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 با رویکرد داده بنیاد راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان جنوبی

 3مقدم، محسن نخزری2*، مهتاب ناصح1جعفر خوشبختی

 

 11/33/1032: پذیرش تاریخ                                                11/30/1032: دریافت تاریخ

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی با   هدف:

 .بود رویکرد داده بنیاد

این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بود که به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد و از لحاظ نتیجه  شناسی:روش

های عمیق و آوری اطالعات از مصاحبه. به منظور جمعشودوب میمحساز نوع تحقیقات کاربردی 

نظران، خبرگان و کارشناسان در زمینه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحبنیمه

 و براساس شیوه شد آغاز به صورت هدفمند گیریورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی تشکیل دادند. نمونه

 یافت. ادامه هاداده اشباع تا نظری یریگنمونه

نتایج نشان داد که مواردی چون مسائل مدیریتی و تشکیالتی، حمایت و منابع انسانی به عنوان  ها:یافته

ای با مداخله عامل انگیزش جغرافیایی به عنوان عوامل زمینه-شرایط علی، و از آن سو شرایط اجتماعی و بومی

های اماکن و تجهیرات، مدیریت ر روند توسعه ورزش قهرمانی استان در بخشهای جدی دسبب ایجاد چالش

های مالی و رفت از شرایط حاضر راهکارهایی در بخشها شده است؛ که برای بروننامهاستعداد و قوانین و آیین

 تجهیزاتی، آموزشی و پژوهشی و همچنین در بخش ارتباطات و تعامالت ارائه گردید.

های فراوانی مواجه است که رسد توسعه ورزش قهرمانی در استان با مسائل و چالشنظر می به گیری:نتیجه

تقویت راهکارهای های سازمانی در درون استان است؛ از این رو ها خارج از کنترلبسیاری از این چالش

مالت درون و گر و همچنین تمرکز بر توسعه مسیرهایی جهت افزایش تعاانگیزشی به عنوان یک عامل مداخله

های کاربردی به عنوان راهکارهای برون سازمانی، توسعه مسیرهای جذب سرمایه و تمرکز بر آموزش و پژوهش

 گردد.مؤثر پیشنهاد می

 گر، نظریه داده بنیادای و مداخلهتوسعه ورزش قهرمانی، عوامل علی، زمینه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ی ورزش المللیبین هایمیدان در موفقیت امروزه

 سوددهی ظرفیت ملی، غرور حس ایجاد دلیل به

 و مختلف رویدادهای میزبانی طریق از اقتصادی

 هایدیپلماتیک آن، ارزش کاربرد همچنین

 مختلفی  یافته است؛ بعالوه یکی از ابعاد ورزش

 های مناسبی برای ورزشتواند انگیزهکه می

 ویژه جوانان ایجاد نماید،کردن در افراد جامعه به

قهرمانی را  ش قهرمانی است. ورزشورز

 که دانندمی اییافته سازمان و رقابتی هایورزش

 کنندمی شرکت آن در ماهر ورزشکاران

(Ghasemi & et al., 2013.) ورزش توسعه 

 و مدیریتی هایریزیبرنامه ،1قهرمانی

 در موفقیت کسب برای تخصصی سازیزمینه

 نظر زیر که است المپیکی و جهانی هایرقابت

 گیرد. در می صورت کشور هر ورزش سازمان

 هدف کلی کشورمان، ورزش جامع نظام سند

 ورزش جایگاه ارتقای قهرمانی، ورزش توسعه

 شده ذکر جهانی و ایمنطقه عرصه در کشور

 ارتقای کیفی هدف برگیرنده در هدف، است. این

 .(country, 2005) هست نیز ملی افتخارات
 توسعۀ ورزش قهرمانی و به کارگیری و استفاده

از مزایای مستقیم و غیرمستقیم آن بدون 

پذیر انگذاری مناسب امکریزی و سیاستبرنامه

نخواهد بود؛ بنابراین ورزش قهرمانی نیز مانند هر 

نظام و ساختار دیگری نیازمند تهیه و تدوین 

های اهداف کالن و درازمدت، راهبردها و برنامه

عملیاتی آتی خواهد بود تا ضمن آگاهی از مسیر 

کاری و حرکت خود، بتواند از هرگونه دوباره

و به هدر رفتن تکرار، بیراهه رفتن از مسیر اصلی 

منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی خود 

                                                  
1. Competitive / Athletic Sport 

 .(Mozaffari et al., 2009) اجتناب نماید
ریزی درست و اصولی در راستای ارتقای برنامه

ی راهکارها هئتواند اراانی میسطح ورزش قهرم

برای پیشرفت آن ورزش را تضمین نموده و 

های همچنین به شناسایی موانع و ضعف

 Alidosti) روی آن ورزش، کمک نمایدپیش

Ghahfarokhi et al., 2014) . 
 در قهرمانی ورزش توسعۀ هایبررسی شاخص

 در هااستان جایگاه از آگاهی کشور، هایاستان

 آنها یافتگیتوسعه میزان تعیین و قهرمانی ورزش

 در قهرمانی ورزش عمومی شرایط بیانگر تواندمی

 ورزش در عمومی شرایط از باشد. منظور کشور

 هاییسازمان و اجتماعی هایمحیط قهرمانی،

 تا کنندیم فراهم را بستری که هستند

 سر پشت را ورزشی مختلف سطوح ورزشکاران

 یک سطح باالترین یا اوج نقطۀ به و بگذارند

 ورزشکار یک به و یابند دست ورزشی رشتۀ

Ramezani Nejad  &)تبدیل شوند  8نخبه

et al., 2018)قهرمانی ورزش توسعۀ . اگر 

 میزان که شود گرفته درنظر عواملی مجموعۀ

 نشان قهرمانی ورزش در را استان هر موفقیت

 ورزشکاران تعداد از توانندمی عوامل این دهد،می

 این توسط های کسب شدهمدال تا قهرمان

 جهانی، المپیک، هایرقابت در ورزشکاران

 Ramezani)باشد  متغیر ملی و آسیایی

Nejad & et al., 2018 .) 

روی مدیریت های پیشاز طرفی، بررسی چالش

طرح  کشور، عواملی از قبیل نبود قهرمانی ورزش

و  هامشیخط نبودن واضح و استراتژیک

مطلوب، تغییر  انسانی منابع نبود ها،گیریجهت

 و ارزیابی، نظارت فقدان مدیران، و تحول سریع

                                                  
2. Elite 
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نبود  و دولت مالی منابع به وابستگی

فقدان تخصیص  غیردولتی، بخش ریگذاسرمایه

 به های مختلفقسمت در مالی منابع مطلوب

 موازی، و قوانین ناهماهنگ وجود متناسب، طور

 ورزش، فعلی و تشکیالت ساختار مطلوبیت عدم

 فرایند و استعدادیابی مناسب نبودن سیستم

 مدت،میان برنامه فقدان و ورزش قهرمانی

مهمترین  عملیاتی، را به عنوان و تاکتیکی

روی ورزش قهرمانی در کشور، های پیشچالش

. (Javadipour, 2015) شناسایی نمود
Farahani & et al. (2016)  سعی کردند به

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی در 

 11نقطه قوت،  13به این منظور  بپردازند. کشور

تهدید استخراج شد  16فرصت و  6نقطه ضعف، 

و همچنین موقعیت راهبردی توسعه ورزش 

قهرمانی ایران، در وضعیت تدافعی ارزیابی شد. 

