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  شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران
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  چکیده

هاي ورزشی به دلیل مسائلی مانند فشارهاي اقتصادي، ش مشارکت عمومی در بسیاري از رشتههکا مقدمه و هدف:
ریزي شده و از باال به پایین کرده است تا رشد و سیاسی و اجتماعی، توسعه ورزش را تبدیل به فرآیندي برنامه

ي ارائه شده براي همه افراد هاپایداري مشارکت ورزشی را از طریق تحت تأثیر قرار دادن کیفیت و تنوع برنامه
هاي اصلی و آغازین تحقق آن جامعه با هر سطح ورزشی، باال ببرد. از آنجا که رفع موانع توسعه ورزش یکی از گام

 رود، هدف تحقیق حاضر شناسایی موانعی است که در مسیر فرآیند توسعه صنعت ورزش کشور وجود دارد.بشمار می
-نمونهتحلیل تم استفاده شد. براي گردآوري اطالعات از  کیفیوش تحقیق در این پژوهش از ر روش شناسی:

تجزیه و تحلیل  .نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد 16هاي نیمه ساختاریافته با مصاحبهبرفی و  گیري گلوله
  انجام شد. )،2006براون ( و رویکرد کالرك با تم تحلیل گانهشش مراحل ها بر اساسداده

موانع فرهنگی، تم اصلی شامل:  8تم فرعی و  42، موانع توسعه ورزش در قالب بر اساس نتایج حاصله ها:فتهیا
 استخراج و تبیین شد. ايانسانی، مدیریتی، زیرساختی، تکنولوژیکی و موانع رسانه -اقتصادي، سیاسی، سیستمی

که بخشی از این موانع مانند فرهنگی، دقت نظر در موانع به دست آمده گویاي این مطلب است  گیري: نتیجه
اي هستند که بسترساز موانع دیگر محسوب می شوند. بنابراین در رفع موانع توسعه اقتصادي و سیاسی موانع زمینه
 هاي زیرین و تغذیه کننده موانع دیگر هستند.تر بر موانعی داشت که در حکم الیهورزش کشور باید نگاهی دقیق

 
 ."صنعت ورزش"، "موانع"،  "سعهتو" واژگان کلیدي:

 
 
 

 مقدمه -1
 

 )؛ پست الکترونیکی :    (نویسندة مسئول: تلفن : یزدانشیار، گروه مدیریت ورزشی،،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی، تبر . 1
  دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.  2
 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا.   3
 ورزشی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار مدیریت  . 4
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هاي مختلف توسعه مانند: حل و فصل مسائل گروهی تواند در پیشبرد طرحورزش به عنوان یک موتور قدرتمند می
ها (فیزیکی، المللی)، توسعه انسانی (فیزیکی و روانی)، ارتقا فرهنگ، توسعه زیرساخت(تسهیل دیپلماسی در روابط بین

سازي دختران وانمندجامعه)، توسعه بهداشت و پیشگیري از بیماري، توانمندسازي (اغلب ورزش براي ت اجتماعی و
برخی  شود)، یکپارچگی اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی و ایجاد توسعه اقتصادي (براي مثالو زنان استفاده می
گذاري مستقیم خارجی و توسعه سرمایههاي توسعه خود، با هدف تشویق به درآمد در استراتژياز کشورهاي کم

). به همین دلیل توسعه 1اند) ایفاي نقش کند (هاي ورزشی را مدنظر قرار دادهتوریسم ورزشی، برگزاري رویداد
 ها قرار گرفته است. ورزش به عنوان یک اولویت سیاسی کلی در حاشیه دستور جلسات دولت

ست و فرایندي است مورد توجه محققان قرار گرفته ا 1970ال توسعه ورزش به عنوان یک حوزه مطالعاتی از س
شدن و  ها را براي مردمی که در هر سنی، با هر میزان عالقه و سطح توانایی؛ جهت شرکت کردن، بهترکه فرصت

مسیرها و ساختارهایی  برخی نیز توسعه ورزش را تضمین .)2کند (پیشرفت در فعالیت هاي ورزشی، فراهم می
رکت کنند، شایستگی شکنند تا مردم را قادر به یادگیري مهارت هاي حرکتی سازد، در ورزش منتخب خود معرفی می 

له اجتماعی است که ). توسعه ورزش نوعی مداخ3و عملکرد خود را توسعه دهند و به سطوح باال دست پیدا کنند (
ت هایی با هدف برانگیختن و تشویق خواهند فرصهایی است که میآیندها و رویهایی از اصول، فرحاوي مجموعه

 ). 4مردم جهت شرکت در ورزش و فعالیت هاي فیزیکی در تمام سطوح و مراحل زندگی فراهم کنند (
کند که واژه توسعه ورزش یک واژه دشواري است که براي افراد مختلف معانی مختلفی دارد. عنوان می 1وات

هاي مختلف هاي متفاوت بر دیدگاهوي ابتکارات تازه و تأکیدهمچنین وي مفهوم توسعه ورزش را پیش رفتن به س
ها اند که این عبارت براي تشریح فرایندها، سیاست). برامهام و همکاران، بیان کرده5داند (هاي ورزشی میدر انجمن

ن به ). همچنین توسعه ورزش درباره کمک کرد6هاي ورزشی است کاربرد دارد (و عملیاتی که براي ایجاد فرصت
باشد اند و موفقیت در آن میمردم با هر سطحی ورزشی، براي شروع یک ورزش، ماندن در ورزشی که انتخاب کرده

) هدف سالمت عمومی که شامل مشارکت در ورزش 1بطور کلی توسعه ورزش بر سه هدف متمرکز شده است:  ).7(
کنندگان ورزشی است که احتمال ی مشارکت) هدف آموزشی که اشاره به تعال2باشد. براي حفظ سالمت شخصی می

) هدف تعالی عملکرد نخبگان که به شکل کسب موفقیت 3ها از طریق بهبود عملکردشان وجود دارد. موفقیت آن
توسعه ورزش نخبه  پیشرفته هايسیستم اکثر ).8المللی و سطوح باالتر رقابت تعریف شده است (هاي بیندر صحنه

 هايپدیده پایه بر ،نیز فطري ورزش چرخه). 9( هستند استوار "2ورزش رخه فطريچ" يفرضیه پایه بر (غربی)
 هزاران  که کندمی بیان سادگی به دوگانه هرم ينظریه .است استوار ،3بوتنبرگ دوگانه هرم ينظریه همچون مشابه

 هايمدل وجود حال عین در و شوندمی منجر المپیک قهرمان چند به کنند،نفري که در سطح پایه ورزش می
ورزش  فطري چرخه). در همین راستا 10،11به نوعی به ورزش بپردازند ( کندمی تشویق را نفر هزاران قهرمانانه،

