
 85-108،. صص 1397،. فروردین و اردیبهشت47شماره                                           مطالعات مدیریت ورزشی
 

 ایران ورزش ساختار شناسیآسیب مدل تدوین
 

 3، مرتضی دوستی2محمدحسین رضوی، سید1احمد سجادیسید

 

 دانشگاه مازندران  ،دکتری مدیریت ورزشی. 1

  *دانشگاه مازندران ،مدیریت ورزشی استاد. 2

 دانشگاه مازندران  ،مدیریت ورزشییار دانش. 3
 

15/12/1395تاریخ پذیرش:                   30/10/1395تاریخ دریافت:   
 

 چكیده

 است؛ ورزش نظام ازجمله هانظام تمامی در اهداف به دستیابی ترین عاملمهم ،کارآمد ساختار

 ایران بود. پژوهش ورزش ساختار شناسیآسیب مدل ، هدف از اجراي این پژوهش، ارائةبنابراین

 محورزمینه نظریة پارادایمی از مدل تدوین براي .شد انجام کیفی روش به و کاربردي ،هدف ازنظر

جامعة پژوهش اساتید دانشگاه و مسئوالن مرتبط  آگاه به موضوع شامل نظرانصاحبشد.  استفاده

 از اطالعات آوريجمع ند. برايانتخاب شد هانفر از آن 32 ،گیري نظريبودند که با روش نمونه

داد عواملی که موجب پیدایش پدیدة  نشانها فته و عمیق استفاده شد. یافتهساختاریانیمه مصاحبة

وظایف،  در ابهامبوروکراتیک،  ساختارشوند، ساختار ورزش ایران می نبود انسجام و یکپارچگی در

 ضعفریان با توجه به محیط خرد، شامل مج ،راستادراین. هستند وظایف پراکندگیوظایف و  تداخل

 محیطبا توجه به محیط کالن شامل و  فرایندها ضعفسازمانی و  منابع ضعفدولت،  تشکیالت

المللی، راهبردهاي تدوین قوانین، تعامل نهادي و اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بین

ساختار ورزش کشور تشخیص در  گیسجام و یکپارچان را با هدف مقابله با نبود تغییرات ساختاري

 تعارضبوروکراسی و  تشدیدمنابع،  اتالفاجرا،  در مغایرتد. پیامد توسل به این راهبردها، دهنیم

 ،بنابراین شود؛ایران تبیین می ورزش ساختار شناسیعنوان فرایند آسیب است که با ساختاري

موازي، توزیع متوازن قدرت، تقویت بخش خصوصی، تبیین شرح  وظایف پرهیز از بوروکراسی، حذف

ترین اصولی هستند ها از مهمي تمام نهادها و برقراري هماهنگی بین آنبراوظایف و ارتباطات روشن 

 یالت ورزش ایران باید رعایت شوند.انسجام و یکپارچگی ساختار تشک که براي

 

  ورزشی، ایرانهاي ساختار، ورزش، سازمان:  واژگان کلیدی

                                                           
 Email: Razavismh@yahoo.com                                                           نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
، مهرابی و جاللی فراهانی ،عزیزیست )ا هاها، ساختار سازمانی آنمورد سازمانیکی از مباحث مطرح در

افزایش کارایی و  ی نیروی انسانی و منابع موجود برایسازمانی هماهنگ . هدف از ساختار(1392

و نبود ساختار  کسب اهداف سازمان استی در مهم ، ساختار فراگرددرواقعاثربخشی سازمان است. 

های صحیح که موجب نبود روش ترین عوامل فقدان کارآمدی سازمان استمنسجم تشکیالتی، از مهم

( ساختارهای ناهماهنگ با 2001) 1موزانگازا(. 1388، ، هادوی و مظفریصابونچی) شودانجام کار می

 داند؛مراحل اقدامات و عملیات دولتی می گرایی را موجب کندی اجرایشرایط جدید و نبود واقع

تغییر، باید درحالو  پررقابتها برای رسیدن به اهداف سازمانی در این دنیای بنابراین، مدیران سازمان

 . (1392، مهرابی و جاللی فراهانی ،عزیزیرا با شرایط محیطی تطبیق دهند ) ساختار نهاد مربوط

 شودهای خطیر مدیریت محسوب میضروری است که طراحی ساختار از مسئولیت توجه به این نکته

تواند سازمان را به موفقیت یا شکست رهنمون ، میاین امر چگونه انجام و اجرا شوده اینکه و بسته ب

دور با مشکالتی  چنداننه کنند، در آیندۀساختاری را طراحی می اتفاقی یا تصادفیکند. مدیرانی که 

ای، دلیل، طراحی ساختار باید با یک مفهوم معتبر پایه همین هآن مواجه خواهند شد و ب وسعةدر ت

، همراه شودها انجام میها و با آگاهی از شرایطی که احتماالً کار در آندانش تخصصی طراحی روش

چنان فرهنگی، آن، نقش سازمان در دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هررویبهباشد. 

دانند و بدیهی است که های تحقق اهداف آن میهای هر جامعه را گردونهبرجسته است که سازمان

ای است که کل جامعه را بروکراسی بازدارنده های هر جامعهساختار سازمانی ناهماهنگ با هدف

ساختار مناسب و کارآمد از ، یک بنابراین (؛1384 ،، احمدپور و شمسکشاند )کردنائیجبیراهه میبه

داشتن قابلیت انعطاف، قادر  برو عالوه کندکاک و اتالف نیروها جلوگیری میکاری، تعارض، اصطدوباره

 ،دیگرعبارتبه. (1385، ، تورانی و ظهیریمارنانی براتیاست )نیز گویی به تحوالت محیط خود به پاسخ

نوآوری، خالقیت، کارآفرینی، بهبود زندگی کاری و ، رشد، ریت در سازمان به اهدافی چون بقامدی

تحلیل و بررسی حالساختار در ابعاد مختلف بهینه بوده و پیوسته درمگر آنکه  رسد؛وری نمیبهره

خصوص امر در(. این 1388، اعظمی، خواستار، قراگوزلو، اربطانی دلبرای بهترشدن باشد )روشن

ورزش نیز مانند دیگر  ،زیرا ساختار مدیریت ورزش کشور نیز درخور توجه و بررسی است؛ طراحی

زوایای خویش بکوشد و ابعاد و  دگاری باید همواره در رشد و توسعةهای اجتماعی، برای مانعرصه

 (. 1392، خانی، امیری و قرهاحسانیتثبیت و تقویت کند )خویش را بسط و گسترش دهد و 

، وارث یک نظام اداری ناکارآمد در دستگاه توسعهدرحالعنوان یک کشور اسالمی ایران بهجمهوری 

بخشی از  های ورزشی( بوده است. طبیعی استهای آن )ازجمله سازمانحکومتی و دولتی و زیرنظام

                                                           
1. Muzangaza  



 87                                                                                     ایران ورزش ساختار شناسیآسیب مدل تدوین
 

های پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریزناپذیر پس از نظام این ناکارآمدی بازماندۀ

 ؛(1388 ،دارابیو  ، گودرزی، سجادی، قربانیجعفرلو صفریروزی انقالب اسالمی بوده است )پی

 متناسب و جامعه فوری نیازهای به پرداختن بر، عالوهتوسعهدرحالعنوان یک کشور بهایران  ،بنابراین

 وریبهره دهد. مطالعات کاهش جوامع با دیگر را خود موجود فاصلة باید مذهبی، و ملی هایارزش با

 .است مدیریتی ساختارهای به توجه لزوم دهندۀنیز نشان مشابه کشورهای با ایران ایمقایسه و ملی

ضرورت ایجاد تحول در شرایط موجود نظام  نیزبرنامة تحول در نظام اداری کشور نگاهی به گزارش 

افزایش ازجمله مواردی که در گزارش یادشده آمده است، بحران روبه دهد.اداری کشور را نشان می

به شهروندمداری و پاسخ به  نشدنتوجهان یکپارچگی و انسجام درونی، ناکارآمدی نظام اداری، فقد

مقاومت دربرابر تحول و نوسازی و نبود یل به حفظ وضع موجود، ها و نیازهای جامعه، تماخواست

ضعف مطرح شده است.  عنوان تهدید و نقطةشدن عملکردها بهپذیری و شفافتمایل به مشارکت

 و کارآمد نظام یک با بدنی، درعملسالمت و تربیت مقولة بر اساسی قانون تأکید باوجود ،همچنین

