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 ( مسئول   نویسندة) علوم ورزشی، پژوهشگاه  ار مدیریت ورزشی استادی.  1
 علوم ورزشی ه جهرم، گروه  دانشگا  مدیریت ورزشی،  استادیار.  2

 آموزش و پرورش وزارت    تربیت بدنی  دبیر،  . دکتری مدیریت ورزشی3
 

 19/01/1399تاریخ پذیرش:                  17/09/1398  تاریخ دریافت:
 

 چکیده 

آن انجام  موانع و راهبردهای    پایدار از طریق ورزش و شناسایی  با هدف تحلیل کیفی توسعة  حاضر  پژوهش

رویکرد گراندد تئوری   از که    بود کیفی راهبرد،  نوع ، کاربردی و از لحاظهدف   نظر  از  پژوهشاین  .  شده است

  از نخبگان   نفر  21در پژوهش  کنندگان  مشارکت  .بهره گرفته شدنتایج  برای ارائة  ها(  )نظریة برخاسته از داده

ارشد درعلمی،  )شامل اعضای هیئت شناسان  رهای ورزشی، کاوزارت ورزش و جوانان و فدراسیون  مدیران 

گذشتةخب بازیکنان  و  ورزشی  مربیان  بود  ره،  ملی(  دادهتیم  پژوهش  ند.  طریق  اهای  اکتشافی    مصاحبةز 

ها وتحلیل داده برای تجزیهبوده است.    اع نظریبرسیدن به اشها  داده وری  گردآ  اتمام. مالک  ندوری شدردآگ 

طریق اجرای سه فرایند کدگذاری  ( بهره گرفته شد که از  1992رهیافت ظاهرشوندة مربوط به اثر گلیزر )از  

مفهوم که    11کد مستقل و    47ة پایدار از طریق ورزش،  وسعدر بررسی موانع ت  .شد ی انجامانتخابباز، محوری و  

-طبقهشناسایی و  بودند،  مدیریتی(-دانشی، ساختاری و قانونی-)موانع شناختی  کلی سه مقولة دهندةشکل

)راهبردهای  کلی    سه مقولةو در  شدند  مفهوم استخراج    10کد و    35در بخش راهبردها    ، . همچنینبندی شدند

-برنامهدر  تواند  ایج این پژوهش میـ نت.  بندی شدنددسته  و عملکردی(  ساختاری-ارتباطی، اقتصادی-راکیاد

کید بر رفع های توسعة بخش ورزش موردتوجه قرار گیرد و با تأهای کالن توسعة کشور و همچنین برنامهریزی

توان مسیر دستیابی به اهداف توسعة پایدار کشور را  هبردهای مستخرج از این پژوهش، میموانع و اتخاذ را 

 . هموار کرد

 

 .پایدار، ورزش راهبردهای توسعه، توسعةنع توسعه، مواکلیدی: واژگان 

 

 
1. Email: ghorbani.moho@gmail.com 

2. Email: hamidsafari83@yahoo.com 

3. Email: mr.esmaeili62@yahoo.com 
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 مقدمه 
از هم 1پایدار   ةسعتو است  زیست  افزایی مقاصد عبارت  و  اجتماعی، سیاسی  برای  اقتصادی،  محیطی 

های آینده. با  کردن نیازهای نسلبه امکان برآورده   بدون آسیب  ،رفاه و آسایش نسل امروزیارتقای  

های  یریت ارتباطات انسانی و اکوسیستمپایدار شامل سیستم مد   توسعةتوان گفت که  این تفسیر می

بهره برای  مستمطبیعی  بهبرداری  منابع  از  نسلر  همة  حال  رفاه  )زاهدی،  منظور  است  بشری  های 

که شامل   است  بوده  پایدار یکی از موضوعات مهم در سطح جهان  توسعة ،  های اخیردهه  در(.  2011

، پورافکاری،  خوراسگانی  بانی )ر  نیز توسعة ملی استمباحثی مانند ابعاد توسعه، عوامل و موانع توسعه و  

رئوف،   کتابی  به بخش(.  2009  و  توسعةنگاه کلی و جامع  ساز تواند زمینهپایدار می  های درگیر در 

های  سیاری از سازمانـبن موضوع مهم شود که  ای  های متفاوت برای تحققراهکارهای عملیاتی در بخش

  توسعة  (.2012،  2شولنکورف)  اندنیز بر آن تأکید کردهالمللی از جمله سازمان ملل متحد  مهم بین

نیز گستردگی است که شامل  است و یکی از مشکالت آن  های گوناگونی  پایدار دارای ابعاد و جنبه

-، بیشتر مطالعات و صاحبطور عامبهاما    (،2011،  3و کواک  )هارتمنشود  برای هر فردی می  هرچیزی

مجمع عمومی سازمان  )   اقتصادی، اجتماعی و محیطی تأکید دارند  ظران بر توسعة پایدار از دیدگاه ن

-های گوناگون، توسعه می. در زمینه (2017، 4اکوبس ـاییز و جـم ؛2016زاهدی، ؛ 2015ملل متحد، 

رفاه حال افراد، از   د در راستایمهندسی مجداشته باشد که به  فلسفی برای نوع بشر د  یمفهومواند  ت

. حقوق  (2017)ماییز و جاکوبس،    محیطی اشاره کند  اصالحات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وطریق  

-واژهکلیدترین  ها از مهمبردن نابرابریزیست و ازبین، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، احیای محیطبشر

از بعد محیطی،    .(2006،  7ری؛ پی2000،  6لنگهل  ؛1996،  5گلدریکهای توسعة پایدار هستند )مک 

انخطربه آلودههدام جنگلـافتادن نسل موجودات زنده،  انرژی ها و  یا مقدار  شدن هوا و آب، کمیت 

آن بر  که  هستند  مواردی  دراینازجمله  است.  شده  تأکید  کرد    راستاها  تأکید  نظامکباید  زیست  ه 

پذیر و نیز  ع تجدیدنارویه از مناببرداری بیهرهـباز باید از منایع حیاتی حمایت کند و مـحیطی پایدار 

 (. 2016د )زاهدی، نشومیمنجر زیست که به تخریب محیطوگیری کند  ـجلاز کارکردهایی 

راستای در  و  اقتصادی  نظر  به    از  بهپایدار،    توسعةدستیابی  دارند  تمایل  از کشورها  سمت بسیاری 

از همین دسته   نیزایران    محصولی رها کنند؛ز اقتصاد تکاقتصاد حرکت کنند و خود را ا  کردنمتنوع

 
1. Sustanable Developement  
2. Schulenkorf 

3. Hartmann & Kwauk 

4. Maes & Jacobs 

5. McGoldrick 

6. Langhelle 

7. Peiry 
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ها  جهان برای این امر وجود دارد که یکی از این صنعت  های زیادی در سطحشورهاست. صنعتکاز  

های اقتصادی مانند  دلیل ارتباط با بسیاری از فرصت. ورزش به(2011، و کواک )هارتمن ورزش است