راهبرد برای توسعه ورزش  11نهایتاً این پژوهش 

 قهرمانی ایران تدوین و ارائه داد. رضایی صوفی

 نیز موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی کشور را

ترین ارزیابی نمود و با اهمیت( WT)تدافعی 

نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور را وجود 

های انفرادی و استعدادهای بالقوه در بعضی رشته

ترین نقاط ضعف در این بخش؛ نبود از با اهمیت

ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش توجه به 

قهرمانی و ضعف استعدادیابی، عنوان نمود. جوان 

های ترین فرصتبودن جمعیت کشور از مهم

ورزش قهرمانی و نامناسب بودن نظام مدیریت 

ترین دولتی برای ورزش کشور از با اهمیت

 Rezai) تهدیدهای این بخش شناسایی شد

Sufi & et al., 2016)  در حالیکه در بررسی

مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان 

آذربایجان شرقی؛ موقعیت استراتژیک اداره کل 

ارزیابی گردید؛ بر  WOاین استان در منطقه 

کارانه برای توسعه این اساس راهبردهای محافظه

ورزش قهرمانی استان ارائه گردید. نهایتاً 

بندی لویتآمد و  اوراهبردهای مطلوب به دست

کارت امتیازی متوازن شد و با استفاده از تکنیک 

(BSC )صورت عملیاتی تدوین و مدل به

 سازی گردیدراهبردی آن عملیاتی و پیاده

(kashef & et al., 2018).  پژوهش دیگری

نیز جایگاه راهبردی ورزش قهرمانی استان 

ارزیابی نمود. با  WT  کردستان را در منطقه

توجه به این جایگاه و بحث و تبادل نظر گروهی 

با خبرگان و مسئوالن استان، راهبردهای الزم 

برای توسعه ورزش قهرمانی این استان تدوین 

شد در حالیکه مهمترین راهبردهای پیشنهاد 

ده، راهبرد حفظ و نگهداری، عنوان شد. این ش

پژوهش پیشنهاداتی نیز برای توسعه ورزش 

 Seif)نی در استان کردستان ارائه نمود قهرما

& et al., 2011).  در حالیکه مقایسه و تحلیل

 ههای ایران در حوزیافتگی استانسطح توسعه

تمام ابعاد  ورزش قهرمانی، نشان می دهد که

مرکز  هگوی توسعورزش قهرمانی از ال هتوسع

کارگیری این الگو در کند و بهپیرامون پیروی می

توزیع نابرابر امکانات و منابع مالی، سبب تفاوت 

ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در  هسطوح توسع

های یافتگی ورزش قهرمانی استانسطح توسعه

ها برآیند و بازتابی کشور شده است. این نابرابری

های نظام ، نارساییاجتماعی -از عوامل سیاسی

های گذاریریزی فضایی و سیاستبرنامه

کشور،  هتوجهی به مدیریت یکپارچنادرست، بی

ها و فقدان های استاننبود توجه به ظرفیت

های متولی ابعاد مختلف هماهنگی سازمان

 Ramezani Nejad)توسعه، بیان شده است 

& et al., 2018) . 
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تحقیقی با بررسی  نیز در  1همکاران و ماکاتو

ورزش  تهدیدهای و فرصت ضعف، قوت، نقاط

ساز و جنوبی، عوامل سرنوشت آفریقای

 های مؤثر در توسعه ورزش آفریقای جنوبیزمینه

 را تحلیل و معرفی نمود؛ از جمله، منابع انسانی

 ها،رسانه از ورزش مطلوب پخش توانمند،

 نامطلوب، چارچوب ،موفق های آموزشیطرح

 کنترل و نظارت افزایی،دانش هایطرح نبود

 و هاطرح اجرای به کم تعهد ضعیف،

 انداز،چشم در مدون، تغییر هایمشیخط

 توسعه ناموفق، مدیریت عملکرد سیستم

 غیرمنظم، وجود ایگونه به ورزشی نهادهای

 ورزش، در گذاریسرمایه برای مطلوب زمینه

 و ورزش وزارت با مختلف هایمساعدت دستگاه

 خارجی و مالی داخلی تفریحات، حامیان

 های ورزشی وفعالیت در حضور مند برایعالقه

 دسترس؛ از آن جمله در خارجی منابع مالی

در  .(Makoto & et al., 2012) بودند

بررسی معیارهای مؤثر در توسعه ورزش 

 Böhlke & et)قهرمانی، بالک و رابینسون 

al., 2009.)  بر محیطی که ورزشکاران را از

کند به عنوان های گوناگون پشتیبانی میجنبه

المللی ورزشکاران ترین معیار موفقیت بینمهم

ید داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد تأک

ای خدمات سیستم ورزش قهرمانی و حرفه

های بایست در برگیرنده چارچوبمی

استعدادیابی، مسیرهای پیشرفت ورزش، حمایت 

علمی از ورزش، نظام آموزش مربیان، دسترسی 

به امکانات و تجهیزات، رویکردهای ضد دوپینگ، 

های چارچوبحمایت از زندگی خارج از ورزش و 

ها و مشیمطالعه خط همچنین، ای باشد.مسابقه

                                                  
1. Makato 

های آموزش و پرورش ورزشکاران نخبه در طرح

عامل مطرح شده  3کشور نشان داد که از بین  6

مشتمل بر: سازماندهی ساختار ورزش، منابع 

مالی، مهیا ساختن شرایط برای ورزش کردن 

همه افراد، مهیا ساختن وضعیت تمرینی مطلوب، 

ناسایی و پرورش استعدادها، حمایت از ش

ورزشکاران در قبل و بعد از دوران ورزشی، 

های توسعه و ارتقاء دانش مربیان، برگزاری رقابت

های علمی؛ چهار عامل ی و انجام پژوهشتتدارکا

شامل منابع مالی، پشتیبانی از ورزشکاران، 

وضعیت تمرینی و افزایش دانش مربیان از عوامل 

 De) باشدسعه ورزشکاران نخبه میاصلی در تو

Bosscher & et al., 2015) مک و .

نیز به   (Mack & et al., 2018)همکاران 

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه سطوح 

و  2AFL ،3ABAورزش نخبه در استرالیا در 
4FFA  پرداختند؛ نتایج نشان داد رضایت از

نقش، اصالح و بهبود فرصت نگهداری و ابقاء 

ای ورزشکاران و هموارسازی مسیر پیشرفت حرفه

در سطوح باالی ورزش از عوامل مهم در سطح 

  رود. به شمار میورزش نخبه 

چنانکه مالحظه شد؛ ورزش قهرمانی همواره 

مورد توجه و عالقه مردم و مسئوالن هر کشوری 

و از جمله کشور خودمان است، به همین دلیل 

شود هر ساله بودجه قابل توجهی به سعی می

ورزش قهرمانی اختصاص داده شود. با این وجود 

ظر داشتن ها بدون در نها و برنامهبیشتر فعالیت

شوند اهداف منطقی به اجرا گذاشته می

(Ahmadi, 2011.) 

