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 ورزش است. رپایدا

ای و مصاحبه و کیفی است. در این راستا، از مطالعات کتابخانه روش تحقیق حاضر توصیفی :شناسیروش

 کنندگانمشارکتورزشکاران و مربیان ورزش استفاده شد. تعداد با استادان مدیریت ورزشی، مدیران ورزشی، 

ها گیری موارد حاد بود که در این رابطه از تحلیل محتوای مصاحبهنفر بود. استراتژی نمونه 01در تحقیق 

 استفاده شد.

عی و نتایج نشان داد که رسیدن توسعه پایدار ورزش در راستای توجه به ابعاد اقتصادی، اجتما :هایافته

پایداری در  موانع یبنددستهشود. از دیگر نتایج تحقیق عوامل نهادی با هدف مشارکت اجتماعی محقق می

حقوقی بود. راهکارهای توسعه -یفتاری و قانونر-یتوسعه ورزش به موانع مدیریتی، ساختاری، محیطی، نگرش

متناسب با تغییرات محیطی،  نظران مطرح شد عبارت از تدوین برنامه راهبردیپایدار که توسط صاحب

ای از طریق نهادهای قانونی و حقوقی از جمله مجلس شورای اسالمی، متناسب تصویب مصوبات برنامه

 دانان بودند.قانونی در ورزش از طریق حقوق خألالمللی و برطرف کردن ساختن ساختار ورزش با قوانین بین

تواند زمینه را برای توسعه اهداف کت تمامی نهادها میو مشار مداراناستیستوجه مدیران و  :گیرینتیجه

 پایداری در توسعه ورزش و اثرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه و نهادها فراهم آورد.

 توسعه پایدار، موانع، راهکار، ورزش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی  امروزه ورزش

و محیطی با جوامع پیوند خورده است. ورزش از 

ها و مردم با تواند در اتحاد ملتبعد محیطی می

به نژادهای مختلف در یک کشور مؤثر باشد. 

تواند باعث ، رویدادهای ورزشی میمثالعنوان

سمبل  عنوان بهغرور اجتماعی و ملی شده و 

 ,Schulenkorf) شودمی قدرت نیز شناخته

توان مسابقه جام ی آن را می( که نمونه2012

بین ایران و آمریکا نام برد  0004جهانی فوتبال 

(Abrar-e-varzeshi, 2006)  یجهیدرنتکه 

برای  پیروزی ایران مقابل آمریکا غرور ملی را

 بهبه ورزش  کهآن ژهیوبهایرانیان در پی داشت، 

سیاسی نیز در کشورها نگاه  اهداف و ابزار عنوان

شود و سیاستمداران نگاه خاصی به ورزش در می

مثالی  به عنوانالمللی دارند، ابعاد قهرمانی و بین

ی فوتبال جام جهانی توان از مسابقهدیگر می

، بین آلمان شرقی و غربی نام برد که 0021سال 

ها شد ای برای صلح و اتحاد دوباره بین آنوسیله

(Schulenkorf, 2012.) 

تواند نقشی اساسی ورزش از بعد اقتصادی می

برای جامعه از جنبه مالی و انسانی داشته باشد، 

برگزاری رویدادهای ورزشی از  مثال عنوان به

جنبه مالی عاملی برای پایداری و توسعه جوامع 

 (.Schulenkorf,2012است ) شدهگرفتهدر نظر 

جویی در فهاز جنبه انسانی، ورزش منجر به صر

شود. های بهداشتی و درمانی میهزینه

های زیادی را برای هزینه افتهیتوسعهکشورهای 

 کهچناناند، ترویج ورزش صرف کرده

ی این است دهندهنشان یالمللنیب یهاگزارش

دالر  ونیلیمکیهر  افتهیتوسعهکه در کشورهای 

بدنی، باعث هزینه در ورزش و فعالیت

میلیون دالر در  5/9د جویی حدوصرفه

 Thirdشود )های درمانی میهزینه

International Ministerial Conference on 

Physical Education and Sport, 1999 .)

 عنوان بهچنین در کشور هلند، ورزش هم

ای برای بهبود سالمتی جامعه درنظر وسیله

 5992 -5909های است و طی سال شده گرفته

لیون دالر به ورزش اختصاص می 4/41حدود 

تا به این وسیله، میزان مشارکت افراد  داده شد

های در جامعه افزایش یابد. در استرالیا نیز هزینه

زیادی برای مشارکت مردم در ورزش، صرف 

شده است، اما یکی از مشکالت در ورزش 

های هزینه شده استرالیا، ادامه پیدا نکردن برنامه

؛ است شدهعنوانمتی در راستای پایداری سال

اهمیت دارد این است که برای  آنچهبنابراین 

دستاوردهای حاصل از ورزش و تفریحات سالم، 

محیطی برای بهبود سالمتی، استراتژی  به عنوان

ها جدیدی در نظر گرفته شود که این استراتژی

ریزان بتواند توسط سیاستمداران و برنامه

به کار گرفته  افتهیتوسعهاستراتژیک در جوامع 

 ,Casey, Payne, Eime, & Brownشود )

2009) 

تواند باعث افزایش ورزش از بعد اجتماعی می

شود. در واقع توسعه ورزش  نفساعتمادبه

تواند توسعه جامعه و انسجام اجتماعی را در می

ایجاد  منظور به(. Vail, 2007پی داشته باشد )

ف، ها و مناطق مختلانسجام اجتماعی در بخش

باید میزان مشارکت در جامعه، از طریق 

مشارکت در ورزش افزایش یابد. به این منظور 

 یاگونهبهگذاری شده باید های هدفبرنامه

های طراحی شود که متناسب با ویژگی

جغرافیایی و فرهنگی باشد و بر مشارکت 
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ایجاد شهروندان  منظور بهداوطلبانه ورزشی 

 & Skinner, Zakusفعال تأکید کند )

Cowell, 2008 در نتیجه توسعه ورزش .)

