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 یبر مبنا یرشد و توسعه ورزش قهرمان هایچالش یهدف از پژوهش حاضر، بررس
با  یفیپژوهش با استفاده از روش ک نیو ارائه راهکارها است. ا نیسرزم شیآما

 و خبرگان که با استفاده دینفر شامل اسات 31با  افتهیساختار  مهین یهاانجام مصاحبه
 آوریجمعهدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش  یرگیاز روش نمونه

 ییروا سیربر ایبرباز بود.  یهاو مصاحبه نیشیپ یهاپژوهش مطالعه ت،طالعاا
 نظریه متنو  ئهارا نکتکنندگارمشا ایبررا  هشوپژ یهاافتهی ،ییو محتوا یصور

. در جهت سنجش اعتبار، انتقال شد لعماها اآن اتنظر نقطهو  مطالعهها آن توسط
 توسط نظریه متنو  ئهارا نکتکنندگارمشا ایبررا  هشوپژ یهاافتهی ،یریپذدییو تأ

اعتماد،  تیقابل ی. روش مورد استفاده براشد لعماا نهاآ هایدیدگاهو  مطالعهآنها 
 88/0 یتوافق درون موضوع زانیم نیانگیبود. م یروش توافق درون موضوع

مفهوم  33که در قالب  استمورد  33باز  یتعداد کدها هاافتهی یگزارش شد. بر مبنا
گرفتند. عوامل   یجا یشاخص اصل 5هم در قالب  میشد. مجموع مفاه یبنددسته

 یهابه عنوان چالش نیسرزم شیمرتبط با نظام آما لئو مسا یتیریمد ،یطیمح
 نیهمچن .شدند ییشناسا ینیسرزم شیآما یبر مبنا یرشد و توسعه ورزش قهرمان

ثر مؤ یهایاستراتژ ،یبانیو پشت تیو عامل حما عهو توس قیتحق ستمیس یبرقرار
 انیب دیبا انیاست. در پا ینیسرزم شیآما یبر مبنا یورزش قهرمان تیتقو یبرا

به  دیبا نیسرزم شیآما یبر مبنا یتحقق توسعه ورزش قهرمان ینمود در راستا
 ینارا بر مب یتوسعه ورزش قهرمان یزیرتوجه نمود و برنامه یمختلف یهاشاخص

 انجام داد. نیسرزم شیآما

 

 ها واژهکليد 
 .نیسرزم شیآما ،یتوسعه، ورزش، قهرمان

The purpose of the present study is to examine the challenges 

of developing and developing championship sport based on 

land preparation and strategies. This qualitative study was 

conducted through semi-structured interviews with 16 

people including professors and experts who were selected 

by purposeful sampling method. The state-of-the-art method 

was previous research articles and open interviews.To 

examine the face and content validity, they presented robust 

findings to their clients and analyzed their findings and their 

views. In order to assess validity, transferability, and 

verifiability, they presented strong findings to the 

participants and tested their theory and their opinions. The 

method used for reliability was the in-house agreement 

method. The mean of intra-subject agreement was reported 

to be 0.88. According to the findings, there were 43 open 

source codes that were categorized into 14 concepts. The 

concepts were grouped into five main indicators. 

Environmental, managerial and land use planning issues 

were identified as challenges for the development and 

development of championship sport based on land use 

planning. Establishing a R&D system and supporting and 

support strategies are effective strategies for enhancing 

championship-based sport. Finally, it should be noted that in 

order to achieve the development of championship sport 

based on land planning, different indicators should be 

considered and planning of development of championship 

sport based on land planning. 
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 همقدم
 اردیلیم 500بالغ بر  یبا ارزش یتجارت جهان کیامروزه ورزش به 

 ،یاگسترده از ورزشکاران حرفه یادالر بدل شده که مجموعه
ه مندان بعموم عالقه ،یورزش زاتیتجه دکنندهیتول یهاشرکت
 یاسپانسر و حام یهاشرکت یو حت یمسابقات ورزش یتماشا

 (.3318 ران،ی)کانون پتنت ا ردیگیمسابقات را در برم
 تیاهمی هاکه صنعت ورزش برای همة حکومت ایبه گونه

 است، چرا که با استفاده از ورزش اهداف گوناگونی افتهیدوچندان 
فرهنگی، رفاهی و سالمتی  اسی،یبهبود اقتصادی، س ریدر مس

 حیو ساختاری صح تیرمدی وجود صورت در و شوددنبال می
امروزه  گر،یکرد. به عبارت د دایاهداف دست پ نای به توانمی
شدن صنعت ورزش، به عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد  ریفراگ

مطرح است  رهیاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غ اسی،یس
 تیشدن ورزش و اهم ریفراگ نیو ا( 3311 )سجادی و همکاران،

 هیرا از ناح یتوجه فراوان ،یالمللنیآن در مناسبات ب گاهیجا
زشکاران نخبه در سطح ور تیموفق جستجوی در که هادولت