                                                  
2. Australian Football League 

2. Australian Basketball League 

4. Football Federation Australia 
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در حال حاضر، نهادهای دولتی و غیردولتی 

مختلفی در رابطه با ورزش قهرمانی درگیر 

های های ورزشی کشور، هیئتهستند. فدراسیون

کمیته ملی المپیک  های ورزشی،ورزشی، باشگاه

و وزارت ورزش و جوانان هر یک به نوعی با 

ورزش قهرمانی درگیر هستند. مشخص است که 

ریزی راهبردی در این نهادها از اهمیت برنامه

بسیاری برخورداربوده، و در صورتی که هر یک از 

نهادهای مذکور به طور مستقل و بدون توجه به 

های کالن ورزش قهرمانی ها و استراتژیتسیاس

نگری ریزی بپردازند؛ نوعی بخشیکشور به برنامه

شود و نهایتاً بر ورزش قهرمانی حاکم می

ماموریت و اهداف کالن کل سیستم محقق 

نخواهد شد. گستردگی ورزش قهرمانی به عنوان 

های نظام ورزش کشور ای از فعالیتبخش عمده

ام جامع، راهبردی و مدونی کند تا نظایجاب می

 ,.Rasekh & et al) بر آن حاکم باشد

 و اجرا ن،. در واقع هر سه بخش تدوی(2015

 جامع الگوی متصل به هم در هایکنترل، بخش

ها آن ترکیب که دنباشاستراتژیک می مدیریت

 مطالعات گردد. اما بررسیمی اثربخشی سبب

 از بسیاری که دهنده آن استنشان مختلف

 مرحله اجرایی به شده تدوین هایبرنامه

نگر کل دید و الگو نبود که آن یا و اندنرسیده

استراتژیک،  برنامه شدن عملیاتی به نسبت

شده است  هاآن ماندن راکد موجب

(Mazlomi & et al., 2012) . از یکی 

 ماندن راکد همچنین و موفقیت عدم دالیل این

 دید نداشتن و الگو نبود استراتژیک، هایمهبرنا

راهبردی  برنامه شدن اجرایی به نگر نسبتکل

 ,.Ogbeide & et al)است  شده ذکر

 لذا لزوم دستیابی به دید جامع و .(2011

 اجرایی یک مسئله و ضرورت مهم در اجرایی

 باشد. برای نایل شدن به اینشدن راهبردها می

مهم مطالعه عمیق و بنیادی در مسئله مورد 

 کند. همچنینبحث بیش از پیش خودنمایی می

 دهد، توفیقمی های مختلف نشاننتایج پژوهش

 قهرمانی و توسعه و ورزش ویژه به حوزه هر در

 داشتن توجه، شناخت و گسترش آن مستلزم

های راهبردی و راهکارهای علمی و عملی برنامه

های بخش است. از سوی دیگر، بررسی گزارش

دهد که ورزش قهرمانی در کشور نشان می

استان خراسان جنوبی در زمینه ورزش قهرمانی، 

 علی رغم استعدادهای قابل توجه، جایگاه و رتبه

مناسبی را در اختیار ندارد به طوری که در گروه 

استان دارای  18بندی، در بین سوم نظام رتبه

می باشد. با این حال مطالعات اندکی در  3رتبه 

زمینه توسعه ورزش قهرمانی در استان خراسان 

جنوبی به انجام رسیده است، و وجود خالء 

تحقیقاتی در این زمینه، در مدیریت ورزش 

 شود. از این رو، اینه شدت احساس میاستان ب

 بررسی عمیق و بنیادین با دارد قصد پژوهش

 مسیر موجود، شرایط و هاجنبه ها،ویژگی ابعاد،

 و کاوش با و کند دنبال را قهرمانی ورزش هتوسع

 صدد در مسئله، حدود تحقیق و شرایط ارزیابی 

 عواملی چه که باشد سؤاالت این به پاسخ

 توسعه بر ای(زمینه و گراخلهمد علی، )عوامل

ورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی 

تأثیرگذار است؟ و با پاسخ به این سوال بتواند 

راهبردهایی را برای توسعه ورزش قهرمانی در 

 این استان ارائه نماید.

 

 شناسی پژوهشروش
 با که است کیفی نوع از حاضر تحقیق رویکرد

 است. گراندد شده مانجا 1نظریه داده بنیاد شیوه

                                                  
1. Grounded Theory 
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به  که است کیفی پژوهش هشیو یک تئوری

 ها،دادهاز  دسته یک از استفاده با آن وسیله

شامل  داده بنیاد هیابد. نظریتکوین می اینظریه

 پژوهش در که در این های متعددی استسبک

 به که ها از روش سیستماتیکتحلیل داده

 یبرا شودمی داده نسبت 1کوربین و استراوس

 .شده است استفاده هاتحلیل داده و تجزیه

 نظران،جامعه آماری این پژوهش را صاحب

 خبرگان و کارشناسان در زمینه ورزش قهرمانی

نمونه در استان خراسان جنوبی تشکیل دادند.

براساس  و شد آغاز به صورت هدفمند گیری

 ادامه هاداده اشباع تا نظری گیرینمونه شیوه 

انجام  با آوری اطالعاتکه جمعتیبتریافت؛ بدین

 و شد آغاز نظرانچند تن از صاحب با مصاحبه

 جهت موردنظر افراد تکمیل سایر برای سپس،

گلوله گیرینمونه از اشباع نظری، به رسیدن

 زمانی ادامه استفاده شد. این مرحله تا برفی

 هیچ مطالعه موضوع مورد با رابطه که در یافت

 هیچ تدوین ظاهر نشود یا و مرتبطی جدید هداد

 موردنظر هپدید برای توضیح دیگریه مقول

 هرابط که کند جلوه و چنین نرسد نظرضروری به

است.  تثبیت شده خوبیبه هابین مقوله

انتخاب شدند تا نهایتاً نیز طریق دیگر افراد بدین

نفر رسید. با  10این پژوهش به  نمونهتعداد 

ت، چنانچه هدف گردآوری اطالعا شیوهتوجه به 

های از مصاحبه، اکتشاف و توصیف نگرش

مصاحبه شونده باشد و نیز با در نظر گرفتن 

نمونه برای  11تا  13زمان و منابع در دسترس، 

. در (Kvale, 1996)مصاحبه کافی خواهد بود 

به بعد تکرار مشاهده  3مصاحبه  ازاین پژوهش 

به اشباع رسید؛ اما به  18شد و در مصاحبه 

های دریافتی تا مصاحبه دلیل اطمینان از داده

                                                  
1. Strauss & Corbin 

ها، به ادامه یافت. قبل از انجام مصاحبه 10

بررسی مبانی نظری پرداخته شد؛ سپس با 

های باز برای رح پرسشاجرای مصاحبه و ط

اکتشاف و توصیف نگرش مصاحبه شوندگان، 

انبوهی از اطالعات در خصوص توسعه ورزش 

 آوریقهرمانی در استان خراسان جنوبی، جمع

 بر روی کلمه به کلمه صورت به هاشد. مصاحبه

 روش ها ازشدند و برای تحلیل داده پیاده کاغذ

 ای(مرحله مداوم )سه ایمقایسه تحلیل

 مرحله درشد.  استفاده کوربین و استراوس

 مرور بار چندین هر مصاحبه باز، متن کدگذاری

 صورت به و استخراج اصلی آن جمالت و

 کنندگانشرکت کلمات خود اساس بر کدهایی

 پژوهشگر کلمات مفهومی یا و زنده( )کدهای

 کدهایی سپس .شد ایجاد کننده(داللت )کدهای

 کنار بودند، در مشابه مفهومی لحاظ به که

در  که ایاولیه طبقات گرفتند. قرار یکدیگر

 بودند، شده پدیدار باز کدگذاری مرحله جریان

 نقاط جهت از محوری، کدگذاری در مرحله

 و شدند مقایسه یکدیگر با و تفاوت تشابه

 و ادغام بودند، اشتراك دارای نقاط که طبقاتی

 کدگذاری این گرفتند. مشترکی قرار محور حول

که حول  شودبه این دلیل محوری قلمداد می

گیرد. در می پژوهش صورت همحور یک مقول

گزینشی که همراه  مرحله کدگذاری انتخابی یا

کدگذاری دو مرحله  با مرور دقیق اطالعات و

 پدیدار گشته، طبقات بر روی تمرکز باقبل بود، 

 کشف به مرتبط، متون و ها، یادآورها مصاحبه

 شده، بررسی طبقات زیر و قاتطب ارتباط بین

اعتبار، انتقال و  سیربرای براقدام  شد. 

