مالي صنعت ورزش ایران و اجراي سیاست

 مخفي كاري در انجام همه امور و امنیتي جلوه دادن آنها

 هاي اقتصادي و سیاسي و عدم وجود كارآفریني اقتصادي در صنعت ورزش كشورمعضل رانت

 عدم اجراي قانون تنبیه افراد خا ي 

 انجام مطالعات تطبیقيضرورت 

 مدیران ورزشيگیري گیري و عدم استقالل تصمیمتعدد مراكز تصمیم

 به عنوان یک صنعت ورزش الملليهاي بینعدم توجه به جنبه

 ح ف مدیران نظامي و شبه نظامي و همچنین ح ف مدیران دولتي و شبه دولتي بازنشسته از بدنة  ورزش كشور
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تعداد فراوان آنها( به كدهاي )به علت  در مرحله بعد، كدهاي اولیه )ادامه گراندد تئوری(: ب( کدگذاری ثانویه و شففکل دهی مقو ت

سمت كوچكي از نتایج كدگ اري باز هومي ميشوند. چند كد ثانویه تبدیل به یک كد مفثانویه تبدیل مي شود. در جداول زیر ق

 ثانویه، كدهاي مفهومي و مقوالت ارائه شده است. هايبراساس كد

 كدگ اري ثانویه و شكل دهي مقوالت .4 جدول
 

 مقو ت کدهای مفهومی ثانویهکدهای  فراوانی
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 )نگرش منفي مدیران( خودپنداره منفي مدیران -

 ها()درآمدها و هزینه مدیریت منابع -

 مدیریت تغییر، تحول و تعارض -

 پ یري مبتني بر دانایيعهمدیریت علمي و توس -

 اي عمل كردن مدیراندیریت مشاركتي، سیستمي و فني و همچنین برنامهم -

تعریط و اجرای 

MBA ورزشی 

)مدیریت اجرایی 

 ورزش(

 

ای گرایی در حرفه

 مدیریت صنعت ورزش
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 محوري مدیرانضعف فرهنگ برنامه -

 سازي و اجراي عدالت سازمانيشفاف -

 هاي متعدد مدیران و مشغله كاري فراوانمنصب -

 به قانون و اخالق پایبندي -

 یرانمدافزایش اعتماد و تعهد اجرایي  -

 يعموم نانیتزلزل ا م جهیو در نت رانیدر انتخاب مد ياسیس يهارانت -

های تعیین شاخص

 انتخاب مدیران
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 حاكمیت بخشیدن به تفكرات استراتژیک -

 دولتي ح ف مدیران شبه نظامي و شبه -

 زشمدیریت دارایي فیزیكي صنعت ور -

 ستيمصوب و قوانین باالد هايتوجهي دولت به ورزش و عدم اجراي  رحبي -

مثبت  يبرا هاتیعو كتمان واق ي، ظاهرسازكالن رانیمد يهابستانبده -

 موجود تیجلوه دادن وضع

ثهات مدیریت و 

های حذف رانت

 سیاسی
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 تشكیل شوراي همیاري و هیأت امنا -

 (ICT) عات و ارتبا اتتوسعة نظام فنآوري ا ال -

 (Team working) تأكید بر كار تیمي -

  ایجاد حس تعلق و انگیزه براي مشاركت -

هماهنگی و 

Synergyسینرژی)

( بین نیروهای صط 

 و ستاد

عوامل استصادی، 

فرهنگی تکنولوژیکی، 

  و سیاسی
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 یرمتمركزریزي متمركز و اجراي غبرنامه -

 ايهاي حرفهودن وضعیت حقوقي و مالكیتي باشگاهبنامشخص  -

 ه مصوب دولتيجودبكافي از تأمین و تخصیص اعتبارات و عدم ا مینان  -

 (55، مادة 6)بند  هافراهم كردن حضور شهرداري -

تعیین سهم حمایت 

دولت از صنعت 

 ورزش

 

 

۸ 

 گیري در بدنة ورزش كشورتعدد مراكز قدرت و تصمیم -

  ابهام در نقش -

 هاي ورزشيفدراسیونوزارت ورزش، كمیتة ملي المپیک و  فقدان استقالل -

 عادالنه يهاپرداخت زمیمكان ي راحو  تمركززدایي نظام اداري -

 انحصارهاي پنهان موجود در صنعت ورزش  -

سوانین دولتی 

کننده تعیین

های صنعت فعالیت

 ورزش

 

6 
 كاربردي دن سرانه جهت انجام كارهاي پژوهشي و آكادمیكيپایین بو -

 ژوهش موجودپهاي عدم استقالل كمیته هاي پژوهش و یانبود كمیته -

مکفی نهودن بودجه 

 پژوهش

 

 

۸ 

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

 هاي مجازيتوسعه الیه -

 توسعه نظام حكمیت در ورزش -

 هاي نیمه تمامتعداد باالي پروژه -

تأسیس مدارس 

 ICTورزش، تقویت 

 سامانه حقوسی و

های پایه تیم توجه به

های سنی در رده

 مختلط



  1شماره  /6سال  /1397زمستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

99 

 