  پایدار باشد سمت توسعة  رها بهمناسبی برای حرکت کشو  واند گزینةتمی  رسانهگردشگری، بازاریابی و  

و  )شولنکورف تامسون  جامعهحوزه  ،علمی  دیدگاه  از.  (2011،  1شلنکر ،  مانند    ورزشی،   شناسیهایی 

موضوع توسعه از طریق   درخاصی    تجربی  و  نظری  اهمیت  ازشناسی ورزشی  روان  ورزشی و  مدیریت

  (. 2017)شولنکورف،  هستندبرخوردار ورزش، 

-کنند که این مفهوم نشانبیان می  پایدار از طریق ورزش،  ( در تعریف توسعة2011)  2الیراس و ولتی 

  کودکان،   پذیریجامعه  عمومی،   سالمت   بر  مثبت  تأثیر  ایجاد  برای  ورزش  از  عمدی   استفاده   هندة د

  تبادل   تقویت و  ها ایالت  و  مناطق  اقتصادی توسعة محروم،  افراد اجتماعی  شمول بزرگساالن،  و جوانان

سهم  .استتعارض    حل  و  فرهنگیبین آموزش   صلح،  تحقق  در  روزافزونی  ورزش  سالمت،  احترام، 

 ه همین دلیل نقش مهمی را در توسعة پایدار ایفاجوانان دارد که ب  و  زنان  اجتماعی و توانمندسازی

  سازمان   توسعة  و  ورزش  دفتر  ایجاد  ،2001  سال  در  .(2015)مجمع عمومی سازمان ملل متحد،    کندمی

به  مشروعیت  و   رسمی  شناخت  راستای  در   مهم   گام   اولین  متحد   ملل از طریق  مفهوم  دادن  توسعه 

)شولنکورف،  ورزش    متحد  ملل   سازمان  قطعنامة  تصویب  زمان  ازمهم    ضوعمو  این  .(1  ،2017بود 

چشمگیرتر  «المللیبین جـامعة  در توسعه برای قدرتمند و برجسته ابزاری ؛ورزش» با عنوان (2003)

درنظرگرفتن    و  2003  سال  در  3مگلینگن  بیانیة  مانند بعدی    تأکیدهای(.  2011)هارتمن و کواک،    شد

باعث شد    متحد،  ملل  سازماناز طرف    «بدنیتربیت  و  ورزش  المللیبین  سالعنوان »به  2005سال  

  است،  مثبت  تتحوال  زیربنای  که  فلسفه  یک  عنوانبهپایدار از طریق ورزش،    آگاهی درمورد توسعة

 در   صورت رسمیبه  جهان  سراسر  در  سازمان  295  کنون چیزی حدودتا   . (2015،  4)بورنت  یابد  افزایش

 زمینة   در  المللیبین  فعالیت هستند. این جنبشدرحال  صلح  و  توسعه  برای  ورزش  مللیالبین  بستر

 مداخالت   منظوربه  ورزش  از  استفاده  برای  ها تالش  سایر  با  اغلب  و است    شده   بنا   توسعه  و  ورزش

کنار اعـتقادات    (. این موارد در2010،  5است )کلتر   همراه  خطر  کاهش  و  جرم  از  پیشگیری  اجتماعی،

به ورزش  از  تعیینقدیمی  متغیر  می  کنندةعنوان  نشاط  و  سالمتی  بهتوان،  عامل  ثمتواند  یک  ابة 

 ورزش  است و دنیای  مشارکت  اساسبر  ورزش  طبیعت  ،همچنین.  فرااجتماعی برای توسعه مطرح شود

 ورزش.  (2011،  )شولنکورف و همکاران  کندرا فراهم می  های اجتماعیسیستم  برای  طبیعی  مشارکت
 

1. Schulenkorf, Thomson & Schlenker 

2. Lyras & Welty 

 جهانی  ة سازمان ملل متحد درمورد اهمیت ورزش در توسع  ةیانییک ب . 3
4. Burnett 

5. Coalter 
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 را  قومی   یا  فرهنگی   های شکاف   و  کندمی  برجسته  را  ها اشتراک  کند،می  جمع  باهم   را  جوامع  و  افراد

  و   نظم   مانند   هایی مهارت  یادگیری  برایزمینه را    ورزش.  (2013و همکاران،    1)ریچاردز  زند می  برهم

  را   احترام  و  همکاری  تحمل،  مانند  اساسی  اصول  و  کندمی  فراهم  رهبری  و   نفساعتمادبه  انضباط،

  بر   دهد. وقتیرا تمرین می  شکست  و  پیروزی  مدیریت  و نحوة  تالش  ارزش،  ورزش.  دهدمی  آموزش

 آن   طریق  از  که  شودمی  تبدیل   قدرتمند  ایوسیله  به  ورزش  شود،  تأکید   ورزش  مثبت  هایجنبه  این

 .  (2017، )شولنکورف کند پایدار تالش در حیطة توسعة خود اهداف به دستیابی در راستای توانمی

اعتقاد   در  2017)  شولنکورفبه  ورزش«  موضوع  گذشته،  سال  15(،  طریق  از   حیطة   در  »توسعه 

  در  کهدرحالی ؛  است  داده  افزایش  را  خود  مشروعیت  المللی، بین  و  محلی  در زمینة توسعة  هایی پژوهش

 راهبردی   ایوسیله  عنوانبه  ورزش  ازها  در آن  که  اختصاصی  هایپروژه   یافتن  ویکمبیست  قرن  آغاز

  ها تعداد این پروژه  اکنون  اما  بود،  دشوار  ،شده باشد  استفاده  جامعه  هایمحیط  در  مثبت  تغییر  برای

ند  توادانند که میالمللی میبین  ی( ورزش را کمک2009)  2آکیندس و کیروان  .است  یافته  افزایش  بسیار

کشورهای آفریقایی یاری رساند و عاملی برای برقراری امید و نشاط   در کمال عزت و اقتدار به توسعة

کنند که مشارکت در مسابقات ورزشی بیان می(  2011)  شولنکرف و همکاراندر سطح جامعه شود.  

بی و  نتیجةالمللی مینملی  که  باشد  اجتماعی  شبکة  یک  ایجاد  برای  مهمی  شروع  نقطة  آن   تواند 

تبدیل    پایدار  های توسعةعنوان یکی از زیرمجموعه به  ،انسجام و همبستگی اجتماعی  توسعةتواند به  می

-را در حوزه  از طریق ورزش  پایدارتوسعة    هایحوزه  گسترده،  طورهب   (2013ریچارد و همکاران )شود.  