ای بررا  هشوپژهای تأییدپذیری، یافته

ها آن اتنقطه نظرن ارایه و کنندگارکتمشا

ساتید اهش توسط وین پژن، اپایال شد. در عماا
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اردی موفت و گرار بینی قرزباو مطالعه رد مو

عتماد قابلیت اشد. ن نهایی بیاح صالاجهت 

ت  و مسیر تصمیمان دادن طریق نشاها از داده

ه، تحلیل شدم، خاهای دادهتمامی ار دادن قر

و لیه اف اوهد، ایند مطالعهآفرها، ، مقولهکدها

م ستی تماو بررسی درساتید ر اختیاها در اسؤال

به گرفت. ار تأیید قررد مو، تحقیقهای گام

ق منظور محاسبه پایایی مصاحبه با روش تواف

، سه مصاحبه به صورت تصادفی درون موضوعی

)همکار  انتخاب شد و بوسیله فرد دیگری

پژوهش( کدگذاری شد. در هر یک از سه 

مصاحبه انتخاب شده، کدهایی که در نظر 

و « توافق»دوکدگذار مشابه بودند با عنوان 

مشخص « توافقعدم»کدهای غیرمشابه با عنوان 

موضوعی که  شد؛ بدینوسیله درصد توافق درون

رود با به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

 استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

 
 

 های پژوهشیافته
نفر از متخصصان  10نمونه آماری پژوهش 

ورزش قهرمانی در استان خراسان جنوبی شامل 

نفر عوامل اجرایی دست اندرکار در ورزش  7

 0زشی و نفر اساتید علوم ور 0قهرمانی استان، 

های ورزشی نفر مسئولین و مدیران سازمان

بودند. برای سنجش پایایی از فرمول درصد 

(. 1)جدول توافق درون موضوعی استفاده شد

مورد و  816تعداد کل کدها در این سه مصاحبه 

بود. بنابر رابطه  20تعداد کدهای مورد توافق 

بدست   %72درصد توافق درون موضوعی، پایایی 

 شود.ناسب ارزیابی میآمد که م

            نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار. 1جدول 

 درصد پایایی باز آزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات هاتعداد کل داده شماره مصاحبه ردیف

1 0 70 83 16 72% 

8 7 20 08 13 77% 

0 11 13 80 10 72% 

 %72                         02                                                                                    20    816      ل                                ک  

ها؛  مرحله کدگذاری اولین مرحله در تحلیل داده

سازی در اولین سطح انتزاع است. ابتدا باز، مفهوم

مفااهیم  همه چیز کدگذاری شد. کدها براسااس  

ها استخراج شدند. این مفاهیم باا  مندرج در واژه

مداوم  ههای بیشتر، ازطریق مقایسگردآمدن داده

از چند مرتبه مقایسه و  درهم ادغام شدند و پس

مفهوم  106ادغام مفاهیم مشابه با هم در نهایت 

جدید شکل گرفت. این مفاهیم باا هام مقایساه    

هااا، هااا و تفاااوتشااده و بااا توجااه بااه شااباهت

بندی شدند و با توجه به مفااهیمی کاه در   دسته

گذاری هر مقوله صورت آن گنجانده شده بود، نام

کاد اساتخراج گردیاد     00گرفت. باا ایان روش   

 (.8)جدول
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 مداوم مفاهیم و مقوالت با یکدیگر هها ازطریق مقایسکدگذاری باز داده .2جدول 
 مقوالت استخراج شده از مفاهیم کدگذاری باز

 وانانج

 وجود نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده

 مند به ورزشجوانان عالقه

 فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی در استان

 وجود قهرمانان کشوری در بین ورزشکاران استان

 

نیروی علمی و 

 اجرایی

 های استانبدنی دردانشگاههای تربیتوجود رشته

 اساتید و نخبگان

 داوران در سطح باال وجود مربیان و

 

 بخشینیروهای بین

 های نظامیوجود منابع انسانی و تیم

 وجود پتانسیل بسیار باال در آموزش و پرورش

 بدنی آموزش و پرورش به عنوان استعدادیابمعلمان تربیت

های بیرونی هانگیز

 )مادی(

 تامین مالی ورزشکار

 مربیان برجسته در استانهای مالی توجه به شرایط معیشتی و انگیزه

 فراهم کردن شرایط اشتغال ورزشکاران

 فراهم کردن شرایط تحصیلی رایگان برای قهرمانان

 هاتوجه به شایسته ساالری و استفاده از مربیان شایسته در تیم

 بیمه درمان و بیمه عمر ورزشکاران

های درونی انگیزه

 )روانی و معنوی(

 های ورزشی با نصب تصویر آنها در میادین و بیلبوردهااران و تیمقدردانی از تالش ورزشک

 لزوم شناخت ابعاد فردی ورزشکاران

 های تشویقی ورزشکارانحضور مسئولین در مسابقات و برنامه

 قدردانی از مربیان شایسته در کنار ورزشکاران

 قدردانی از داوران استان

 زش استانقدردانی و احترام به پیشکسوتان ور

 های مختلفهای و مناسبتدعوت از ورزشکاران و قهرمانان در جشن

 های صدا و سیمای استاندعوت از ورزشکاران، مربیان و داوران برجسته در برنامه

 دعوت از نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران در جلسات استانی و توجه به نظرات آنها

 مشکالت مالی

 درآمد مردمپایین بودن سطح 

 عدم تزریق منابع مالی دولتی و بخش خصوصی

 گذاری بخش خصوصی در ورزش استانعدم سرمایه

 عدم وجود حامیان مالی و اسپانسرها

 عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم بازگشت سرمایه

 مشکالت مدیریتی
 تغییرات مداوم مدیریتی در سطوح باالی ورزش استان

 ساالری اندك در انتخاب مدیران در سطوح مختلف ورزش استان شایسته
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 انتخاب مدیران غیربومی در استان