 

 

14 

 

 
 

 ايهاي حرفههاي مختلف رده سني و افزایش تعداد تیمبرگزاري لیگ -

 هاهاي قهرماني و نظام بیمه و جلوگیري از فرار ماهیچهستقرار پایگاها -

 (NGO) گري در صنعت ورزشایجاد بنیاد ملي مربي -

هاي آسیایي )بند نیل به جایگاه اول منطقه آسیاي جنوب غربي و سوم بازي -

 انداز(چشم ۸و  6

 الملليیزباني مسابقات بینمتجربه برگزاري و  -

توسعه و تقویت 

داری نظام باشگاه

 ایحرفه
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 گزاري مسابقات مختلف ورزشيهاي بزرگ و برشگاهساخت ورز -

 رپایه و مادهاي توجه ویژه به ورزش -

 افزایش سرانه فضاهاي ورزشي -

 اهاي ورزشياز فض توسعه سهم اندک ورزش بانوان -

ه خاص به توجّ

ورزش روستایی، 

و عشایری، کارگری 

 اسشار خاص

گسترش عدالت 

اجتماعی فضاهای 

 ورزشی
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 هاي كاربرديوهشیابي و توجه به پژمسأله ایجاد نظام -

 تخصصانساني مجهاد ورزشي و پرورش منابع  -

 لمي، تحقیقاتي و فنآوري در صنعت ورزشعایجاد پارک  -

 ( 170)ماده  آموزي و دانشجویيارتقاء ورزش دانش -

ایجاد نهادهای ملی 

ورزش مانند نهاد 

ملی ورزش 

 آموزیدانش

دهی قهقات اصلیج( شکل  

 :( ارائه شده است5)جدول پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت  بقات كلي نظریه است كه در جدول زیر 

 شكل دهي  بقات اصلي نظریه .5جدول 

 مقو ت قهقات اصلی

 گ اري در صنعت ورزش كشوریاستتعدد نهادها و مراكز س - زدایيسیاست

 هاي سیاسي از صنعت ورزشاستفاده -

 ت ورزشها و جریانات سیاسي در صنعیتدخالت غیرتخصصي شخص -

 گیري و اجراها در مراحل حساس تصمیمدولتياندیشي وجود و مصلحت -

 گرایي در مدیریت صنعت ورزش كشورايحرفه - مدیریت اثربخش و كارآمد

 المللو روابط بین ضعف در حوزه دیپلماسي ورزشي -

 )مدیریت اجرایي ورزش( ورزشي MBAتعریف و اجراي  -

 صنعت ورزشمند شدن مدیریت هاي انتخاب مدیران و نظامتعیین شاخص -

 هاي ورزش كشورل تجارب مدیران نهادها و سازمانتسهیل و انتقا -

 )حاكمیت، دولت و مجلس( عوامل اقتصادي، تكنولوژیكي، فرهنگي و سیاسي - عوامل محیطي دروني و بیروني

 الملليمسابقات و رویدادهاي بزرگ بین برگزاري و میزباني -

 هاي مليارزشالمللي با ناهمسو بودن ضوابط بین  -

 هاي داراي استعدادوادهضعف اقتصادي و معیشتي خان -

 هاي اقتصادي و سیاسي و در نتیجه كاهش ارزش پول مليتحریم -

 افزایي با حضور صدا وسیماهاي دانشها و جشنوارهها، كارگاهبرگزاري همایش - توسعة منابع انساني

 هاي كلي(سیاست 20و  4 بندهاي) ایجاد انگیزه و تقویت اقتدار ملي -

 ور راحي نظام داو لبي در صنعت ورزش كش -

 هاي كلي(سیاست 5)بند  هاي ورزشيتقویت جایگاه زن در صحنه -

( و امور اجتماعي 12)بند  هاارتقاء زیرساخت

)نظر ستاد  توسعة فضاهاي ورزشي استاندارد

 تلفیق برنامه(

 ايهاي جهاني و قارهفدراسیونتقویت جایگاه ایران در نهادها و  -

 (DSS) هاي پشتیبان تصمیم ورزشو سامانه (MIS) هاي ا العاتيتوسعة سیستم -

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

 ايداري حرفههاي هواداري و نظام باشگاهتوسعة زیرساخت -

 )نهادي مالي( ساز، ایجاد انستیتو و بانک ورزش كشورورزشگاهتشكیل نهاد خیرین  -

 هاي سني مختلفهاي پایه در ردهتوجّه به تیم -  راحي نظام استعدادیابي



 ورپضایی و صالحیر  بنیادداده رویکرد با ایران ورزش صنعت توسعة بر مؤثر  عوامل تحلیل

 