 معیشت،   و  ورزش  سالمت،  و  ورزش  جنسیت،  و  ورزش  آموزش،  و  ورزش  معلولیت،  و  ورزشایی مانند  ه

انسجام  ( نبود  2018)  3لیندسی و داربی .  کنند خالصه می  اجتماعی  انسجام  و  ورزشنیز    و  صلح  و  ورزش

ها برای ایجاد توسعة پایدار می دانند. آن  های ورزشترین چالشسیاستی در ورزش را یکی از مهم

هایی هستند  ترین اولویتجمله مهممت، آموزش و صلح از طریق ورزش ازاعتقاد دارند که موضوع سال

های  کند که برنامه( بیان می2010)  دارند. کلتر  نیاز  پایدار  انسجام سیاست برای برقراری توسعة  به  که

از ورزش به وجودآمدن بهای وجود دارد که باعث  ست توسعه عنوان یک سیامحدودی برای استفاده 

از طریق ورزش، نادیدهدر راه توسعة  ترین مشکل  شود. بزرگای میمشکالت گسترده گرفتن  پایدار 

سازمان  اثرهای کالن  راهبردهای  در  ورزش  بیناجتماعی  ورزشی  امر  های  این  که  است    بهالمللی 

کوچکسازمان ورزشی  درهای  و  بهنتیجهتر  میجامعه    ،  تسری  کی نیز  و  دایمو  ( 2004)  4یابد. 

بهسیاست را  ورزش  در  مؤلفةگذاری  یک  یا   عنوان  فرصت  در  جامعه  ته  مهم  برای  ورزش  دیدبودن 

 
1. Richards 

2. Akindes & Kirwan 

3. Lindsey & Darby 

4. Dimeo & Kay 
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های  تواند باعث ایجاد تعارض، میکه مدیریت ورزش صحیح نباشدصورتیدانند و اعتقاد دارند درمی

د و  نژادی  تبعیض  تبلیغات  ضداجتماعی،  رفتارهای  این رگروهی،  که  شود  جامعه  گسستگی  نتیجه 

پایداری اقتصادی    در حوزة.  (2012  ،پایدار هستند )شولنکرف  در تضاد با اهداف توسعةمشکالت همگی  

خواهند. بعضی  ها را میرشد سریع و کاهش هزینهمدت بلند حامیان و سهامداران دراز طریق ورزش، 

معتقداز صاحب ورزش  هست  نظران  در  پایداری  که  نقشی  و  ماهیت  صنایع    کند،می   ایفاند  دیگر  با 

( مدعی هستند که 7200)  2برای مثال، اسمیت و وستربیک  (؛2009،  1متفاوت است )بابیاک و ولف

اهداف  طور مثبت بر  فردی است که بهشود و دارای عوامل منحصربهگسترده تعریف می  صورتورزش به 

توان در قالب مواردی ازجمله قدرت انتشار گذارد. این موارد را میهای پایداری اثر میو ماهیت تالش

بر    مثبت  مندی و جذابیت برای جوانان، اثرهایجمعی، قدرت ارتباطی زیاد، عالقه  های و توزیع رسانه

   .بخشی برای پایداری بیان کردسالمتی، تعامالت اجتماعی زیاد و آگاهی

از ورزش    3ماندال  نلسون   را  مردم  احساس و  شور که داندنظیری میآن را نیروی بی در تعریف خود 

 جملة در کنار    . این تعریف، نیست قادر کار این دادنانجام به دیگری عامل کهطوری به  ؛ انگیزاندبرمی

  در  [و]  دارد  را  جهان  تغییر  قدرت به این مفهوم که »ورزش،  2000در سال  مورد ورزش  در  اومعروف  

دهندة  تواند نشانمیها در سخن بزرگان است. و  ترین نشانهیکی از مهم  ،خندد« می  تبعیض  انواع  مقابل 

ای روشن  سجام اجتماعی، صلح، امید و آیندهای توسعه مانند انهترین حوزه مهم  نقش ورزش در توسعة

 ،است  احل اولیة خودمردر    ،پایدار از طریق ورزش  توسعةمطالعات    ازآنجاکه.  (2017  ،)شولنکرفباشد  

راهبردهای آن در  یمطالعات شدن  انجام ضرورت    امر  این.  است  بسیار مهم  هامورد رویکردها، موانع و 

برای از    ترجامع  ارزیابی   و  ترصحیح  اجرای  ،تردقیق  طراحی  ایجاد  امکان  تواند می  خودنوبة به ورزش 

در این مورد    گذاریسیاست  و   نظریه  های آن، شیوهو با بهبود    را فراهم کند   پایدار  دستیابی به توسعة

( با مرور مطالعات این حیطه 2017شولنکورف )  ،راستادرهمین  .(2012)شولنکورف،    را گسترش دهد

 توسعة   های پروژه  خاص   سازمانی   های جنبه  و   مدیریت  وتحلیلبه تجزیه   باید   دانشگاهیان که  معتقد است  

 بپردازند  ورزشی  توسعة  به  مربوط  موانع  و   راهبردها   خاص،   هایتاکتیک  ازجمله  پایدار از طریق ورزش،

 .است پایدار عةتوس در زمینة آینده هایپروژه از بسیاری زیربنای که

های متفاوتی  از دیدگاه  که  اندتوسعة پایدار انجام شده  و راهبردهای  موانع  هایی درمورددر ایران پژوهش

بررسی کرده  ها آن  باباییاندرا   .( بعد  2010فرد  از  توسعة(  موانع  به  اشاره می  فرهنگی  و  پایدار  کند 

 
1. Babiak & Wolfe 

2. Smith & Westerbeek 

3. Nelson Mandela 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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را از  فکری و فرهنگی ی و ضعف در سرمایةگرایهای هویتی، فقدان تفکر جمعآسیب همچون مواردی

گرایی،  عوامل بومی ( بر  2009)  بانی خوراسگانی و همکارانرداند.  فرهنگی می  موانع توسعة  ترین عمده

تفاوت مذهب اشاره میاجتماعی توسعة  -موانع فرهنگیبه عنوان    جنسیت و  . در بخش کنند پایدار 

یافت نشد که    ورزشی باشد   توسعة  زمینة  درپژوهشی  انجام شده  از طریق ورزش  تنها    پایدار  دو  و 

( به تأثیر 2012قاسمی و نظری )  کهصورتمشاهده شد؛ بدین  مطالعه حاضر  نزدیک به موضوع  پژوهش

( 2019)، نظری و شهبازپور  و کیانیورزش پرداختند  در توسعة  عنوان یک راهبرد  بههای گروهی  رسانه

 .  بررسی کردندعنوان یکی از راهبردهای توسعه را به گردشگری ورزشینیز 

در داخل  ای در زمینة توسعة پایدار از طریق ورزش،  توان دریافت که مطالعهمی  مرور پیشینة پژوهشبا  

به بحث موانع پرداخته   نیز  اندکشور انجام نشده است. حتی در مطالعاتی که خارج از کشور انجام شده

و ابتکارات کلی متکی بر پیشنهادهای سازمان  اغلب به موضوعات  نیز و در بحث راهبردها  است  شدهن

توجه به اهمیتی که ورزش در  ست که با  ا  حالیدر  کاف مطالعاتی  شاین  کید شده است.  ملل متحد تأ 