تواند نقش اساسی در توسعه جوامع داشته می

برای توسعه ورزش  شدهنیتدوهای باشد. برنامه

مرسوم  افتهیتوسعهو  توسعهدرحالدر کشورهای 

است اما چگونگی اجرا و ارزیابی آن است که 

ای در راستای توسعه کنندهتواند نقش تعیینمی

 دار جوامع داشته باشد.پای

معانی که در راستای تعریف توسعه ورزش 

هایی است که ژهی وااست دربردارنده شدهانیب

ها شامل توسعه زا بوده است، این واژهعموماً تنش

از طریق ورزش و توسعه ورزش است. توسعه 

به ازطریق ورزش بر اهداف اجتماعی و ورزش 

 آنکهحالارد ابزاری برای توسعه تأکید د عنوان

توسعه ورزش بر ورزش تأکید داشته و به دنبال 

به ورزش  کهنیای خودِ ورزش است. توسعه

ی قرار گیرد و یا توسعه مورداستفادهابزار  عنوان

تنها ورزش در نظر گرفته شود به اهداف کشورها 

، در انگلستان مثالبه عنوان. گرددیبرم

ش با های ناشی از پیوستار توسعه ورزسیاست

محوریت نقش ورزش، افزایش بازی در مدارس 

)سطح اساسی( و ورزش قهرمانی )سطح برتری( 

است، اما واقعیتی که باید  قرارگرفتهمورد تأکید 

 خألدر نظر داشت این است که توسعه ورزش در 

افتد، در حقیقت واقعیت اجرایی شدن اتفاق نمی

توسعه ورزش در غالب تغییر وضعیت سیاسی و 

 ,Houlihan & Whiteعی جامعه است )اجتما

(. در واقع هالیهان و وایت نشان دادند که 2003

به های توسعه ورزش در عمل چگونه سیاست

ابزاری جهت مشارکت اجتماعی، فرهنگی  عنوان

شود. در ها درنظر گرفته میو رفاه برای ملت

نتیجه این دو واژه )توسعه پایدار ورزش و توسعه 

رزش( در مفهوم عملیاتی، پایدار از طریق و

مکمل یکدیگر هستند. این بدان معنی است که 

اگر ما بخواهیم برای توسعه از طریق ورزش 

ی ورزش تالش کنیم الزم است طبیعت و گستره

و علوم ورزشی )توسعه ورزش( را تقویت کنیم 

(Maguire, 2011) بنابراین هر جا که صحبت ؛

تن هر توسعه ورزش است منظور در نظر گرف از

 توأمان است. صورتبهدو مفهوم 

در توسعه ورزش مهم است،  آنچه یطورکلبه

های ورزشی و استمرار و تداومِ اجرای برنامه

مشارکت پایدار مردم در ورزش است، امری که 

های ورزشی در برنامه مندنظام صورت به

شود. در واقع یافته مشاهده میکشورهای توسعه

صحبت از توسعه ورزش و در این کشورها هر جا 

های آن است، منظور درنظر گرفتن تمامی برنامه

های آن ابعاد به همراه دوام و نهادی شدن برنامه

ریزی که توسعه ورزش در برنامه یاگونهبهاست، 

-راهبردی همان توسعه پایدار ورزش است، نمونه

های توان به برنامهها را میای از این برنامه

ورزش در انگلستان و اسکاتلند راهبردی توسعه 

 (.Girginov, 2008اشاره کرد )

پایداری در توسعه ورزش یا توسعه پایدار ورزش، 

مفهومی است که توجه روزافزونی را در تحقیقات 

امروزی به خود معطوف کرده است. اگر بخواهیم 

توسعه ورزش را از دید پایداری تعریف کنیم، 

زش مفهومی توان گفت که توسعه پایدار ورمی

است که در آن پایداری موضوعی رایج و محوری 

که  یاگونهبهشود در توسعه ورزش محسوب می

های فردی، در نگرش مدتیطوالنتغییرات 

جامعه و سازمانی، از طریق مشارکت در ورزش را 

آموزش برای  مثالبه عنوان. ردیگیبرمدر 

های ورزشی، داوطلبان، عملکرد توسعه باشگاه

های مختلف در ق مشارکت سازمانتشوی
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های توسعه ورزش، مشارکت مستمر افراد برنامه

ترین موضوعات های مختلف از مهمدر بخش

است  شده یمعرفپایداری در این بخش 

(Lindsey, 2008 در برخی کشورها از قبیل .)

ای برای های توسعهانگلستان منظور از برنامه

این  که اچرورزش، توسعه پایدار ورزش است، 

ها، توسعه در تمامی ابعاد )اقتصادی، برنامه

به اجتماعی، محیطی( را در نظر گرفته است. 