خواهان مشارکت آحاد جامعه خود در ورزش  ایو  یالمللنیب
ساخته است  دهیپد نیهستند، متوجه ا

(Phillips&Newland, 2014 و همکاران،  ینیو حس
ار ابز نیعوامل مؤثر در رشد و توسعة ا نیی. لذا لزوم تب(3311

ا مؤثر کشوره کیاستراتژ هایاستیبه اهداف و س لنی در تواندمی
  (.3311واقع شود )سجادی و همکاران، 

ر عالوه ب یورزش یالمللنیب نیادیکشورها در م تیموفق
 هاییاز ثبات و توانمند ینماد ،یو اقتصاد یاجتماع راتیتأث

از علل  یکیو  شودیجانبة آن کشورها محسوب مهمه
از  ،یاو حرفه یمانکشورها در ورزش قهر یباال گذاریهیسرما

 . (3311و همکاران،  ینیحس ردگییمورد نشأت م نیا
با توجه به مطالعات مطلوب صورت  یالبته در عصر کنون

گفت برای رشد و توسعه  دیبا یورزش قهرمان نهیگرفته در زم
 که با توجه به چرا ستنی هاواژه رییبه تغ ازین یورزش قهرمان

و  همگانیورزش ) بندیمیبه دو نوع تقس ؛یکارشناس دگاهید
 ینوع گراییاینکته که اصوالً حرفه نیو توجه به ا ی(قهرمان

 ایواژه حرفه ینیگزیجا باشدیورزش م هایرساختیدر ز دگاهید
موجود ورزش  طیرا در شرا ریییاساساً تغ قهرمانی ورزش جایهب

 یقهرمانتوسعه ورزش  یکند و آنچه در راستاینم جادیکشور ا
 نیموجود در ا هایچالش به ایاست نگاه حرفه تیحائز اهم

 ینوع گذشته هایدر دهه .باشدیدر رفع آن موارد م یو سع ریمس
 انیدر م یورزش قهرمان تیدربارۀ ارزش موفق ارییهوش شیافزا

 هاتیموفق نای موارد، اغلب در. است داده رخ هاکشورها و دولت
 از یابه گستره دنیکمک برای رس در هاآن تیبا توجه به ظرف

 اندارزشمند شناخته شده یمنبع یرورزشیو غ ورزشی اهداف
 (.3313 پور،جوادی)

مشخص  یورزش هایشاخص یبا توجه به برخ رانیدر ا
و از  ستین کسانینقاط کشور  یتوسعه ورزش در تمام شودیم

 سعهوت جتاًنتی و ورزش توسعه امر در هااستان هیکل هایتیظرف
ه توسع یله مهم در ناهمگنأنشده است. مس برداریکشور بهره

از عدم  یناش یورزش هاییورزش کشور عالوه بر نابرابر
مناسب منابع و امکانات، وجود  عیو عدم توز یاقتصاد یهاتعادل

امر  نیا(. 3315 ،یاست )اوجاق یزریساختار خاص نظام برنامه
قرار  ی(، مورد بررس3319و همکاران ) نژادیدر پژوهش رمضان

ها نکه در اغلب استا افتندیخود در قیدر تحق شانیگرفته شد. ا
و امکانات در سطح نسبتاً  هارساختیو ز یابعاد منابع انسان

و محروم،  افتهیدر سطح نسبتاً توسعه یبُعد توان رقابت افته،یتوسعه
و آموزش در سطح  یورزش یدادهایرو یزبانیم ،یلابعاد منابع ما

محروم قرار  اریدر سطح بس یورزش یهاتیمحروم و بُعد موفق
محققان نشان داد تمام ابعاد  نیا یهاافتهی گریداشتند. بخش د

 یرویپ رامونیمرکز پ ةتوسع یاز الگو یورزش قهرمان ةتوسع
منابع  و اناتنابرابر امک عیالگو در توز نیا یریکارگ. بهکندیم

 ادیو شکاف ز یورزش قهرمان ةسطوح توسع سبب تفاوت یمال
ه کشور شد یهااستان یورزش قهرمان یافتگیدر سطح توسعه

 ،یاجتماع-یاسیاز عوامل س یو بازتاب ندیبرآ هاینابرابر نیاست. ا
 یهایگذاراستیو س ییفضا یزیرنظام برنامه یهایینارسا

 کشور، نبود توجه به ةکپارچی تیریبه مد یتوجهینادرست، ب
اد ابع یمتول یهاسازمان یها و فقدان هماهنگاستان یهاتیظرف

 مختلف توسعه است.
 اندشده دهیچیپ یامروز، به حد اداری مؤسسات و هاسازمان

 اتیامکان ادامه ح قیدق هایریزیبرنامه به اقهدام  بهدون  کهه 
 تند؛سین یاز این مقوله مسهتنن  زین یورزشه  هایندارند. سهازمان 

 یهمانند هر سازمان دیگر یورزش هایدر سهازمان  ریزیبرنامه
 ت،قی. در حقرودیمدیریت به شمار م ةفوظی ترینبه عنوان مهم