این . شودمی جمعی احساس هویت و اعتبار به منجر الملل بین سطح در نخبگان موفقیت که نیز به این معناست
 نوبه به این نیز، شود؛می ترسالم جمعیت یک به منجر دهد ویم افزایش را ترگسترده ورزشی موضوع، مشارکت

 موفقیت و کرد انتخاب را آینده نخبه هايستاره توانمی آن از که کندمی فراهم را استعداد از بزرگتر استخر یک خود،
 ). 9شود (می شروع دوباره روند این کند ومی انها را تضمین
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 در چشمگیري و بارز نحو به نخبگان ورزش گسترش بعد چهار افتنددری پژوهشی ) در2008( 1بري و گرین
 یا تسهیالت توسعه از عبارتند که نمایندمی نقش ایفاي نخبگان ورزش سیستم هرگونه کفایت و ماهیت تعیین

 ورزشی علوم درمربیگري، توسعه و رشد ایجاد وقت، تمام ورزشکاران پیدایش و ظهور نخبگان، ورزش ملزومات
و همکاران  2شیلبري. )12( نخبه حد در یا برتر سطح در ورزشکاران رقابت براي فرصتهاي و ورزش پزشکی و
). 13اند (مشی و مسیر توسعه ورزش تاکید کرده، خط) نیز در مطالعه توسعه ورزش بر نقش سه عنصر سیستم2008(

 جمعیت، دهد که اندازهس نشان میگذار بر موفقیت ورزشی در قبراثر فاکتورهاي تحلیل و تجزیه نتایجهمچنین 
 ورزشکاران ورزشی موفقیت بر منفی ضعف فرهنگ ورزشی از فاکتورهاي کالنی هستند که تاثیر و جغرافیایی شرایط
 در گذاري سرمایه: داشت تمرکز نخبگان ورزشی سیاست عنصر چهار دارند. فاکتورهاي سطح میانی بر قبرس نخبه

فراهم  و پزشکی؛ و ورزشی علوم مربیان، آموزش توسعه وقت؛ تمام ورزشکاران از حمایت باال؛ ورزشی امکانات
اقتصادي  -اجتماعی بر حسب شرایط اجتماعیهاي کردن فرصتهاي رقابتی براي ورزشکاران نخبه. همچنین نابرابري

 داده است) نشان 2012( و همکاران 3ماکاتو هايیافته ).14و جنسیت نشان دهنده فاکتورهاي سطح خرد بودند (
 دانش هايبرنامه فقدان نامناسب، از: ساختار عبارتند جنوبی آفریقاي ورزش تهدیدهاي ضعف و نقاط برخی

 بین رویدادهاي میزبانی درخواست شده، تدویني هابرنامه اجراي به کم تعهد ضعیف، کنترل و نظارت افزایی،
غیرمنظم  طور به ورزشی نهادهاي گسترش اموفق،ن مدیریت نظام چشم انداز، در تغییر نشده، سازماندهی المللی

هاي نیجریه را در قالب پنج عامل آموزش علمی، دانشگاه توسعه ورزش در ) نیز مشکالت1985( 4). اوجی ایمی15(
) مطالعه 2015(5اوکاکا و گابریل ).16اند (هاي آموزشی، کمبود منابع و منابع انسانی گزارش کردهمدیریت، برنامه

هستند، انجام  ادو ایالت ورزش در توسعه کنندهبینیپیش تجهیزات /چگونه امکانات هدف بررسی اینکه خود را با
 به توجه با و شده ریزيبرنامه مختلف مراحل در باید ورزشی امکانات توسعه هاي آنها،یافته داده اند. براساس

 برنامه طریق از باید ورزشی تجهیزات نهمچنی و گیرد قرار توجه مورد مردم فرهنگی منافع و مختلف هايورزش
کند  تشویق و تشویق را بخش خصوصی ورزش توسعه براي نیز باید دولت. یابد افزایش شده، ریزيبرنامه ساالنه

 ورزشکاران براي مناسب محیطی و تجهیزات عالی، امکانات ارائه حال در یافته توسعه کشورهاي که حالی در .)17(
 که دارند با این وجود انتظار اند ومانده عقب هازمینه این در رسدمی نظر به توسعه حال در هستند، کشورهاي

)، الگوهاي 2005( 6باشند. از دیدگاه گرین و هولیهان داشته برتري المللی بین عرصه در ورزشکارانشان و بازیکنان
سی در همه این الگوها وجود دارد: مند است، ولی دو مولفه اسامند و غیر نظامتوسعه ورزش در برخی کشورها نظام

). البته ممکن است عدم پیوستگی و استمرار در این دو 18( ) تربیت و پرورش استعداد2) کشف و انتخاب استعداد، 1
گیرد، ولی ساختارهاي الزم مولفه مشاهده شود. مولفه اول در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه خوب انجام می

 و دانسته ورزش توسعه عامل عمده ترین را مالی حمایت) 2010( 7بگان وجود ندارد. کیمبراي استمرار تربیت نخ
 به بود نخواهند قادر ايحرفه و قهرمانی هايورزش از یک هیچ شود برداشته مالی حمایت اگر دارد،می بیان

 ضعف، نقاط از برخی داد نشان) 1388همکاران ( و زاده خسروي پژوهش . نتایج)19( دهند ادامه خود حیات
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هاي مالی و بازاریابی، جایگاه حقوقی در ورزش هایی در حوزهتنگناها و چالشعبارتند از  المپیک ملی کمیته تهدیدها
کشور، تاثیر مسایل سیاسی، رقبا، فضاي رسانه هاي ورزشی داخلی، بروز مسایل غیراخالقی و دوپینگ در برخی 

و وابستگی فدراسیون هاي ملی  الري در تعیین مدیران ورزشی کشورمیادین ورزشی کشور، فقدان نظام شایسته سا
 ورزش در استعدادیابی موانع ) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی1396اسدي و همکاران (همچنین  ).20( ورزشی

 و شده است بنديدسته فاکتور در هفت که اندشناسایی کرده ایران ورزش استعدادیابی در مانع 70 ایران، تعداد
 و حمایتی موانع، مالی موانع عبارتنداز موانع انسانی، فریدمن آزمون نتیجۀ در بندي اهمیت فاکتورهااولویت

رمضانی نژاد و همکاران ). 21( پژوهشی و علمی موانع و فرایندي موانع زیربنایی، موانع مدیریتی، موانع پشتیبانی،
 ایران، هفت قایقرانی رشته قهرمان ورزشکار زنان التمشک بندياولویت و ) در تحقیقی با عنوان شناسایی1395(

 و مشکالت اقتصادي فنی، خانوادگی، شغلی، حمایت و امکانات شخصی، مدیریتی، مشکالت عامل از جمله
حمایت شغلی، مدیریتی  و امکانات مشکالت کنندگان،شرکت دیدگاه از کردند که اي را شناساییرسانه _ اجتماعی