 (. 1385اصل،  )مسعودی نیستیم روهروب ورزش و بدنیتربیت زمینةدر مطلوب

 دهندۀای، نشانحرفه و قهرمانی تربیتی، همگانی، هایورزش کشور در حوزه موجود وضع بررسی

 مقایسة(. 1394، منابع توسعة معاونت) کشور است ورزش توسعة مشکالت در مسیر و هاکاستی ایپاره

بدنی، نشان تربیت های سوم و چهارم توسعةبرنامه آمده دردستشده و نتایج بهبینیاهداف پیش

قبولی قابلهای بسیار، رتبه هایظرفیتوجود و بااست گیری نداشته چشم دهد ورزش ایران توسعةمی

 و اثرگذاری ،شکبدون (.1390، جزنی و محمدیان، المللی کسب نکرده است )مظفریدر سطح بین

 المپیک هایکشور در بازی جایگاه بررسی ازطریق کشور ورزش بخش ساختار و هابرنامه موفقیت میزان

 آسیایی هایدر بازی کشور رتبة و مدال کسب وضعیت در دقت. شود وتحلیلتجزیهتواند می آسیایی و

، منابع معاونت توسعةاست ) کشور ورزش در بدون ثبات و متغیر یک روند دهندۀنشان المپیک و

 هایزیرساخت به توجه فقدان و قهرمانی و ایحرفه هایورزش حوزۀ در هانابسامانی از (. بسیاری1394

 ایجاد هاآن احتمالی علل برای را زیادی هایسؤال همگانی، و تربیتی ورزش یعنی ورزش؛اساسی 

ضعف  ران نشریات ورزشی و مسئوالن، فقطنظران، خبرنگامندان، صاحبای از عالقهعده .کندمی

تخصصان علم مدیریت، موفقیت یا نبود موفقیت یک اما م دانند؛ها میمدیریتی را موجب این ناکامی

و سایر عوامل  نامهشامل بررسی ساختار سازمانی، اساس را در یک فرایند علمیموعة سازمانی مج

 (. 1383، ، گودرزی، اسدی و خبیریدانند )جاللی فراهانیمدیریتی نیز می

گردد و برمی پیش هاسال ازجمله مباحثی بوده است که به کشور ورزش تشکیالت و ساختار اصالح

با  کشور ورزش که اندبوده بر این اعتقاد و اندهای اخیر به آن توجه داشتهدهههای مختلف طی دولت

 در .شود تدوین درست مسیری در آن حرکت خط و شود جدی بازنگری باید و است مشکالتی همراه
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که  بررسی شدند دولت و مجلس شورای اسالمیهای مختلفی در هیئترابطه، لوایح و طرح همین

 در دولت سوم و الیحة بدنیتربیتتدوین نظام نوین  توان به اقدام کمیتةازجمله این اقدامات می

 ورزش جامع طرح تدوین به که بود مباحث . همیناشاره کرد غیرهشده در اواخر دولت هشتم و ارائه

 ؛بود کشور ورزش در ساختاری تحول راهبردی سند اولین ،جامع طرح درواقع،. شد منتهی کشور

 گنجانده کشور اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، توسعة سوم و دوم توسعة هایبرنامه در ضرورت این ،البته

 تغییر با ؛ زیرا،نشد ممکن کلی حالت در جامع طرح شدنعملیاتی مجال وقت، دولت تغییر با. بود شده

 جامع طرح در ورزش ساختار اصالح برای هاییگام ؛ هرچندکنندمی تغییر نیز هااولویت هادولت

 درکنار همگانی و قهرمانی ورزش توسعة مراکز ایجاد و ورزش سازمان هایمعاونت تغییر. شد برداشته

 در گاههیچ ادامه، در که بود ورزش ساختاری تحول درجهت حرکت اولین ورزش،از  جدیدی تعاریف

 و جوانان ملی سازمان ادغام .رود فرو تعلیق در طرح این تا نشد انجام جامع طرح هایبرنامه رأس

 دولت سازیکوچک هدف نیز ازجمله اقداماتی است که با 1389در سال  یکدیگر بدنی باتربیت سازمان

نمایندگان موافق اعتقاد داشتند که  1گرفت صورت جمهور درحالیرئیس دوش بر اجرایی بار کاهش و

تر خواهد ها منسجمگیریخانه تصمیمقالب یک وزارتبا یکدیگر است و درهای دو سازمان موازی برنامه

 کاهش ،ادغام درنتیجةاجرایی و قانونی خواهند یافت و  ها جنبةگذاریها، سیاستبه اعتقاد آن بود.

 را ادغام خود این ارزیابی در مجلس هایپژوهش اما مرکز وری روی خواهد داد؛بهره ارتقای و هاهزینه

 نیز مجلس فرهنگی کمیسیون ،همچنین دانست. توصیهغیرقابل آن را و تأملقابل یمختلف دالیل به

 است فرابخشی مسائلی جوانان به مربوط که مسائل و بیان کرد اعالم کرد این ادغام با را خود مخالفت

 مسائل منحصرکردن و آیندبرنمی هاآن انجام عهدۀ از تنهاییبه هاخانهوزارت و هاسازمان از یکهیچ که

 بسیاری .کندمی وارد آنان مشکالت حل و اهداف تحقق به جدی ایلطمه خانه،وزارت یک در جوانان

و  است بوده شناسیکار کار بدون و زدهشتاب ادغام این که ندهست نیز بر این اعتقاد کارشناسان از

 حوزۀ ازلحاظ جوانان ملی د و سازمانندار سنخیت هم با سازمان دو این هایفعالیت اساساً حوزۀ

خالصه اینکه، در کشور  (.1395 سجادی،)است  بدنیتربیت با نامتجانس سازمانی، اهداف و مأموریت

تا  1313 سال در« ایران پیشاهنگی و بدنیتربیت ملی انجمن»ما تشکیالت ورزش از بدو تأسیس 

اینکه با ، اندگرفتهشکل غیره جوانان و ووزارت ورزشمختلفی چون  ها و نهادهایامروز که سازمان

خود را در رسیدن  نتوانسته است نقش شایستة و ساختاری متعددی را تجربه کرده، تغییرات تشکیالتی

                                                           
 دولت»: بود شده مقرر پنجم برنامة قانون 53 مادۀ در کهدلیل انجام شد بدین هاخانهوزارت سایر و خانهوزارت این ادغام. 1

 تعداد برنامه، دوم سال پایان تا که نماید ادغام دیگر هایخانهوزارت در نحویبه را خانهوزارت چند یا یک است مکلف

 «.یابد کاهش خانهوزارت هفده به خانهوزارت ویکبیست از هاخانهوزارت
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یکپارچه، وجود فقدان نظام مدیریتی . 1دست آوردهداف ایفا کند و جایگاه بایستة خود را بهبه ا

 همگانی، تربیتی، ورزش امور متولینبودن مشخصو با یکدیگر موازی  های متعدد و گاهیسازمان

 جوانان،ووزارت ورزش در اجرا و گذاریسیاست هم بودن همراه ،همچنین ای وحرفه و قهرمانی

سلب  نیز را خصوصی بخش از رقابت امکان البته که اندآورده وجودبهها بخش این را در هایینارسایی

سازگاری ساختار و با چالش فقدان  و یکدیگر نیستبا  مرتبط هاسازمان این ساختار .است کرده

 مشکالت تدریجبه اساسی مواجه است و عنوان یک مسئلةها بهتشکیالت اجرایی با اهداف و مأموریت

الزم توضیح خصوص این دراین .دندهمی نشان را خود هماهنگی نبود این به مربوط هاینارسایی و

، وپرورشآموزشجوانان، وهای ورزشخانهورزش، مانند وزارت های مرتبط بااست که بسیاری از ارگان

 هایی درزمینةکار و رفاه اجتماعی، برنامهنیز  ودرمان، تعاون وفناوری، بهداشت و علوم، تحقیقات

کنند که درجای خود مناسب و اثربخش کردن، ورزش قهرمانی، تربیتی و غیره تدوین و اجرا مینیهمگا

کاری و اتالف و از دوبارهشود تا اثربخشی آن بیشتر  شوندخاصی هماهنگی نمی هستند؛ اما در مرجع

ین ناسازگاری و ا .(1394 اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز)گذاری جلوگیری شود سرمایه

 هایطول زمان، از هماهنگی بین بخشدرشرایط موجود و  در سایة باعث شده است انسجامنبود 

کمبود  موجود، امکانات از بهینه استفادۀ موجب ضعف در ،درنتیجه مختلف ورزش کاسته شود و