 های مرتبط با ورزش قهرمانی در استانبرنامه محور نبودن فعالیت

 های کالن در ورزش استانعدم وجود برنامه

 حضور مسئوالن غیرورزشی در راس امور

 های مرتبط با ورزش در استانریگیاکارآمد در تصمیمپارتی و رانت و حضور افراد ن

 های انتخاب مدیران ورزشی استانعدم تخصص نمایندگان در البی

مشکالت ساختاری و 

 تشکیالتی

 وجود ایرادات در ساختار تشکیالتی ادارات وابسته به ورزش

 های اجرایی مرتبط با ورزشعدم وجود یک چارچوب مدون در فعالیت

های اجتماعی شنگر

 مثبت

 وجود دیدگاه مثبت مسئولین استانی

 توجه بیشتر مسئوالن ورزش کشور به استان

 لزوم تغییر دیدگاه مسئوالن به ورزش استان

 بدنیتغییر نگاه آموزش و پرورش نسبت به معلم تربیت

 ترغیب اجتماعی

 همگانی کردن ورزش

 ها به ورزشهترغیب خانواد

 ه افراد جهت پرداختن به ورزشافزایش انگیز

 مشارکت عمومی

 ای برای بخش خصوصیتبلیغات رسانه

 در ورزش فراهم نمودن شرایط حضور بخش خصوصی

 جذب خیرین

های اجتماعی نگرش

 منفی

 اولویت داشتن مباحث تحصیلی بر ورزش

 محدودیت در پخش ورزش بانوان

 استانهای های تخصصی در رسانهعدم وجود برنامه

 اولویت پایین ورزش در سبد خانوار مردم استان

شرایط بومی و 

 جغرافیایی تسهیل

 کننده

 زارها و کویرهای طبیعی مانند کوهها، ماسهوجود زیرساخت

 های عمرانی مرتبط با ورزشوجود زیرساخت

 وجود تجهیزات و امکانات ورزشی در استان

شرایط بومی و 

هجغرافیایی باز دارند  

 دوری از مرکز و بعد مسافت با پایتخت

 کمبود صنایع بزرگ و مادر در استان

 عدم وجود دریا و یا رودخانه دائمی در استان

 عدم وجود استادیوم بزرگ، مجهز و استاندارد برای برگزاری رویدادهای ورزشی

های جذب سرمایه

 بخش خصوصی

 در ورزشگذاری اعطای وام به بخش خصوصی در صورت سرمایه

 های مختلفدعوت از بخش خصوصی جهت حضور در برنامه

 گذار بخش خصوصی در ورزشتسهیل ورود سرمایه

 گذاری در ورزش استانهای مختلف به سرمایهجذب صنایع و سازمان

 ها یا رویدادهای ورزشیهای مالیاتی برای صاحبان صنایع در صورت حمایت از تیممعافیت

ای هجذب سرمایه

 دولتی

 تخصیص اعتبارات ورزشی

 های توجیهی برای جذب منابع مالی دولتیگیری و تصویب طرحپی

 بررسی راهکارهای جذب منابع مالی از بخش خصوصی

 و تجهیزات ورزشی موجود در استان بررسی راهکارهای درآمدزایی از اماکن
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 رسانه و ترویج

 ها به ورزشلزوم وجود نگاه ویژه رسانه

 های تفریحی استانتبلیغ محصوالت و جایگاه

 محدودیت در پخش تصویری ورزش بانوان

 های ورزشی بصورت زندهعدم پخش تلویزیونی برنامه

 های تخصصی در رسانه استانعدم وجود برنامه

و  پشتیبانی قانونی

 ساختاری

 ها در استفاده بهینه از امکانات استانافزایی دستگاههم

 ها و وزارتماینده و کرسی در فدراسیونکسب ن

 ها و در اختیار داشتن امکاناتلزوم فعال بودن هیئت

 امکانات و تجهیزات

 تجهیز و توسعه پایگاه ورزش قهرمانی

 فقدان فضای خوابگاهی و اسکان ورزشکاران

 لزوم وجود و تخصصیص بهینه امکانات مناسب

 های عمرانیروژهانجام مطالعات علمی قبل از ساخت پ

 عمر باالی فضاهای ورزشی موجود

 رعایت استانداردهای الزم در ساخت فضاهای ورزشی

 جشنواره و مسابقات

 هاافزایش مسابقات و اردوهای مشترك با سایر استان

 المللیای، کشوری و بیناعزام بیشتر به مسابقات منطقه

 ملی فراهم کردن شرایط میزبانی از اردوهای تیم

 های رقابتیایجاد فرصت

 های سنیداشتن تیم در سطوح مختلف لیگ و رده

 های استانیفعال کردن لیگ

 های مختلف ورزشی و دعوت از مسئولینبرگزاری جشنواره

 های ورزشی در روستاهابرگزاری جشنواره

 المللیای و بینمیزبانی مسابقات ورزشی ملی منطقه

 ات درون استانیبرگزاری مسابق

 مدیریت استعدادها

 ایاستعدادیابی منطقه

 آموزش از سنین پایه

 لزوم وجود پایگاه استعدادیابی

 استعدادیابی در روستاها

 پرورش استعدادهای موجود
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توسعه اماکن و 

 فضاهای ورزشی

 تجهیز و توسعه پایگاه ورزش قهرمانی

 تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام

 های مختلف ورزشیهای تخصصی برای رشتهایجاد سالن

 های و فضاهای ورزشی روستاهاتوسعه باشگاه

 ایجاد و توسعه فضای خوابگاهی و اسکان ورزشکاران

ریزی علمی و برنامه

های اصولی در پروژه

 عمرانی

 ریزی در تخصصیص و استفاده بهینه از امکانات موجودلزوم برنامه

 داردهای الزم در ساخت فضاهای ورزشیرعایت استان

 های عمرانیانجام مطالعات دقیق و علمی قبل از شروع پروژه

نآیین نامه ها و قوانی  

 تدوین قوانین و مقررارت مالی مناسب برای حامیان مالی

 گذاری در ورزشرفع قوانین دست و پاگیر دولتی برای سرمایه

های قانونی در های دست اندرکار در امر صدور مجوزن سازمانای متشکل از کارشناساتشکیل کمیته

 های ورزشیگذاریسرمایه

 تخصیص مالیات بر ارزش افزوده خدمات در امر ورزش

های توسعه فعالیت

 علمی و پژوهشی

 های کاربردیها و پژوهشحمایت از طرح

 های انجام شدهژوهشلزوم وجود پایگاه اطالعاتی برای ثبت موضوعات پژوهشی و نتایج پ

 تحصیالت دانشگاهی ورزشکاران و مربیان

 استانهای مورد نیاز در ورزش تشکیل اتاق فکر و انجام کار تیمی برای کار علمی و پژوهش

 لزوم تلفیق علم و تجربه در استعدادیابی

 ن استانهای علمی در موضوعات مختلف علوم ورزشی در اداره کل ورزش و جواناتشکیل کمیته

های توسعه فعالیت

 آموزشی

 دعوت از داوران و مربیان طراز اول کشور

 پرورش و بکارگیری مربی با کیفیت

 افزایی مربیان و داورانهای مربیگری و دانشبرگزاری دوره

 الزام مربیان به داشتن مدارك سطوح باال

 های ارتقای مربیگریبرگزاری کالس

های دولتیحمایت  

 توجه بیشتر مسئوالن ذیربط و کمک مالی بیشتر لزوم

 های مدیرانمندی و پیگیریمیزان عالقه

 ها در توسعه فضاهای ورزشینقش شهرداری

 ها به عنوان اسپانسرنقش شهرداری

ن توسعه تعامالت درو

 بخشی

 ارتباط بین ورزشکاران باهم

 ارتباط میان ورزشکاران و مسئولین و دست اندرکاران

 ارتباط بین مربیان و داوران با مسئولین و دست اندرکاران

 ارتباط بین هسته عملیاتی ورزش استان با بخش علمی و دانشگاهی

توسعه تعامالت 

یفرابخش  

 هاهایی نظیر شهرداری، هالل احمر، اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاهتعامل سازمان

 تلفهای مخایجاد ارتباط مناسب با فدراسیون

 تعامل با کشورهای همسایه در زمینه اردوها و مسابقات ورزشی
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 های کشورفراهم کردن زمینه مراودات ورزشی با سایر استان

 فواید روانی ورزش

 ایجاد نشاط، شادابی و پویایی در جامعه

 کاهش افسردگی

 افزایش اعتماد به نفس

 افزایش سالمت و بهبود زندگی توسعه سالمت

ه سیاسیتوسع  افزایش امنیت در منطقه 

توسعه ارتباطات و 

 امنیت اجتماعی

 های اجتماعیجلوگیری و کاهش آسیب

 افزایش ارتباطات و پیوند دوستی

 کاهش و پیشگیری از اعتیاد

هتوسعه پایدار منطق  

 توسعه گردشگری ورزشی در استان

 توسعه اشتغال در اثر توسعه ورزش در استان

 رت استانشناخت و شه

 در مرحله بعد کاه کدگاذاری محاوری ناام دارد    

 سعی شد مقوالت بدست آمده به هم پیوناد داده 

 شود. بنابراین با مقایسه مکررکادهای اساتخراج  

 شده در مرحله کدگذاری باز، با هم و باا مسائله  

 مقوله 10اصلی پژوهش، مقوالت بدست آمده در 

  (.0)جدول بندی شداصلی طبقه

 الت اساتخراج شاده در ایان مرحلاه    از میان مقو

 به عنوان مقولاه  «توسعه ورزش قهرمانی»مقوله 

 محوری انتخاب شد و دیگر مقوالت با استفاده از

بنادی  گذاری و دستهالگوی پارادایمی، مجددا نام

 (. 1)شکل گردید

 