) نشان داده 1390). همچنین نتایج تحقیق شعبانی مقدم و همکاران (22اولویت قرار داشتند ( و فنی به ترتیب در
کمبود نیروي انسانی بزرگترین مانع تصور شده و پس از آن؛ بودجه و مسائل مالی، و کیفیت و کمیت اماکن است که 

نشان  یزن )1392پور و همکاران (کاوهمطالعات  ).23( قرار گرفتند موانع توسعه ورزش همگانی و تجهیزات ورزشی
عامل به ترتیب اولویت موانع مدیریتی، موانع امکانات و تجهیزات، موانع اجتماعی و فرهنگی،  8داد به طور کلی 

موانع عدم توسعه ورزش همگانی  ،موانع فردي، موانع اقتصادي، موانع روان شناختی، موانع ترویجی و موانع بهداشتی
 . )24( روندار میدر شرکت سایپا به شم

کشورهاي مختلف دنیا به منظور دستیابی به توسعه در بخش ورزش، در مقاطع زمانی مختلف، استراتژي متفاوتی 
هاي متعددي توسط نهادهاي مختلف و مرتبط با بخش هاي گذشته برنامهایران نیز در سال اند. دررا به کار گرفته

عدم هماهنگی و انسجام کافی، از کارایی الزم برخوردار نبوده است  ورزش طراحی و اجرا شده است، اما به دلیل
اي، مدیریت و منابع رسد توسعه ورزش در ایران از سه عامل نیروي انسانی متخصص و حرفه). به نظر می25(

 ). نگاهی به26ترین دلیل موفقیت در کشورهاي پیشرفته، نیروي انسانی است (برد. مهماقتصادي رنج می -مادي
هاي ورزشی بسیار ناچیز است. گرفتن سهم ما از مدالدهد که هاي اخیر نشان میی در سالنتایج ورزش قهرمان
هاي المپیک در ها و دو سال بعد، گرفتن یکی از بدترین نتیجههاي آسیایی در تاریخ این بازيبهترین نتیجه بازي

قهرمانی ما بر اساس حوادث و اتفاقات و نه با  دهد که ورزشیدي بر این مدعا است و نشان میائچین، خود ت
ها، گیريها و جهتفقدان برنامه استراتژیک و روشن نبودن سیاست .)27رفته است (پیش  ریزي مناسب،برنامه

فقدان منابع انسانی مناسب و تغییر و تحول و جابجایی سریع مدیران، نبود نظارت و ارزیابی، وابستگی به منابع مالی 
هاي متنوع به صورت گذاري بخش خصوصی، عدم تخصیص مناسب منابع مالی در بخشعدم سرمایهدولت و 

ت فعلی ورزش، نامطلوب بودن نظام المتناسب، وجود قوانین ناهماهنگ و موازي، عدم مطلوبیت ساختار و تشکی
هاي پیشروي مدیریت هم چالشمدت، تاکتیکی و عملیاتی از ایند ورزش قهرمانی و نبود برنامه میانآاستعدادیابی و فر

فدراسیون (هاي متعدد ها و بخشدر ایران علیرغم وجود سازمان). همچنین 28( ورزش قهرمانی کشور است
هاي همگانی، معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، ورزش

اهد شدانند، متاسفانه ی در قبال ورزش همگانی مسئول میکه هر کدام خود را به نوع )تحقیقات و فنآوري و....
به علت  و کنندگان در ورزش همگانی نسبت به سایر کشورها وضعیت چندان مطلوبی نداردرکتشهستیم که تعداد 
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ده شی به ورزش قهرمانی، تاکنون کمتر به ورزش همگانی پرداخته شهاي ورزبدنی و رسانه گرایش مدیران تربیت
دهد که موانع زیادي فرایند توسعه ورزش در کشور را با مشکل روبرو کرده است ها نشان میهمه این ).29( است

شود که هاي مهم و آغازین توسعه ورزش در کشور محسوب میکه شناسایی و اصالح این موانع خود یکی از گام
صادي و سیاسی توسعه ورزش بهرمند تواند کشور را از اثرات مطلوب فرهنگی، اجتماعی، اقتتردید میتحقق آن بی

سازد.  بعالوه، مطالعاتی که در رابطه با شناسایی موانع توسعه ورزش در داخل کشور صورت گرفته اغلب نگاه 
یکپارچه و جامعی به این موضوع نداشته و بر توسعه ورزش قهرمانی یا توسعه ورزش همگانی به صورت جداگانه و 

ی خاص متمرکز شده است. همچنین اکثر این مطالعات به صورت کمی بوده و کمتر پراکنده و یا بر یک رشته ورزش
با توجه به آنچه بیان شد؛ سؤال اصلی در این تحقیق از رویکردهاي کیفی براي شناسایی موانع استفاده شده است.  

 این است که: مهمترین موانع توسعه صنعت ورزش در ایران چیست؟
 

 شناسیروش
می باشد. جامعه آماري در این تحقیق کلیه افراد متخصص و خبره  تم تحلیلو به روش  وع کیفین از تحقیق حاضر

مدیریت ورزشی، اقتصاد، مدیریت و مدیران هاي در زمینه توسعه ورزش شامل اعضاي هیات علمی در حوزه
گیري گلوله برفی هنمونبه شکل گلوله برفی می باشد.  پژوهشگیري در این بود. روش نمونههاي ورزشی سازمان

تنها اطالعاتی در مورد خودشان بلکه در مورد واحدهاي دیگر  که واحدهاي نمونه نهاست گیري یک روش نمونه
 ). 30( کنندجامعه نیز ارائه می

 ترینانتزاعی است. تم هاداده درون ها) موجودالگوهاي (تم بیان و تعیین، تحلیل براي روشی تم تحلیل
 از استفاده .)31دارد ( تحقیق ساختارهاي به زیادي بستگی آنها و انتخاب گرفتن شکل که ستا هاهداد سطح

 مورد پدیده مورد در اندکی اطالعات کند کهمی پیدا ضرورت زمانی تم تحلیل روش بویژه کیفی مطالعات
 فقدان نظر، مورد وعموض با ارتباط در شده انجام تحقیقات و مطالعات در اینکه یا و باشد داشته وجود مطالعه

 تحقیقاتی و مطالعات رغم علی. باشد مشهود بپردازد، موضوع تبیین به جامع صورتی به که نظري چارچوب یک
رابطه با شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به صورت مجزا و یا یک رشته ورزشی خاص انجام  در که

 آن بر را یی موانع توسعه ورزش به عنوان یک کل،  محققانشده، خالء یک رویکرد یکپارچه و جامع در شناسا
 داشت تا از این روش تحقیق استفاده کنند. 