100 

 هاي استعدادیابيافزایش تعداد كانون -

 (117)بند الف، ماده  آموزي و دانشجویيایجاد نهاد ملي ورزش دانش -

 كشور تهیه  رح آمایش سرزمیني ورزش -

)ماده  اصالح ساختار صنعت ورزش كشور

 (170و 117

 ریزي صنعت ورزش كشوراصالح نظام بودجه -

 سازي(منسوخ كردن قوانین سنتي و ایجاد ساختاري منعطف، پویا و چابک)كوچک -

 كشور ورزشي هايو سازمان كاري، تداخل وظایف و ناهماهنگي میان نهادهاموازي -

 ه ریاست استاندارانبشوراي متناظر استاني  31ورزش كشور و احیاي شوراي عالي  -

 ر سرمایهوانین تجاري ناكارآمد و ارتبا ات افقي با بانكداري، بیمه و سایر نهادهاي بازاق - تجاري سازي صنعت ورزش

 ( FDI) گ اري خارجيهاي تجاري و حمایت از سرمایهعنوان بنگاهها بهباشگاه ثبت -

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

 پخش و هاي درآمدزایي مانند حقلفهمؤ اخ فراهم نمودن الزامات قانوني براي  -

ماده « ز»)بند  سازي صنعت ورزشخصوصي

 (145و  136، 135، 117

 سازيگشاي خصوصي راحي الگوي راه -

 (169)ماده  گري دولتتصديتوانمندسازي بخش خصوصي و كاهش  -

 (104 )بند ب، ماده هاي غیردولتي ضمانتبراي تأمین صندوق اقدام قانوني الزم -

 ایجاد شبكه مشتریان و تولید ثروت ملي - استقرار نظام توسعة صنعت ورزش كشور

 (104)بندهاي ب، د، ه و م، مادة  سازي و گسترش عدالت سازماني و ورزشيشفاف -

 (104ه )ماد و توسعة فرهنگيسیاسي  ،براي رشد اقتصادي، اجتماعيبسترسازي  -

 (2شکل)  گام دوم: کدگذاری محوری

ن كار بر اسوواس مدل پارادایم )در مرحله كدگ اري باز( اسووت. ای هاي تولید شوودههدف از این مرحله برقراري رابطة بین  بقه

دست آمده از مطالعة به يهانظریه را به سهولت انجام دهد. بر اساس دادهكند تا فرآیند پرداز كمک ميشود و به نظریهانجام مي

زدایي، مدیریت اثربخش و كارآمد، اصوالح سواختار، سویاسوتعوامل آنها،  يبندو مقوله قیعم يهاو مصواحبه ياسوناد باالدسوت

صيتجاري صو ساختسازي، خ ساني، ارتقاء زیر سعة منابع ان ستانداها و توسازي، عوامل محیطي، تو شي ا ضاهاي ورز رد، سعة ف

 رانیا عت ورزشتوسووعة صوونمؤلفة مؤثّر در  دهعنوان بهورزش  راحي نظام اسووتعدادیابي و اسووتقرار مكانیزم توسووعة صوونعت 

 (.2شكل ) دیو استخراج گرد یيشناسا

 ()کدگذاری انتخابی پردازیمرحله نظریه حیسوم: تشر گام

 

 (توسعة صنعت ورزش يمی)مدل پارادا میبر اساس مدل پارادا يمحور يكدگ ار. 2 شکل

 

 (:P10پیامد)

نظام استقرار 
 توسعه

 (P6)عوامل محیطی 

:بستر حاکم  

 (P7)توسعة منابع انسانی 

ها و فضاها توسعة زیرساخت

 (P9)توسعة نظام استعدادیابی

:گرشرایط مداخله  

  :(P1)شرایط علی 

 زداییسیاست
 (:P2)اصلی  پدیدة 

اثربخش و  مدیریت

 :)راهبردها(ها و تعامالتکنش 

 
 
 

 

اصالح 
 ()ساختار

P)سازیخصوصی

 (P4)سازیتجاری
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شد، هدف نظریه ستهمانگونه كه گفته  صرف پدیده. براي تبدیل تحلیلنه تو ،پردازي بنیادي، تولید نظریه ا ها به نظریه، صیف 

ساس نتایج دو مرحله قبلي كدگ اري( شوند. كدگ اري انتخابي ها باید به  ور منظم به یكدیگر مربو  بقه صلي  ،)برا مرحله ا

روابط را در چارچوب  ها ربط داده و آنمند به دیگر  بقهپردازي اسووت. به این ترتیب كه  بقه محوري را به شووكل نظامنظریه

 (. 13۸9 ،يفرد و اسالم یيدانا)بیشتري نیاز دارند  كه به بهبود و توسعه كندمي اصالحهایي را ارائه كرده و  بقه تییک روا

 یریگجهیبحث و نت

صنعتپژوهش  نیا هدف ساس نتا رانیورزش ا تحلیلي بر  ستبه جیبود. بر ا سناد باالد ست آمده از مطالعة ا صاحبه يد  يهاو م

سازي، عوامل سازي، خصوصيزدایي، مدیریت اثربخش و كارآمد، اصالح ساختار، تجاريسیاستعوامل آنها،  يبندو مقوله قیعم

ساخت ساني، ارتقاء زیر سعة منابع ان ستقرار محیطي، تو ستعدادیابي و ا ستاندارد،  راحي نظام ا شي ا ضاهاي ورز سعة ف ها و تو