 

 

 

 مداوم مقوالت با یکدیگر هکدگذاری محوری ازطریق مقایس .3جدول
مقوالت 

 اصلی
 زیرمقوالت مقوالت اصلی زیرمقوالت

 منابع انسانی

 جوانان
 گذاریسرمایه

های بخش جذب سرمایه

 خصوصی

 های دولتیجذب سرمایه نیروهای علمی و اجرایی

 نیروهای بین بخشی

 توسعه ورزش

 ها و قوانیننامهآیین

 انگیزش
 مدیریت استعداد های بیرونی )مادی(انگیزه

 اماکن و تجهیزات ورزشی ای درونی )روانی(هانگیزه

مشکالت 

 تشکیالتی

 (توسعه )کمی و کیفی مشکالت مالی

برداری درایجاد و بهره

از فضاها و اماکن 

 ورزشی

 توسعه اماکن و فضاهای ورزشی

 مشکالت مدیریتی
ریزی علمی و اصولی در برنامه

 پروژه های عمرانی
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 رسانه و ترویج رسانه و ترویج مشکالت ساختاری

ط شرای

 اجتماعی

 های اجتماعی مثبتنگرش

های توسعه فعالیت

 علمی و آموزشی

 جشنواره و مسابقات

 های آموزشیتوسعه فعالیت های اجتماعی منفینگرش

های علمی و توسعه  فعالیت ترغیب اجتماعی

 مشارکت عمومی پژوهشی

شرایط بومی و 

 جغرافیایی

 کنندهشرایط بومی و جغرافیایی تسهیل

یامدهای توسعه پ

 ورزش در استان

 فواید روانی ورزش

 توسعه سطح سالمت

 افزایش امنیت سیاسی

 شرایط بومی و جغرافیایی بازدارنده

توسعه ارتباطات و امنیت 

 اجتماعی

 توسعه پایدار منطقه

 حمایت
توسعه ارتباطات و  های دولتیحمایت

 تعامالت

 توسعه تعامالت فرابخشی

 بخشیتوسعه تعامالت درون نی قانونی و ساختاریپشتیبا

 

 

  

 

 شرایط علی:
 منابع انسانی 
 حمایت 
 مسائل تشکیالتی 

 :ایزمینه شرایط 
 شرایط اجتماعی

شرایط بومی و 
 جغرافیایی

 

 راهبردها و اقدامات:

 گذاریسرمایه 

 برداری( فضاه بهره-توسعه)ساخت

 زشیاماکن ور

 پژوهشی-توسعه آموزشی 

 توسعه تعامالت 

 توسعه ورزش قهرمانی

 هانامهقوانین و آیین 

 مدیریت استعداد 

 اماکن و تجهیزات ورزشی 

 

 پیامدها:

 توسعه سالمت 

       افزایش امنیت اجتماعی

 و سیاسی

 توسعه پایدار منطقه 

  

 گر:شرایط مداخله

 انگیزش 

 (032: 8331)کرسول،  هاپارادایمی یافتهالگوی . 1 شکل
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 گیریو نتیجه ثبح
در این پژوهش توسعه ورزش قهرمانی در استان 

خراسان جنوبی در سه محور مشتمل بر قوانین و 

هااا، ماادیریت اسااتعداد و اماااکن و  آیااین نامااه

هاای  تجهیزات ورزشای ماورد بررسای و کااوش    

قرار گرفت. نتایج نشاان داد   ای و زیربناییزمینه

هاایی  توسعه ورزش قهرمانی در استان با چاالش 

اساسی مواجه است؛ از جمله در مقوله قاوانین و  

ها، در ایان زمیناه الزم اسات قاوانین و     نامهآیین

مقررات مالی مناسب برای حامیان ماالی تادوین   

شود و قوانین دست و پا گیر دولتی رفع شود که 

تصامیمات فارا اساتانی نیااز      در برخی موارد باه 

ای توان با ایجاد کمیتهاست اما در استان هم می

انادرکار  های دستمتشکل از کارشناسان سازمان

ورزش باارای صاادور مجوزهااای قااانونی باارای   

گذاری در ورزش و تخصایص مالیاات بار    سرمایه

ارزش افزوده خادمات در امار ورزش را پیگیاری    

آماوزش از   نمود. در حیطاه مادیریت اساتعداد؛   

ساانین پایااه و پاارورش اسااتعدادها در تمااامی   

مناطق، حتی در روستاها مورد توجه قارار گیارد   

هااای کااه الزمااه آن وجااود و تجهیااز پایگاااه   

استعدادیابی در استان است. امااکن و تجهیازات   

ورزشاای اسااتان نیازمنااد تسااریع در تکمیاال    

هاای تخصصای   های نیمه تمام، ایجاد سالنپروژه

ها ی مختلف ورزشی، توسعه باشگاههابرای رشته

و فضاااهای ورزشاای روسااتاها و ایجاااد و توسااعه 

فضای خوابگاهی و اسکان ورزشکاران است. نتایج 

هاای گذشاته   پژوهش حاضر باا نتاایج پاژوهش   

هااا و همخااوانی دارد کااه باار وجااود زیرساااخت 

هاا را بااه  تجهیازات ورزشاای تاکیاد داشااته و آن  

روی پایش تارین عامال و یاا چاالش     عنوان مهم

 Ramezani) اندورزشی قهرمانی قلمداد نموده

Nejad & et al., 2018)  حسینی و همکاران

بر امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی 

(Hosseini & et al., 2013)  ؛ غفراناای و

باار حمایاات از ورزشااکاران نخبااه و   همکاااران 

اسااتفاده از معلمااان خااوب ورزشاای بااه عنااوان  

 ,.Ghofrani & et al)اساتعدادیاب ورزشای   

؛ نظاااری و همکااااران بااار توساااعه     (2010

ای استعدادیابی به عنوان زیر ساخت ورزش حرفه

و قهرمانی و به عنوان مهمترین عامال موفقیات   

المللای،  های جهانی و بینورزش کشور در صحنه

  .(Nazari & et al., 2016) اشااره داشات  

 نیز عدم تخصیص مناسب منابع مالیپور جوادی

 های متنوع به صورت متناساب، وجاود  در بخش

 مطلوبیاات قااوانین ناهماهنااگ و مااوازی، عاادم 

 تارین مهام  ساختار و تشکیالت فعلی ورزش را از

 قهرماانی  ورزش پیش روی مادیریت  هایچالش

 ,Javadi Pour)کشاور قلماداد نماوده اسات.    

2015.) 

از دیگر نتایج این پژوهش کاوش در شرایط 

شود که شرایط علی به شرایطی اطالق می -علی

شود بود. در باعث بوجود آمدن پدیده مورد می

این پژوهش شرایط علی در سه مقوله منابع 

انسانی، حمایت و مسائل تشکیالتی بررسی شد. 