یطی، کمبود نیروی با تغییرات مح تطابق، دورافتادن از اهداف، نبود هابرنامهبودن وری، تکراریبهره

 کسب نتایج قهرمانی و و همگانی سطوح در انتظار درحد کشور ورزش نکردنپیشرفتمتخصص، 

است. بدیهی  شدههای مختلف ورزشی و غیره های آسیایی، جهانی و المپیک در رشتهضعیف در بازی

 2.رنگ کنندملی کم نند تأثیرگذاری ورزش را در توسعةتوااین مشکالت میاست 

                                                           
. ندارد وجود سازگاری سابق بدنیتربیت سازمان قانون احکام برخی با ورزش فعلی هایفعالیت بین است که الزم به ذکر .1

 تغییر نیازها مدت ایندر  و گذردمی سال 40 از بیش ایران بدنیتربیت سازمان قانون تصویب از که داشت درنظر باید

 تشکیل با براین،افزون .نیست گوپاسخ و شده رنگکم قانون این با فعلی نیازهای بین الزم خوانیهم و هماهنگی اند،کرده

 برای است ضروری ؛ بنابراین،دنشو لحاظ ذکرشده قانون در باید که دندار وجود موارد از برخی ،وجوانانورزش وزارت

 جلوگیری مشکالتبروز  از وگردد  برطرف موجود هایکاستی تا شود اقدام کشور ورزش برای جدید اساسنامة تصویب

 شود. فراهم ورزش بیشتر توسعه امکان و شده

 همگانی ورزش در مردماز  %04/23 تنها ،1393 سال در کشور جمعیت از کل که کرد مشخص موجود وضعیت بررسی. 2

 پایاناینکه   به توجه با. دارد زیادی بسیار اختالف و فاصله اروپایی کشورهای با در مقایسه آمار این و اندداشته مشارکت

 میزان هاسال این در که دهدنشان می است، بوده %97/20 آمار این ،(1389 )سال پنجم برنامة آغاز و چهارم توسعه برنامة

 ششم برنامة هایسال درمدت روندی چنین اگر .داشته است رشد %3 حدود تنها کشور همگانی ورزش در مردم مشارکت

. داشت خواهد درصدیسه  رشد هم باز همگانی ورزش در مشارکت میزان شرایط ترینبینانهخوش در یابد، ادامه نیز توسعه

 ورزشی فعالیت کشور جمعیت کل از %26 تنها توسعه ششم برنامه هایسال پایان در وضعیت موجود ادامة با ،دیگرعبارتبه

نیست  کسانی به مربوط تنها آمار که اینازآنجایی. است مردم از %74 تحرک نداشتن معنایبه مطلب این .داشت خواهند
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با  هاها و مشکالت ساختار تشکیالتی موجود و اصالح آنباتوجه به آنچه گفته شد، تحلیل نارسایی

تواند مشکالت الگوی پیشنهادی می و مفید است ساختار ورزش کشور شناسیآسیبمدل گیری از بهره

بر آن است سعی  ، در این پژوهشروازاین ساختار ورزش کشور را برطرف کند؛ های کنونیو کاستی

جهت ساختار ورزش کشور براساس مطالعة منابع گوناگون، گامی درشناسی مدل آسیببا طراحی  که

سطوح  در که را هاییتبیین تشکیالتی منسجم، یکپارچه و فراگیر برداشته شود تا بتواند مجموعه

 هدفمندو  پیوستههمبهها را از ساختاری و آن ، سامان دهدمشارکت ورزشی فعالیت دارند چهارگانة

-ف پاسخحاضر با هد زش کشور غالب است، برخوردار سازد؛ بنابراین، پژوهشکه در سطح کالن بر ور

 کدام است؟ ایران ورزش ساختار شناسیآسیب مدلگویی به این سؤال اساسی انجام شده است که 

 

  پژوهش شناسیروش
شیوۀ  از ،1ترسیم مدل پارادایمی رای. بانجام شد کاربردی و با روش کیفی ،حاضر ازنظر هدف پژوهش

 برای کیفی است و آن را تالش پژوهشمحور یک شیوۀ زمینه نظریة .تفاده شداس 2محورزمینه نظریة

 پدیده آن نمایانگر و آیدمی دستبه ایپدیده مطالعة از 3استقرایی طوربه که انددانسته اینظریه یافتن

از روش  این پژوهشهای مختلفی دارد. در روش محورزمینه نظریة (.1394)استرواس و کربین،  است

)منظم( بر استفاده از مراحل  5سیستماتیک استفاده شد. طرح پژوهش 4مند استراوس و کربیننظام

، و همچنین تأکید دارد 8و کدگذاری انتخابی 7، کدگذاری محوری6طریق کدگذاری بازها ازتحلیل داده

 مرحله سه این طی پردازد. درتکوین مینطقی یا تصویر تجسمی از نظریة درحالم 9پارادایم به عرضة

                                                           
 و صورت نامنظمبه آن موردمحاسبة جمعیت از زیادی بخش و دهندمی انجام منظم صورتبه ورزشی را هایکه فعالیت

 ورزش هایفعالیت مربوط به که عملکرد محورهای دیگر از شود.می تروخیم وضعیت این پردازند،می ورزش به مقطعی

در  کشور رتبة و مدال کسب وضعیت کهطوریبه ؛است المللیبین در میادین شدهکسب هایمدال تعداد ،است قهرمانی

 که دامنةصورتی؛ بهاست کشور قهرمانی ورزش در ثبات بدون و متغیر یک روند دهندۀنشان المپیک و آسیایی هایبازی

 کشورهای با کشور قهرمانی ورزش جایگاه مقایسة. است( 51 الی 17 بین) زیاد بسیار هابازی این در کشور مقام تغییرات

 پشتیبانی، و منابع توسعة معاونت) دهدمی نشان بهتررا  بخش این ناپایدار وضعیت مختلف، آسیایی هایدر بازی رقیب

  (.1394 اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش ؛ مرکز1394
1. Paradigm  Model 

2. Grounded Theory (GT) 

3. Inductive 

4. Strauss and Corbin 

5. Systematic 

6. Open Coding 

7. Axial Coding  

8. Selective Coding 

9. Paradigm  
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 نظریه ها،مقوله دل از و 3هامقوله مفاهیم، دل از ،2مفاهیم 1کدها دل از تدریجبه ها،داده کدگذاری با و

 .دنآیمی بیرون

های ساختار ها و چالشنارسایی یعنی شناخت مشـکالت، دربارۀ ماهیت مسئلة این مرحله از پژوهش؛

 محورزمینه استفاده از نظریةاین شرایط ضرورت  ای وجود ندارد؛ بنابراین،نظریه ، ازقبلورزش کشور

با خبرگان و  و عمیق 4ساختاریافتهای نیمهمنظور، مصاحبهبدینکند. را در این پژوهش توجیه می

برای انجام مصاحبه انتخاب آماری که  حلیل شدند. جامعةها تداده ،و در ادامه نظران انجام شدصاحب

که  هاعلمی دانشگاهاساتید و اعضای هیئت -الف شاملآگاه به موضوع  نظرانصاحب شد عبارت بود از:

شور و موضوعات مرتبط با دهی و ساختار ورزش کسازمان ی مطالعات و سوابق پژوهشی درزمینةدارا

ملی  وجوانان، کمیتةمسئوالن مرتبط )فعلی و گذشته( منتخب از مدیران وزارت ورزش -بآن بودند و 

های اجرایی و واحدهای ورزش سایر دستگاه ورزشی ایههای ورزشی، باشگاهالمپیک، فدراسیون

تشکیالت ورزش کشور  فناوری که با ساختار و تحقیقات علوم، وزارت وپرورش وآموزش قبیل وزارتاز

 صورت نظری بود؛به مصاحبه در کنندگانمشارکتگیری برای انتخاب روش نمونه آشنایی داشتند.

 شدند انتخاب هایینمونه و و قضاوت گروه پژوهشی انجام شد ریاساس داوافراد بر انتخاب این ،زیرا

هرگاه  ،به این شکل .داشتند قرار موقعیت بهترین در موردنیاز اطالعات ارائة برای نظر پژوهشگرانبه که

اساس داوری و قضاوت افراد خاص یا خود پژوهشگر برای بررسی انتخاب ک جامعة آماری بربخشی از ی

بیشتر زمانی  . این روششودنامیده می 6یا قضاوتی 5گیری نظریگیری، نمونهشوند، چنین نمونه

از این روش بهره گرفته  های خبره باشد؛ بنابراین، در پژوهش حاضرشود که نیاز به نمونهاستفاده می

 نقطة عنوانبهها زمانی بود که به حداکثر اطالعات انتخاب تعداد افراد برای مصاحبه ،همچنینشد. 