صنعت  سعة  صنعت ورزشمؤلفة مؤثّر در  دهعنوان  به ،ورزشمكانیزم تو سعة  سا رانیا تو ستخراج گرد یيشنا  (.2 شكل) دیو ا

كه متشكل  «ایيدزتسیاس»پژوهش  بقة  نی. در اشوديم( ي)محور يو توسعة  بقة اصل جادیباعث ا يعلّ طیشرا ي ور كلّبه

ست، به نیاز چند شرامقوله ا صل ای ي بقة محور .(P1) دیانتخاب گرد يعلّ طیعنوان  ساس و محور يا ست. با  ندیفرآ ا پژوهش ا

سناد در  «مدیریت اثربخش و كارآمد»ها، مبحث همصاحب يشوندگان و تكرار آن در كدهامصاحبه دیو تأك يتوجّه به مطالعات ا

ش يهاسازماننهادها و  صل دةیعنوان پدبه يورز شرا(P2) دیپژوهش انتخاب گرد نیا يا و  جادیا ت،یباعث اهم يعلّ طی.  بقة 

ها كنش بقة . شوديم كارآمد مدیریتي اثربخش و جادیباعث ا ،زدایي صنعت ورزشسیاستدر واقع  شود يم يتوسعة  بقه اصل

( و ثربخش و كارآمدمدیریت ا) ياسووت كه در پاسووخ به  بقة محور يهدفدار مالتو تعا هاتیفعّال انگریب ،)راهبردها( و تعامالت

ستر حاكم ریتحت تأث ساني() ب سعة منابع ان شرا عوامل محیطي داخلي و خارجي و تو ساخت گرمداخله طیو  سعة زیر ها و )تو

 ،ت ورزش ایرانتوسعة صنع ةی. در نظر(P5)و  (P4)، (P3) شوديم جادیا (و توسعة نظام استعدادیابي فضاهاي ورزشي استاندارد

و سپس  (P4) سازي، تجاري(P3) اصالح ساختارست. با راهبردها يكه همان اجرا شودمي جهینت ایو  امدیمقوله منجر به پ نیا

ستكه به (P5) سازيخصوصي سا صورت یک فرآیند ا صالح  سازي الزمة سازي و تجاريجاريتالزمة ختار )به این صورت كه ا

ها و تعامالت كه بر كنش يخاص طیشرا بهكرد.  جادیا يتحوالت اساس ،صنعت ورزش ایراندر توان مي ،باشد(سازي ميخصوصي

ستر گفته م گ ارند،يم ریتأث شك يانهیمز يرهایها و متغمقوله م،یاز مفاه يارا مجموعه طیشرا نی. اشوديب  (P6) دهنديم لیت

 ،ظریه هستندنبر این  بستر حاكمكه  (P7) و توسعة منابع انساني (P6) عوامل محیطي داخلي و خارجيپژوهش،  نی. در ا(P7و )

ساختار، تجاريبر  صالح  صيا صو شكل از مداخله طیشرا .گ ارنديم ریها و تعامالت تأثبه عنوان كنش سازيسازي و خ گر مت

 ریتأث( سازيسازي و خصوصياصالح ساختار، تجاري) ها و تعامالتو واسط هستند كه بركنش يانجیم يرهایاز متغ يامجموعه

صنعت ورزش ایران زمیدر مكان طیشرا نی. ا(P9)و  (P8) گ ارنديم سعة  ساخت يها بقه ،شامل تو سعة زیر ضاهاي تو ها و ف

ها و تعامالت ذ كنشهستند كه در اثر اتخا یيامدهایپ انگریكه ب یيهامقوله .است (P9) و توسعة نظام استعدادیابي (P8) ورزشي

. (P10) اسووت مقوله نیچند ،شووامل مدل توسووعه صوونعت ورزش ایران امدیپ ه،ینظر نی. در انامنديم امدیرا پ ندیآيبه وجود م
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 با ادبیات موضوع قیحاصل از تحق يمیمقایسه عناصر مدل پارادا. 6جدول 

 ادبیات و پیشینة موضوع مدل پارادایمی توسعة صنعت ورزش

 (يعل )شرایط

 

را یكي از مهمترین  سیاسي هايتشكل و نهادها دخالت ،(1393) خانيو قره( 1397) رضایي و نصیرزاده (P1) زدایيسیاست

( معتقدند كه سیاسیون از 1391) فر( و پیمان1396) رضایي صوفيسازي عنوان كردند. موانع خصوصي

( 1997) ( و كریمادیس13۸9) افقالیب(، 1396) رضووایيكنند. برداي سوویاسووي ميصوونعت ورزش بهره

گري ي( تصد13۸۸) پاداشعنوان كردند كه قوانین و مقررات دولتي محدود كنندة صنعت ورزش هستند. 