 ةتا اهداف هم شودیباعث م یورزش سازماندر یک  ریزیبرنامه
به  یابیدسهت  ۀشهده و نحو  نییتع یگروه هایو تالش هاتیفعال

 (.3315، اندام و همکاران)د شو ریزیآن اهداف طرح
که توسهههعه ورزش  اندافتهیکشهههورها در گر،یبه عبارت د 

بدون  آن میمستقریو غ میمستق یایاز مزا یرگیو بهره یقهرمان
ر ر بمؤثمناسب و توجه به عوامل  گذاریاستیو سه  یزریبرنامه
  (.3313 و همکاران، یمظفر) ستین سریآن م

 یاستان هایکاهش تفاوت ةالزم زین رانیرو در کشور انیاز ا
و  ایقهمنط یزریتوجه به برنامه ،یورزش یافتگیاز لحاظ توسعه 

 ررابفرصت ب جادیمتعادل و متوازن در ا هایاستیاز س یرویپ
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 شیآما هایبرنامه یو اجرا هیکالم ته کیمنابع و امکانات و در 
 . باشدیم نیسرزم یورزش

برنامه توسعه بلندمدت است و اساس  کی 3نیسرزم شیآما
 لیدر کشورها را تشک ایو منطقه یمل هاییزریانواع برنامه

 نیدارتریو پا نتریعادالنه ن،تریبه مطلوب ،یعبارت. بهدهدیم
و  یعیو منابع طب هیسرما ،یتیلفه مهم جمعؤسه م که ینشیچ

برنامه  آورند،یوجود مبه نیسرزم ایمنطقه  کیدر  یطیمح
و همکاران،  یشود )آقاتبار رودباریگفته م نیسرزم شیآما

3319.) 
از هفت  شیب ایسابقه رانیدر ا نیسرزم شیمطالعات آما

 ،یکل یکردیدر رو یرا تجربه کرده است، ول یزریدهه برنامه
 یبرا یجد ایبه مرحله اجرا گذاشته نشده و اراده چگاهیه

و  ییشده است )تقواشدن آن تاکنون مشاهده ن یاتیعمل
 یقابل توجه و چالش ایلهأخود مس نیکه ا( 3311همکاران، 

در کشورمان  .باشدیکشور م یورزش طهیبزرگ خصوصاً در ح
در زمینه آمایش سرزمین در ورزش صورت گرفته است.  تحقیقاتی

 آمایش راهبردی تدوین سند»(، در 3315نظری و همکاران )

 نشان دادند که سرانة« اصفهاناستان  ورزش بخش سرزمینی
 ضمن دارد؛ را کشور 13 رتبة مربع متر 53 با استان ورزش بخش
 وازنیغیرمت طور به استان پهنة در ورزشی فضاهای و اماکن اینکه
 نگرش ارتقای سند کالن اهداف ترینمهم. شده است توزیع

 ینب هماهنگی و همگرایی ارتقای و هاسیاستگذاری در آمایشی
 آمایشی نگرش تعمیق و ایجاد. است استان ورزش بخشی در

هتر ب هرچه افزاییهم آمایشی، فاکتورهای در توازن برقراری برای
 ترینمهم عنوان به توانمی را هاسازمان ورزشی هایفعالیت

 .گرفت نظر در استان ورزش بخش راهبردهای

بر  دیبا تأک نیسرزم شیآما هاییاستراتژ یریکارگهلذا ب
براساس  ،یزیرنمودن منابع و امکانات و برنامه سجممن

شور ک یدر فضا یمیاقل طیو شرا ایمنطقه یازهایو ن هایتوانمند
 (.3319و همکاران،  یاست )آقاتبار رودبار یضرور اریبس

 حسب بر مختلف کشورهای ورزشی هایبسیاری از سازمان
 به اجرای آن با و کرده تهیه را الزم راهبرد خود مهأموریهت  

و همکاران،  یرسههتمگوهر ) اندیافته دسههت خوبی هایموفقیت
 شیآما ی(. راهبردها3319؛ به نقل از نظری و همکاران، 3313

و با توجه به  ییفضههها یزریبها لحاظ نمودن برنامه  ن،یسهههرزم
جانبه و موجب رشد همه ایمنطقه هایتیو اولو ازهایو ن طیشرا

ان، و همکار یتوسعه )آقاتبار رودبار هایبه برنامه بخشیانسجام

                                                                                                                                                    
1  . Land preparation 

2  . Ferkins & Shilbury 

3  . Sotiriadou & Shilbury 

 داریتوسعه پا یبرا یکه بستر یتوسهعه ورزشه   ژهیبه و ،(3319
( 1030) 1و شیلبوری در این زمینه فرکینز. گرددیکشور است؛ م

 نقش در تحقیق خود به (1001) 3و شهههیلبوری سهههاتیرادو و

های سهههازمان موفقیت در بلندمدت و ریزی راهبردیبرنهامه 
 پناهیسیف .اندکرده اشهاره  قهرمانی ورزش توسهعه  و ورزشهی 