های کیفی برسیم. اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی است که در پژوهش 7ان یا اشباع نظریپای

خصوصیات یک  معنای این است کهشود. اشباع نظری بهگیری استفاده میبرای تعیین کفایت نمونه

بیشتری که سبب  دهد که دادۀمی باع رسیده است. این حالت زمانی رویاشدسته یا طبقة نظری به

، به پژوهش وارد نشود. در این شدن به نظریة موجود شودترشدن یا اضافهتوسعه، تعدیل، بزرگ

دهد یا پیشنهادی بندی موجود را تغییر نمیشود، طبقهجدیدی که به پژوهش وارد می ، دادۀوضعیت

                                                           
1. Codes 

2. Concepts 

3. Categories 

4. Semi Structured Interview 

5. Theoretical Sampling 

6. Judgmental Sampling 

7. Theoretical Saturation 
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دو گروه از افراد )اساتید  ،بنابراین (؛1394)استرواس و کربین، کند جدید ایجاد نمی برای ایجاد طبقة

 .انتخاب شدندمصاحبه عنوان نمونة موردبهشمارۀ یک و مدیران( به شرح جدول 
 

 بندي و تعداد افراد مطلع کلیدي مصاحبهگروه -1جدول 

 درصد فراوانی گروه ردیف

 38 9( 3)* علمی دانشگاهاساتید و اعضای هیئت 1

 62 16( 4)* مسئوالن مرتبط 2

 100 32 جمع
 .اندینان از اشباع نظری انجام شدهاطم ند که برایهایی اشاره داررسانیارقام داخل پرانتز به اطالع*

 

 متن باز، کدگذاری با. شد انجام نیز هاآن کدگذاری ها،داده آوریجمع و هامصاحبه انجام با زمانهم

 فرایند طی که ندشد حاصل بسیاری و کدهایشد  خوانده سطرسطربه بارها و بارها هامصاحبه

بودن علت تشابه معنایی و تکراریبه اولیه کیفی هایداده این مجموعة ها،داده تحلیل مداوم ایمقایسه

فرایند  محوری، کدگذاری پیدا کردند. با تقلیل کمتری و به مفاهیمشدند هم ادغام این کدها در

کردن مفاهیم به جفت ،گرفت. در این مرحلهخود ای بهو شکل گزیدهشد کدگذاری از حالت باز خارج 

در یک طبقه و ذیل  به یکدیگر بودند،ها پرداخته شد و مفاهیمی که شبیه کردن آنخانوادهو هم

گر، ای، شرایط مداخلهمحوری، شرایط زمینه پدیدۀ؛ یعنی شرایط علی، های اصلیها و سازهمقوله

 راهبردها و پیامدها قرار گرفتند.

 و بیانی نظریة ارائة روش دو به هاآن وتحلیلتجزیه و هامقوله سازییکپارچه انتخابی، کدگذاری با

 گرفت صورت محوری پدیدۀ حول پارادایم، مدل روابط براساس بیانی نظریة. شد انجام نظری قضایای

 بیانگر که نظری قضایای ،همچنین. بود کشور ورزش ناکارآمد ساختار ایجاد یندافر کنندۀتشریح که

 داستان، یک صورتبه ارائه بر. عالوهشدند ارائه ،ندبود اصلی طبقات بین یافتهتعمیم و مفهومی روابط

 گر،مداخله شرایط بستری، شرایط محوری، پدیدۀ علی، شرایط شامل کلی هایسازه میان ارتباطی خط

برای اطمینان از روایی  .شد ترسیم )مدل پارادایمی( نیز تصویری مدل درقالب پیامدها و راهبردها

ای، زمینه : در این زمینه، چند متخصص نظریة1انجام شد: روش ممیزی ای، اقدامات زیرزمینه نظریة

: 2گراییکثرت ها نظارت داشتند.سازی و استخراج مقولهبر مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم

ژوهش است. تکثر مکانی در پ کنندگانمشارکتگرایی در این پژوهش شامل تکثر مکانی و تکثر کثرت

. تکثر های مختلف ورزش کشور انجام شدکه مصاحبه با مدیران نهادها و دستگاه به این معنا

                                                           
1. Auditing 

2. Triangulation 
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ن وزیر، است که مصاحبه با افراد سطوح مختلف سازمانی )معاو کنندگان نیز به این معنامشارکت

 .مدیرکل و غیره( انجام شد

برای مصاحبه، کنترل شد. این  یمدون کارگیری چهارچوببهطریق تهیه و ای اززمینه پایایی نظریة

ارچوب مدون پس از تأیید اساتید و اطمینان از کارایی آن در پوشش اهداف پژوهش در تمام هچ

 کار گرفته شد.ها بهمصاحبه

 

 نتایج
و کدگذاری  محوری باز، کدگذاری قالب کدگذاریها در مصاحبه از حاصل هاییافته در این پژوهش،

 . شدند انتخابی ارائه

. شدند شناسایی و استخراج شوندگانمصاحبه موردتأکید و کلیدی نکات مرحله، این در :باز کدگذاري

 متفاوت تعابیر و اصطالحات با کدها از بسیاری کرد مشخص شدهشناسایی کدهای این تردقیق بررسی

مفهوم  97 قالبو در  اندشده تجمیع کدها این رو،ازاین ؛هستند یکسانی مفهوم اما دارای اند؛شدهگفته

 .شدند ارائه کدگذاری محوری در باز، کدگذاری نهایی عنوان محصولبه

فرایند کدگذاری باز، شناسایی و  در و مفاهیم که باز کدهای در این مرحله، :محوري کدگذاري

 هایسازه از هریک، در و سپس شدند یبندطبقهمربوط به خود  یهاتجمیع شدند، در قالب مقوله

 قرار( گر، راهبردها و پیامدهاشرایط مداخله ای،زمینه محوری، شرایطپدیدۀ  علی، شرایط) گانهشش

 .است شده ارائهشمارۀ دو  جدول در بندیطبقه گرفتند. این

مقولة مربوط  20آن، مفاهیم درقالب  که در دهدرا نشان می محوری کدگذاری نتایجشمارۀ دو  جدول

 محوری کدگذاری مرحلة اساس،اینبر گانه آمده است؛های اصلی ششسازه )سازۀ فرعی( و در ذیل

 محوری، پدیدۀ علی، شرایط شامل پژوهش هایمقوله میان ارتباطی خط آن، طبق که شد تکمیل

 .شدند مشخص پیامدها و راهبردها گر،مداخله شرایط ای،زمینه شرایط
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 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول 

 ردیف
 سازة

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هامقوله

1 

ط
رای

ش
 

ی
عل

 

ک
اتی

کر
رو

 بو
تار

اخ
س

 

 تشکیالت عریض و طویل اداری وسعت تشکیالتی

 سازمانی سطوح تعداد زیادبودن مراتبینگرش سلسله 2

3 

 ساختار متمرکز

 عالی سطوح در گیریتصمیم قدرت تمرکز

 تمرکز قدرت در وزارت ورزش 4

 عدم واگذاری اختیارت کافی به واحدهای استانی 5

 های ورزشمالکیت و دخالت دولت بر تمام حوزه گری دولتیتصدی 6

7 
 تکثر نهادی

 گذارسیاست و گیریتصمیم مراجع تعدد

 درگیر در ورزش هایسازمان کثرت 8

 هاتشکیل واحدهای مجزا در هریک از سازمان نگریبخشی 9

 بودن مسیر گردش عملیاتطوالنی زائد هایرویه 10

11 

ام
ابه

 
ف در

ظای
و

 

 عدم شفافیت

 امور مختلف مشخص متولی تعیین عدم

 مختلف نهادهای بین ملی کارتقسیم نبودنروشن 12

 اندرکاردست نهادهای وظایف شرح نبودنمشخص 13

14 

ل
اخ

تد
 

ف
ظای

و
 

 تعدد وظایف
 ورزش وزارت وظایف گستردگی

 های ورزشیتعدد وظایف فدراسیون 15

 گذار در امور اجراییهای سیاستدخالت سازمان ستاد و صف تداخل 16

17 
 کاریدوباره

 انجام وظایف مشابه و تکراری نهادها

 هافعالیت کاریدوباره 18

 کاریموازی 19

 