 هايشركت زا بسیاري مالكیت( 13۸7) الهي دهد.باالي دولت در صنعت ورزش را مورد نكوهش قرار مي

ساماني دولتي، غیره  و لیگ سازمان ها،باشگاه ادارة امور در حد از بیش هايلتدخا داري،باشگاه نظام ناب

 .است برشمرده ایران فوتبال صنعت اقتصادي توسعة موانع جزء را

)پدیده اصلي یا 

  بقه محوري(

مدیریت اثربخش و 

 (P2) كارآمد

ضایي ساني1396) ر سمیع1393) (، اح شور  ( معتقدند كه ادارة13۸9) ( و قالبیاف1392) نیا(،  ورزش ك

 عدم ،(1395) ( و رضایي1396) (، سوادي1396) غیرتخصصي و براساس روابط سیاسي است. آهنگري

سته شي را یكي از مهمترین موانع ساالري در انتخاب مدیشای سعةران ورز شور عنوان كردند. تو  ورزش ك

 ( و الهي1392) ضایير داند.( استفاده از مدیران متخصص را براي توسعه ورزش الزم مي1395) فراهاني

شگاه مدیریت امر در دولتيشبه افراد هايفعالیت ،(13۸۸) س نیز و هابا  با دولتيشبه هايازمانرقابت 

( 2017) وآلونسكردند.  عنوان فوتبال هايباشگاه واگ اري دالیل شكست مهمترین از را خصوصي بخش

سعه تأكید دارد. سعة ممدیران خالق و كارآفرین را  ،(2017) سایج بر نقش عوامل مدیریتي در تو وتور تو

 كند.صنعت ورزش ذكر مي

 )راهبردها(

 

اصالح ساختار صنعت 

 (P3) ورزش ایران

صیرزاده سازي ورزش ایران به دلیل عدم ( اعتقاد دارند كه در شرایط موجود خصوصي1397) رضایي و ن

 یي(، رضووا1394) ي(، تراب1395) يدوسووتهاي تجاري محكوم به شووكسووت اسووت. برخورداري از مؤلفه

ا برتر ر گیل يونیزیاز پرداخت حق و پخش تلو مایامتناع صووودا و سووو ،(1391) انی( و عسوووكر1395)

 ،(1394) رضووایي و همكارن نمودند. يفوتبال كشووور معرف يهاباشووگاه يعدم توسووعه مال لیدل نیمهمتر

صي صو سپس تجاريعنوان كردند كه مقدمة خ ساختار و  صالح  ستسازي سازي در ایران، ا  خانيقره. ا

 ختاري،سووا حقوقي، دسووتة چهار در را فوتبال هايباشووگاه سووازيموانع خصوووصووي مهمترین (1390)

صادي سته را مدیریتي و اقت شگاه سازيعدم تجاري (،13۸9) خانيقره .كردند بنديد  را فوتبال هايبا

صي ساختاري مانع مهمترین صو شگاه سازيدر خ  ،(201۸) راناتن و همكاكرد. ن عنوان فوتبال هايبا

هاي هاي تجاري صنعت ورزش آن را از فلسفة وجودي المپیکعقیده دارند كه تأكید بیش از حد بر مؤلفه

رزش كریكت بر ( نشوان داد كه در شوهر بمبئي و2016) نتایج تحقیق ناریان سوازد.عهد باسوتان دور مي

 گردد. شناسي برميبازده سهام تأثیر مستقیم دارد كه البته بیشتر به مسائل روان

 (P4) سازيتجاري

 (P5) سازيخصوصي

 ()بستر حاكم

 

عوامل محیطي داخلي 

 (P6) و خارجي

هاي هواداري را یكي از عوامل مؤثر در توسووعة ورزش ( تقویت زیرسوواخت1397)رضووایي و نصوویرزاده 

قبل از  فیوظا يسوووازو شوووفاف يرونیو ب يداخل طیمح يعوامل يابی( بر ارز1393) زادکیبذكركردند. 

اي پیشووورفت كه بر معتقدند ،(2017) و سوووایج( 201۸ریچارد )دارد.  دیو اجرا تأك يراهبرد يزیربرنامه

 ي( عنوان كردند كه نام تجار2012) يوانجانجام داد.  توان مطالعات تطبیقيزش ميتر صوونعت ورسووریع

زش ( عنوان كرد كه در صوونعت ور2010) وسوولینا. اسووتهواداران  يمهم در وفادار هاياز شوواخص يكی

 رزش است. وكننده همة مسائل صنعت بلغارستان قوانین دولتي تعیین

 توسعة منابع انساني
(P7) 

هاي توسوووعة انسووواني عنوان هاي آموزشوووي را یكي از راهها و كارگاه( برپایي همایش1393) زادهمهدي

 ( و گارنر2017) جونز كند.( بر نقش رسووانه در توسووعة منابع انسوواني تأكید مي1395) رضووایي كند.مي

( اصووالح فرهنگ را از 200۸) كوالتر داند.اي الزم ميتوسووعة منابع انسوواني را براي ورزش حرفه ،(2016)

 زادکی(، ب201۸) (، الرا2017) يساپتارش .كنديذكر م يورزش يهاباشگاه تیعوامل مهم و موثّر در موفق

 يهابرنامه يسووازادهیدر پ يكارآمد و كاركنان دانشوو يبر نقش منابع انسووان ،(1396) یي( و رضووا1393)

 كردند. دیتأك يراهبرد

)شرایط 

 گر(مداخله

ها و توسعة زیرساخت

فضاهاي ورزشي 

 (P8) استاندارد

ضایي ساني1396) ر ستم1393) ( و اح سی ضعیت  سختهاي نرم( معتقدند كه و صنعت افزاري و  افزاري 

امل در ع 1۸( كه 1393داد )نتایج تحقیق آقایي شوووهري نشوووان ورزش ایران در حالت بحران قرار دارد. 

