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 چکیده

تکنیک  بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده از تدوین الگوي توسعۀ مشاغل ورزشی در ایرانهدف از تحقیق حاضر، 
دانش، اي دار، کارآفرینی و مشاغل ورزشینحوي در نخبگـانی کـه به را تمامیانجام گرفـت. جامعـۀ پـژوهش  هادادهنظریۀ برخاسته از 

برفـی انتخـاب شـدند. ابـزار نظـري و گلولـه گیـريـهنمونروش ه نفر از آنها ب 22که  دادندمی، تشکیل بودندتجربه و سابقۀ روشنی 
تحقیـق  هـايیافته. در تحلیل افتادامه یبه اشباع نظري  که تا رسیدنبود  ساختاریافتهنیمه هـايمصـاحبهشـامل  هـاداده آوريجمـع

ي اسـتراس و در قالب الگوي کدگذار ،پیامدها، راهبردها و ايزمینه، شرایط گرمداخلهشرایط  محوري،پدیده مفهـوم شرایط علی، ششاز 
ها شکل گرفت، عوامل علی (رشد صنعت ورزش، در الگوي نهایی تحقیق که براساس کدگذاري و تحلیل دادهاستفاده شد. ) 1990کـوربن (

و  دشویممشاغل ورزشی است، محوري که توسعۀ کمی و کیفی ي عملکردي) موجب توجه به پدیدههاضعفي ایجاد مشاغل و هافرصت
عامالت ي و قانونی، توسعۀ ساختاري، توسعۀ دانش، توسعۀ مالی، توسعۀ تابرنامهراهبردهاي توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی (حمایت 

ي هاتخرسایزي موجود (بسترها و هانهیزم(سیاسی، اقتصادي و مدیریتی) و  گرمداخلهو توسعۀ انگیزش کارآفرینی) با لحاظ عوامل 
 پشتیبان، ضعف در تفکر کارآفرینی و حمایت مدیریتی، نفوذ ناکافی ورزش در جامعه، حمایت اجتماعی، نیروي انسانی متخصص، قصد

عال و في سبک زندگی سازنهینهادکارآفرینی و حمایت مالی) پیامدهاي مثبتی (رشد اقتصادي، پایداري ورزش، ارتقاي عملکرد ورزش، 
قدامات اعنوان مبنایی براي در این تحقیق به شدهارائهی) را براي صنعت ورزش کشور در پی خواهد داشت. الگوي فرهنگ-توسعۀ اجتماعی

، کارشناسان و مدیران ورزشی قرار زانیربرنامه، گذاراناستیستواند مورد استفادة یی میزااشتغالي توسعۀ مشاغل ورزشی و هابرنامهو 
 گیرد. 
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 مقدمه 

 توسعه، حال در کشورهاي در مهم معضالت از یکی

 سیاسی و اقتصادي اجتماعی، پیامدهاي و بحران بیکاري

 تواندیم که مواردي نیترمهم از یکی میان نیدر ااست؛  آن

 این در موجود معضالت حل و مؤثرتر و ترعیسررشد  به

 نیز ایران ). در7( استتوسعۀ اشتغال  کمک کند، کشورها

 تریناز مهم یکی به ي اخیرهاسالدر  بیکاري مقولۀ

تحوالت  است. شده مبدل هادولت فراروي هايچالش

جمعیتی کشور در زمینۀ جمعیت فعال، روشنگر اهمیت 

زایی در کشور هاي جدید ایجاد اشتغالتوجه به سیاست

هاي دلیل انباشته شدن تعداد بیکاران از سالاست، زیرا به

شغل در کشور، اگر وضعیت اشتغال  قبل و محدودیت تولید

ها در کشور به همین روال ادامه یابد، احتمال دارد تا مدت

 وضعیت ).1هاي اصلی دولت باشد (جزو چالش مسئلهاین 

 جویاي افراد شمار باال رفتن و کشور اشتغال در کنندةنگران

 دنبالبه امر و متولیان زانیربرنامه که موجب شده کار

). در این 4باشند ( وضعیت این از رهایی براي راهبردهایی

 مناسب يهاگاهیجااز  ورزش، کرد حوةه دیتأکزمینه باید 

شغلی و  يهافرصتتولید  و اشتغال ایجاد براي متنوع و

 ).6است ( جدید اقتصادي

ترین و عنوان یکی از بزرگامروزه، صنعت ورزش به 

شده است.  شناختهترین رشد در بین صنایع داراي سریع

، 2014تا  2009مطالعات نشان داده است که از سال 

درصد رشد  7متوسط  طوربهصنعت ورزش در دنیا هر ساله 

داشته که این مقدار رشد از متوسط نرخ رشد اقتصادي در 

گرفته هاي انجامبسیاري از کشورها بیشتر است. بررسی

، حدود 2014بیانگر این است که صنعت ورزش در سال 

درصد از کل  1میلیارد دالر درآمد داشته و حدود  700

تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. این 

آمار و ارقام نشان از اهمیت رو به رشد صنعت ورزش دارد. 