، اهدافی مانند عدالت اجتماعی، مثال عنوان

توسعه جامعه، امنیت اجتماعی، عملکردِ برابر، 

بهبود سالمتی، انسجام اجتماعی، کنترل 

اجتماعی، توانمندسازی و موفقیت در ورزش، 

، تفویض یبخشتوانشغلی، توسعه فردی، توسعه 

، عملکرد اخالقی، کار یخودمختاراختیار، 

گروهی، یادگیری و اجرای توأمان، برای ورزش 

 ,Girginovاست ) شده گرفتهانگلستان در نظر 

2008.) 

از طرفی مبحث توسعه پایدار با تأکید بر مفهوم 

توسعه پایدار مبتنی بر نیازهای یکپارچه جهت 

فاه انسانی با تأکید بر کاهش تخریب بهبود ر

 ,Parrishاست ) شده گرفتهمحیطی نیز در نظر 

ی پایداری در ( که در این رابطه، کلمه2010

توسعه به معنی تعادل بین سالمتی اقتصادی، 

پذیری است که عدالت اجتماعی و قابلیت انعطاف

کند و را تدوین می مدتیطوالناندازی چشم

برد فراهم -برد یهاحلراهی هایی را برافرصت

(. این Winn & Kirchgeorg, 2005آورد )می

در  شدهارائهتعریف اساساً مبتنی بر تعریف 

کمیسیون برتلند بوده که منظور از بعد محیطی، 

است که چنین تعریفی برای توسعه  ستیزطیمح

پایدار ورزش کاربردی ندارد، اما تحقیقاتی، با 

است از قبیل  شدهجامانچنین تعریفی در ورزش 

 Salome, Van Bottnburg & Vanتحقیق 

den Heuvel (2013) ،Mallen & Chard  

در ورزش توسعه پایدار به  هرحالبه. (2012)

های توسعه ورزش قابلیت استمرار و تداوم برنامه

هایی ها در واژهو از طرفی این برنامه گرددیبرم

ادی و از مشارکت برای پایداری محیطی، اقتص

هایی شود. در نتیجه تالشاجتماعی نیز بیان می

بر هر دو جنبه صورت گرفته  زمانهمبرای تأکید 

 (. Houlihan & Green, 2011است )

های راهبردی ورزشی در کشور که تدوین برنامه

و توأم با عدم دوام و  بدون اجرایی شدن رها شده

استمرار بوده از مشکالت پیش روی توسعه پایدار 

ورزش است که پیامد آن فقدان نهادینه شدن 

ها، نهادها و جامعه ورزش برای افراد، سازمان

بنابراین با توجه به اهمیت توسعه پایدار ؛ است

و نیز اهمیت آن در اقتصاد و  ورزش در کشور

تاکنون تحقیقی  کهنیاجامعه و با در نظر گرفتن 

داخلی با تأکید بر توسعه و پایداری ورزش 

گرفته است، این تحقیق بر آن است تا صورت ن

ضمن تعریفی از توسعه پایدار ورزش به این 

ها پاسخ دهد که موانع توسعه پایدار ورزش سؤال

چیست و چه راهکارهایی باید برای آن در نظر 

 گرفت.

 

 پژوهش شناسیروش

و  ای )بررسی اسناد و مدارک(مطالعات کتابخانه

توجه به های عمیق استفاده شد. با مصاحبه

های استادان مدیریت ورزشی و سازمان کهنیا

نهادی مسئول ورزش در کشور به نحوی در 

کنند، در مطالعه پایداری ورزش مشارکت می

ها نظرسنجی به موانع توسعه پایدار، از این گروه

عبارتی در مرحله کیفی از عمل آمد. به

گیری موارد حاد استفاده شد.نمونه
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هایی در نظر گرفته حاد آنگیری موارد نمونه

ها از در آن مطالعه موردشوند که روابط می

وضوح خاصی برخوردار است مانند نظرات 

ی هایی که برای عملکرد برنامهمتخصصان یا آن

 ,Flickای دارند )مورد ارزیابی اهمیت ویژه

که در این تحقیق از استادان مدیریت  (2008

زشی )با ورزشی که آشنا به مباحث توسعه ور

ها( بودند مصاحبه توجه به زمینه تحقیقاتی آن

گیری تا رسیدن به کفایت نمونهبه عمل آمد. 

عبارتی معیار قضاوت در نظری ادامه داشت. به

گیری کفایت مورد زمان متوقف کردن نمونه

Glasser & Strauss بود. به عقیده  0نظری

وقتی کفایت نظری حاصل شد هیچ نوع  (1967)

توان یافت که پژوهشگر ی اضافی نمیهاداده

ها( ها )مقولهآن بتواند خواص یا ویژگی لهیوسبه

های مشابه را را تدوین کند. به موازاتی که داده

کند، از لحاظ تجربی اطمینان آوری میجمع

کند که یک مقوله به کفایت رسیده حاصل می

در  کنندگانمشارکت، تعداد رونیازااست 

ها از بود. برای تحلیل مصاحبهنفر  01مصاحبه 

؛ که یکی از رویکردهای تحلیل 5رویکرد ویرایشی

ها است استفاده شد ها در مصاحبهداده

(Danaeifard, Alwani & Azar, 2010.) 