ورزش شناسایی پایدار از طریق    توسعةموانع  ، نیاز است  شد  یدار دارد و درمورد آن توضیح دادهپاتوسعة  

موانع    کردنرفطبر  راهبردهای و  شوند   پساین  ملی زمینهدر  و  بومی  شوند؛    نیز  ای  شناسایی 

پایدار    ه شناسایی موانع و راهبردهای توسعةب  ، کیفی  ایمطالعه عنوان  وهش حاضر بهپژدر  ،  اساسبراین

   .استشده پرداخته ش ورز ایران از طریق

 

 پژوهش  شناسیروش
 اجرای  روش  ثاز حی است. کیفی پژوهشی راهبرد، نوع از لحاظو  ، کاربردی  هدف   نظر  ازحاضر    پژوهش 

 نظریة ( بهره گرفته شده است. روش  هابرخاسته از داده گراندد تئوری )نظریة    رویکرد از پژوهش نیز

مربوط   1های متعددی است که در این پژوهش از رهیافت ظاهرشوندة شامل سبکها  برخاسته از داده

اثر گلیزر  نظران در خبرگان و صاحبپژوهش    جامعة  . استفاده شدها  ( برای تحلیل داده1992)  2به 

)توسع  توسعةحوزة   بود  ةپایدار  ورزش(  محیطی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  برای .  نداقتصادی، 

این   نفر  21  باپژوهش    اهداف  به  دستیابی اعضای هیئت)  نخبگان  از  ارشد در علمی،  شامل    مدیران 

بازیکنان گذشتة  مربیان ورزشی و شناسان خبره،  رهای ورزشی، کاوزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

پی  درپنج مرحلة اساسی و نه لزوماً پی  . اکتشافی انجام شد  مصاحبة  (پژوهشموضوع    تیم ملی آگاه از

آوری جمع  -2  کنندگان، انتخاب شرکت   -1عبارت بودند از:    ،استفاده شدند   هادادهکه در مسیر پردازش  

 پس از اجرای ارائة راهبردهای اجرایی.    - 5  و  هاوتحلیل یافتهتجزیه  -4ها،  سازی یافتهمنظم  - 3  ها،داده

 
1. Emergent 

2. Glaser 
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 نظرهای ها،مصاحبه و ویرایش اجرا از پس کهصورت اینبه  انجام شد؛  هایافته  لیتحلوه یتجزمصاحبه،  

تحلیل   کیفی  صورتبه  سپس بندی شدند وطبقه و کدگذاری یکسان، مفهومی هایگروه درمتفاوت  

ی  هاافتهید روایی و پایایی یبرای تأی  محوری انجام وصورت باز و  شدند. در این پژوهش، کدگذاری به

طور فعال حاصل ممیزی پژوهشی بهره گرفته شد. در این روش پایایی و پایایی به  راهبرد  از  پژوهش 

اشاره  به سازوکارهایی که از جانب داوران خارجی تأیید یا رد شود. ممیزی پژوهش  جای آنهب ؛شودمی

یند انجام  دقت علمی یک پژوهش، در طی فرا  جهیدرنتوایی و پایایی و  دارد که برای تضمین تدریجی ر

)تبحر   1ی ممیزی پژوهشی شامل حساسیت پژوهشگرهاراهبرد   نیترمهمد.  نشوپژوهش استفاده می

روش انسجام  کیفی(،  پژوهش(،  )همسو  2شناسیپژوهشگر  شیوة  عناصر  و  پژوهش  سؤال  بین  یی 

گمتناسب و  نمونه  تحلیل همبودن  و  دادهردآوری  برایهازمان  پایایی    ست که  و  روایی  به  دستیابی 

 . پژوهش حاضر این راهبردها رعایت شدند
 

 نتایج 
ی دارای سابقه و اطالعات  علمشود، هشت عضو هیئتمشاهده می  شمارة یککه در جدول  گونههمان

ورزشی، دو بازیکن گذشتة تیم ملی دارای  ن، یک مربی  های مرتبط با آدر زمینة توسعة پایدار و حوزه

ورزش و بدنی و علوم ورزشی، شش مدیر ارشد در وزارت  ارشد و دکتری تربیت تحصیالت کارشناسی

پژوهش را تشکیل  در این کنندگان مشارکت زشی و چهار کارشناس خبره،های ورجوانان و فدراسیون 

   دادند.
 

 کنندگان در پژوهشمشارکت های خالصه ویژگی -1جدول 

 تعداد  فعالیت حوزة ردیف 

 8 علمیعضو هیئت 1

 6 های ورزشی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مدیران ارشد ورزشی در  2

3 
بدنی و  ارشد و دکتری تربیتشناسیتیم ملی دارای تحصیالت کار   گذشتةبازیکن  

 علوم ورزشی 
2 

 4 کارشناس خبره   4

 1 مربی ورزشی  5

 21 جمع 

 
1. Investigator Responsiveness 

2. Methodological Coherence 
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مده آدستهبهای  سازی موانع توسعة پایدار از طریق ورزش، براساس دادهدر راستای شناسایی و مفهوم

اساس ها و برآن  از  برخی  بودنتکراری   به  توجه  با   . شد  شناسایی  اولیه  کد   484های اکتشافی،  از مصاحبه 

و با استفاده    کدها   بین  معنایی  و  مفهومی   قرابت  براساس  و شد    ایجاد  اولیه  مستقل  کد  47کدگذاری باز،  

شناسایی  پایدار از طریق ورزش    توسعة  عنوان موانعمقولة اصلی به  11،  محوریگذاری  از الگوی کد

   مدیریتی قرار داده شدند.-و قانونی اختیدانشی، زیرس-این موانع در سه طیف موانع ادراکی شد.

 
 

 پایدار از طریق ورزش  موانع توسعةمربوط به  هایو مقوله ، مفاهیمهاو فراوانی آن کدها -2جدول  

 فراوانی کد  ردیف  مفاهیم مقوله

ی
خت

شنا
ع 

وان
م

-
ی 

نش
دا

 

ضعف در سیستم 

 آموزشی

 13 های تخصصی و کاربردینشدن آموزشارائه 1

2 
برتری کمّیت در مقابل کیفیت )کاهش کیفیت 

 آموزشی( 
7 

 11 آموزشی و امور ورزشی نبود هماهنگی بین نظام  3

4 
های عمومی به افراد جامعه دربارة  نشدن آموزشارائه

 کارکردهای ورزش 
9 

5 
آموختگان رشتة  های تخصصی دانشسطح پایین آگاهی

 بدنی تربیت
8 

ضعف در  

گرایی در  تخصص

های  سازمان

 ورزشی 

 14 های ورزشی نبود نگاه تخصصی به مدیریت سازمان 6

 11 نبود نگاه علمی به امور ورزشی  7

8 
های علمی در  ندادن به نتایج مطالعات و پژوهشاهمیت

 ورزش 
12 

ناکافی از   شناخت 

های  ظرفیت

 ورزش 

 11 های ورزشیناآگاهی مردم از فواید و ظرفیت 9

10 
های ورزش در  نکردن از ظرفیتنبود شناخت و استفاده

 نظام سالمت کشور 
14 

 13 ناآگاهی برخی از مدیران ورزشی از کارکردهای ورزش  11

12 
ناآگاهی مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و طالب از  

 ها و کارکردهای ورزش ظرفیت
11 

13 
های ورزش در  ندادن به ظرفیتنبود شناخت و اهمیت

 توسعة گردشگری و اقتصاد
12 
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 پایدار از طریق ورزش  موانع توسعةهای مربوط به ها، مفاهیم و مقولهکدها و فراوانی آن  -2جدول ادامه 