نتایج ود. بعامل اماكن و تأسوویسووات ورزشووي  ،ترین آنتبیین صوونعت ورزش كشووور نقش دارند كه مهم

شعباني صنعت و1392) تحقیق  شور به  سعة ك سالة پنجم تو شان داد كه در تدوین قانون پنج  رزش ( ن

( 201۸) كتيند. ( بر توسعة فضاهاي كمي استاندارد تأكید دار1393) زادهمهديتوجه زیادي نشده است. 

  داند.ش الزم ميها را براي پیشرفت صنعت ورزتوسعة ورزشگاه
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توسعة نظام 

 (P9) یابياستعداد

هاي پایه و استعدادیابي را الزمة توسعه ورزش توجه به تیم ،(1392) نیاو سمیع (1396) صوفيرضایي

نعت ورزش و تقاد دارند كه براي توسعة ورزش بایستي بین صع( ا2013) لدنیز و ین. كنندعنوان مي

م استعدادیابي توسعة نظا ،(13۸9) ( و قالیباف1396) پوركیاني مدارس ارتبا  تنگاتنگي وجود داشته باشد.

براي كشف ا ر( آمایش سرزمیني در ورزش 1395) رضایي دانند.را براي پیشرفت ورزش كشور الزم مي

  داند.استعدادها ضروري مي

 انساني نیروي وريبهره بر آن ابعاد و استعداد مدیریت كه داد نشان (1396) تحقیقي لطفي یامچي نتایج

 است. اثرگ ار سازمان ورزشي در نوآوري همچنین و

 )پیامدها(

 

استقرار مكانیزم 

توسعة صنعت ورزش 

 (P10) ایران

تحقیق  نتایج( معتقد است كه توسعة ورزش به توسعة اقتصادي و فرهنگي بستگي دارد. 2011) الیگاني

ده است. ( نشان داد كه المپیک پكن به ارتقاء توسعة اقتصادي كشور چین كمک شایاني كر2011) هونگ

 ورزش تأكید داشتند.  گشا براي توسعة( بر داشتن الگویي راه1396) رضایي

كردن  دایر كمک به پب عالوه توانديم يتئور گراندد كردیروبا ي تحلیل عوامل مؤثر بر توسوووعه صووونعت ورزش ایران  ور كلبه

 طیشوورا ،يعلّ طیاز شوورا دمانیچ کی جادیكه با ا يمعن نیموجود را فراهم كند  بد طیاز شوورا قیعم يشووناخت ،يمحور ةمسووأل

از مسووأله  جانبههمل و همشووناخت كا کی جادیدر ا ،يحول مقولة محور امدهایكنش و پ يهايگر، اسووتراتژو مداخله يانهیزم

س كردیپژوهش با رو نیموجود، به حل آن كمک خواهد كرد. ا سانهبیآ شاف شنا شرا يو اكت ساس  موجود، از  يانهیمز طیو بر ا

خته است. پس پرداعت ورزش ایران تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صن يبه بررس ياسناد باالدست لیو تحل هیمصاحبه و تجز قی ر

توسووعة گر )لهمداخ طی(، شوورازدایيسوویاسووت) يعلّ طی(، شوورامدیریت اثربخش و كارآمد) يمسووأله و مقولة محور یيشووناسووااز 

ساخت سعة نزیر ستاندارد و تو شي ا ضاهاي ورز ستعدادیابيها و ف ستر حاكم ) ظام ا سانيو  عوامل محیطي(، ب سعة منابع ان (، تو

ها را (، آنرار مكانیزم توسعة صنعت ورزشاستق) امدهای( و پسازيسازي و خصوصياصالح ساختار، تجاريتعامالت )ها و كنش

صو يمیمدل پارادا کیدر  س ریت ست ينموده و مورد برر و  ياتیمدل عمل نیر اب يمبتن يكارهابدون شک ارائه راهكه  قرار داده ا

 شود:گ اران صنعت ورزش ارائه مي، پیشنهادات ذیل به سیاستاز این پژوهش دست آمدهبه جیبر اساس نتا خواهد بود. يكاربرد

ة عنوان مهمترین مؤلفهب پخش تلویزیونيبراي اخ  حق لس و سووازمان صووداوسوویما زني با دولت، مجچانه ةتشووكیل كمیت -1