 هاتوازی وظایف و فعالیت

 هاپوشانی وظایف و فعالیتهم 20

21 

ف
ظای

ی و
دگ

کن
پرا

 

 ارتباطی بین نهادها کانال بودن نامشخص نشدهتعریف روابط

 قرارنگرفتن وظایف مشابه در یک مجموعه وظایف تجمیع عدم 22

23 
 غیرمتمرکز ریزیبرنامه

 گذاریسیاست در پراکندگی

 هاریزیها و برنامهگذاریسیاست در تمرکزعدم 24

 هابرنامه ها وفعالیت همسونبودن گسیختگیازهم 25

26 
 همکاری ضعف

 نهادها بین تعامل فقدان

 نهادها بین صحیح و منطقی رابطة کمبود 27

28 

 فعالیت و وظایف تناسب عدم

 عدم تناسب شرح وظایف با ساختار تشکیالتی نهادها

 نمودار سازمانی غیرقابل اتکای نهادها 29

 نهادها در وظایف برخی فقدان 30

31 

 خودمختاری

 ها در ورزش قهرمانیفعالیت شهرداری

 ایها در ورزش حرفهعدم فعالیت باشگاه 32

 دخالت کمیتة ملی المپیک در ورزش قهرمانی 33



 95                                                                                     ایران ورزش ساختار شناسیآسیب مدل تدوین
 

 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول  ادامة

 ردیف
 سازة

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هامقوله

34 

ط
رای

ش
 

ی
عل

ی  
دگ

کن
پرا و

ف
ظای

 

 هماهنگی ضعف
 هماهنگی نهادها برای خاصی مرجع فقدان

 عدم تشکیل شورای عالی ورزش 35

36 

دۀ 
دی

پ
ی

ور
مح

 

دم
ع

 
ام

سج
ان

 و 
ی

چگ
پار

یک
 

 نداشتن مدیریتی یکپارچه در ورزش واحد مدیریتی عدم

 های نهادهاها و فعالیتپیوستگی برنامه عدم پیوستگی عدم 37

 ساختار تشکیالتی انسجام عدم همبستگی عدم 38

39 
 جامعیت فقدان

 هاحوزه پوشش همة عدم

 کمی کفایت تشکیالت ورزش 40

 ها و اهداف ورزش کشورنبودن مأموریتمشخص هدفمندیعدم  41

42 

ط
رای

ش
 

نه
می

ز
ی

ا
 

ف
ضع

 
ت

یال
شک

ت
 

ت
دول

 

 وظایف تقسیم ضعف

 دولت

 هایدستگاه بین دولت وظایف غیرمنطقی تقسیم

 اجرایی

 ساختار ناکارآمد نظام اداری 43

 ازحد دولتبیش بودنبزرگ دولتی گسترده مالکیت 44

 بخش خصوصی در کشور عدم توسعة خصوصی بخش ضعف 45

46 
ی

مان
ساز

ع 
ناب

ف م
ضع

 

 ضعف منابع انسانی

 انسانی منابع دهیسامان ضعف

 نیروهای انسانی غیرمتخصص 47

 ضعف نهضت داوطلبی در ورزش 48

49 

 ضعف منابع مالی

 مالی اعتبارات کمبود

 ها و درآمدهای نهادهاین هزینهتأمعدم شفافیت  50

 های چهارگانهبودجه بین ورزش توزیع ناعادالنة 51

 ای از اعتبارات دولتیحرفهگیری ورزش بهره 52

 ورزش همگانی کمبود بودجة 53

 ورزش تربیتی کمبود بودجة 54

 های مالی از ورزشضعف حمایت 55

56 
 ضعف منابع مادی

 های ورزشیضعف زیرساخت

 کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی 57

58 

ف
ضع

 
ها

ند
رای

ف
 

 مدیراندرپی تغییرات پی عدم ثبات مدیریت

59 
وخطا در آزمون

 گیریتصمیم

 تصمیمات اجرایی بر تصمیمات راهبردی غلبة

60 
شخصی مدیران ورزش  سالیق برمبنای گیریتصمیم

 کشور

61 

 موجود وضع به تمایل

 ات ساختاریتغییر دربرابر مقاومت

 موجود حفظ وضعیت به تمایل 62

 عملکردهاسازی شفاف به تمایل عدم 63
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 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول ادامة 

 ردیف
سازة 

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هاهمقول

64 

ط
رای

ش
 

له
اخ

مد
 گر

ی
نج

میا
 

ط
حی

م
 

ی
اد

ص
اقت

 

 عدم ثبات مالی
 وابستگی اقتصاد کشور به قیمت نفت

 نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار 65

 قیمت زمین در کشورگران بودن  زمین گرانی 66

 حمایت سازمان مالیاتی از ورزشعدم ضعف نظام مالیاتی 67

68 

 تسهیالت دریافت موانع

بانکی برای بخش  وام باالبودن بهرۀ

 خصوصی

69 
دشواری دریافت تسهیالت دولتی و نظام 

 یبانکی برای بخش خصوص

70 

 ورزش در گذاریسرمایه خطر

 ضعف تعامل ورزش و صنعت

71 
-سود کم ورزش نسبت به سایر فعالیت

 های اقتصادی

72 
-سرمایه به خصوصی بخش انگیزش عدم

 ورزش در گذاری

73 
ط

حی
م

 
ی

اس
سی

 
 خاص نظام حکومتی ایران ساختار نظام سیاسی ساختار

 خاص تقسیمات کشوری ایران ساختار تقسیمات کشوری ساختار 74

 محلی حکمرانی ضعف 75
از ورزش  هاضعیف شهرداریحمایت 

 همگانی

76 
 مبهم هایسیاست

ورزش  های توسعةبودن سیاستنامشخص

 کشور

 ورزش به جامع نگاه یک نداشتن 77

 زدگی ورزشسیاست 78
دخالت سیاست و سیاسیون در ورزش 

 ایران

79 

ط
حی

م
 

ی
ماع

جت
ا

 

 گیری تبلیغاتیجهت
قهرمانی ها به ورزش رسانهتوجه و تمرکز 

 ایو حرفه

 ایمردم به ورزش قهرمانی و حرفه عالقة تقاضای اجتماعی 80

 های غیردولتیانجمن ضعف 81
های فعالیت انجمن نشدننهادینه

 غیردولتی در جامعه

82 

ی
وق

حق
ط 

حی
م

 

 اصل سوم قانون اساسی
بدنی وپرورش و تربیتتکلیف به آموزش

 رایگان

 ها به بخش غیردولتیتأکید بر واگذاری اساسی قانون 44 های اصلسیاست 83

 اندازچشم سندبند چهار  84
 برخوردار ایجامعه به تأکید بر دستیابی

 سالمت از

 تأکید بر تأمین امکانات ورزش همگانی سالمت کلی هایسیاست 85
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 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول ادامة 

 ردیف
سازة 

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هاهمقول

86 

ط
رای

ش
 

له
اخ

مد
 گر

ی
نج

میا
 

ط
حی

م
 

 
ن

بی
ی

ملل
ال

 

 المللیبین هایتعدد سازمان
های جدید در سطح تأسیس سازمان

 المللیبین

 تعدد رویدادهای ورزشی 87
های متعدد در سطح برگزاری بازی

 المللیبین

 المللیقوانین بین 88
های دولتی در حضور باشگاه ممنوعیت

 المللیعرصة بین

89 

ها
رد

هب
را

 