 فراوانی کد  ردیف  مفاهیم مقوله

ی 
تار

اخ
 س

نع
موا

 

رشد نامتوازن در  

 های ورزش جنبه

 12 ای ها به ورزش قهرمانی و حرفهتوجه بیش از حد رسانه 14

15 
براساس  های ورزشی  سنجش عملکرد مدیران و سازمان

 میزان کسب مدال 
9 

 8 گرایی در ورزش مادی 16

 12 توجه صرف مدیران به ورزش قهرمانی  17

 8 نگاه محدود به ورزش تربیتی و همگانی  18

 12 نگری رویدادهای ورزشی سطحی 19

ضعف در توسعة  

های  زیرساخت

 ورزشی 

 13 نبود سیستم اطالعاتی و آماری در ورزش کشور  20

 9 های ورزشی کیفیت پایین زیرساخت 21

 9 های ورزشی پیشرفتهنشدن استادیومساخته 22

 5 های تمرینی ورزشی پیشرفتهنشدن کمپساخته 23

 6 خصوص در ورزش تربیتیکمبود اماکن ورزشی به 24

 8 ندادن اماکن ورزشی براساس آمایش سرزمین توسعه 25

مشکالت  

 اقتصادی

 9 نبود ثبات اقتصادی 26

 8 مشکالت ناشی از تحریم  27

 13 تورم  28

انسجام ناکافی  

های  سازمان

 ورزشی 

 7 های ورزشی کردن سازمانای عملجزیره 29

30 
های ورزشی ادارات و  نبود ارتباط کارآمد بین سازمان

 نهادهای گوناگون 
5 

 8 سازمان کاری و تکرار خدمات در چند موازی 31

 6 گیری در ورزش کشور وجود مراکز متعدد تصمیم 32

بودن  دولتی

 ورزش 

 16 سازی در ورزش نیافتن خصوصیتوسعه 33

 12 نبود حمایت از مراکز خصوصی در ورزش  34

 14 نشدن از ظرفیت بخش خصوصی در ورزش استفاده 35

 7 نشدن از ظرفیت داوطلبی در ورزش کشور استفاده 36

 6 های ورزشی غیردولتینبود رسانه 37
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 پایدار از طریق ورزش  موانع توسعةهای مربوط به ها، مفاهیم و مقولهکدها و فراوانی آن  -2جدول ادامه 

 فراوانی کد  ردیف  مفاهیم مقوله

ی
نون

 قا
نع

موا
-

ی
ریت

دی
م

 

های بیش  دخالت

از حد سیاسیون  

 در امور ورزش 

 13 های ورزشی اعمال نفوذ بیش از حد دولت در سازمان 38

39 
های  گیری در سازمانضعف در استقالل مالی و تصمیم

 ورزشی 
14 

 13 دخالت بیرونی در امور جزئی و تخصصی ورزش  40

فساد مالی و  

 اخالقی در ورزش 

 11 های ورزشی ها و سازمانوجود فساد مالی در باشگاه 41

 8 بندی تبانی، خرافات و شرط 42

 11 وجود فسادهای اخالقی در بین ورزشکاران 43

 9 های ورزشی آشوبگری در استادیوم 44

نبود  

 ساالری شایسته

 11 های ورزشی کارگماری افراد ناالیق در سازمانبه 45

 13 انتخاب مدیران و کارکنان براساس روابط  46

 13 معیارهای علمی و تخصصی توجهی به بی 47

 

الگویمفاهیم و مقوله گیریشکل و کدها بندیدسته و ها کدگذاری تکمیل و اتمام از پس موانع  ها، 

شمارة یک تدوین شد که در برگیرندة سه مفهوم اصلی   شکل صورت ، به پایدار از طریق ورزش  توسعة

 فرعی است.   مقولة 11و 

 

 
 پایدار از طریق ورزش  توسعةموانع  الگوی -1شکل 

 

بخش توسعة  در  ورزش،    راهبردهای  از طریق  بهپایدار  اطالعات  مصاحبه دستبراساس  از  های  آمده 

 مستقل  کد   35  ،این کدها   از  برخی  بودنتکراری   به  توجه  با.  شد  شناسایی  اولیه  کد   383  شده،انجام

تقویت آم  مفهوم )توسعة  10کدها،    بین  معنایی   و   مفهومی  قرابت   براساس  وشد    ایجاد  اولیه وزش، 
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ری، ترویج اقتصاد مقاومتی،  محوهای ورزشی، استراتژیی، توسعة رسانه گرایدیپلماسی ورزشی، تخصص

میزبانی رویدادهای ورزشی و توسعة ورزش( شکل گرفت   های ورزشی،د زیرساخت سازی، بهبوخصوصی 

بندی ساختاری و عملکردی ورزش طبقه -ارتباطی، اقتصادی-راهبردهای ادراکیاصلی    که در سه مقولة

 د.  ش
 

 پایدار از طریق ورزش  های مربوط به راهبردهای توسعةها، مفاهیم و مقولهکدها و فراوانی آن  -3جدول 
 

 فراوانی کد  ردیف  مفاهیم مقوله

ی
راک

 اد
ی

ها
رد

هب
را

-  
ی

اط
رتب

ا
 

 توسعة آموزش 

 9 های تخصصی و کاربردیارائة آموزش 1

 8 بهبود کیفیت آموزش در مراکز آموزشی  2

3 
ای با تعامل مراکز آموزشی و نهادهایی  های حرفهارائة آموزش

 اجرایی 
10 

تقویت دیپلماسی  

 ورزشی 

4 
  در المللبین ارتباطات تقویت  و های صلحگفتمان  تقویت

 ورزشی-های فرهنگیجشنواره و مسابقات 
13 

5 
 و  مسابقات میادین، در  ورزشی دیپلماسی تقویت

 ای قاره و جهانی  ورزشی  های جشنواره
14 

6 
المللی در ورزش با استفاده از  های بینکسب کرسی

 های بالقوة ورزشی ظرفیت
12 

 6 المللبین  امور در ورزش دقیق گذاریسیاست 7

 گرایی تخصص

 9 نگاهی تخصصی به مشاغل کلیدی در ورزش 8

 17 استفاده از تجارب علمی و تخصصی 9

 13 کارگماری افرادساالری در بهشایسته 10

های  توسعة رسانه

 ورزشی 

 7 های ورزشی به اشاعة مفاهیم اخالقی در ورزش ترغیب رسانه 11

12 
تدوین قوانین و معیارهایی در راستای نحوة پوشش تمامی  

 های ورزشی ها و فعالیتجنبه
8 

 6 توسعة فضای مجازی سالم در ورزش  13

 16 ها های همگانی ورزشی در رسانهارائة آموزش 14

 محوری استراتژی

 8 کردن اهداف کالن توسط شورای عالی ورزش مشخص 15

 11 ارائة برنامة جامع و عملیاتی  16

 8 های ورزشی کشور بهبود ارتباط بین سازمان 17

18 
سازمان ورزشی در راستای  کردن وظایف هر مشخص

 دستیابی به اهداف توسعة پایدار توسط شورای عالی ورزش 
9 
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پایدار از طریق  های مربوط به راهبردهای توسعةها، مفاهیم و مقولهکدها و فراوانی آن -3جدول ادامه 