نظران ها مصاحبه با صاحبهایی از سؤالنمونه

بر توسعه پایدار  اثرگذارعوامل » این بود که

تان ارببراساس تج» ،«ورزش کشور چیست؟

چه راهکارهایی برای استمرار توسعه در ورزش 

پیامدهایی که از توسعه »،«کنید؟پیشنهاد می

در  «شود چیست؟پایدار ورزش کشور حاصل می

-فکر می»ها با سؤال باز مانند آخر تمام مصاحبه

خاتمه  «کنید مطلبی هست که نگفته باشید؟

                                                  
1. Theoretical Saturation  

2. Editing approach  

دقیقه بود و  99-09ها یافت. طول مدت مصاحبه

ها توسط دستگاه ضبط دیجیتالی ثبت احبهمص

حداکثر  منظوربهشد. قبل از مصاحبه با افراد 

ای همراه با مشارکت متخصصان و استادان، نامه

ها مرتبط جزئیات اساسی اهداف مطالعه و سؤال

کنندگان ارسال به مشارکت E-mailبا آن توسط 

ها جهت مالقات حضوری درخواست شد و از آن

 شد. 

های کیفی روایی و پایایی در پژوهش تعیین

گرایی( های پوزیتویستی )اثباتمانند روش

افزایش روایی تحقیق این سعی  منظوربهنیست. 

کنندگانی استفاده شود که شد تا از مشارکت

 صورتبهنظر در امر توسعه ورزش و یا صاحب

تجربی با این امر )مدیران، مربیان و ورزشکاران( 

حفظ پایایی  منظوربهشند. داشته با سروکار

های مرتبط انتخاب شدند پاسخگویان با تخصص

ای و مصاحبه و عالوه بر این از مطالعات کتابخانه

 . استفاده شد

 

 پژوهش هاییافته
شوندگان در تحقیق به مصاحبه 0در جدول 

همراه نوع تخصص، مدرک تحصیلی و محل 

 است. شدهدادهانجام مصاحبه نشان 
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کنندگان در تحقیق کیفیارکتمش -1جدول   

 محل انجام مصاحبه نوع تخصص مدرک  موقعیت شغلی تعداد ردیف

 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 0 1

 دانشگاه تربیت مدرس فعالیت اجرایی در ورزش دکتری استاد دانشگاه 0 2

گاه تربیت مدرسدانش فعالیت اجرایی در ورزش دکتری استاد دانشگاه 0 3  

یبدنتیتربپژوهشگاه  مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 0 4  

 دانشگاه خوارزمی مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 0 5

 دانشگاه پیام نور مدیریت ورزشی دکتری استاد دانشگاه 0 6

یکارشناس نائب رئیس فدراسیون 0 7  فدراسیون کاراته فعالیت اجرایی 

رزشیمربی و 0 8  فدراسیون کاراته فعالیت اجرایی کاردانی 

یکارشناس ورزشکار تیم ملی 0 9  فدراسیون کاراته فعالیت ورزشی 

یکارشناس دبیر فدراسیون 0 11 قیغرنجاتفدراسیون  فعالیت اجرایی   

ونیفدراسنائب رئیس  0 11 یکارشناس   فدراسیون ژیمناستیک فعالیت اجرایی 

یکارشناس مربی سابق دومیدانی 0 12  فدراسیون دومیدانی فعالیت اجرایی 

یکارشناس رئیس اداره ورزش  0 13  اداره ورزش و جوانان فعالیت اجرایی 

نائب رئیس اتحادیه  0 14

یورزش لوازمتولیدکنندگان   

اتحادیه صنف تولیدکنندگان  فعالیت اجرایی -  

 

 .است شدهدادهنشان  5ها در جدول بهی مصاحاموانع توسعه پایدار ورزش کشور بر اساس تحلیل محتو

موانع توسعه پایدار ورزش  -2 جدول  

 کد
 موانع

 ساختاری

موانع 

 اقتصادی

موانع 

 -رفتاری

 نگرشی

موانع 

 محیطی

موانع 

 مدیریتی

موانع 

-حقوقی

 قانونی

  ٭     عمیق نبودن نگاه مدیریت کالن به ورزش

      ٭ فقدان آگاهی از روند و اهداف توسعه ورزش 

      ٭ فقدان ساختار صحیح در ورزش

    ٭   ورزشی هایفعالیت تداوم برای بانوان انگیزه فقدان

فقدان توجه بهه ورزش قررمهانی بهانوان از سهوی     

 مسئولین

      ٭

عدم توجهه بهه ورزش همگهانی بهانوان از سهوی      

 مسئولین

      ٭

فقدان آموزش و مربیان با کیفیت در بخهش ورزش  

 بانوان

      ٭

باورهای فرهنگی و نگرش نادرست در مورد ورزش 

 بانوان

    ٭  
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    ٭   فقدان شناخت صحیح از ورزش بانوان در جامعه