ها حاکی از اضافه نشدن مصاحبه طی یک دوره شش ماهه، تحلیل داده 16در پژوهش حاضر، پس از انجام 
از مصاحبه اخر تکراري بود. بنابراین،  هاي مستخرجهاي قبلی بود، چرا که درصد باالیی از دادههاي جدید به دادهداده

پیش از انجام مصاحبه، از طریق تماس  ها پایان داده شد.مصاحبه و رسیدن به اشباع نظري، به مصاحبه 16با انجام 
شد. در زمان مصاحبه براي آنها ارسال  مصاحبه راهنمايها انجام و هاي الزم با مصاحبه شوندهتلفنی هماهنگی

سازي شده و در ها بر روي کاغذ پیادهشد. سپس این مصاحبهاد با اجازه قبلی به صورت کامل ضبط هاي افرصحبت
 برون و کالرك که مندينظام روش به شده انجام هايمصاحبه شدند.ها براي تحلیل نهایی آماده نهایت داده

 کیفی، هايپژوهش در. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه گذشت، مورد باال در آن شرح و اندداده وسعه) ت2006(
 چهار از مفهوم، این کنند کهمی مطرح و قرار داده مدنظر پایایی و روایی جایگزینی براي معیاري را اعتماد قابلیت
 معیارهاي پژوهش، این در ).32( گیردمی قرار نظر مد و تأییدپذیري، پذیري، اتکاپذیري اعتبارپذیري، انتقال حیث
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 ضبط جلسۀ مصاحبه در شوندگان مصاحبه از دریافتی گرفتند. اطالعات قرار نظر مد ناگونیگو راهبردهاي فوق با
 کنندگان مشارکت با صورت مستمر این، به بر گرفت. عالوه صورت نیز برداري یادداشت حال عین در و شده

دواري اطالعات و بازرسی ا استفاده شد. همچنین هابرداشت اصالح براي آنها نظرهاي از و شده برقرار ارتباط
همچنین کدهاي به دست آمده به جهت پیشگیري از سوگیري و اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام گرفت. 

 شد درخواست پژوهشی همکار یک از کدگذار، دو موضوعی درون توافق روش با مصاحبه پایایی محاسبه براي
 کردند. میزان کدگذاري را دو مصاحبه پژوهشی، همکار همراه پژوهشگران به کند. سپس مشارکت پژوهش در تا

 اعتماد قابلیت است، درصد 60از  بیشتر پایایی، میزان این اینکه به توجه درصد بود. با 86کدگذاران  بین توافق
 .است مناسب کنونی مصاحبه تحلیل پایایی میزان که کرد ادعا توانمی و گرفت قرار مورد تأیید هاکدگذاري

 
 یقهاي تحقیافته
ین ادرصد  25/81 آورده شده است. 1شده در تحقیق فوق در جدول شماره فرد خبرة مصاحبه 16هاي فردي ویژگی

 درصد داراي مدرك اقتصاد و مدیریت بوده اند. 75/18افراد داراي مدرك مدیریت ورزشی و 

 شوندگانهاي فردي مصاحبهویژگی. 1جدول
 یرشته تحصیل تحصیالت         سمت تعداد کل

 اقتصاد/مدیریت مدیریت ورزشی لیسانس دکتر تخصصی هیئت علمی مدیر     

16 6 10 15 1 13 3 

%100 %5/37 %5/62 %75/93 %25/6 %25/81 %75/18 

 
 تم تحلیل روش با هاداده تحلیل و تجزیه مراحل
شنایی با داده ها، ایجاد شامل شش مرحلۀ: آاند، داده ) ارائه2006( 1براون و که کالرك رویکردي با تم تحلیل

 تهیهو  اصلی هايتم گذارينام و تعریف ،فرعی هايتم گیريشکل ،گزینشی کدهاي جستجويکدهاي اولیه، 
 ).33می باشد ( گزارش

 که است آشنا شود، الزم ها هداد محتوایی گستره و عمق با محقق اینکه ها: برايداده با مرحله اول آشنایی
 خواندن ها وداده مکرر شامل بازخوانی ها معموالًداده در شدن ورور سازد. غوطهغوطه ايازهاند تا آنها در را خود
 .الگوها) است و معانی فعال (یعنی جستجوي صورت به هاداده

 آشنایی آنها با و راخوانده هاداده محقق که شودمی شروع زمانی دوم اولیه: مرحله کدهاي مرحله دوم ایجاد
 نمایندمی معرفی را هاداده ویژگی کی ها است. کدهاداده از اولیه کدهاي ایجاد شامل مرحله این است. کرده پیدا
 هستند. کدگذاري ها) متفاوتتحلیل (تم واحدهاي از شده کدگذاري هايداده . رسدمی جالب تحلیلگر نظر به که

 از اولیه کد 240 مرحله این رد. ددا انجام افزارينرم هايبرنامه طریق از یا دستی صورت به توانرا می
 دهد.کدگذاري یک نمونه مصاحبه را نشان می 2جدول شماره  .شد احصاء هامصاحبه

 

1  . Clarke & Braun 
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 کدگذاري یک نمونه مصاحبه. 2جدول

 
 کدهاي در قالب مختلف کدهاي بنديدسته شامل مرحله گزینشی: این کدهاي جستجوي سه مرحله

 شروع را خود کدهاي تحلیل محقق، است. در واقع شده کدگذاري هايداده خالصه همه کردن مرتب و گزینشی
  مرحله نای شوند. در ترکیب کلی تم یک ایجاد براي توانندمی کدهاي مختلف چگونه که گیردمی نظر در و کرده

 کد اولیه نکات کلیدي مصاحبه 
نداشتن یک سیستم منسجم و اثر بخش شناسایی و پرورش استعدادهاي  1

 ورزشی در سطوح مختلف
ستم منسجم و اثر خالء یک سی

 بخش استعدادیابی
ایی (رویکرد حرکت غیر پله اییهاي ورزش قهرمانی به جهت حرکت غیرپلهعدم استمرار موفقیت 2

 ایی)گلخانه
 خالء فرهنگی نبود فرهنگ ورزش یک مانع بزرگ در توسعه ورزش 3
ان عدم داشتن رویکرد نظامند و تعهد بلند مدت براي رشد و توسعه ورزشکار 4

 نخبه توسط دولت
 خالء رویکرد و تعهد بلند مدت

کمبود امکانات  و ما هم در بخش ورزش قهرمانی و هم ورزش همگانی با  5
 ها  روبرو هستیم.زیرساخت

 کمبود امکانات و تسهیالت

گویند بنشینید و مجالت ورزشی را بخوانید، مسابقات ها به مردم میرسانه 6
 شی را بشنوید.را تماشا کنید، اخبار ورز