 ورزش 

 فراوانی کد  ردیف  مفاهیم مقوله

ی
اد

ص
اقت

ی 
ها

رد
هب

را
 - 

ی 
تار

اخ
س

ترویج اقتصاد   

 مقاومتی

 8 توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی در ورزش کشور  19

 15 های ورزشی کشور از تولیدات داخلی استفادة سازمان 20

 8 توسعة سیستم بازپروری و استفادة دوباره برقراری و  21

22 
کردن معیارهای رعایت الگوی صحیح مصرف در  مشخص

 اماکن ورزشی 
11 

 سازی خصوصی

23 
گذاری بخش خصوصی  جلب مشارکت عمومی و سرمایه

 ها برای تقویت زیرساخت
13 

 19 سازی در ورزش حمایت از خصوصی 24

 11 وکارهای ورزشیاندازی کسبراهتسهیالت در  25

 14 کردن نهادهای دولتی ورزشی کوچک 26

ش 
رز

ی و
رد

لک
عم

ی 
ها

رد
هب

را
 

های  بهبود زیرساخت

 ورزشی 

 10 ساخت و تجهیز اماکن ورزشی پیشرفته  27

 6 صرفه بازسازی اماکن ورزشی به 28

 8 مدیریت مناسب اماکن ورزشی 29

میزبانی رویدادهای  

 ورزشی 

 12 میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی  30

 14 های ورزشی میزبانی از جشنواره 31

 توسعة ورزش 

 18 توسعة گردشگری ورزشی  32

 7 های همگانی و تربیتی توسعة ورزش 33

 9 توسعة ورزش بانوان  34

 16 های بومی و محلی احیای ورزش 35

 

پایدار از طریق ورزش نمایش داده شده است. این الگو    راهبردهای توسعة ، الگویشمارة دودر شکل  

ها و تعیین ارتباط  مفاهیم و مقوله گیریشکل کدها، بندیها، دستهکدگذاری تکمیل و اتمام از پس

فرعی    مقولة  10از سه مفهوم اصلی و  تدوین شده است که    انتخابیاز طریق کدگذاری  ها،  بین آن 

 است.  شده ل یتشک
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 پایدار از طریق ورزش  وسعةراهبردهای ت الگوی -2شکل  

 

 گیریبحث و نتیجه 
تربیت و  میورزش  باشند؛  توانبدنی  داشته  کشور  پایدار  توسعة  راستای  در  مهمی  کارکردهای  ند 

موجود   موانعشده و  راهبردهای تدوینشناسایی  به    کارکردهادستیابی به این    برای  همواره  ،حالبااین

است پژوهش  که  نیاز  شد  در  پرداخته  موضوع  دو  این  به  دراینحاضر  براساس.   اطالعات   راستا، 

  بین  معنایی  و  مفهومی  قرابت  براساس  وشد    ایجاد  اولیه  مستقل  کد  47،  این پژوهش  از  آمدهدستبه

به  11کدها،   اصلی  شدند  مفهوم  شناسایی  موانع  در )ضعنوان  ضعف  آموزشی،  سیستم  در  عف 

سازمانتخصص  در  شناختگرایی  ورزشی،  ظرفیت  های  از  ورزشناکافی  در های  نامتوازن  رشد   ،

زیرساخت جنبه  توسعة  در  ضعف  ورزش،  مشکالهای  ورزشی،  ناکافی  های  انسجام  اقتصادی،  ت 

ای بیش از حد سیاسیون در امور ورزش، فساد مالی  هزش، دخالت بودن ورهای ورزشی، دولتیسازمان

دانشی،  -مقولة موانع ادراکیاین موانع در سه  ساالری(. سپس،  ی در ورزش، و نبود شایسته و اخالق

 . مدیریتی قرار داده شدند- و قانونی زیرساختی

ها  که از کدگذاری دادهاولین موانع  اول، شامل سه مفهوم بود.    دانشی به عنوان مقولة-موانع شناختی

ضعف در    همسو با این پژوهش،   بسیاری از مطالعاتضعف در سیستم آموزشی است.    ، دست آمدهب

مهم یکی  را  توسعةآموزش  کارکردهای  موانع  می  ترین  میهب  دانند. پایدار  دورهنظر  وجود  های  رسد 

ارتباط با توسعة  آموزشی، دروس و پایدار و مسائل مربوط به آن در مدارس و    واحدهای درسی در 
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دومین   عنوانبه  گراییتخصص  ضعف درکند.    جبرانحدود زیادی  تواند این ضعف را تا ها میدانشگاه

نبود   است.  شده  بیان  پایدار  توسعة  کارکردهای  برای  علمیمانع  سازم  نگاه  ورزشی اندر  و    های 

های مربوط به  ترین ضعفاز مهم  ، پایدار  های مرتبط با ورزش و توسعةزمینهدر  اهمیتی به مطالعات  بی

  های مرتبط باحوزهبرخی  این مانع در  ،  های پژوهشهمسو با این یافته.  گرایی هستندبخش تخصص

(،  2015،  2کشاورزی )سزازسکی و آمبروزی ،  (2017،  1پایدار مانند گردشگری )روماوو و نیوتس   توسعة

( نیز بیان شده  2017زیست )مایز و جاکوبز،  محیط( و  2017و همکاران،    3روستایی )سپیلوفا   توسعة

پایدار را   های مربوط به توسعةگرایی در زمینه( تخصصی2006)  4است. در زمینة ورزشی نیز لوالند 

این    بین  زرگ برای ارتباطتواند مانعی بداند که در نبود آن میمی های المپیک  یکی از ملزومات بازی

تواند مانع توسعة پایدار  میدر مقولة اول  یکی دیگر از موانعی که  وجود آید.  هپایدار ب  ها و توسعةبازی

 5زو هیل  گرگینوف،  در تأیید این یافتهشناخت کافی از ظرفیت ورزش است.  ورزش شود، نبود    از طریق