مسایل تشکیالتی که خود شامل مسائل مالی، 

ای است؛ مشکالت عدیده مدیریتی و ساختاری

های الزم از منابع انسانی در بکارگیری و حمایت

سوزی فراوانی در استان ایجاد کرده و فرصت

است. از جمله موارد مهم مشکالت مدیریتی 

توان به تغییرات مداوم مدیریتی در سطوح می

باالی ورزش استان، شایسته ساالری اندك در 

زش استان، انتخاب مدیران در سطوح مختلف ور

های ورزش قهرمانی و برنامه محور نبودن فعالیت

های کالن در ورزش استان، به عدم وجود برنامه
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کار گماشتن مسئوالن غیرورزشی در راس امور، 

اشاره کرد. در بخش تشکیالتی و ساختاری نیز 

ای از جمله ایرادات اساسی در مشکالت عدیده

ش استان ساختار تشکیالتی ادارات وابسته به ورز

های و عدم وجود یک چارچوب مدون در فعالیت

توان نام برد که در اجرایی در ورزش استان را می

مندی و نهایت اختالالت اساسی در میزان عالقه

پیگیری مدیران و عدم تعامل در جذب 

های خارج های مالی و بکارگیری توانمندیکمک

ها در توسعه تشکیالتی مانند توانمندی شهرداری

افزایی فضاهای ورزشی را موجب شده است. هم

ها در استفاده بهینه از امکانات دستگاه

های الزم ای که فعالیتیافته است؛ به گونهکاهش

های استانی برای کسب و بکارگیری در هیئت

شود. مسائلی از این دست امکانات مشاهده نمی

باعث شده با وجود وفور منابع انسانی از جمله 

التحصیالن علوم مند به ورزش، فارغالقهجوانان ع

ورزشی در استان، اساتید، نخبگان ورزشی، 

بدنی مربیان و داوران سطح باال، معلمان تربیت

های نظامی استان، با آموزش و پرورش، تیم

وجود ظرفیت باال، پویایی الزم را نداشته باشند. 

های سایر پژوهشگران از جمله این نتایج با یافته

که بر ثبات مدیریت  سیف پناهی شعبانی  نتایج

و منابع مالی تاکید می کند همخوانی دارد 

(Seyf Panahi Shabani & et al., 

 De Bosscher)های. همچنین با یافته(2011

& et al., 2015; Ramezani Nejad & 

et al, 2018)   مبنی بر تقویت بنیه مالی

مبنی بر وضعیت ورزشکاران؛ حسینی و همکاران 

 Hosseini et)ها اقتصادی معیشتی خانواده

al., 2013) ؛(Makoto et al (2012  و

Javadi Pour (2015)  مبنی بر اصالح

 Hosseini & et alسازمانی؛ ساختار 

  &Mozaffari et al.(2012)و   (2013)

 Hosseiniاستراتژیک.  برنامه مبنی بر فقدان

& et al ( 2013)  های مبنی بر محدودیت

های ورزشی بانوان و تاکید حاکم بر فعالیت

ضروت توسعه ورزش زنان و فقدان در  مظفری

ساالری در تعیین مدیران و مربیان شایسته

ورزشی کشور به نوعی تاییدکننده نتایج پژوهش 

 ,.Mozaffari & et al) باشدمی حاضر

2009) . 

عامل دیگری که مورد توجه تحقیق حاضار قارار   

ای باود. منظاور از شارایط    گرفت شرایط زمیناه 

ای یا بساترهای حااکم عباارت از سلساله     زمینه

شاارایطی خاصاای اساات کااه در آن فرایناادها و  

ورزش  -تعامالت بارای اداره و پاساخ باه پدیاده    

ای در شارایط زمیناه  گیرد. صورت می -قهرمانی

این تحقیق شاامل شارایط اجتمااعی و شارایط     

 بومی و جغرافیایی در این استان بود.

در زمینه شرایط اجتماعی استان، با وجود 

 ،مندی مسئوالن استانیدیدگاه مثبت و دغدغه

که اولویت ورزش در سبد خانوار  رسدبه نظر می

مردم پایین است و مباحث تحصیلی اولویت 

ها هم جدیت الزم دارد. از طرفی رسانه باالتری

های تخصصی مرتبط با ورزش ه برنامهئبرای ارا

بویژه در پخش ورزش بانوان را ندارند، تبلیغات 

ای در بخش خصوصی هم فعال نیست؛ رسانه

حتی شرایط حضور بخش خصوصی برای ورود 

های جدی هم فراهم نشده است؛ لذا فعالیت

داختن به ورزش و جهت ایجاد انگیزه برای پر

ها از ضروریات توسعه ورزش ترغیب خانواده

قهرمانی است؛ خصوصا که شرایط بومی و 

جغرافیایی بازدارنده همچون دوری از مرکز 

)پایتخت( و کمبود صنایع بزرگ و مادر در 

استان، عدم وجود دریا یا رودخانه دایمی و عدم 

وجود استادیوم بزرگ و مجهز و استاندارد برای 
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گزاری رویدادهای ورزشی این ضرورت را دو بر

چندان کرده است و به مسئوالن خاطر نشان 

های عمرانی، تجهیزات و کند زیرساختمی

امکانات ورزشی موجود در استان را همراه با 

زارها و های طبیعی مانند کوهها، ماسهزیرساخت

کویر را سرمایه تالش خود نمایند و با همت 

کی که در استان وجود های اندمضاعف فرصت

های دارد را غنیمت بشمارند. این نتایج با یافته

 Makoto)همکاران  و ماکاتوهای نتایج پژوهش

& et al., 2012) مالیی کوهی ،(Mollai 

Koohi, 2014)؛ مک و همکاران(Mack & 

et al., 2018)  مبنی بر نگهداری و ابقاء

هموارسازی مسیر پیشرفت   و ورزشکاران

ای در سطوح باالی ورزش؛ بالک و حرفه

 ,Böhlke & Robinson)رابینسون 

2009b(  خارج ازمبنی بر حمایت از زندگی 

 Wylleman & et)ورزش، ویلمن و همکاران 

al., 2004)  مبنی بر اشتغال در دوره پس از

 رمانی، همسو است. قه

همچنین؛ محققان با توجه به وضعیت شرایط 

گر را هم مورد ای استان، شرایط مداخلهزمینه

گر به توجه و تعمق قرار دادند. شرایط مداخله

شود که به مثابه بستری باعث شرایطی اطالق می

توسعه ورزش  -تخفیف یا تشدید پدیده موردنظر

قیق کنند.در این تحعمل می -قهرمانی

های بیرونی و درونی به عنوان شرایط انگیزه

های بیرونی که گر شناسایی شدند. انگیزهمداخله

تواند نقش کاتالیزور را داشته باشد؛ شامل می

تامین مالی ورزشکاران، فراهم کردن شرایط 

اشتغال ورزشکاران، فراهم کردن شرایط تحصیلی 

ر رایگان برای قهرمانان، بیمه درمان و بیمه عم

ورزشکاران، توجه به شرایط معیشتی مربیان 

برجسته و مبنا قرار گرفتن شایسته ساالری در 

بکارگیری مربیان و همچنین در نظر داشتن 

های درونی قدردانی و احترام به انگیزه

پیشکسوتان از طریق دعوت در جلسات ادارات 

های ها و مناسبتورزش و جوانان و در جشن

صدا و سیما، نصب تصاویر های مختلف در برنامه

آنها در میادین و بیلبوردها راه کارهایی است که 

توان سرعت تحوالت پیش برنده را افزایش می

محققان زیادی  یهاها با یافتهداد. این یافته

های حسینی و همخوانی دارد. از جمله با یافته

 با (Hosseini & et al., 2013)همکاران 

تاکید بر نگاه مدیران و مسئوالن ورزش کشور به 

ورزش مدارس و فقدان نظام جامع حمایت از 

مظفری و نتایج  ؛ورزشکاران و مربیان نخبه

 (Mozaffari & et al., 2012)همکاران 

ای گسترش روابط عمومی و رسانهمبنی بر 

 Honary & et)هنری و همکاران ورزشی؛ 

al., 2012) مبنی بر تعامل بین ورزش و رسانه، 

 همخوانی دارد. 