      ٭ در مدارس یبدنتیتربهای درس کمی ساعت

      ٭ فقدان توجه به ورزش همگانی از سوی مسئولین

 سهازمان  و وپرورشآموزش میان هماهنگی فقدان

 ورزش

  ٭    

فقدان نظام ارزشیابی صحیح در نرادههای متهولی   

 ورزش

      ٭

  ٭     در ورزش روزبهفقدان سند راهبردی 

      ٭ هاعدم اعتقاد به برنامه محوری در سازمان

عدم پذیرش و آمادگی بهه برنامهه اسهتراتژیز از    

 طرف نرادهای متولی ورزش 

      ٭

محهی   ههای اجرایهی در   در نظر نگرفتن واقعیهت 

 پیرامون

   ٭   

 راهبهردی  سهند  اجهرای  در محهوری  قانون فقدان

 شدهنیتدو

 ٭     

      ٭ ریزیفقدان تناسب امکانات با برنامه

متناسب نبودن علم مربیگهری بها اسهتانداردهای    

 یالمللنیب

  ٭    

هها  نبودن آمهوزش  روزبهها/ منطبق نبودن آموزش

 متناسب با علوم ورزشی

  ٭    

      ٭ دان احساس نیاز به ورزش از سوی مردمفق

متناسب و همسو نبودن تحقیقهات دانگهگاهی بها    

 نیازها و مگکالت ورزش کگور

      ٭

 یهها حوزه با ورزشی دانگگاهیان بین رابطه فقدان

 آنان به ورزش شناختن راستای در علمیه

  ٭    

   ٭    ورزش در سیاسی مداخالت

 تنرها در  ورزش مهدیران  تنادرسه  ارزشیابی معیار

 مدال آوردن دست به جرت

      ٭

  ٭     ضعف در جذب اسپانسر

ای و تلقهی  به ورزش حرفهه  مایصداوستوجه صرف 

 تنرا مسابقه به عنوانورزش 

      ٭

      * های ورزشیفقدان هماهنگی بین نرادها و سازمان

      ٭ های ورزشیتوسعه اندک و نامتوازنِ زیرساخت

  ٭     کگور ورزش امور در یبرنامگیب

های کاربردی بهه دانگهجویان   فقدان ارائه آموزش

 یبدنتیتربرشته 

  ٭    

-فقدان برنامه مگخص برای استعدادیابی و فعالیت

 های پایه و اساسی در ورزش

  ٭    
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      ٭ تداخل و همپوشانی نرادهای مختلف در امر ورزش

های مختلهف  فدراسیونگذاری نامتوازن در سرمایه

 ورزشی

  ٭    

  ٭     فقدان توازن و عدالت در نظام ورزش

فقدان مدیریت صحیح سرمایه بهه علهت مهدیران    

 ناشایسته

  ٭    

  ٭     های مربوط به ورزشفقدان صحیح مصرف بودجه

  ٭     اجرایی نگدن تحقیقات ورزشی کاربردی

      ٭ فقدان کیفیت نرادهای درگیر در ورزش

     ٭  افزایش نابرابری درآمد

در نراد  یبدنتیتربفقدان کارایی و انگیزه معلمان 

 وپرورشآموزش

    ٭  

عههدم وحههدت و یکپههارچگی متخصصههان در حههل 

 مگکالت ورزشی

  ٭    

ههها بهها اسههتانداردهای متناسههب نبههودن آمههوزش

 شدهفیتعر یالمللنیب

  ٭    

 النیالتحصه فهار  ههای  متناسب نبهودن آموختهه  

 ورزشی با نیازهای بازار کار

  ٭    

-و زیرمجموعهه  یبدنتیترببه  ارزش نرادنفقدان 

 های آن

      ٭

پذیری اندک در حجیم بودن بخش دولتی و انعطاف

 ساختار آن

      ٭

      ٭ حاکم بودن رواب  بر ضواب  در نرادهای دولتی

 ٭      کمبود قوانین موضوعی و حمایتی از ورزش

پههذیری انههدک در سههاختار کارآمههدی و انعطههاف

 ها و نرادهای ورزشیسازمان

      ٭

 مگهکالت  حهل  در بومی یهایتئور و تفکر فقدان

 اساتید سوی از کگور

    ٭  

     ٭  اقتصادی وضعیت

 روز یهاگرفتیپ و تغییرات با بودن همگام فقدان

 دنیا

   ٭   

    ٭   ورزش در ارزشی نظام تبیین فقدان

   *    المللیهای بینتحریم

 ماننههد مرجههع یهههاگههروه گههرفتن نادیههده

 شایسته افراد و کردگانلیتحص

  ٭    

%94/10 درصد فراوانی  24/9%  40/09%  01/4%  05/99%  24/9%  
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 راهبردهای توسعه پایدار ورزش -3جدول 

هنگ بومی کشورتدوین برنامه راهبردی به روز برای ورزش متناسب با امکانات و فر  

خانوار هر برای ورزش در مشارکت برای یارانه اختصاص  

آینده و حال شرایط با متناسب تغییرات اعمال و کشور ورزش جامع نظام راهبردی سند بازبینی  

اسالمی شورای مجلس مانند حقوقی و قانونی نهادهای طریق از ایبرنامه  مصوبات تصویب  

یالمللنیب قوانین اب ورزش ساختار ساختن متناسب  

دانانحقوق توسط قانونی خأل کردن برطرف  

ملی کار صحیح تقسیم  

ارزیابی قابل برنامه داشتن  

ورزش در درگیر نهادهای بدنه در متخصص افراد یریکارگبه  

ورزشی امکانات توسعه  

بانوان در ورزش به دادن اولویت  

ورزشی هایزیرساخت و هاپارک توسعه  

مدارس از پایه هایورزش یزیربرنامه  

مدارس برای یبدنتیترب متخصص نیروهای تربیت  

ای در راستای توسعه ورزشتقویت عملکرد رسانه  
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دهد، موانع نشان می 5که جدول  گونههمان

ی توسعه پایدار براساس تحقیقات پراکنده

 1در  شدهارائهدر گذشته و نظرات  شدهانجام

-امل موانع ساختاریبندی شد که شبخش دسته

قانونی بود، -نگرشی و حقوقی-مدیریتی، رفتاری

ی که بیشترین میزان فراوانی مربوط به اگونهبه

 موانع ساختاری است. 