ساکن کردن اکثریت مردم توسط 
 رسانه

 سطح پایین معیشت مردم عدم مشارکت مردم در ورزش به دلیل پایین بودن سطح معیشت 7
 عدم جدیت دولت و مجلس عدم وجود اراده جدي دولت و مجلس جهت توسعه ورزش 8
 ضعف تحقیقاتی عدم تحقیق و تفحص و ساختارسازي اهل ورزش 9

عدم تخصیص بودجه بر اساس  ها بر اساس میزان کسب موفقیت آنهاتخصیص بودجه فدراسیون عدم 10
 عملکرد

عدم وجود بسترهاي قانونی الزم براي تشویق بخش خصوصی جهت  11
 گذاري در توسعه ورزشسرمایه

 بخش از حمایتی قوانین ضعف
 خصوصی

همکاري و عدم وجود نهادهاي خاص براي ارزیابی و نظارت بر نحوه  12
 نفعان توسعه ورزشهماهنگی بین ذي

 خالء نهادهاي ارزیاب و ناظر

از  هاي ورزشسالیانه سازماندهی منظم و هاي گزارشعدم وجود سیستم 13
 میزان تحقق اهداف توسعه ورزش در کشور

 دهی منظمضعف گزارش

زش هاي زیادي که بطور مستقل و در عین حال موازي براي وروجود سازمان 14
 کنند.ریزي میبرنامه

 ریزي موازيبرنامه

 آموزشیهاي دورهکیفیت پایین  هاي آموزش مربیان کیفیت الزم را ندارد.دوره 15
 کمبود اطالعات هاي توسعه ورزشکمبود اطالعات در حوزه ورزش یکی از محدودیت 16
هاي آوري هوشمندانه اطالعات و تحلیل آنها توسط گروهعدم جمع 17

 تخصصم
 آوري و تحلیل اطالعاتعدم جمع

 خالء نیروي انسانی آموزش دیده مشکل اصلی توسعه ورزش ضعف دانش منابع انسانی است 18
معلمان ورزش از دانش کافی براي شناسایی دانش آموزان مستعد (چه کسی،  19

 ایی مناسب است)، برخوردار نیستند.براي چه رشته
 ضعف دانش معلمان
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 همچنین کدهاي و نامرتبط یا ناقص کدهاي محققان مرحله این آمد. در بدست محققان گزینشی توسط کد 109
 .یافتند دست گزینشی کد تعداد این به تا گذاشتند کنار را تکراري

 را هاتم از ايمحقق مجموعه که شودمی شروع زمانی چهارم فرعی: مرحله هايتم گیريمرحله چهار شکل
 به دهیشکل و تصفیه و بازبینی مرحله شامل دو مرحله این دهد.می قرار بازبینی مورد را آنها و کرده ایجاد

 اعتبار دوم مرحله است. در شده کدگذاري هايخالصه سطح بازبینی در شامل اول است. مرحله فرعی هايتم
دست  فرعی تم 42 به محققان مرحله این در .شودمی گرفته نظر در هاداده مجموعه رابطه با در فرعی هايتم

 .کردند پیدا
 رضایتبخش یک تصویر که شودمی شروع زمانی پنجم اصلی: مرحله هايتم گذارينام و تعریف پنج مرحله

 و نموده تعریف کرده، ارائه تحلیل که براي را اصلی هايتم مرحله، این در باشد. محقق داشته وجود هاتم از
 کردن، بازبینی و تعریف کند. به وسیلهمی تحلیل را آنها هاي داخلداده سپس دهد،می قرار مجدد بازبینی مورد

 کدام اصلی تم هر که گرددمی تعیین و شده مشخص کندمی بحث آن مورد در یک تم که چیزي آن ماهیت
 به فرعی هايتم میاندر  برگشت و رفت از پس نهایت در محققان مرحله این دارد. در خود در را هاداده جنبه از

 که فرعی هايتم 3جدول شماره  باشد. درمی قابل تبیین تحقیق نظر مورد زمینه در که یافتند، دست اصلی تم 8
 .است شده شده، آورده استخراج آنها از اصلی هايتم

 

 ها. کدگذاري انتخابی کدهاي محوري حاصل از مصاحبه3جدول
 تم اصلی تم فرعی ردیف

 هاگیريی در تصمیمنگاه جنسیت 1

 موانع فرهنگی

 خالء عزم عمومی 2
 عدم اولویت ورزش همگانی 3
 عدم پرداخت حق ورزش مردم به مردم 4
 ضعف تفکر ورزش دولتمردان 5
 سازيخالء فرهنگ 6
  فرهنگی -ضعف بسترهاي اجتماعی  7
 عدم استقالل مالی 8

 موانع اقتصادي

 ودجهناکارآمدي سیستم تخصیص ب 9
 گذاريخالء سرمایه 10
 کمبود اعتبارات 11
 نظام اقتصادي دولتی 12
 عدم حمایت مالی ورزشکاران و مربیان 13
 ناکارآمدي سیستم درآمدزایی 14
 خالء الزام هاي قانونی 15

 موانع سیاسی
 خالء قانونی 16
 خالء حقوقی 17
 هاي سیاسیدخالت جناح 18
 سیاسیهاي انتخاب  19
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 کامالً اصلی هاياز تم ايمجموعه محقق که شودمی شروع زمانی ششم مرحله گزارش: تهیه شش مرحله

 نگارش و پایانی تحلیل شامل مرحله داشته باشد. این تیاراخ در تحقیق ايزمینه ساختارهاي با منطبق و انتزاعی
 است . گزارش
 گردید؛ شناسایی و استخراج هامصاحبه متن از گزینشی کد 109 کد اولیه و 240 مجموع حاضر، در تحقیق در
ادي، قرار گرفتند. که این هفت تم اصلی عبارتنداز: موانع فرهنگی، موانع اقتص اصلی تم 8 و فرعی تم 42 که در

اي. شکل انسانی، موانع مدیریتی، موانع زیرساختی، موانع تکنولوژیکی و موانع رسانه -موانع سیاسی، موانع سیستمی
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 . مدل مفهومی (شبکه مضامین) موانع توسعه ورزش ایران1شکل

 
 بحث و نتیجه گیري

شود و ابزاري براي تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي شناخته می امروزه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی
المللی خواهد بود. هاي ملی و بین). واضح است که دستیابی به این کارکردها در سایه توسعه ورزش در عرصه34(

ه گیر این مهم شدنگاهی به وضعیت فعلی فرآیند توسعه ورزش کشور حاکی از آن است که موانع زیادي گریبان
است و آن را از مسیر صحیح خود و به تبع آن از نتایج حاصله دور کرده است. لذا انگیزه محقق از ورود به این 