 درآمدزایي

 و حق پخش تلویزیوني  مالكیت معنويوانین رائه الیحه حمایتي مؤثر از سوي دولت به مجلس براي تدوین قا -2

هاي درآمدزایي( و در آخر لفهمؤفراهم سووواختن ثبت تجاري و سوووازي)، سوووپس تجارياصوووالح سووواختار صووونعت ورزش -3

 سازيخصوصي

نگاه سوویاسووي و امنیتي از صوونعت  و در نتیجه ح ف گرایي در مدیریت ورزش، ح ف مدیران نظامي و شووبه نظاميايحرفه -4

 ورزش

 شوراي متناظر استاني به ریاست استانداران 31حیاي شوراي عالي ورزش كشور و ا -5

 ايهاي جهاني و قارهراسیونالملل در نهادها و فدقویت حوزه دیپلماسي ورزشي و روابط بینت -6

باشوووگاه -7 بت   داخلي و ريگ انین تجارت( و حمایت از سووورمایههاي تجاري)تبعیت از قواعنوان بنگاهبه ي ورزشووويهاث

 (FDIخارجي)

 ايحرفه یجاد بانک ورزش، پارک علمي، تحقیقاتي و فنآوري و توسعه نظام مربیگريا -۸

 هاي عادالنه در صنعت ورزشفافیت مالي و پرداختش -9

 ايتوسعة جایگاه زنان در ورزش قهرماني و حرفه آموزي و دانشجویي وهاد ملي ورزش دانشنایجاد  -10

 ايو مسابقات جهاني و قارهبزرگ ورزشي برگزاري و میزباني رویدادها  -11
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هاي سیستم اي،داري حرفهنظام باشگاه هواداري،هاي اختزیرس هاي ورزشي استاندارد،زیرساخت توسعة نظام داو لبي، -12

، نظام استعدادیابي، نظام (ICTتبا ات)نظام فنآوري ا العات و ار (،DSSهاي پشتیبان تصمیم ورزش)(، سامانهMISا العاتي)

 .حكمیت و نظام بیمه

 منابع

شهري صنعت ورزش(. تبیین و مدل1393. )سادات ، ملیحهآقایي  شور سازي عوامل  سپایان .ك شنا شگاه نامه كار شد، دان ي ار

 ، دانشكده علوم ورزشي.الزهرا

اي كشووور. مطالعات هراحي و تدوین نظام جامع ورزش حرف(.  1393حسوون. ) .خاني، محمد  امیري، مجتبي و قره احسوواني

 .136و125 ،17،  يورزش مدیریت 

ضا و مهد سعه ورزش همگان ي(. راهكارها1393. )مهیرح زاده،ياندام، ر شگاه يتو ش تیریمد . مطالعاترانیا يهادر دان  ،يورز

 .3۸و15 ،22

بر  يو قهرمان ياورزش حرفه ياثرگ ار لی(. تحل1396محمد. ) ،يریمحمود و خب ،يمهرزاد  گودرز ،يدیمحمد  حم ،يانیپورك

 .72و55 ،42 ،يورزش تیریورزش. مطالعات مد ةتوسع

 :تهران چاپ اول،. يسازمان يتفاوتيب هیدر عمل: ساخت نظر ادیداده بن هی(. كاربرد نظر13۸9آذر. ) ،ياسالم و فرد، حسن یيدانا

 انتشارات دانشگاه امام صادق.

ش با (. بررسووي و تحلیل وضووعیت تربیت بدني و ورز1394. )ياسووالم يمجلس شووورا يهامركز پژوهش يمطالعات فرهنگ دفتر

 .24، ص 14519 ، شماره مسلسل270 يكد موضوع .هاي پنجگانه توسعهبر احكام برنامه تأكید 

هاي فوتبال هواگ اري باشگا( SWOT) يطی(. ضرورت تجزیه و تحلیل مح1397). يعبدالمهد رزاده،یو نص نیالدشمس ،یيرضا

 .115و105 (،1)7هاي كاربردي در مدیریت ورزشي، هاي استقالل و پرسپولیس(. پژوهش)مطالعه موردي: باشگاه ایران

 تیریمد يمبان (.1396)و زینوند، محمد. نیژه  شوووریفیان، زهرا  ملكي، زهرا   آقایي، فائزه  تراوش، منیالدشووومس ،یيرضوووا

 .123-112صص ، المیانتشارات دانشگاه ا ایالم: چاپ اول، .يورزش يهاسازمان

هاي كاربردي پژوهش .هاي فوتبال ایران: با رویكرد گراندد تئوري(.  راحي مدل درآمدزایي باشگاه1396. )نیشمس الد ،یيرضا

 . 116و101  ،(3)6در مدیریت ورزشي، 

 .۸9-65 صص الم،یا انتشارات دانشگاه ایالم:چاپ اول، . ي(. اقتصاد ورزش، اوقات فراغت و گردشگر1395. )نیالدشمس ،یيارض

ضا شم. ) ان،یچكوزه و يمجتب ،يریام  نیشمس الد ،يیر س1395ها شگاه ي(. برر سعه روابط متقابل با فوتبال و  يهاموانع تو