از دیگر نتایج این پژوهش راهبردها و اقداماتی 

است که برای برون رفت از شرایط حاضر ارائه 

های ست و عمدتا از دل شرایط و زمینهشده ا

تأثیرگذار بر ورزش قهرمانی در استان استخراج 

گردیده است. این راهبردها مشتمل بر چهار 

گذاری است که بر جذب دسته از جمله سرمایه

ها از بخش دولتی و خصوصی اشاره دارد. سرمایه

 نیز در پژوهش خود بر وجودهمکاران  و ماکاتو

 و ورزش در گذاریسرمایه یبرا مناسب بستر

 و ورزش وزارت با مختلف هایهمکاری دستگاه

 و مالی داخلی بر حامیانو در نهایت  تفریحات

 ,.Makoto & et al)تاکید کرده است  خارجی

م تخصیص مناسب نیز عدپور . جوادی(2012

های متنوع به صورت منابع مالی در بخش

روی پیش هایترین چالشمهم متناسب، را از
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کشور قلمداد نموده  قهرمانی ورزش مدیریت

توسعه اماکن  .(Javadi Pour, 2015)است. 

د راهبر ،برداریورزشی در مرحله ساخت و بهره

های بسیاری بر اهمیت دیگری است که پژوهش

 ;Mallaei Koohi, 2014)آن اشاره کرده اند 

De Bosscher & et al., 2015; 

Ramezani Nejad & et al., 2018). 
توسعه آموزشی و پژوهشی نیز به عنوان راهکار 

شود. از جمله اقدامات تأثیرگذار بعدی معرفی می

ها و اری جشنوارهتوان به برگزدر این زمینه می

آموزان، توجه به رویدادهای ورزشی برای دانش

ها و لزوم تلفیق علم و بخش آموزش در هیأت

های تجربه در استعدادیابی و توجه به پژوهش

های کاربردی و ارتباط بین دانشگاه و هیات

 بالک و رابینسون ورزشی استان را نام برد.

Böhlke & Robinson, 2009a) ) و دنیز و 

نیز در  ((Deniz & Yenel, 2013ینل

پژوهش خود به اهمیت آموزش در توسعه ورزش 

ای تأکید کرده اند. توسعه قهرمانی و حرفه

های مختلف که به نوعی درگیر عامالت سازمانت

ورزش هستند، نظیر شهرداری، هالل احمر، اداره 

ها، ایجاد ارتباط کل ورزش و جوانان و دانشگاه

های مختلف، فراهم کردن مناسب با فدراسیون

های کشور زمینه مراودات ورزشی با سایر استان

و با کشورهای همسایه استان و در بخش 

ون بخشی، ارتباط بین هسته تعامالت در

عملیاتی ورزش استان با بخش علمی و 

دانشگاهی و ایجاد مجاری ارتباطی بین 

اندرکار از جمله ورزشکاران و مسئولین دست

ن روراهکارهای توسعه تعامالت فرابخشی و د

بخشی در ورزش استان است. این مسئله در 

 های دیگر نیز مطرح شده استبرخی پژوهش

(Deniz & Yenel, 2013; Javadipour 

& et al., 2015(. 

رود که با راساس نتایج این پژوهش انتظار میب

اجرای این راهکارها در قالب یک برنامه 

بلندمدت، اهداف غایی چون توسعه سالمت، 

افزایش امنیت سیاسی و اجتماعی و نهایتا توسعه 

های بررسی یافته پایدار در استان تسهیل گردد.

دهنده رویکرد رو به ها نیز نشاندیگر پژوهش

بدنی و گیری از فعالیتها در بهرههشافزایش پژو

عی و ابزاری ورزش به عنوان ابزار تغییرات اجتما

 Donnelly  & et ) جهت توسعه جوامع است

al, 2011; Levermore, 2011; Lyras & 

Peachey, 2011). نحصر سندی از نقش م

، پژوهشی است با بفرد ورزش، در توسعه پایدار

با توجه  ؛هاتعنوان نقش ورزش در ساخت ظرفی

گردد که اصول به نتایج این پژوهش، توصیه می

ذکر شده در این مدل، جزئی از برنامه آموزشی 

ها باشد و مدیریت ورزشی در دانشگاه

ن و فعاالن راهکارهایی برای مشارکت پژوهشگرا

 . (Edwards, 2015)این حوزه فراهم گردد 

بدنی و تفریحی نقش ورزش امروزه از یک فعالیت

فراتر رفتاه و کارکردهاای بهداشاتی، فرهنگای،     

اسای و  اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سی

 ;Hlabane, 2012)تالمللی پیدا کرده اسبین

Sabbaghian, 2016).  وسااعه از ایاان رو، ت

هاای اصالی در   بایسات باا سیاسات   ورزش را می

شاود  استان مورد توجه قارار داد. پیشانهاد مای   

ها استخراج شده از این پاژوهش،  عوامل و زمینه

مورد توجه پژوهشگران و مدیران اجرایای ورزش  

رود، باا  استان قارار بگیارد. بعاالوه، انتظاار مای     

بکارگیری راهبردهای این پژوهش در قالب یاک  

هاای  مه استراتژیک همراه باا تنظایم برناماه   برنا

عملیالتی سالیانه و نظاارت متمرکاز بار اجارای     

ها؛ بتوان به ارتقاء جایگااه ورزش اساتان و   برنامه

های استان در جهت استفاده مناسب از توانمندی

توسعه ورزش قهرمانی در کشور و توسعه پایادار  
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در استان گام برداشت. این مهام قطعاا نیااز باه     

جه مدیران سطوح بااالی اساتان و اختصااص    تو

بودجااه مناسااب و ایجاااد همکاااری و تعاماال    

هااای هااایی چااون شااهرداری، سااازمانسااازمان

نظامی، هالل احمر، اداره کال ورزش و جواناان،   

دانشااگاه ، وزارت بهداشاات و درمااان و صاانایع  

 استان، دارد.
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to analysis factors and strategies of 

competitive sport development in South Khorasan.  

Methodology: This research methodology has been of the type of qualitative 

research (Grounded Theory) and in terms of the result of applied research. It is 

also exploratory in terms of its purpose due to its qualities. To gather 

information, profound interviews have been used by experts and experts and 

using the results of this stage, we developed a strategy for the development of 

competitive sports in South Khorasan Province. The statistical population of the 

study consisted of experts, experts and experts in the field of this research 

including experts and sports managers familiar with the subject of research, 

sports science professors and managers and managers of sports organizations 

that are selected by snowball method. 
Results: The results showed that shortages and barriers, as well as manpower, 

as causal conditions, support categories and facilitators as the ground 

conditions, the category of culture and society as intervening conditions, have 

been considered as a consequence. 
Conclusion: It seems that we are encounter with the most of issues and 

challenges to competitive sport development in South Khorasan that the most of 

them are out of control. Therefore, Motivational Strategies as the Interventionist 

factor and also focus on developing paths to increasing internal and external 

interactions, fundraising, focus on teaching, and applied research, is 

recommended as effective strategies. 

Keywords: Development of Championship Sports, Grounded Theory, South 

Khorasan 
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