ن
دوی

ت
 

ن
انی

قو
 

 های جامعتدوین طرح

 تدوین طرح جامع ورزش کشور

90 
تدوین سند راهبردی نظام جامع 

 بدنی و ورزشتربیت

 هاشدن باشگاهتکلیف به خصوصی داری خصوصیباشگاهالزام به  91

 هادهی زیرساختاجاره 92
اماکن ورزشی به بخش  واگذاری و اجارۀ

 خصوصی

 و حدود وظایف تعیین ساختار 93
شرح وظایف نهادهای  کردنمشخص

 فعال در ورزش کشور

94 

 نهادی حمایت

ها بر حمایت از شهرداری کردنتکلیف

 ورزش همگانی

95 
 حمایت وپرورش برآموزش کردنتکلیف

 ورزش مدارس از

96 
 بهداشت بروکردن وزارت علومتکلیف

 از ورزش دانشجویی حمایت

 درصدییک اختصاص اعتبارات 97
درصد از اعتبارات اختصاص یک

 های اجرایی به ورزشدستگاه

98 
شدن ورزش قهرمانی تکلیفی

 خصوصینیمه

 خصوصی بخش سهم تأکید بر افزایش

 قهرمانی ورزش در

99 
 ایحرفهشدن ورزش تکلیفی

 خصوصی

 خصوصی بخش سهم تأکید بر افزایش

 ایحرفه ورزش در

 خصوصی بخش به تسهیالت پرداخت دهی تکلیفیتسهیالت 100

 کرد دولتیمنع هزینه 101
ممنوعیت پرداخت دولتی در ورزش 

 ایحرفه

 واگذاری اراضی به بخش خصوصی واسپاری تکلیفی اراضی 102

 تمرکز تکلیفی ورزش دانشجویی 103
واحد ورزش تکلیف به مدیریت 

 دانشجویی
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 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول ادامة 

 ردیف
سازة 

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هاهمقول

104 

ها
رد

هب
را

 

ل
عام

ت
 

ی
اد

نه
 

 شوراسازی مفرط

 تأسیس شورای عالی ورزش کشور

 تأسیس شورای ورزش همگانی 105

 تأسیس شورای ورزش مدارس 106

 هادانشگاهتأسیس شورای ورزش  107

 های همکاری میان نهادهانامهانعقاد تفاهم اینامهرویکرد تفاهم 108

109 

ی
تار

اخ
 س

ت
یرا

غی
ت

 

 بدنی و سازمان ملی جوانانادغام سازمان تربیت نهادی ادغام

110 

 تغییر ساختار نهادی

 وپرورشبدنی آموزشتغییر ساختار تربیت

 وزارت علومبدنی تغییر ساختار تربیت 111

 تغییر ساختار ورزش کارگری 112

 هاکل ورزش استانهای تغییر ساختار اداره 113

114 

 نهادسازی مفرط

 های جدیدتأسیس سازمان

 هاتأسیس سازمان ورزش توسط شهرداری 115

116 
های های متناظر با فدراسیونتأسیس فدراسیون

 المللیبین

117 
 اسنادی اصالح

 هافدراسیون اصالح اساسنامة

 ملی المپیک اصالح اساسنامة کمیتة 118

119 
ها

مد
پیا

 

ت
یر

غا
م

 
 در

جرا
ا

 

 هانشدن طرحعملیاتی
 عدم اجرای طرح جامع

 عدم اجرای سند راهبردی 120

 بربودن ورزش همگانی برای مردمهزینه شدن ورزش همگانیتجاری 121

122 
 سوگیری حمایتی

 های اجرایی از ورزش قهرمانیحمایت دستگاه

 همگانی ورزش از هاشهرداری حمایت عدم 123

 های دولتی به بخش خصوصیواگذارنکردن باشگاه داری دولتیتیم 124

125 
 هارشد نامتوازن باشگاه

 های کوچکافزایش تعداد باشگاه

 های بزرگکاهش تعداد باشگاه 126

127 
 رقابت عدم

 عدم توان رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی

 خصوصی بخش شدنمنزوی 128

129 
 شدن ورزشدولتی

 شدن ورزش قهرمانیدولتی

 ایشدن ورزش حرفهدولتی 130

131 
الشعاع قرارگرفتن تحت

 همگانی ورزش
 عدم توجه و تأمین مالی ورزش همگانی

132 

 ضعف استقالل سازمانی

 هافدراسیون استقالل ضعف

 المپیک کمیتة استقالل ضعف 133

 های ورزشیهیئت استقالل ضعف 134
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 (بنديمقوله) محوري کدگذاري نتایج -2جدول ادامة 

 ردیف
سازة 

 اصلی
 کدهاي باز مفاهیم هاهمقول

135 

ها
مد

پیا
 

ت
یر

غا
م

 
 در

جرا
ا

 

 هارشته نامتوازن رشد
 والیبال، بسکتبالهای فوتبال، توجه به رشته

 های پایه و مادرورزش عدم توسعة 136

137 
 دولت محدودکنندۀ کنترل

 ازحد دولتکنترل و نظارت بیش

 هاهزینه نحوۀ در محدودیت 138

 نبودن نهادها در عوض پول دریافتی از دولتگوپاسخ دولت به گوییپاسخ عدم 139

140 

بع
منا

ف 
تال

ا
 

 دولتی منابع به اتکا
 ها به منابع دولتیباشگاه یاتکا

 های ورزشی به منابع دولتیها و هیئتفدراسیون یاتکا 141

 افرایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی هاهزینه افزایش 142

 عدالتی در جامعهبی تبعیض 143

144 

 فساد اداری

 در ورزش گردش مالی شفافیت عدم

 یافته در ورزشسازمانفساد اداری  145

 در ورزش گریواسطه رونق 146

 استقراض و بدهی دولت سنگین هایقرض 147

 ضعف استفاده از امکانات و تسهیالت امکانات اتالف 148

 ها و تأمین مالی ورزشعدم توان دولت در پرداخت هزینه مالی ضعف 149

150 
ی

اس
کر

رو
 بو

ید
شد

ت
 

 تشکیالت شدنبزرگ
 تشکیالت ورزش افزایش حجم و اندازۀ

 اجرایی بر وزارت ورزش بار افزایش 151

 تنیدگی ساختار تشکیالتی درهم تشکیالتی پیچیدگی 152

153 
 چابکی عدم

 المللیعدم تطابق با تغییرات محیطی و بین

 پذیری ساختار تشکیالتیعدم انعطاف 154

155 

ی
تار

اخ
 س

ض
عار

ت
 

 ناپیوستهمشارکت  سطوح

 های نهادهای مختلففعالیت و برنامه سونشدنهم

 عدم پیوند ورزش همگانی و قهرمانی 156

 هامدارس با دیگر حوزه عدم پیوند ورزش 157

 افزایش اختالف میان نهادها کشمکش افزایش 158

 بین نهادها ناسازگاری ناسازگاری 159
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 کدگذاري محوري()مبتنی بر  ایرانشناسی ساختار ورزش آسیب یمیپارادامدل  -1 شکل

 

 ورزش ساختار شناسیآسیب کیفی فرایند مدل ،دیگرعبارتبه و محوری کدگذارییک  شماره شکل

 .است ایران

برای قبلی کدگذاری که مراحل مقدماتی  پردازی براساس دو مرحلةبخش نظریه :کدگذاري انتخابی

مند به دیگر محوری را به شکل نظام پدیدۀترتیب ینابهپردازد و یمنظریه  ایجاد نظریه هستند، به ارائة

شمارۀ  نمودار به توجه با ،بنابراین سازد؛ارچوب یک روایت روشن میهدهد و آن را در چها ارتباط میمقوله

 عواملی که موجب پیدایش پدیدۀ :کرد تفسیر چنین را کشور ورزش ساختار هایآسیب نظریة توانمییک 

، «وظایف در ابهام»، «بوروکراتیک ساختار»شوند، ساختار ورزش کشور می« عدم انسجام و یکپارچگی»

 ضعف»مجریان با توجه به محیط خرد، شامل  ،راستاهستند. دراین« وظایف پراکندگی»و « وظایف تداخل»

، اقتصادی محیط»و محیط کالن شامل « فرایندها ضعف»و « سازمانی منابع ضعف»، «دولت تشکیالت

تغییرات »و « تعامل نهادی»، «تدوین قوانین»، راهبردهای «المللیبینو  حقوقی، اجتماعی، سیاسی

دهند. پیامد ساختار ورزش کشور تشخیص می« عدم انسجام و یکپارچگی»مقابله با  را برای «ساختاری

 علی شرایط

 بوروکراتیکساختار 

 وظایف در ابهام

 وظایف تداخل

 وظایف پراکندگی
 

 مقوله

 محوری

عدم انسجام 

 و یکپارچگی

 

 ایشرایطه زمینه
 

 ضعف تشکیالت دولت
 ضعف منابع سازمانی

 فرایندها ضعف

 

 پیامدها

 اجرا در مغایرت

 منابع اتالف

 تشدید بوروکراسی

 تعارض ساختاری

 