 هاییسازمان که کنندمی ( نیز بیان3310) همکاران و شهعبانی 

مدیریتی  از خود اهداف به دسههتیابی و انجام مأموریت برای که
 در کنند،اسههتفاده می  راهبردی ریزیبرنامه بر مبتنی و قوی

 هایموفقیت به ورزش قهرمانی جمله از مختلف هایفعالیت
 موفقیت برای ریزیبرنامه بر اند. تأکیدیافته دست گیریچشهم 

( و 3313همکاران ) و تحقیق مظفری در قهرمهانی  در ورزش
  .شودمی مشاهده ( نیز3319نژاد و همکاران )رمضانی

الزم به ذکر اسهت، فرآیند تهیه آمایش سرزمین و مدیریت  
رسی وضع موجود سازماندهی مطالعات، بر ةآن شهامل سه مرحل 

. از جمله اقدامات مرحله باشهد یم نگریآینده و سهنجی و قابلیت
 هایت طرحمطالعا بندیو جمع عیمطالعات، تجم یندهسهههازما

 یاز اقدامات مهم در مرحله بررسههه یکی و شهههده انجام جامع
 بررسی چگونگی پراکندگی ها،تیموجود و سنجش قابل تیوضع

توسهههعه و از موارد قابل توجه در مرحله  هایتیفضهههایی قهابل 
 ایهطهیطراحی نظام استقرار خدمات برجسته در ح ،نگریندهیآ

و  یانمرد ،یبازرگانی، پولی و مالی، فرهنگی و تفریحی و ورزش
 دباشههیتخصههصههی، آموزش عالی و خدمات پشههتیبانی تولید م 

 (.3319و همکاران،  ی)آقاتبار رودبار
 نیسرزم شیذکر شد مطالعات آما طور کههمه همان نیبا ا

هم در  ایحرفه ورزش ینشده و از طرف یاتیهنوز عمل رانیدر ا
 یبرا ژهیو نیو قوان افتهیخاص خود را ن گاهیکشور هنوز جا

 تیوضع یرو بررسنیاز ا .است نشده نیو توسعه آن تدو تیحما
و  یدر کشور و روند رشد ورزش قهرمان نیسرزم شیموجود آما

 تایاز ضرور طهیح نیدر ا شرفتیموجود بر سر راه پ هایچالش
در  یاتقینشانگر وجود تحق زین نیشی. مرور مطالعات پباشدیم

فراهانی و همکاران  که  ایگونهبه بود، هاچالش نیخصوص ا
 ایران قهرمانی ورزش قوت توسعه ( در تحقیق خود نقاط3315)

طور مشابه در داخل کشور اند. بهرا به طور جزء مشخص کرده
نژاد (، رمضانی3311(، باقری و قدیمی )3319مالیی و همکاران )

(، سوادی و 3311(، پورکیانی و همکاران )3311و هژبری )
(، کاشف و 1038) 3(، صابری و همکاران3311همکاران )
و همکاران  ینی(، حس3313) پوریجواد (،3319همکاران )

4. Saberi et al 
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(، 3313و همکاران ) یروزیف(، 3311نظری و قاسمی )(، 3311)
(، مظفری و 3313، نصیرزاده و همکاران )(3313) یمظفر

( و در خارج 3310پناهی و همکاران )(، سیف3313همکاران )
 1(، مکینتاش و همکاران1031) 5کشور نیز آسلستین و ادواردز

( و 1031) 8( دارنل و همکاران1031) 9(، تان و همکاران1031)
 یکالپوپو ( 1030) 30فیو کل لیوروراینا (،1038) 1بل و همکاران

مطالعاتی در حوزه ورزش قهرمانی انجام  ( 1001) 33و همکاران
 اند.داده و به نتایج مختلفی دست یافته

 یتوسعه ورزش قهرمان ةچندجانب تیبا توجه اهم جهیدر نت
 شینامتوازن و ناهمگن آما تیوضع یکشور و از طرف یبرا

 یاساس هایاز چالش یکیکه خود به عنوان  رانیدر ا یورزش
ح طرمکشور  یورزش استگذارانیو س زانریبرنامه یموجود برا

روش و  ن،یسرزم شیکه در طرح آما نیبه ا تیهست و با عنا
و منابع موجود است، در وجه  هاتیاستفاده از ظرف ه،یمنظور اول

 یماد ابعادو منابع موجود در  هاتیظرف نیاستفاده از ا دیبا یورزش
 یرزشو هایبرنامه نتریبو متناس ردیمورد توجه قرار گ یو انسان

مختلف کشور با استفاده از امکانات موجود  یهابخش یبرا
نظام جامع  کی سازیادهیپ قیمهم از طر نیگردد که ا یطراح

 هایچالش یکشور با بررس یدر ورزش قهرمان نیسرزم شیآما
ر د یو پژوهش یعلم یراهکارها یریکارگهموجود و ب یتیوضع
حاضر با  قیخواهد شد. لذا تحق ققموانع مح نیرفع ا یراستا