باشد که این موانع را به صورت مجزا در تري نسبت تحقیقات گذشته میحیطه، شناسایی این موانع با رویکرد جامع
(فرهنگی، اقتصادي، مانع  8 دهندهتحقیق نشان هايیافته اند.دو بعد قهرمانی یا همگانی مورد مطالعه قرار داده

براي توسعه ورزش در ایران بود که در اي) انسانی، مدیریتی، زیرساختی، تکنولوژیکی و رسانه -سیاسی، سیستمی
 شود.ادامه به بررسی هر کدام از این موانع پرداخته می

ع فرهنگی یکی از موانع پیش روي توسعه ورزش در نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که موان
باشد. ضعف تفکر ورزشی دولتمردان، گویاي این مطلب است که در باور و اعتقاد افرادي که در رأس ورزش ایران می

کشور قرار دارند، توسعه ورزش به عنوان یک مسأله حائز اهمیت درك نشده است. تا جائیکه در اولویت نبودن 
عدم پرداخت حق ورزش مردم به مردم تائیدکننده این مطلب بوده و بدتر از آن اینکه عالوه بر  ورزش همگانی و

عدم اراده جدي دولت و مجلس، خود مردم نیز اهمیت جدي براي ورزش قائل نبوده و به صورت جدي و منظم 
امنگیر همگان از رسد موانع فرهنگی و بخصوص مسائل شناختی که دکنند. به نظر میبراي آن وقت صرف نمی
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باشد. همین عدم درك اهمیت دولت تا ملت شده است، محکمترین سد پیش روي بحث توسعه ورزش کشور می
شمار آن بخصوص در شرایط کنونی کشور که آمار بیکاري، بزهکاري و توسعه ورزش و غفلت از کارکردهاي بی

هاي کالن در رابطه با توسعه ورزش به صورت نامتوازن گذاريفساد رو به فزونی است، باعث شده است تا هدف
ایی که فقط بخشی از موضوع توسعه ورزش آن هم در بعد قهرمانی مورد توجه قرار گیرد و از پیش رود به گونه

سازي و ضعف بسترهاي اجتماعی برکات ارزشمند آن براي عموم مردم غفلت شود. به نظر می رسد این خالء فرهنگ
ایی که نگرش دولت و ید با یک جنبش و عزم عمومی در جهت توسعه ورزش برطرف شود به گونهو فرهنگی با

مسئوالن در وهله اول و نگرش و باور مردم در وهله بعدي نسبت به ورزش اصالح شود که خود باعث اصالح 
پور و همکاران کاوه)، 2012( 1هاي کالن دولتمردان و رفتار و عادات ورزشی مردم خواهد شد. شیبیگذاريسیاست

 ).14،24،35اند (هاي خود به این مانع اشاره کرده) نیز در یافته1393) و قهرمان تبریزي و همکاران (1392(
یافتگی باشد. حقیقت این است که بین میزان توسعهموانع اقتصادي یکی دیگر از موانع توسعه ورزش می

اکی از این است حد دارد. نگاهی به شرایط اقتصادي کشور اقتصادي یک کشور و توسعه ورزش در آن ارتباط وجو
هاي هاي داخلی (بحران اقتصادي، نبود فضاي رقابتی به جهت دولتی بودن اقتصاد) و خارجی (تحریمکه چالش

هاي ورزشی به منابع دولتی باعث شده اعمال شده) زیادي متوجه آن است. در این میانه، وابستگی مالی زیاد سازمان
هاي فضاي اقتصادي کشور قرار گیرند. عالوه بر این فراهم ها بیش از بیش تحت تاثیر چالشکه این سازماناست 

گذاري بخش خصوصی در حوزه ورزش همچنین ناکارآمدي سیستم درآمدزایی نشدن بسترهاي الزم جهت سرمایه
و کمبود اعتبارات در سازمانهاي ها و بلیط فروشی ضعیف) موانع مالی میلی اسپانسر(به علت منع حق پخش، بی

شود نیز به جهت یورزشی را تشدید کرده است. از سوي دیگر همین بودجه اندکی که براي ورزش در نظر گرفته م
شود و معموال بخش مهمی نبود یک نظام کارآمد تخصیص بودجه به شکل صحیحی تدوین، هزینه و نظارت نمی

)، 2010گیرد. کیم (و ورزش همگانی مورد توجه چندانی قرار نمیشود از این بودجه صرف بخش قهرمانی می
هاي خود ) نیز در یافته1390مقدم و همکاران () و شعبانی1396)، اسدي و همکاران (1395نژاد و همکاران (رمضانی

 ).19،21،22،23اند (به این مانع اشاره کرده
هاي سیاسی در حوزه ورزش، باشد. خالء ایدلوژيموانع سیاسی به عنوان یکی دیگر از موانع توسعه ورزش می

باشند. هاي سیاسی بخشی از موانع سیاسی پیش روي توسعه ورزش در کشور میجناح هاي سیاسی و دخالتانتخاب
همچنین خالء مدیران سیاستمدار در حوزه ورزش خود از موانعی است که در این تحقیق مشاهده شد. آشنایی به 

هاي سیاسی مثل ریاست سو و داشتن علم و هنر مدیریت از سوي دیگر دو نیاز جایگاه سیاست ورزشی از یک
گیرند در جایگاه ها قرار میبینیم افرادي که در این جایگاهباشد ولی غالبا میها و ریاست وزارت ورزش میفدراسیون

هاي سیاسی، گیرجهت جهتکنند یا در جایی که باید علمی عمل کنند به سیاسی صرفا به شکل علمی عمل می
هاي قانونی و حقوقی از موانعی است که بسترهاي الزم دهند. از سوي دیگر، خالء الزاماقدام مقتضی را انجام نمی

کننده توسعه ورزش و ضعف قوانین هاي قانونی حمایتکند. عدم وجود الزامجهت توسعه ورزش را با چالش روبرو می
گذاري امن در حوزه ورزش، عدم وجود گذار جهت انجام یک سرمایهسرمایه حمایتی از بخش خصوصی و افراد

نفعان توسعه ورزش و خالء قانون کپی رایت، همچنین عدم وجود ساز و هاي قانونی الزم جهت هماهنگی ذيالزم
، در کارهاي حقوقی حمایت کننده از توسعه ورزش همه از مواردي هستند که در قالب موانع سیاسی توسعه ورزش

) نیز یکی از راهبردهاي مهم در توسعه ورزش را حمایت حقوقی معرفی 1389اند. قالیباف (این تحقیق یافت شده
 

1  . Shippi 
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) خالء قوانین حمایتی از حامیان مالی را یکی از موانع توسعه 1394). همچنین فراهانی و همکاران (36کرده است (
به عنوان یکی از  وجود قوانین ناهماهنگ و موازيیز به ) ن1394پور (). جوادي37کند (ورزش قهرمانی مطرح می