 گرشرایط مداخله

 اقتصادی محیط

 سیاسی محیط

 اجتماعی محیط

 حقوقی محیط

 راهبردها

 قوانین تدوین

 تعامالت نهادی

 تغییرات ساختاری

 مستمر تعامالت

 ساختاری تغییرات
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« ساختاری تعارض»و « بوروکراسی تشدید»، «منابع اتالف»، «اجرا در مغایرت»توسل به این راهبردها، 

 .شودکشور تبیین می ورزش ساختار شناسیآسیبعنوان فرایند  است که با

 

 گیریبحث و نتیجه
 تداخل»، «وظایف در ابهام»، «بوروکراتیک ساختار»عوامل نشان داد  هانتایج حاصل از کدگذاری داده

ساختار ورزش « عدم انسجام و یکپارچگی» پیدایش عواملعنوان به« وظایف پراکندگی»و « وظایف

مبنی بر تداخل  (الف 1385رضوی )پژوهش این یافته با برخی از نتایج  کنند.کشور نقش ایفا می

که نتیجه گرفت ( 1375) نژادهمتی ،همچنین .راستا استکاری در ورزش کشور هموظایف و موازی

براساس . شودمی مشاهده زیادی وظایف تداخل و اشکاالت سازمان مختلف واحدهای وظایف شرح در

 مختلف نهادهای و هاسازمان بین ملی کارتقسیم نبودن، روشن(1394) پورجوادی های مطالعةیافته

 قهرمانی و دخالت ورزش در موجود نهادهای و هاسازمان همکاری قهرمانی، عدم ورزش با مرتبط

 .استقهرمانی  ورزش هایاجرا ازجمله چالش امور در قهرمانی ورزش در گذارسیاست هایسازمان

مدل  محوری ةپدید ،«یکپارچگی و انسجام عدم»ها بیانگر آن است که کدگذاری دادهنتایج حاصل از 

های مجلس شورای مرکز پژوهش های پژوهشاست. براساس یافتهساختار ورزش کشور شناسی آسیب

ترین نقاط ضعف ورزش کشور دهی و تشکیالت صحیح و مناسب، از مهم(، عدم سازمان1379) اسالمی

 ازجمله قهرمانی ورزش هایگیریجهت و هاسیاست نبودنروشن داد نشان( 1394) پورجوادی. است

 فاصلة در ایرانتند ( نیز نتیجه گرف1390نژاد و همکاران )رمضانی. است قهرمانی ورزش هایچالش

 وجود ایو حرفه قهرمانی ورزش با و آموزشی همگانی ورزش ریزیو برنامه گذاریسیاست میان زیادی

 اندرکاردست هایسازمان بین یکپارچگی و راهکار اتحاددادند  ( نشان1392شهبازی و همکاران ) .دارد

( 1381اولی )ورزش، آق در خارج از حوزۀ. برخوردار است از اولویت زیادی کشور در همگانی ورزش

آموزش، درمان، اشتغال، مسکن،  و بهداشت نظیر اجتماعی، رفاه مختلف هایبخش ایران درنشان داد 

 که دارند قرار مجزا اعتبارات و هاها، برنامهمدیریت زیر نظر اجتماعی هایبیمه و نیازمندان از حمایت

 و اداری هایهزینه افزایش و دولت مالی منابع وظایف، اتالف ناهماهنگی، تداخل بروز عوامل از خود

رفاه،  دولت یک استقرار سمتبه خواهدمی دولت (، اگر1381) محمودی به عقیدۀ .است پرسنلی

 کند مجدد مهندسی ایگونهبه خود ساختار در رود، باید پیش شده دیده اساسی قانون در کهگونهآن

اجتماعی، آموزش،  تأمین شامل)اجتماعی  رفاه مقوالت تمامی برای جامع ینگاه دربرگیرندۀ که

جهت مقابله با ساختار ورزش کشور، در ، سعی شدبنابراین ؛باشد (درمان و بهداشت و مسکن اشتغال،

 طراحی و باکفایت فراگیر کارآمد، منسجم، منظومة صورت یکعدم انسجام و یکپارچگی و به دۀپدی

 ساختار از همبستگی و پیوستگی الزم برخوردار باشند.  دهندۀتشکیل شود و اجزای

http://www.ensani.ir/fa/928/profile.aspx
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 منابع ضعف»، «دولت تشکیالت ضعف»محیط خرد، شامل نشان داد  هانتایج حاصل از کدگذاری داده

و « تعامل نهادی»، «تدوین قوانین» راهبردهای برای یخاص بستر« فرایندها ضعف»و « سازمانی

ایران نشان  ورزش ساختار محیطی با تحلیل (1394شعبانی ) .دنآورمی فراهم «تغییرات ساختاری»

-ورزشی دانش ها، کمبود سرانةکمبود تجهیزات و فضای آموزشی برای ورزش مدارس و دانشگاهداد 

ترین از مهم ،ریزی کالن برای ورزش آموزشیگذاری و برنامهآموزان و دانشجویان، ضعف در سیاست

از نیروهای متخصص، کمبود بودجه،  نگرفتنبهره، همچنین هستند.های درونی ورزش آموزشی چالش

ورزش همگانی  ی برای توسعةمدون درآمد و فقدان برنامةو طبقات کم توجهی به ورزش همگانی زنانبی

عنوان به ورزش مدارس به نکردنتوجهآیند. شمار میهای درونی ورزش همگانی بهترین چالشاز مهم

تعدادیابی، ضعف امکانات اس وپرورش در، فقدان طرحی ساختارمند و ضعف آموزشورزش قهرمانی پایة

-ترین چالشاز مهم ،های ورزشینیافتگی باشگاهنبودن مراکز استعدادیابی در کشور و توسعهو گسترده

 نکردنمشارکت ها،ای در باشگاههای پایهفقدان تیمهستند. همچنین، های درونی ورزش قهرمانی 

مورد ها، فقدان قانون مدون درباشگاه ای، وجود مشکالت مالی در بیشتربخش خصوصی در ورزش حرفه

ترین از مهم ،حق پخش تلویزیونی مسابقات قانونی درزمینة خألای و وجود حامیان ورزش حرفه

ورزش  کردند ( بیان1388و الهی ) مظفری .شوندای کشور محسوب میهای درونی ورزش حرفهچالش

. است شده فراوانی هایلطمه بازار متحمل انحصاری ساختار دولتی و گستردۀ مالکیت خاطربه ایران

 و گسترده هایمشارکت افزایش برای مناسب بستر نشدنفراهمنتیجه گرفت  (1394) پورجوادی

 .بودقهرمانی  تشکیالتی ورزش و ها و مشکالت ساختاریقهرمانی ازجمله چالش ورزش در فراگیر

، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی محیط»محیط کالن، شامل نشان داد  هانتایج حاصل از کدگذاری داده

تغییرات »و « تعامل نهادی»، «تدوین قوانین»برای راهبردهای  یعام بستر ،«المللیبینو  حقوقی

 دادایران نشان  ورزش ساختار محیطی با تحلیل (1394) شعبانی .آوردمی فراهم «ساختاری

ورزش کشور، توزیع  ت در بخش ورزش آموزشی از کل بودجةبودن سهم بودجه و اعتبارانامتناسب

مدیریت  های ورزش آموزشی و نبود ثبات رویةنامناسب فضا، امکانات و تجهیزات ناکافی برای فعالیت

ساعات  وش زندگی مردم، کاهشتغییر ر هستند. های بیرونی ورزش آموزشیترین چالشاز مهم ،کشور

های بدنی و فواید فعالیت بودن آگاهی جامعه دربارۀدلیل مشکالت معیشتی و پایینفراغت بهاوقات

بودن شوند. نامناسبمحسوب می های بیرونی ورزش همگانیترین چالشاز مهم ،تحرکیهای کمزیان

 ،نامناسب و ناکارآمد بازاریابیگذار و نظام مدیریت دولتی برای ورزش، تعدد و تداخل نهادهای سیاست

ای، سیاسی از ورزش حرفه هستند. همچنین، استفادۀهای بیرونی ورزش قهرمانی ترین چالشاز مهم

 ترینمهماز  ،ایگذاری در بخش ورزش حرفهسرمایه د مشکالت اقتصادی در جامعه و خطر زیادوجو

 ورزشنیز نتیجه گرفت  (1394) پورجوادی. روندشمار میای کشور بههای بیرونی ورزش حرفهچالش
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 گذاریسرمایه قهرمانی ورزش در خصوصی است و بخش وابسته دولت مالی منابع به شدتبه قهرمانی