 یبر مبنا یرشد و توسعه ورزش قهرمان هایچالش یهدف بررس
 و ارائه راهکارها انجام شده است. نیسرزم شیآما
 

 پژوهش یشناسروش
. بر این اساس، نخست به بررسی ستکیفی ا پژوهش حاضر
با  . از این طریق کهپرداخته شد و پیشینه پژوهشمبانی نظری 

 ایمبن بر قهرمانی ورزش شناسایی مفاهیم مرتبط با توسعه
سرزمین و الهام گرفتن و به کاربردن این مفاهیم به غنای  آمایش

ز با هایپرسش؛ سپس با اجرای مصاحبه و طرح کار افزوده شد
از  یشوندگان، انبوه برای اکتشاف و توصیف نگرش مصاحبه

 ورزش ها و راهکارهای توسعهاطالعات در خصوص چالش
 آوری شد و در نهایت بهجمع سرزمین آمایش مبنای بر قهرمانی

 باز شیوۀ کدگذاری و طی فرایندی به تحلیل کیفیکمک روش 
ها و چالشبندی شد و تحقیهق دسته هاییافتهمحوری،  و

ن سرزمی ایشآم مبنای بر قهرمانی ورزش راهکارهای مؤثر توسعه
 شناسایی شد. 

                                                                                                                                                    
5. Asselstine& Edwards 
6. MacIntosh et al 

7. Tan et al 

8. Darnell et al 

ر د، گیری هدفمندنمونهبا استفاده از روش  در این پژوهش
ی باز هامصاحبهنفر از کارشناسان و خبرگان مورد  31 مجموع

ی گردآوری شده هادادهقرار گرفتند. اگرچه از مصاحبه دوازدهم 
تا  هامصاحبهبه اشباع نظری رسیدند، اما جهت اطمینان بیشتر 

نفر شانزدهم ادامه پیدا کردند. سؤال مربوط به بخش مصاحبه 
 سعههای توشامل سؤال کلی به این شرح بود: به نظر شما چالش

سرزمین چیست؟ چه  آمایش مبنای بر قهرمانی ورزش
راهکارهایی برای توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش 

 سرزمینی وجود دارد؟ 
تفاده گردید. مرحله نخست در این پژوهش از دو مرحله اس

و تحلیل  هادادهسازی برای مفهومباز:  روش کدگذاری شامل
استفاده از کدگذاری باز است تا با  هاروشاطالعات، یکی از 

 بندیمشخص دسته هایمقولهرا در  هادادهاستفاده از آن بتوان 
به سطح  هادادهکدگذاری باز مفاهیم از عمق  هکرد. در مرحل

و  هامقولهدهی شکله گر به نحو. همچنین تحلیلشوندمیآورده 
 (.Corbin and Straus, 2015) پردازدمی هاآن هایویژگی

کدگذاری انجام شد. کدگذاری محوری  فرایندبعد  همرحلدر 
. برای این کار، هاستمؤلفهمحوری، فرایند تبدیل مفاهیم به 

 کدگذاری باز را به همفاهیم مرحل هپرداز مفهومی از مجموعنظریه
 و طی فرایندی سایر مفاهیم هم کندمیعنوان مقوله، انتخاب 

. این کدگذاری به این دلیل محوری سازدمیمعنا را به آن مرتبط 
پژوهش صورت  هکه حول محور یک مقول شودمیقلمداد 

گیرد. همچنین در کدگذاری انتخابی به تعیین طبقه محوری، می
 شود.تژی و فرایند پرداخته میمقوالت شرایطی و استرا

 کترمشاای بر را هشوپژ هاییافته ،ییروا سیربر ایبر
 اتنظرنقطه و مطالعهها آن توسط نظریه متن و ئهارا نکنندگا

 ردمو ساتیدا توسط هشوپژ ینا ن،پایا در .ستا هشد لعمااها آن
 تغییر یا حصالا جهت اردیمو فت وگر ارقر بینیزبا و مطالعه
 مسیر دادن ننشا طریق ازها داده پایایی شد. نبیا نهایی نظریه

 یهاداده تمامی دادن ارقر همچنین پژوهشگران و تتصمیما
 و لیهاو افهدا ،مطالعه یندآفر ،هامقوله ،کدها ه،شد تحلیل م،خا

 اننظرصاحب قیقد حسابرسی با و ساتیدا رختیاا درها سؤال
 گرفت. ارقر تأیید ردمو تحقیق یهاگام مستی تمادر

 هایمصاحبهبرای محاسبة پایایی باز آزمون، معموالً از میان 
هر  .شودمیگرفتهه، چنهد مصهاحبه بهرای نمونه انتخاب  انجهام

در فاصلة زمانی کوتاه و مشخصی دو بار  هامصاحبهیک از 
شده با یکدیگر مقایسه کدگذاری شده؛ سپس کدهای مشخص