هاي موجود، جز با کارآفرینی ذکر است که موفقیتشایان 

عنوان و در آینده نیز کارآفرینی به ستینو نوآوري میسر 

ن اساسی موفقیت، صنعت ورزش هر کشور را به خود رک

اختصاص خواهد داد و در صورت نیل به این مهم، صنعت 

ورزش از سهمی بزرگ در تولید ناخالص داخلی برخوردار 

 ). 12خواهد بود (

 کاالهاي و خدمات براي تقاضا ایجاد طریق از ورزش

 ايبر را الزم زمینۀ اجتماعات، براي جذابیت و ایجاد ورزشی

 وکارکسب ایجاد طریق از و کندیم توسعۀ اشتغال فراهم

خدمات  ارائۀ و ورزشی تجهیزات و لوازم تولید در ورزشی

ورزش  توسعۀ به ورزشی يوکارهاکسب توسعۀ و ورزشی

ورزش با توجه به ارائۀ محصوالت  ). صنعت8( کندیم کمک

هایی مانند گردشگري، آموزش، و خدمات مشترك با حیطه

 ونقلسالمت، رسانه، فناوري اطالعات، پوشاك و حمل

). 29آبستن توسعۀ مشاغل بسیاري براي جامعه است (

ورزش و مشاغل ورزشی با توجه به پتانسیل باالي خود 

یی و زااشتغالي هااستیسدر جهت دستیابی به  تواندیم

 ورزش، و یبدن تیتربکاهش نرخ بیکاري ثمربخش باشد. 

 عمومی اقبال و مردم نزد در فعلی آن موقعیتبه  توجه با

آن و همچنین گسترش گردشگري ورزشی و  به

آن  پی در و اشتغال در ایجاد ي اوقات فراغت،هاتیموقع

 کردن بالفعل براي که دارد بالقوة فراوانی درآمدزایی، توان

 همچنین گذاران،سیاست و زانیربرنامهتوجه  نیازمند آن

امروزه در  ).30است ( دقیقها و تحقیقات پژوهش

ة صنعت ورزش، بخش ارزش افزودکشورهاي پیشرفته، 

دهد و ي از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میریچشمگ

نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش بیکاري دارد 

). افراد به ورزش، میل و رغبت زیادي دارند و این 18(

سوي ورزش، به صرف پول و زمان براي خدمات و کشش به

شود. این موضوع بیانگر این نکتۀ کاالهاي ورزشی منجر می

هاي واالیی وجود دارد که با ورزش مهم است که ارزش

مرتبط است و این، خود محرکی بزرگ براي کارآفرینی و 
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) اعتقاد 2020( 1). کیم30زایی در این صنعت است (اشتغال