 ).28هاي پیش روي مدیریت ورزش قهرمانی اشاره کرده است (چالش
ها باشد. این موانع در واقع شامل ناکارآمدي سیستمانسانی نیز یکی از موانع توسعه ورزش می -موانع سیستمی 

یافته را براي تحقق هدف توسعه ورزش فراهم انسانی توسعهشوند که خروجی آنها باید منابع و فرآیندهایی می
 گفت بتوان نوعی به باشد. شایدمی سیستم آموزش ناکارآمدي سطح دراین مانع ترین اصلی و کرد. اولینمی

 توسعه سیستم ورزش، معلم تربیت سیستم استعدادیابی، سیستم ،قهرمان پرورش سیستم جمله از دیگر هايسیستم
 مشکل با نیز را دیگر هايسیستم مطمئنا سیستم این ناکارآمدي و گیرندمی قرار آموزشی سیستم این یلذ مربی همه

 خود که ورزشی معلمان پایین، ورزشی مدارس، سواد در ورزش غیراصولی کرد. آموزش خواهد مواجه ناکارآمدي و
 و ندارند را کافی و الزم عشق و دانش کنند،نمی ورزش آموزش صرف را کافی نیستند، وقت قوي جسمی لحاظ به

 مطلوب خروجی ما ورزش معلمان تربیت و آموزش سیستم که است این از حاکی همه ندارند، ورزش دغدغه حتی
 مربیان، عدم آموزش هايدوره پایین کیفیت توسعه آنها، عدم و داخلی مربیان ضعف طرفی از نداشته است. را خود

 ناکارامدي گواه همه المپیک کالس و سطح در مربیانی خالء ورزش، مربیان هب گواهینامه ارائه سیستم شایستگی
 نیاز ورزشی نخبه مربیان توسعه براي سیستماتیک ساختار فقدان یک واقع در باشد.می کشور مربی توسعه سیستم

 جامعه و کشور به خود، خاص هاي فرهنگیهزینه و نجومی مالی هاي هزینه با را خارجی مربیان از استفاده به
 با انسانی منابع از توانیممی ما بگیرد صورت هاسیستم این اصالح اگر که حالی در تحمیل کرده است. ورزشی
 طی بدون قهرمان پرورش ايگلخانه رویکرد کنیم. استفاده ورزش جامعه نیاز رفع براي داخل شایسته و استعداد
 عده یک انتخاب زند.می دامن را قهرمان پرورش سیستم ناکارآمدي که است دیگري خود آفت قبلی هايپله کردن
 این مسئوالن بعضا شاید جهانی سطح در مدال چند گرفتن جهت غیرمالی و مالی منابع تمام کردن سرازیر و خاص
 این از خبري میبینیم چند سال از بعد ولی برساند، است مدال همان کسب که خود هدف به مدت کوتاه در را عرصه

 است این از حاکی هاموفقیت این استمرار عدم همین و نیست پایدار جهانی عرصه در کشور موفقیت و تنیس افراد
 که گفت بتوان شاید واقع در. است نکرده طی را خود مسیر اصولی شکل به قهرمان درکشور، سیستم پرورش که

شدیم. نمی مواجه مشکل با یقهرمان ورزش عرصه در ما گرفتمی انجام صحیح شکل به اگر استعدادیابی سیستم
 حوزه در استراتژیک نگاه خالء و آن اهمیت درك عدم و استعدادیابی اثربخش و منسجم سیستم یک همچنین خالء

 حرکت به نیز را بعدي هايبتواند چرخ نچرخد تا درستی شکل به سیستم این هاي چرخ تا شودمی باعث استعدادیابی
 کشور در ورزش توسعه تحقق در بزرگی جهش تواندمی سیستمی موانع اصالح درسمی نظر به حال هر به اورد. در

)، حسینی و 1388زاده و همکاران ()، خسروي2012)، شیپی (1985)، اوجی ایمی (2005باشد. گرین و هولیهان (
 ). 14،16،18،20،26،38اند (هاي خود به این مانع اشاره کرده) نیز در یافته1383نژاد () و رمضانی1392همکاران (

 مالی، مؤثر منابع مدیریت به نیاز. کندمی عمل ملتی هر ورزش توسعه براي ايپایه عنوان به ورزش مدیریت
وجود دارد، از مسائلی است که باید به دقت به آن پاسخ داده شود. لذا موانع  ورزش حوزه در که انسانی و مادي

انداز ورزشی، مشخص نبودن رویکرد باشد. نداشتن چشمتحقیق میمدیریتی یکی دیگر از موانع توسعه ورزش در این 
توسعه ورزشی در کشور، خالء نگاه تحول آفرین و عدم اراده جدي دولت و مجلس در رابطه با توسعه ورزش خبر از 

وجود هاي مریزيریزي کالنی براي توسعه ورزش در کشور وجود ندارد و غالبا برنامهاین دارد که مدیریت و برنامه
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یا رویکرد بلند مدت نداشته و یا اگر چنین رویکردي بوده، در پاي عمل تعهدي به اجرایی کردن آن موجود نبوده 
کنند و در عین حال ریزي میهاي زیادي که بطور مستقل براي ورزش برنامهاست. از سوي دیگر، وجود سازمان

هاي بسیاري در کشور اتفاق بیفتد. مثال بحث کاريشود  موازيتحت نظر یک ارگان خاصی نیستند، باعث می
گیرد. هاي ورزشی هم توسط فدراسیون همگانی و هم توسط بخش فرهنگی سازمان بسیج انجام میجشنواره

ها در کشور به نتیجه شود بسیاري از استراتژيها باعث میهاي کاري با تغییر مدیریتهمچنین عدم ثبات رویه
کند. از سوي هاي جدیدي تعریف کرده و به کار مدیران قبلی توجهی نمیآید استراتژينرسد. چراکه هر مدیري می

شود افراد و نخبگان آشنا به اصول کار مغفول باقی بمانند و ساالري در انتخاب افراد باعث میدیگر خالء شایسته
رزش با اصول کار در این در عوض افراد فاقد صالحیت در راس امور قرار گیرند. همچنین عدم آشنایی مدیران و

حوزه و نداشتن تخصص و دانش کافی باعث ناکارآمدي مدیران ورزشی شده است. یکی دیگر از موانعی که کمتر 
نفعان توسعه ورزش و خالء نهادي ناظر در تحقیقات دیده شده است عدم وضوح نحوه تعامالت و هماهنگی بین ذي

نفعان مثل اداره کل ورزش و جوانان یک استان با دانشکده از ذيباشد. براي مثال بین برخی کار میبر این 
هاي توسعه ریزي و اجراي طرحهاي آن استان ارتباط و همکاري تنگاتنگی در رابطه با برنامهبدنی و شهردارتربیت