9. Bell et al 
10  . Niororail &. Cliffe 

11  . Kalliopi et al 
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 ثبات کدگذاری پژوهشگر به . این روش برای ارزیابیشوندمی
، کدهایی که در فاصلة هامصاحبه. در هر یک از رودمیکار 

ابه و کدهای غیرمش« توافق»زمهانی مشهابه یکدیگرند، با عنوان 
 گردند. میمشهخص « عدم توافهق»با عنوان 

انتخاب  هامصاحبهدر پژوهش حاضر سه مصاحبه از میان 
 آن را کدگذاری کرد. یک ماهشد و یکی از پژوهشگران در فاصلة 

مورد و تعداد توافق  19تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با 
است. بنابر رابطه درصد توافق درون موضوعی پایایی بر  31برابر 

باشد یممناسب  31اساس فرمول درصد توافق درون موضوعی
(88/0.) 

 

 های پژوهشیافته
 رحش به توصیف شوندگان مصاحبه هایویژگی ابتدا اول فاز در

 .گرددمی ارائه 1و 3جداول 
های پژوهش پرداخته و هر در ادامه به کدبندی باز مصاحبه

کنیم. به بندی میها را در قالب مفاهیم دستهمتن مصاحبه
گونه که براساس استنباط گروه محققین و تأیید اساتید هر این

ابه در کدام از کدهای باز مشخص شده، سپس گروه کدهای مش
بندی شد. در مرحله بعد هر کدام از قالب مفاهیم کلیدی دسته

. ای جای داده شدهای ویژهمفاهیم بر مبنای قرابت معنایی در تم
 ورزش توسعههای تمام این مراحل منتهی به شناسایی چالش

شد. نتایج حاصل از کدبندی  سرزمین آمایش مبنای بر قهرمانی
 ش شده است.گزار 3و  3ها در جدول داده

، عوامل محیطی، مدیریتی و 3های جدول بر مبنای یافته
شد های رسرزمین به عنوان چالش آمایش مسایل مرتبط با نظام

و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین شناسایی 
 شدند. 
 

 ورزش در اجرایی و پژوهشی سابقه جنسیت، توصیف. 1جدول 

 شوندگان مصاحبه فعالیت حوزه و قهرمانی

 جنسیت تعداد
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 شوندگانمصاحبهتحصیالت و گرایش  توصیف. 7جدول 

 رشته تحصیلی تحصیالت

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
دکتری 
 تخصصی

مدیریت 
 ورزشی

 هاسایر رشته

1 3 30 1 9 

5/31 15 5/11 15/51 95/33 

 
درصد از مصاحبه شوندگان  5/11دهد نشان می 1جدول 

ها داری درصد آن 15/51دارای مدرک دکتری تخصصی و 
 باشند.تحصیالت در حوزه مدیریت ورزشی می

 و تحقیق دهد که سیستمنشان می 3همچنین نتایج جدول 
ت های مؤثر برای تقویپشتیبانی استراتژی و توسعه و حمایت

 ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین است.
 

 گیریبحث و نتیجه
رشد و توسعه ورزش  هایچالش یبررس پژوهش حاضر با هدف

انجام شد. در  و ارائه راهکارها نیسرزم شیآما یبر مبنا یقهرمان
راه رسیدن به توسعه ورزش قهرمانی ایران بر مبنای آمایش 

رایط شسرزمین عواملی نیز با عنوان موانع شناسایی شد. در واقع 
گر به منابه بستری است که باعث تخفیف یا تشدید مداخله
در این پژوهش و براساس عنوان مورد بررسی ود. شمیها پدیده

عوامل محیطی، عوامل مدیریتی و نظام آمایش سرزمین به عنوان 
توان می گر در نظر گرفته شد. در عامل محیطی،عوامل مداخله

هایی مانند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره به مؤلفه
ور کش در ورزش متمرکز سیاسی نمود. به عنوان منال، ساختار

 باعث گردیده که توجه بیشتر مسئولین و منابع
 های رشد و توسعه ورزش قهرمانی ایران بر مبنای آمایش سرزمینچالش. 7جدول 

 کدها مفاهیم هاچالش
 ساختار سیاسی متمرکز ورزش در کشور سیاسی

                                                                                                                                                    