-توسط مشارکت شدهارائهراهبردهای  9جدول 

 دهد.کنندگان را نشان می

 

 گیریبحث و نتیجه
موانع توسعه پایدار ورزش کشور به موانع 

رفتاری و -تاری، محیطی، نگرشیساخ، مدیریتی

بندی شد. موانع ساختاری، حقوقی دسته-قانونی

که  گرددیبرمبه ساختار نامناسب توسعه ورزش 

های مانع استمرار و نهادینه شدن ورزش و برنامه

این موانع شامل  یجمله ازشود. ورزشی می

فقدان ساختار صحیح در ورزش، فقدان آموزش و 

یفیت در بخش ورزش بانوان، وجود مربیان با ک

در مدارس،  یبدنتیتربهای درس کمی ساعت

فقدان نظام ارزشیابی صحیح در نهادهای متولی 

ورزش، عدم پذیرش و آمادگی به برنامه 

استراتژیک از طرف نهادهای متولی ورزش، 

متناسب و همسو نبودن تحقیقات دانشگاهی با 

بی نیازها و مشکالت ورزش کشور، معیار ارزشیا

نادرست مدیران ورزش تنها در جهت به دست 

آوردن مدال، توسعه اندک و نامتوازنِ 

های ورزشی، تداخل و همپوشانی زیرساخت

نهادهای مختلف در امر ورزش، فقدان توازن و 

عدالت در نظام ورزش، فقدان کیفیت نهادهای 

درگیر در ورزش، فقدان کارایی و انگیزه معلمان 

، حجیم بودن وپرورشآموزشدر نهاد  یبدنتیترب

پذیری اندک در ساختار بخش دولتی و انعطاف

پذیری اندک در ساختار آن، کارآمدی و انعطاف

های ها و نهادهای ورزشی بود. نمونهسازمان

توان از جمله موانع ساختاری بیان زیادی را می

های زیادی یا تعطیل استادیوم مثالبه عنوانکرد 

ده شده و هنوز افتتاح نشده است و یا پیر و فرسو

است و این نشان از ساختارهای نادرست در 

ورزش است که لزوم استفاده بهینه از منابع و 

 کهچنان دهد.امکانات در ورزش را نشان می

توان در فقدان عدالت در نظام ورزش را می

اشاره کرد که در بخشی بسیار  ییوسازهاساخت

ود این صورت گرفته و در مناطقی نیز کمب

 شود.امکانات مشاهده می

موانع دیگری از جمله کمبود انگیزه معلمان در 

ریشه در ساختار این نهاد  وپرورشآموزش

آموزشی دارد که پیامد چنین ساختاری، 

براین، فرسودگی شغلی برای معلمان است. عالوه

تداخل و همپوشی نهادهای مختلف در 

وسعه گیری در امر ورزش، مانعی برای تتصمیم

اگر تصمیمات متمرکز و  کهچنانورزش است، 

ها تفویض شود، راه اختیارات به فدراسیون

شود. هموارتری برای توسعه ورزش فراهم می

ریزی که تنها به ساختارهای نادرست برنامه

تدوین برنامه تمرکز داشته، خود نشان از 

ساختارها و درنظر نگرفتن واقعیت پیرامون 

 Vail (2007)ابطه، رورزش است. دراین

ریزی یعنی رویکردهای سنتی به برنامه

ریزی از باال به پایین و عدم مشارکت مردم برنامه

ها با ریزی و نیز متناسب نبودن برنامهدر برنامه

نیازهای جامعه را از مشکالت توسعه پایدار 

 ورزش دانست.



 52 یاپیپ ،0 ماره، ش0199بهار ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                 . . .          ورزش پایدار توسعه   21 

 

موانع مدیریتی شامل عمیق نبودن نگاه مدیریت 

قدان توجه به ورزش قهرمانی کالن به ورزش، ف

بانوان از سوی مسئولین، عدم توجه به ورزش 

همگانی بانوان از سوی مسئولین، فقدان توجه به 

ورزش همگانی از سوی مسئولین، فقدان 

و سازمان  وپرورشآموزشهماهنگی میان 

روز در ورزش،  ورزش، فقدان سند راهبردی به

دهای متناسب نبودن علم مربیگری با استاندار

ها و به روز المللی، منطبق نبودن آموزشبین

ها متناسب با علوم ورزشی، فقدان نبودن آموزش

های رابطه بین دانشگاهیان ورزشی با حوزه

علمیه در راستای شناختن ورزش به آنان، ضعف 

در امور ورزش  یبرنامگیبدر جذب اسپانسر، 

های کاربردی به کشور، فقدان ارائه آموزش

، فقدان برنامه یبدنتیتربان رشته دانشجوی

های پایه و مشخص برای استعدادیابی و فعالیت

گذاری نامتوازن در اساسی در ورزش، سرمایه

های مختلف ورزشی، فقدان مدیریت فدراسیون

صحیح سرمایه به علت مدیران ناشایسته، فقدان 

های مربوط به ورزش، صحیح مصرف بودجه

کاربردی،  اجرایی نشدن تحقیقات ورزشی

ها با استانداردهای متناسب نبودن آموزش

، متناسب نبودن شدهفیتعرالمللی بین

التحصیالن ورزشی با نیازهای های فارغآموخته

مرجع مانند  یهاگروهبازار کار و نادیده گرفتن 

 یطورکلبهو افراد شایسته بود.  کردگانلیتحص

توان گفت مشکالت مدیریتی که به مدیریت می

ترین مشکالت عمده گرددیبرمادهای ورزشی نه

 بر سر راه توسعه ورزش باشد.