 مقررات و قوانین ورزش قهرمانی و وجود توسعة برای حقوقی نظام فقدان ،همچنین .کندنمی

 مناسبی وضعقهرمانی  ورزش حقوقی وضعیت اند کهقهرمانی موجب شده ورزش در موازی و ناهماهنگ

آن است که محیط صنعت ورزش  دهندۀ( نشان2009) 1کلت و راسل های پژوهشیافته. نداشته باشد

گذاری های دولتی، وجود کارآفرینان و سرمایهاسترالیا با ایران متفاوت است. وابستگی کم به کمک

-ورزش ازجمله مواردی بودند که منجر به سرمایه ریزی برای توسعةزیاد و وجود تسهیالت و برنامه

 .ندل شده بودآالیا و رشد کارآفرینی در سطح ایدهگذاری زیاد در بخش ورزش استر

و « تعامل نهادی»، «تدوین قوانین»راهبردهای ها بیانگر آن است که نتایج حاصل از کدگذاری داده

 ساختار ورزش کشور است.« عدم انسجام و یکپارچگی»کنشی برای مقابله با  «تغییرات ساختاری»

تی به (، اصالح ساختار تشکیال1379) های مجلس شورای اسالمیهای مرکز پژوهشبراساس یافته

آزاد  ترین اظهارهایثر است. مهمؤخصوص ورزش قهرمانی مورزش، به میزان زیادی در رشد و توسعة

است و باید قدیمی و غیرمنطبق با نیازهای جدید  ،که دستگاه فعلی ورزش این بود دهندگانپاسخ

وپرورش ملی المپیک و آموزش بدنی، کمیتةباید سه دستگاه سازمان تربیت تغییر اساسی پیدا کند و

 تعاملنبود  حاکی از( 1392) نژاد، بنار و رسولی، رمضانیدستوم پژوهش نتایج .هم هماهنگ شوند با

 .بود ایبرنامه و ساختاری متعدد دالیل به کشور ورزش اجرایی بخش و آکادمیک محیط بین مناسب

ورزش، میزان توجه به تعامل هر دو محیط  ییاجراهای بخش برای سازمان ها، در پژوهش آنهمچنین

تایبولت و . شده در چارت سازمانی مشخص شددر واحد سازمانی تعریف اجرایی بخش و آکادمیک

راهبرد تغییر در ساختار  کارگیریبه ای کانادا را نتیجة( تغییرات شگرف در ورزش حرفه2005) 2بابیاک

تغییرات سریع در عملکرد  ( برای2002) 3پرچودا ،همچنین. سازمانی ورزش این کشور دانستند

 .سازمانی و قانونی را پیشنهاد کردتغییر ساختار ، ورزشی هایسازمان

و « تعامل نهادی»، «تدوین قوانین»راهبردهای ها بیانگر آن است که کدگذاری دادهنتایج حاصل از 

 تعارض»و « بوروکراسی تشدید»، «منابع اتالف»، «اجرا در مغایرت»، پیامدهای «تغییرات ساختاری»

 کنندگان در پژوهشمشارکت این یافته با برخی از اظهارهای پی خواهد داشت.را در« ساختاری

های براساس یافتهخوانی ندارد. دیگر هم اظهارهایخوانی دارد و با برخی از ( هم1392میرمحمدی )

بدنی و سازمان اینکه ادغام سازمان تربیت کنندگان بامشارکت عمدۀ ،(1392میرمحمدی ) مطالعة

موافق بودند و اعتقاد داشتند  های کلی نظام اداری است،سیاست 25بند  کنندۀتقویت ملی جوانان

های نظارت و کنترل در نظام اداری و کارآمدی و هماهنگی ساختارها و شیوه»این ادغام سبب 
                                                           
1. Kellet & Russel 

2. Thibaulta & Babiak 

3. Perchuda 
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حدی بود کنندگان بهنظر مشارکتاختالف 21و  10مورد بند شود؛ اما درمی« سازی اطالعاتیکپارچه

سبب این ادغام که کردند می گرایش کلی وجود داشت. کسانی بیانتوان گفت به کدام سمت که نمی

کردند می اد دیگری بیاناما افر شده است؛« ختن تشکیالت نظام اداریساسازی و منطقیمتناسب»

نیز چنین  21مورد بند است. در 10سازی و نیز ناقض بند سازی و منطقیکه این ادغام مخالف چابک

جویی صرفه» این ادغام سببکردند که طور عمده چنین بیان مینظری وجود داشت. موافقان بهاختالف

موافقان،  برخالف گفتة این امر دقیقاً کردند کهاما مخالفان بیان می شده است؛« المالو حفظ بیت

کارکردهای مثبت حاصل از  ،کنندگانمشارکت ،طورکلیها شده است. بهسبب اسراف و افزایش هزینه

ها، کاریدوباره از بودجه، پرهیز گویی، افزایشپاسخ افزایش و بیشتر کنترل و هماهنگی ادغام را امکان

 زائد، انسجام، هایرویه و ساختارها حذف و ها، کاهشفعالیت سوشدنهم دلیلبه جوییصرفه

و کارکردهای منفی حاصل از ادغام را اسراف مطرح کردند  ورزش امور متمرکزشدن و شدنتخصصی

گر توجه به ورزش برای دیدن دولت و افزایش بوروکراسی، نبود شبزرگ های دولت،و افزایش هزینه

 10ها و منافات با بند گیری تعارض میان سازمانها، شکلخانهتسنین، تداخل در کار دیگر وزار

 ،(1394شعبانی )پژوهش های براساس یافته ،همچنین .کردند بیان های کلی نظام اداریسیاست

 نیازهای همة کشور پنجم سالةپنج قانون تدوین در مسئوالن و دولت بودند دهندگان معتقدپاسخ بیشتر

رضوی . نیست کافی هاآن به توجه میزان و اندنداده پوشش را کشور ساختار ورزش اصلی بخش چهار

برای اصالح ساختار، خواستار بازسازی  کشور ورزش مدیران نتیجه گرفت که بیشتر (ب 1385)

 .سازمانی شدند

توان شده میهای مرورگیری مباحث و مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهشپایان، باتوجه به نتیجهدر 

 وظایف حذف بردهی ورزش کشور نیز عالوهساختاری، در سازمان بعد با ارتباط درچنین اظهار کرد که 

تقویت بخش  توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهای سازمانی،ها، دستگاه مشترک و موازی

 اعمال به ستادی حوزۀ فعالیت کردنمحدود و ستادی حوزۀ از یاجرای وظایف فکیکخصوصی، ت

ها و ی تمام سازمانبراشرح وظایف روشنی ، ارتباطات بین واحدها کردنمشخصو  گذاریسیاست

ورزش نقش داشته باشند. مستقیم یا غیرمستقیم در گسترش  طوربهتوانند یمکه هستند نهادهایی 

 هماهنگی ها انسجام ودستگاه همةها، بین سیاست و اهداف ها بافعالیت سوکردنبا همبراین، افزون

 .برقرار شود

 

 تقدیر و تشكر
مدیران و کارکنان  از همة وسیلهبدین رشتة مدیریت ورزشی است.دکتری  این مقاله برگرفته از رسالة

 .گرددگزاری میاند، سپاسپژوهش یاری نمودهاین های مختلف ورزشی کشور که ما را در انجام سازمان
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Abstract 

An efficient structure is the most important factor for reaching goals in all systems 

including sport system. The purpose of this research was to design a pathological 

model for sport in Iran. It was an applied research and was performed based on 

qualitative research method. Grounded theory (GT) technique was used for 

developing the pathological model. Population consisted of experts in this area 

(professors, faculty and officials) that 32 of them were selected using theoretical 

sampling. Data are collected through in-depth semi-structured interviews. The 

findings of the coding show that research core category, “lack of integrity” is the 

product of bureaucratic structure, task ambiguity, overlapping functions and 

distribution of tasks as causal conditions. Micro environment include the 

weakness of government establishment, the weakness of human recourse and 

weakness processes. The macro environment include economic, political, social, 

legal and international environment. Strategies include: provision laws, 

collaboration of institutions and Structural changes. Consequences include 

conflicts in implementation, waste of resources, the intensification of bureaucracy 

and structural conflict. Therefore, avoiding bureaucracy, removing parallel and 

common tasks in organizations, symmetrical distribution of authorities and power 

among organizational units, clear definition of communications among units, 

explaining explicit duties for all organs, splitting the national work and 

coordination among structures are the most important principles which should be 

regarded in order to achieve organizational integrity and coherence in Iranian 

sport system. 
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