ق ورزش استان وجود ندارد. همچنین ناکارآمدي سیستم ارزیابی هم یکی از موانع مهمی است که در این تحقی
اند. معیارهاي نادرست مثل (کسب و رنگ مدال) جهت ارزشیابی مدیران ورزشی، نامناسب خبرگان برآن تاکید کرده

هاي مختلف، همچنین عدم ارزیابی پیوسته و بودن معیارهاي ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سطوح و جایگاه
دهی منظم و سالیانه جز موانع سیستم گزارشمستمر فرآنید توسعه ورزش و دادن بازخوردهاي الزم، خالء یک 

باشد. از طرف دیگر ضعف تشکیالت سازمانی (ساختارهاي سنگین و دولتی) مدیریتی شناخته شده در این تحقیق می
موراکینیو   )، 2012جز موانعی هستند که در سطح سازمانی پیش روي توسعه ورزش قرار دارند. ماکاتو و همکاران (

نژاد و )، رمضانی1396)، اسدي و همکاران (1392پور و همکاران ()، کاوه1985اوجی ایمی ( ، )2009( 1و آلوکو
 ).15،16،21،22،24،39اند (هاي خود به این مانع اشاره کرده) نیز در یافته1395همکاران (

یازمند ورزش ن توسعه باشد. حقیقت این است که تحققموانع زیرساختی یکی دیگر از موانع توسعه ورزش می
شود. مهیا نبودن عوامل مشارکت عمومی مانند عدم ها مهیا میهاي هست که معموال توسط دولتتوسعه زیرساخت

عف در ضتناسب قیمت خدمات ورزشی با سطح معیشت مردم، عدم دسترسی کافی به مراکز ورزشی، همچنین 
ت و امکانات ویژه ضعف در توسعه تسهیالامکانات و تجهیزات مانند عدم وجود مراکز تمرینی کافی در سطح ملی، 

شوند که هاي ورزش همگانی همه از موانع زیرساختی محسوب میورزش قهرمانی، کمبود امکانات و زیرساخت
سدي و )، ا2008)، بري و گرین (2015جهت تحقق توسعه ورزش باید برطرف شوند. اوکاکا و گابریل (

هاي خود به این مانع ) نیز در یافته1390ان (و شعبانی مقدم و همکار) 1392پور و همکاران()، کاوه1396همکاران(
 ).12،17،21،23،24اند (اشاره کرده

باشد. کمبود اطالعات، عدم بکارگیري استراتژیک موانع تکنولوژي یکی دیگر از موانع توسعه ورزش می
هاي ات و تحلیل ان توسط گروهآوري هوشمندانه اطالعاطالعات، عدم وجود شبکه ارتباطات اثربخش، عدم جمع

متخصص، عدم استفاده از دانش روز در حیطه علوم ورزشی، از موانعی هستند که اصالح ان مانند کاتالیزوري فرآیند 
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) 1395نژاد () و رمضانی1387زاده (نژاد و خان)، همتی2013و همکاران( 1توسعه ورزش را تسریع خواهد کرد. براگارو
 ).26،40،41اند (د به این مانع اشاره کردههاي خونیز در یافته

توان به عملکرد یک اي به عنوان آخرین مانع شناسایی شده در این تحقیق بود که در این رابطه میموانع رسانه
آنها در جهت ورزش قهرمانی اشاره کرد که خود منجر به ساکن شدن اکثریت مردم توسط انها  جانبه و یک سویه

) در مطالعات خود 1396) و حکمتی و همکاران (2013)، اوزرودي و همکاران (2016همکاران ( و 2شده است. ادیم
هستند  فرهنگ بر مؤثر نهادهاي از یکی هارسانه  ).42،43،44بر نقش موثر رسانه در توسعه ورزش اشاره کرده اند (

رویج مردم به ورزش باشند. در می توانند ابزار بسیار قدرتمندي در ترویج فرهنگ ورزش عمومی و تشویق و ت و
گویند که بنشینید و مسابقات ها به مردم میرسانه"حالی که در کشور ما عکس این موضوع بیشتر دیده شده است. 

ها و مطبوعات را ببینید، بنشینید و اخبار ورزشی را گوش دهید، بنشینید و مجالت ورزشی را بخوانید، در واقع رسانه
ها) ها و فیلمها از فرصت دیده شدن عمومی مثل (فرصت پخش سریالاند. رسانهردم شدهکشور باعث ساکن شدن م

 . "کنندجهت ترویج و توسعه ورزش استفاده نمی
نع فرهنگی، اقتصادي دقت نظر در موانع به دست آمده گویاي این مطلب است که بخشی از این موانع مانند موا

. درك این موضوع از این لحاظ حائز از موانع دیگر محسوب می شونداي هستند که بسترسو سیاسی موانع زمینه
هاي زیرین تر بر موانعی داشت که در حکم الیهاهمیت است که در رفع موانع توسعه ورزش کشور باید نگاهی دقیق

تاثر آن از  گرفتن تاثیر و و تغذیه کننده موانع دیگر هستند. چرا که تمرکز بر رفع هر یک از این موانع بدون درنظر
در این تحقیق تنها  سایر موانع منجر به باز تولید مجدد آن خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه توسعه ورزش

رو کند، پرداخته سعی شد به طور اجمالی، به موانعی که ممکن است تحقق توسعه ورزش را با مشکل و وقفه روب
ستند که جا دارد در انع خود به تنهایی از مسائلی مهمی هشود. ولی شایان ذکر می باشد که هر کدام از این مو

 تر آنها پرداخته و راهکارهاي مورد نیاز ارائه شود. مطالعاتی مستقل به ریشه یابی دقیق
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 Abstract 
Background & Purpose: The reduction of public participation in many sports fields 
due to various issues, including economic, political and social pressures, has led 
sport development to become a planned and up-and-down process to enhance the 
sustainability of sports participation by influencing the quality and variety of 
programs offered to all people in the community with every level of sport. Since the 
removal of barriers to sport development is one of the main steps and the beginning 
of its realization, the purpose of the present study is to identify the obstacles that 
exist in the path of the sport industry development process of the country. 
Methodology: The method of research is qualitative and based on theme analysis. 
For collecting data, snowball sampling and semi-structured interviews were 
conducted with 16 knowledgeable elites. Data was performed based on the six stages 
of theme analysis with the approach presented by Clarke and Braun (2006). 
Results: According to the results, the barriers to sport development in 42 sub themes 
and 8 main themes were extracted and explained: cultural, economic, political 
barriers, systemic-human, management, infrastructure, technological and media 
barriers. 
Conclusion: The careful consideration given to the obstacles suggests that some of 
these obstacles, such as cultural, economic and political barriers, are barriers to the 
land. Therefore, in removing obstacles to the development of the country's sport, 
there should be a closer look at the barriers that underlie the barriers and feed other 
obstacles. 
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