 12 . 
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 کدها مفاهیم هاچالش

 محیطی

 وجود دالالن ورزشی در مناطق مختلف
 هامدیران ورزشی در استانجایی سریع تحول و جابه

 اجتماعی
 شکاف طبقاتی

 های اجتماعیمحدودیت

 خشونت انباشت

 فرهنگی
 هارسانه اثر

 زبانی و قومی شکاف
 زندگی سبک شکاف

 اقتصادی
 مالی هایبحران با مرتبط عمومی مسائل و مشکالت

 ها در مناطق مختلفهزینه و دستمزدها افزایش

 ورزش قهرمانی هایهزینه تأمیندر  جامعه آحاد ناتوانی

 مدیریتی

 تعامل بین سازمانی
 های کالنهای اجرایی با سیاستعدم هماهنگی فعالیت

 ها و نهادها در مناطق مختلفعدم همکاری سازمان

 های ورزشی با نهادهای قانونگذارعدم ارتباط سازمان

 هازیرساخت
 ورزشی هایرشته مختص آموزشی تجهیزات و امکانات کمبود

 ورزشی تجهیزات و اماکن نگهداری ضعف و استهالک

 هاو قابلیت امکانات از مناسب برداریبهره عدم

 نظام آمایش سرزمین

 ایهای منطقهتفاوت
 جمعیت مسالة به توجهی بی
 نامناسب مناطق ورزشی بندیتقسیم

 تجهیز جهت مستعد شهرهای انتخاب و گزینش

 مندی مناطقنظام
 اندازه یک به سرزمین آمایش ابعاد همة به توجهیبی

 قهرمانی ورزش در آمار جامع نظام فقدان
 کشور ورزش در مسابقات یکپارچه نظام نافقد

 آمایش سرزمین در ورزش
 کشور در ورزشی بندیتقسیم بر تأکید

 قهرمانی ورزش در ایمنطقه عدالت ترویج

 امکانات اختصاص و ایمنطقه استعداد بر تأکید

 
 نیسرزم شیآما یبر مبنا رانیا یتوسعه ورزش قهرمان یهایاستراتژ. 7جدول 

سیستم تحقیق و 
 توسعه

 تحقیقات کاربردی
 های علمی ورزشیارتقای همایش 
 های مرتبط با توسعه ورزشافزایش کیفیت پژوهش 

 های پژوهشی منطبق با ویژگی هر منطقهتأکید بر طرح 

 پشتیبانی
 های علمیاز طرحهای مرتبط حمایت ارگان 
 حمایت از پژوهشگران نخبه در هر منطقه 
 حمایت از استعدادهای علمی در ورزش قهرمانی 

 آموزشی هایدوره
 هاآموزش فنون و علوم جدید ورزشی در استان 

 هاای در استانحرفه مربیگری هایدوره برگزاری 

 روزرسانیهب و بازآموزی هایدوره برگزاری 

 حمایت و پشتیبانی

 امکانات و تجهیزات

 هاقهرمانی در استان ورزش پایگاه توسعه و تجهیز 

 کم جمعیت با هایمکان در ورزشی اماکن ساخت 

 مناسب برای مناطق محروم تمرینی امکانات کردن فراهم 

 ورزشی فضاهای ساخت در الزم استانداردهای رعایت 

 حمایت مادی
 ورزشکارانمربیان و  برترین به مادی پاداش ارائه 

 هاورزش قهرمانی استان امر در مسئولین و دولت یاری رساندن 

 مالی برای ورزشکاران نخبه در مناطق مختلف حمایت تأکید بر 

 حمایت معنوی
 آورانمدال و قهرمان ورزشکاران، از حمایت 

 قهرمانان در مناطق رایگان تحصیلی شرایط کردن فراهم 

 هادر استان ورزشکاران و مربیان نخبه از تجلیل 

تضعیف مناطق دیگر از نظر برخورداری از تسهیالت و منابع باشد. تواند موجب و امکانات به سمت پایتخت باشد و این امر می
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مختلف باعث گردیده  مناطق در ورزشی دالالن همچنین وجود
 هایتیمهای مختلف در است که افراد دارای استعداد به قیمت

های بزرگ مختلف خرید و فروش شوند یا از بودن در تیم
 در ورزشی مدیران سریع جاییهمچنین جابه نصیب بمانند.بی

تواند نقطه ضعفی باشد که عدم ثبات مدیریت و عدم ها میاستان
های درازمدت را در پی داشته باشد. این عوامل شدن برنامهاجرایی

تواند در راه های ورزشی مییاستبه عنوان عوامل مرتبط با س
توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین مانع ایجاد کنند. 

شای گتواند راهلذا پرداختن و حل و فصل کردن این نوع موانع می
انع تواند به عنوان متوسعه باشد. همچنین عوامل اجتماعی نیز می

ایجاد  که باعث طبقاتی در این راه قرار بگیرد. عاملی مانند شکاف
 تواند از دسترسیقشرهای برخوردار و کم برخوردار شده است، می

د. روز ورزشی جلوگیری کنافراد نیازمند به امکانات و تجهیزات به
های ضعیف بیشتر از این که به همچنین افراد حاضر در خانواده

فکر ورزش قهرمانی باشند، در اندیشه راهی برای امرار معاش 
این امر،  بسیاری از استعدادهای ورزشی را در خود باشند و می

اجتماعی مانند جنسیت  هایکند. همچنین محدودیتغرق می
تواند مانعی برای توسعه ورزش قهرمانی باشد. معموالً می

براساس فرهنگ ایرانی، زنان شرایط نامساعدتری برای حضور 
ایجاد  هاییتواند محدودیتدر اماکن ورزشی دارند و این امر می