لندن های المپیک  ظرفیت های ورزشی در بازیترین  مهمبه تحلیل  پایدار،    ( با تأکید بر توسعة2008)

را   آینده از طریق ورزش  توسعة  ،ها بیان کردند که نبود شناخت کافی از این ظرفیتها  پرداختند. آن

   .رساندممکن نمیمیزان  بیشترینبه 

این مقوله شامل پنج مفهوم بود که   ساختاری بود.موانع مقولة دوم   های پژوهش حاضر،براساس یافته

مطالعات    شود. بحث می  های ورزشینامتوازن جنبه  توسعةهای ورزشی و  زیرساخت  دربارة   ها آن  بیناز  

لعاتی بودند که همسو جمله مطا( از2015)  7آبسالیاموف   ( و2012)  6لئوپکی و پرنت (،  2006لوالند )

های ورزشی زیرساختپایدار تأکید داشتند.    های ورزشی برای توسعةتبر زیرساخحاضر    با پژوهش

میزبانی رویدادهای در    خصوصبهنیازها و پیامدهای ورزشی  ترین پیشترین و برجستهیکی از متداول

 د نبرای کشور میزبان سود دار  ها بعدو سال  های هنگفتی هستنداند که دربردارندة هزینه بزرگ ورزشی 

-مواردی هستند که میها و ... ازجمله ها، جاده ها، اماکن، استادیوم، هتل مپک.  (2015)آبسالیاموف، 

کند.  ها کمک شایانی به توسعة پایدار میوجود آنهای المپیک باشند و  ش و بازیند منتج از ورزنوات

پایدار از طریق ورزش    مانعی برای توسعة  عنوانبه رشد نامتوازن ورزش است که    ،این مقولهدیگر  مفهوم  

به ورزش قهرمانی  ها  ها و رسانههای حاکم بر ورزش، دولتنهاد  . توجه بیش از اندازةمطرح شده است

هایی مانند کاهش ورزش همگانی و تنزل  تواند آسیبوبرق ورزش میبخش پر زرق عنوان  بهو مدال  

 
1. Romão & Neuts 

2. Czyżewski & Smędzik-Ambroży 

3. Šipilova 

4. Loland 

5. Girginov & Hills 

6. Leopkey & Parent 

7. Absalyamov 
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های توسعة پایدار مانند  تواند برخی از شاخصنهایت میکه در  داشته باشددربرکیفیت ورزش تربیتی  

   .(2017، 2پنگ انگ و ژ؛ 2015، 1نگ)ژ آموزش اجتماعی از طریق ورزش را تهدید کند سالمت و 

الت ساالری، دخدیریتی است که شامل سه مفهوم نبود شایسته موانع قانونی و مسومین و آخرین مقوله  

( ازجمله  2010)  3بلک   و  (2008گیرگینوف و هیلز ) های  پژوهش.  شودسیاست و فساد در ورزش می

ترین عوامل  سیاست و دیپلماسی ورزشی را یکی از مهم  رضحا  العةطهایی بودند که همسو با م پژوهش

مانعی بزرگ برای این امر مهم    که درست اجرا نشود،صورتیدانند و درتوسعة پایدار از طریق ورزش می

ترین موانع را یکی از مهم  یعنی فساد در ورزش  ،دیگر مفهوم این پژوهش  ( نیز2016)  4لمک است.  

از    توسعة با  ورزش می طریق  پایدار  نشانه داند که  را  اهداف کالن  تمامی  اصطالح »کشتن ورزش« 

بزرگ در  می تردید  ایجاد یک  و  ماهیت درستکاری  به  لطمه  ورزش،  به  بدبینی  گیرد. فساد موجب 

که از عناصر مهم برای دستیابی به  شود  ها مینفعان ورزشی مانند حامیان مالی، هوادارن و رسانهذی

  توسعه هستند.

  از  آمدهدستبه  اطالعات  عاملی کلیدی است. براساسای رفع موانع، اتخاذ راهبردهای مؤثر  در راست

 مستقل  کد 35  ،بدنی  تربیت  و  ورزش  کارکردهای  تحقق  این پژوهش در راستای شناسایی راهبردهای

وزش، تقویت  آم  اصلی )توسعة  مفهوم  10کدها،    بین  معنایی  و  مفهومی  قرابت  براساس  وشد    ایجاد  اولیه

ری، ترویج اقتصاد مقاومتی،  محوهای ورزشی، استراتژیگرایی، توسعة رسانه دیپلماسی ورزشی، تخصص

عنوان ورزشی، میزبانی رویدادهای ورزشی و توسعة ورزش( به  هایسازی، بهبود زیرساختخصوصی 

. این  ایران شناسایی شد  پایدار  توسعة  راستای  در  بدنی تربیت  و  ورزش  یکارکردها  تحقق  راهبردهای

ساختاری و راهبردهای  -ارتباطی، راهبردهای اقتصادی-مقولة راهبردهای ادراکیسه  در  مفاهیم اصلی  

مورد برخی زیاد پژوهش در این بخش، در ادامه درهای  یافتهتوجه به  با    .قرار گرفتندعملکردی ورزش  

 شود.  میبحث آمده )ترجیحاً براساس فراوانی تکرار( دستهترین راهبردهای باز مهم

بهخصوصی  دادهسازی  پرتکرارترین  کد عنوان  بین  در  شدهها  استخراج  که    19،  های  دارد  فراوانی 

همسو با این  .  برد از دیدگاه متخصصان برای توسعة پایدار استترین راهنوعی مهمتوان گفت بهمی

سازی در ورزش را موجب ایجاد فضای ( نیز خصوصی2018خانی )مغانی و قرهمحمدی    هش،یافتة پژو

  تواند توسعة دانند که از این طریق میاد فضای کارآفرینی در ورزش میبتی، ثبات اقتصادی و ایجرقا

ل  سازی در قالب اصهمراه داشته باشد؛ البته بر سیاست خصوصیتصادی و اجتماعی برای کشور بهاق

 
1. Zheng 

2. Zhang & Peng 

3. Black 

4. Lemke 
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از سال    44 اساسی،  از سیاستبه  1368قانون  یکی  تعنوان  تأکید شده های  اکبر،  )علیاست    وسعه 

های پژوهش  توسعة گردشگری ورزشی از دیگر داده  نیست.  که ورزش نیز از این قاعده مستثنا  (2003

با   که  به  18بود  توسعةعنوفراوانی  در  مهم  راهبردهای  از  یکی  بود.   ان  شده  بیان  مطالعات   پایدار 

ترین از مهم(  2019کیانی و همکاران )  ( و2017راماوو و نتوس )  ،(2016)  2(، سُبری2013)  1رادیسچی 

مطالعاتی بودند که بر گردشگری ورزشی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه تأکید دارند. گردشگری 

ای با  اشتغالورزشی  اقتصادی،  رونق  و  چرخه  زیرساختزایجاد  توسعة  و  ی،  اجتماعی  ارتباطات  و  ها 