موانع اقتصادی شامل افزایش نابرابری درآمد و 

وضعیت اقتصادی بود. از سویی دیگر عدم 

گرایش خانوار به ورزش و سهم اندک ورزش از 

صرف  تینها درسبد خانوار از موانع مشارکت و 

زش است هزینه و بهبود گردش مالی در ور

، Asgarian & Jafari (2009) کهچنان
kianmarz, Muharramzadeh, Kianmarz 

& Marandi (2007)  سرانه اندک ورزش در

سبد خانوار را از مشکالت اقتصادی در ورزش 

 Lucy Rose (2010) اعالم کردند. در این رابطه

های اقتصادی را منجر به تأخیر در محرومیت

برای توسعه ورزش دار تغییرات مثبت معنی

از جمله مشکالت  ،Yange (2011)عنوان کرد. 

های المپیک را فقدان بودجه پایداری در بازی

اختصاصی برای ارتقای پایداری و مشارکت برای 

 ها عنوان کرد.پایداری بازی

موانع محیطی به عواملی اشاره دارد که از بیرون 

محیط ورزش بر توسعه پایدار ورزش تأثیر 

باشد. موانع د اما تحت کنترل آن نمیگذارمی

محیطی شامل فقدان تناسب امکانات با 

ریزی، مداخالت سیاسی در ورزش و فقدان برنامه

روز دنیا  یهاشرفتیپهمگام بودن با تغییرات و 

مداخالت سیاسی در راستای  مثال به عنوانبود. 

دست آوردن مناسب مدیریتی در ورزش به

توأم با  کهچنانست برای ورزش شده ا یمعضل

 تبانی در راستای رسیدن به شهرت است. 

رفتاری به نیروی انسانی و -موانع نگرشی

مربوط به آن در عرصه  وانفعاالتفعلمجموعه 

رفتار  طرفکی، در گریدانیببه، گرددیبرمورزش 

باید  آنچهو ارتباطات رسمی یا هنجاری شامل 

واقعی  دیگر رفتار و ارتباطات طرف باشد و در

شود. این موانع هست را شامل می آنچهشامل 

عبارت بود از فقدان انگیزه بانوان برای تداوم 

های ورزشی، باورهای فرهنگی و نگرش فعالیت

نادرست در مورد ورزش بانوان، عدم اعتقاد به 

ها، فقدان احساس نیاز برنامه محوری در سازمان

به ورزش از سوی مردم، عدم وحدت و 
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گی متخصصان در حل مشکالت ورزشی و یکپارچ

حاکم بودن روابط بر ضوابط در نهادهای دولتی، 

فقدان آگاهی متخصصان از روند توسعه ورزش، 

فقدان شناخت صحیح از ورزش بانوان در جامعه، 

ای و تلقی به ورزش حرفه مایصداوستوجه صرف 

 نهادن ارزشتنها مسابقه، فقدان  به عنوانورزش 

های آن، فقدان تفکر و زیرمجموعه یبدنتیترببه 

های بومی متناسب با نیازهای فرهنگی و تئوری

در حل مشکالت کشور از سوی اساتید و فقدان 

رسد تبیین نظام ارزشی در ورزش بود. به نظر می

نگرش صحیح به ورزش، پایه و  کهنیابا توجه به 

اساسی برای توسعه ورزش است، در نظر گرفتن 

یازهای اساسی از سوی جامعه ن به عنوانورزش 

تواند مشارکت آنان در ورزش را در پی خود می

 داشته باشد. 

حقوقی به ضعف، فقدان یا نامناسب -موانع قانونی

 گرددیبرمبودن قوانین مربوط به توسعه ورزش 

محوری در اجرای سند که شامل فقدان قانون

و کمبود قوانین موضوعی و  شدهنیتدوراهبردی 

ز ورزش بود. در واقع عوامل قانونی و حمایتی ا

 کنندهلیتسههای قانونی و فراهم بودن بستر

عاملی حمایتی برای توسعه  به عنوانتواند می

پایدار ورزش باشد که در این راستا نهادهایی 

 به عنوانتواند مانند مجلس شورای اسالمی می

حامی توسعه پایدار ورزش کشور، قوانینی را در 

 ه تصویب برساند. این راستا ب

 آنچهتوان بیان داشت بنابراین در بحث کلی می

معرف سیستم ورزشی پایدار در جوامع است 

ریزی است که و توأم با برنامه مندنظامرویکرد 

انداز و هدف خاص خود سوق ورزش را به چشم

دهد و این شاید تفاوت در موضوع پایداری می

شورهای با ک افتهیتوسعهورزش میان کشورهای 

 توسعهدرحالاست که کشورهای  توسعهدرحال

ریزی به دلیل رویکرد سنتی و عدم باور به برنامه

و عمل به آن در محیط پر تغییر جهانی، با فراز و 

شود. هایی گاه تند و گاه آرام روبرو مینشیب

ترین نکته در این موانع این باشد که شاید مهم

د که از داناصوالً مدیریت ورزش کشور نمی

باید انجام  یکارچهخواهند و ورزش چه می

های توسعه که در شاخص گونههماندهند. 