 .1۸9-206، (2)۸ ،يورزش تیری. مجله مدرانیدر ا مایسازمان صدا و س

امه پژوهش در مدیریت . دوفصلنرانیفوتبال ا يهاباشگاه يسازيموثر تجار يهاسازوكار ي(.  راح1394. )نیالدشمس ،يرضائ

 . 119-130 (،9)5ورزشي و رفتار حركتي، 

هاي اي ایران. پژوهش(. تحلیل محیطي ورزش حرفه1396. )ابوالفضوول و شووعباني، عباس ،يصوووفي، مرتضووي  فراهان رضووایي

 .109-119 (،1)6كاربردي در مدیریت ورزشي، 

شور يالگو ي راح(. 1395)احمد.  دیس ،يسجاد ساله دكتريساختار ورزش ك شگاه مازندران ،. ر شكده ترب ،دان و  يبدن تیدان

 .يعلوم ورزش

سخ، نازن احمد  دیس ،يسجاد ضو ن یرا س محمد دیس ،ير ست نیح ض ،يو دو زش ساختار ور يقیمطالعه تطب(. 1396. )يمرت

 .42و23 ،36ورزش و جوانان،  يمنتخب اروپا. مطالعات راهبرد يو كشورها رانیا



  1شماره  /6سال  /1397زمستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

105 

 .(يلفدمطالعة ) رانی(. مطالعة مدل سوواختار ورزش ا1393ابوالفضوول. ) ،يو فراهان يمرتضوو ،يصوووف یيعباس  رضووا ،يشووعبان

 . 21-31 (،3)1 ،يورزش تیریدر مد نینو يكردهایرو

اي ش حرفههاي ورزشوووي در ورزسوووعة تعاونيموانع تو(. 13۸9مجید و نادران، الیاس. ) دوسوووت، ابراهیم  جاللي فراهاني،علي

 .42و23 ،7 ،يورزش تیری. مد44هاي كلي اصل كید بر سیاستأجمهوري اسالمي ایران با ت

هاي ژوهش. پرانیا يراهبردهاي توسووعه ورزش قهرمان نی(. تدو1395. )يعل ،يابوالفضوول  كشوواورز، لقمان و صووادق ،يفراهان

 . 125-140 (،3)5 ،يورزش تیریكاربردي در مد

نشر نگارستان  :هران. چاپ اول، تو عدالت شرفتیبه نظام ورزش در كشور از برنامه پ ي(. نگاه راهبرد13۸9. )رباق محمد باف،یقال

 .129-16۸، صص حامد

 يسووازيموانع خصوووصوو نیمهمتر ي(. بررسوو1390محمد. ) ،يریهاشووم و خب ان،یچمحمد  كوزه ،يحسوون  احسووان ،يخانقره

 .13۸و125 ،9 ،يپژوهش در علوم ورزش .رانیفوتبال ا يهاباشگاه

هاي فوتبال ازي باشگاه رحي و تبیین مدل موانع خصوصي س(. 1394). شهرام ،فوالدي و جبار  ،سیف پناهي خاني، حسن قره

 .55-66(، 2۸)14، مطالعات راهبردي وزارت ورزش و جوانان .كشور

 .13۸0 -13۸4هاي (. بررسووي وضووعیت اقتصووادي صوونعت ورزش ایران در سووال13۸6زاده مهرداد. )مرز، یحیي و محرمكیان

 . 121و116، كیش، وم ورزشيتربیت بدني و عل الملليششمین همایش بین

 . 44-45مهر، صص  سلسله تهران، انتشاراتچاپ اول،  .همگاني ورزش الملليبین ساختار (.1390شهرام. ) زماني، میر

صومه سیفري، خدیجه  كالته یامچي، لطفي سیني، الهه. ) و مع ستعداد مدیریت تأثیر ساختاري (. مدل1396ح  وريهرهب بر ا

 .35-4۸(، 1)5ورزش،  در انساني منابع مدیریت نشریهورزشي.  هايسازمان در نوآوري و انساني نیروي
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Abstract  

Objective: This research work was conducted for the analysis of the effective factors in the development of Iran 

sport industry. 

Methodology: In this study, we had a qualitative approach, and we used the grounded theory as the research 

method. For gathering the data, we studied high-level documents, and interviewed 23 elites who were aware of 

the subject. The validity of this research work was examined and approved by the interviewers and then the views 

of expert professors. Its reliability was 0/90, which was obtained using the interstitial agreement method. For data 

analysis, we used the continuous comparison method in three stages: open, axial, and selective coding. 

Results: Based on the results of the study of high hand-written documents and in-depth interviews, the depoliticize 

factors, efficient and effective management, structural reform, commercialization, privatization, environmental 

factors, human resource development, infra-structure upgrading, and development of standard sport spaces, 

designing a talent system and establishment of a sport industry development mechanism were identified and 

extracted as the effective components in the development of Iran sport industry. 

Conclusion: The results of this study showed that the main obstacles to the development of Iran sports industry 

was the politicization and the entry of retired military and state employees. 
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