ستفاده از تجارب علمی و تخصصی  ا  پایدار یک جامعه خواهد داشت.  ای در توسعةنقش بالقوه  ، فرهنگی

-عنوان یکی از مفاهیم تخصصفراوانی( به  17های پژوهش )راهبرد پرتکرار در داده   سومینعنوان  به

گرایی مدیران را یکی ، تخصصفتة پژوهشنیز در تأیید این یا( 2016علمدار ) .رایی موردتوجه استگ

-تخصصی و به دور از سیاست  هایبا تصمیم  و مدیرانداند  پایدار می  های توسعةدترین راهبراز مهم

ترین کدهای  ها نیز از مهمرسانه  از  همگانی ورزشآموزش  این امر باشند.    کنندةتوانند تسهیلزدگی می 

های گروهی یکی از راهبردهای توسعة قولة رسانهدر م  فراوانی  16این پژوهش است که با  شده در  ارائه 

است که  .  پایدار  داشت  توجه  یباید  ورزش  مهمآموزش  از  استکی  توسعه  راهبردهای  در   ترین  که 

ورزش    ها را در مسیر توسعةرسانهنقش    (2012قاسمی و نظری )  اشاره شده است.  مطالعات به آن

،  دهند اختصاص می  هابا توجه به زمان زیادی که عموم جامعه به ارتباط با رسانه  .دانندمی نشدنانکار

-های مجازی مانند شبکهرسانهن، رادیو، جراید و  وهای گروهی مانند تلویزیرسد نقش رسانهنظر میبه

تولیدات داخلی یکی دیگر از استفاده از    های اجتماعی و اینترنت در این زمینه بسیار چشمگیر است.

اقتصاد مقاومتی    دار از طریق ورزش بود که در مقولةپای   های پژوهش در بخش راهبردهای توسعةیافته

اقتصاد  »  ها و فشارهای خارجی، واژةخاطر شدت تحریمهیک دهه است که ب  نزذیک بهقرار گرفت.  

ها بر آن  های کلی در اغلب حوزهایران است و سیاست  « جزو جدانشدنی از اقتصاد و توسعةمقاومتی

که مسلم    استزدایی و ترمیم ساختارهای اقتصادی  سازی، بحران پی مقاومند. این مفهوم درتأکید دار

همسو با این یافته،  (.  2015اصول آن است )میالنی،  ترین  تکیه بر تولیدات داخلی یکی از مهم  است

اقساز( ارکان پیاده2018جوانی ) کند که تولیدات داخلی به تصاد مقاومتی را در ورزش بیان میی 

حمایت از ( نبود  2018راستا نیز خزایی و همکاران )درهمین  .های آن استی از زیرمجموعه نوعی یک 

  دانند. سازی اقتصاد مقاومتی در مسیر توسعه میهای پیادهتولیدات داخلی در ورزش را یکی از چالش

داخلی کاال    در ورزش  تولیدات  مانند  تولیدات محسوس  مانند خدمات ورزشی  شامل  نامحسوس  یا 

های ملی و رویدادهای داخلی ازجملة این تولیدات است. تجهیزات ورزشی، ورزشکاران، مربیان، ورزش

 
1. Radicchi 

2. Sobry 
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به  مضاعف، اثرپذیری از تهدیدهای خارجی را  ند با تقویت حس خودباوری و انگیزةتوانکه می هستند

 تبیین کنند.  اقتصادیهای عنوان یکی از حوزهرا به در ورزش توسعة پایدار  و برسانند حداقل 

شدن  باید گفت با وجود انجام  ،دانستیممی  در بیان آنچه درمورد موضوع پژوهشو    عنوان بخش پایانی به

یا گردشگری،  های گروهی  مانند رسانه  پایدار   توسعةهای ورزشیِمحدود در زمینه  هایبرخی پژوهش

عه پایدار از طریق ورزش توس  ی کلی و فراگیر را در زمینةکه بتواند دیدگاهوجود نداشت    پژوهشی

های  لزوم توجه به شاخص  اند وانجام شده  خارج از کشوردر  که این مطالعات اغلب    ویژهبه  ارائه دهد؛

 رسید. نظر میکامالً ضروری بهها  بندی آن ارچوبملی و بومی در چ

 پایدار از طریق ورزش   حیطة توسعة  در  ی جدید  حاضر چه دانشاینکه پژوهش    توضیحدر    ،همچنین

 راستای   در  بهترهرچه   گذاریسیاست  و  ریزیبرنامه  منظوربهکلی  صورتهباست، باید گفت    ه دادهرائا

ارائة موجود و    موانع  پایدار کشور، شناسایی  توسعةمنظور  به  بدنی تربیت   و  ورزش  کارکردهای  تحقق

تالش  در این زمینه    پژوهش این    در  است که  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زمینه  این  در  راهبردهای کلی 

ارائة با  پژوهش،  این  در  است.  و    شده  مقولة کلی  در  بندیمفهوم دسته   11سه  و  بخش  شده  موانع 

پایدار از طریق ورزش،   راهبردهای توسعةشده در  بندیدسته مفهوم    10، سه مقولة کلی و  همچنین

ارائة  عالوه صاحبیمشخطبر  دیدگاه  از  کلی  فرصتهای  متخصصان،  و  مطالعات  دادن  انجام  نظران 

 مهیا شده است. مند عالقههای ذکرشده نیز برای پژوهشگران بیشتر در زمینه

 

 تشکر و قدردانی 
  رو،ی و علوم ورزشی استخراج شده است؛ ازاین بدناز طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه تربیت این مقاله

یند پژوهش  های این پژوهشگاه و از همة افرادی که در فرادانند از حمایتنویسندگان بر خود واجب می

 تشکر و قدردانی فراوان کنند.  اند، همکاری داشته
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Abstract 
The purpose of this study was to qualitatively analyze sustainable development through 

sport and identify its barriers and strategies. The method of the present study was 

qualitative research in terms of purpose and type of strategy which used the grounded 

theory approach to present the results. The research participants included 21 elites 

(including faculty members, senior managers in the Ministry of Sport and Youth and 

Sports Federations, experts, sports coaches and former national team players). The data 

were collected through exploratory interviews. The criterion for completing the data 

collection was theoretical saturation. In order to data analysis, Glaser's (1992) Emergent 

approach was used and this process was performed through three open, axial and selective 

coding processes. In examining the barriers to sustainable development through sport, 47 

independent codes and 11 concepts that formed three general categories (cognitive-

knowledge, structural and legal-managerial barriers) were identified and classified. Also, 

in the Strategies 35 codes and 10 concepts were extracted and categorized into three 

general categories (Perceptual-Communication, Economic-Structural, and Functional 

Strategies). The results of this study can be taken into consideration in the macro planning 

of the country as well as the development plans of the sports sector. Also, by focusing on 

removing the barriers and adopting strategies derived from this research, we can pave the 

way for achieving the country's sustainable development goals.  

 

Keywords: Development Barriers, Development Strategies, Sustainable Development, 

Sport. 
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