پایدار اشاره شد، سرمایه سازمانی از عوامل 

کشورهای  ورزش در کنندهتیهداحمایت و 

 آنکهحالبا ساختار متمرکز است،  توسعهدرحال

به دلیل  افتهیتوسعهاین نقش در کشورهای 

 رکز در ورزش متفاوت است. ساختار عدم تم

اهمیت دارد این است که توسعه  آنچه یطورکلبه

ها گذاریپایدار مستلزم تغییر اساسی در سیاست

عبارتی توسعه مستلزم نظام اصیل است، به

هاست تا از طریق همکاری برابر ها و تعادلکنترل

های مرتبط ها و گروهها، شرکتدولت جانبهسهو 

حاتی را اعمال نموده و نقایص جامعه مدنی اصال

بنابراین هماهنگی بین نهادها  ؛را جبران نمایند

در راستای رسیدن به اهداف ورزش و توسعه آن 

در جامعه و مشارکت مردم از طریق نهادهای 

و ارتباط با نهادهای رسمی مهم به  یررسمیغ

 رسد. نظر می

یند اراهبردهای پیشنهادی برای رسیدن به فر

ار از نظر متخصصان امر شامل این توسعه پاید

 موارد بود؛

 تدوین برنامه راهبردی متناسب با تغییرات؛ 

 ای از طریق نهادهای تصویب مصوبات برنامه

 قانونی و حقوقی؛

  متناسب ساختن ساختار ورزش با قوانین

 المللی؛بین

  قانونی در ورزش از طریق  خألبرطرف کردن

 دانان؛حقوق
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 و باتجربه در  افراد متخصص یریکارگبه

مدیریت نهادهای درگیر در ورزش از جمله 

 ؛وپرورشآموزش

 گذاری و اولویت دادن به ورزش بانوان ارزش

  ؛ای در ورزشو تقویت عملکرد رسانه

در واقع برنامه راهبردی در ورزش باید متناسب 

با تغییرات محیطی در ورزش بوده و بعد از 

قرار گیرد،  کنترل و ارزیابی مجدداً مورد بازبینی

ریزی بدون توجه به تغییرات در برنامه کهچنان

راهبردی در محیط پرتالطم، منجر به شکست 

ی راهبردی خواهد بود بنابراین باید برنامه

تحقیق  کهچنانرود.  شیپبهمتناسب با تغییرات 

(Schulenkorf (2012  ،از جمله راهبردها تعهد

 شدهنعنواها ریزی سازمانمشارکت و برنامه

، این راهبردها باید در راستای یطورکلبهاست. 

توسعه ورزش همگانی، ورزش پرورشی، ورزش 

ای، مشارکت ورزش حرفه تینها درقهرمانی و 

هر چه بیشتر جامعه در ورزش و مشارکت 

نهادهای اجتماعی در ورزش برای استفاده کردن 

ابزاری برای توسعه باشد.  به عنواناز ورزش 

فراهم کردن  Jagemann( 2004) چنین هم

تسهیالت ورزشی و تجهیزات در بخش ورزش را 

 Vailاز راهکاری توسعه ورزش عنوان کرد. 

، مشارکت گروهی و انتقال کیفی (2007)

 یحلراه به عنوانهای توسعه ورزش را برنامه

های ورزشی عنوان برای استمرار توسعه برنامه

رهای ، از راهکاSkinner et al (2008)کرد. 

ها با طریق ورزش را تناسب برنامه توسعه از

های جغرافیایی و نیازهای مناطق و ویژگی

فرهنگی مناطق و متناسب با نیازهای افراد 

چنین بیان داشت که باید کنترل و دانست. هم

 ها باشد.ناپذیر از برنامهارزیابی بخش جدایی

تواند به ارزیابی پایداری در تحقیقات آینده می

عه ورزش کشور بپردازد. نقش مسئولیت توس

اجتماعی در نهادینه شدن ورزش موضوع دیگری 

رنظر  های آینده دتواند در پژوهشاست که می

چنین یکی از ارکان توسعه پایدار گرفته شود. هم

ورزش، عدالت در توسعه پایدار ورزشی در تمامی 

مناطق است. از موضوعات پیشنهادی دیگر 

عدالت در توزیع انواع تواند مطالعه می

های مرتبط با ورزش به نسبت جمعیت سرمایه

دیگر، بررسی نهادها و کیفیت باشد. ازسوی

هایی که اثرگذار بر توسعه مؤلفه به عنواننهادی 

و پژوهش  مطالعه موردتواند پایدار هستند می

  قرار گیرد.
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Abstract 

Objective: Sustainability in sport development or sport sustainability 

development is a considered concept attracting attention in today's research. 

Sustainability is a main theme in the sport development. The purpose of this 

paper is to study concepts of sport sustainability development, its barriers and 

offer solutions to achieve the sport sustainability development. 

Methodology: The research method was descriptive and the research strategy 

was qualitative. In this regard, we used library studies and interviews with sport 

management professors, sport managers, athletes and sport coaches. Participants 

were 14 persons. The sampling strategy was acute one and, in this regard, we 

used content analysis of interviews.  

Results: The result showed that sustainable development in sport would be 

achieved through social participation with social, economic and institutional 

dimensions. The Other research findings were the classification of barriers 

included managerial, structural, environmental, behavioral and legal one. 

Sustainable development strategies argued by experts was including 

development of strategic plan appropriate to environmental changes, ratification 

of the program through law and legal bodies such as Islamic consultative 

assembly, fit out of sport structure with international law and removing legal 

vacuum in sport through lawyers.   
Conclusion: Therefore, the attention of managers, politicians and all 

institutions can provide backgrounds to development of sustainability goals in 

sport and to provide economic and social effects in society and institutions.     

Keywords: sustainable development, sport, barriers.  
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