خشونت نیز در جامعه عاملی دیگر است که در  کند. انباشت
تواند پیامدهای نامطلوبی در ورزش و صورت عدم کنترل می

 های ورزشی داشته باشد.فعالیت
توانند بر ها میرسانه های فرهنگی نیزدر بخش شاخص

توسعه ورزش قهرمانی و تأکید بر آمایش سرزمین مؤثر واقع 
ها به تبعیت از قوانین الی است که اگر رسانهشوند. این در ح

تواند آثار منبتی داشته گری به کار خود ادامه دهند، میایحرفه
باشد و موجب تشویق و ترغیب اجتماع شود. اما در صورت عدم 

های شدن برای استانای و تفاوت قائلرعایت اصول حرفه
اند توهای خاص یک منطقه میمختلف کشور و تأکید بر ورزش

رسد این مشکالت زمانی به اوج خود می مانعی برای توسعه باشد.
زبانی شود و در میان مناطق نوعی ستیز  و قومی که باعث شکاف

 بر سر به دست آوردن حق و حقوق ورزشی مناطق اتفاق افتد.

ی زندگ سبک توان شکافهمچنین از عوامل فرهنگی دیگر می
اد، به جای پرداختن به ورزش را نام برد. در این حالت برخی افر

به عنوان منبع سالمتی دچار استفاده نامطلوب از اوقات فراغت 
های خود هستند. ممکن است افرادی بیشتر به استفاده از برنامه

 ها را ازافزارها تمایل داشته باشند و این عامل آنای و نرمرایانه
عوامل  شفضای ورزشی و توسعه ورزش دور نماید. البته نباید نق

 با مرتبط عمومی مسائل اقتصادی را نادیده گرفت. مشکالت و

مالی در عصر حاضر کشور ما مردم را چنان دستخوش  هایبحران
ها کرده که توجه به ورزش قهرمانی را دچار تزلزل نموده سختی
 مناطق در های ورزشیهزینه و دستمزدها همچنین افزایش است.

 ورزش هایهزینه تأمین در عهجام آحاد موجب ناتوانی مختلف
 قهرمانی شده است.

دست آمده از های موجود و نتایج بهبر مبنای چالش
هایی برای توسعه ها و استراتژیهای پژوهش، سیاستمصاحبه

گردد. ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین ارائه می
 ،های ایجاد شده برای کنترل، اداره و برخورد با هر پدیدهاستراتژی

 تموهش سیسژدر این پ تحت شرایط مشاهده شده خاصی هستند.
عه پشتیبانی، دو راهبرد کلی برای توس و توسعه و حمایت و تحقیق

ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین هستند. لذا در صورت 
 کاربردی باید اقداماتی در خصوص ارتقای اجرای تحقیقات

 مرتبط هایپژوهش کیفیت ورزشی، افزایش علمی هایهمایش
 ژگیوی با منطبق پژوهشی هایطرح بر ورزش و تأکید توسعه با

علمی توسط  هایطرح منطقه انجام داد. همچنین باید از هر
 از مرتبط حمایت شود. عالوه بر این حمایت هایارگان

 علمی از استعدادهای منطقه و حمایت هر در نخبه پژوهشگران
ای توان با اجرکار قرار گیرد. می قهرمانی باید در دستور ورزش در

آموزشی، بهترین عملکردها را مورد آموزش قرار داد.  هایدوره
 در ورزشی جدید علوم و فنون ها باید به آموزشدر این دوره

ها و استان در ایحرفه گریمربی هایدوره ها، برگزاریاستان
داشت. ای و بروزرسانی توجه ویژه بازآموزی هایدوره برگزاری

های هر لذا اگر خواهان توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای ویژگی
هیز ها را تجاستان در قهرمانی ورزش منطقه هستیم، باید پایگاه

 هایای به مکانها، باید توجه ویژهنماییم. عالوه بر تجهیز پایگاه
و  ورزشی اماکن کم و مناطق محروم داشت. ساخت جمعیت با

واند تاین نواحی می برای مناسب مرینیت امکانات کردن فراهم
همچنین استفاده از  زمینه استعدادیابی را فراهم نماید.

 و مربیان برترین به مادی پاداش ارائه ها مانندانگیزاننده
 ورزش امر در مسئولین و دولت رساندن ورزشکاران، یاری

 در نخبه ورزشکاران برای مالی ها و حمایتاستان قهرمانی
باشد. عالوه بر مختلف در جهت عملکرد بهتر مؤثر می مناطق

تواند بر توسعه ورزش های معنوی هم میحمایت مادی، حمایت
 و قهرمانان ورزشکاران، از قهرمانی مؤثر باشد. لذا حمایت

 در قهرمانان رایگان تحصیلی شرایط کردن آوران، فراهممدال
ی ها براستانا در نخبه مربیان و ورزشکاران از مناطق و تجلیل

توسعه ورزش قهرمانی و در جهت حمایت از نیروی انسانی مرتبط 
 با ورزش قهرمانی مؤثر است.
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