 کاالهاي و خدمات براي تقاضا ایجاد طریق از دارد ورزش

 براي را الزم زمینۀ اجتماعات، براي جذابیت و ایجاد ورزشی

و به این ترتیب حجم زیادي  کندیم توسعۀ اشتغال فراهم

 دباییمشود یا توسعه از مشاغل در صنعت ورزش ایجاد می

که به نوبۀ خود، از یک سو موجب کاهش بیکاري و از سوي 

). ماهونی و 22( دشویمعۀ اقتصادي کشور دیگر توس

ي وکارهاکسب) در مطالعۀ خود به بررسی 2001( 2هاوارد

دلیل ورزشی در آمریکا پرداختند. آنها عنوان کردند به

ي سنگین هایبدهمشکالت متعدد از جمله افزایش رقابت، 

، متخصصان صنعت ورزش کنندگانمصرفو روابط ضعیف با 

ي خالقانه براي ادامۀ رشد استفاده کنند. هاياستراتژباید از 

از استفاده از تکنولوژي  اندعبارت هاياستراتژبرخی از این 

ي ورزشی بزرگ، هارقابتي از رویدادهاي و برداربهرهجدید، 

ي هدفمند، هاتالشي از بازارهاي جدید، بهبود برداربهره

 تالش براي اتصال مجدد با طرفداران سنتی/

مالی خالق، کاهش  نیتأماستفاده از  ،کنندگانمصرف

 3). هاتچینسون23یی (افزاهمبیشتر بودجه و افزایش 

) در مطالعۀ خود به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال 2008(

در حوزة ورزش پرداخت و نشان داد که کسب مهارت و 

ي کارورزي در یافتن شغل مناسب در هادورهتجربه در 

 داندیمرا ضروري  هادورهو وجود این  استورزش مؤثر 

درصد  37) نشان داد 2007( 4). نتایج پژوهش مینتن19(

ورزشی در مشاغل ورزشی مشغول به کارند  النیالتحصفارغ

تعامل بین ماهیت  ریتأثو اشتغال در مشاغل ورزشی تحت 

). 25( ست، ماهیت کار و ماهیت کارفرمالیالتحصفارغ

ی و بدن تیترب) نیز شاغالن بخش 2017(  5یورواستیت

میلیون نفر  6/1کشور عضو اتحادیۀ اروپا را  28ورزش در 

                                                           
1 . Kim  
2 . Mahony & Howard   
3 . Hutchinson M.D.  
4 . Minten S.R.  
5 . Eurostat  

ي دیگر بیشتر بود هابخشکه از بسیاري  زندیمتخمین 

)15.( 

هاي ایجاد زمینهترین اقدامات و پیشیکی از اساسی

تواند بدنی و ورزش می اشتغال در هر حوزه از جمله تربیت

توسعۀ  ايهایجاد مدلی براي توسعۀ مشاغل باشد. مدل

 مدیریتی براي گسترش استراتژي شغلی ابزاري مشاغل

 حفظ و ارائه ایجاد، چگونگی در عین حال به که است

دارد. الگوهاي مشاغل با توجه به  اشاره هاي شغلی نیزارزش

ها و تحت تأثیر فضاهاي متفاوت مانند فضاهاي پیشرفت

یاز مجازي و اینترنت پیوسته در حال تغییر است و همواره ن

ها در این زمینه وجود دارد به بررسی و تعدیل استراتژي

) در مطالعۀ 2013و همکاران ( 6). در این زمینه مکنمار30(

کنند که ایجاد ارزش براي مشتریان و بازده خود اشاره می

هاي توسعۀ مشاغل در لیگ اقتصادي دو عامل مهم در مدل

مکاران و ه 7). پاتاتاس24برتر فوتبال انگلیس هستند (

هاي توسعۀ مسیرهاي شغلی را براي ) نیز راه2020(

هاي معلوالن بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند ورزش

هاي خاصِ ورزش با دانش منابع انسانی آموزش و که تأمین

عنوان یک عامل تأثیرگذار موردنظر باشد تواند بهمی معلوالن

). در برخی مطالعات نیز این مدل در قالب 27(

و  8وکارهاي ورزشی ارائه شده است، براي مثال آورساسبک

اي کیفی، توسعۀ فناوري و ) طی مطالعه2015همکاران (

وکار در منابع انسانی را دو راهبرد اصلی براي توسعۀ کسب

و  9). گارسیافرناندز13یک عنوان کردند ( مسابقات فرمول

 سازي مدیریت کیفیت و منابع) نیز پیاده2018همکاران (

وکارهاي مربوط به انسانی را راهبرد اصلی در توسعۀ کسب

دانند که هاي خصوصی تناسب اندام در اسپانیا میباشگاه

هاي عمومی این راهبردها بیشتر بر کاهش البته در بخش

6 . McNamara  
7 . Patatas  
8 . Aversa   
9 . Garcia-Fernandez  
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). یکی از 16اند (هزینۀ خدمات و توسعۀ دانش متکی

ترین تحقیقات در حیطۀ توسعۀ مشاغل و جامع

) اخیراً 2019و همکاران ( 1زشی را پریکوکارهاي ورکسب

در حیطۀ تجارب گردشگري ورزشی در فضاهاي باز انجام 

دادند. این محققان، مواردي مانند افزایش سرمایۀ فکري، 

هاي محلی، ورود حامیان مالی، برگزاري انطباق با ارزش

هاي علمی، بازاریابی، راهبردهاي امنیتی و همچنین دوره

ترین عوامل تأثیرگذار بر مبرند و اهمیت رویداد را از مه

). 28دانند (توسعۀ مشاغل در صنعت گردشگري ورزشی می

برخی مطالعات توسعۀ مشاغل نیز در حیطۀ کارآفرینی 

نوعی جزء این تواند بهورزشی انجام گرفته است که می

) اعتقاد دارد که 2019حیطه تلقی شود. از جمله راتن (

کارآفرینی، هاي ورزشی با ماهیت بازطراحی سیاست

اختصاص منابع مالی به توسعۀ صنعت ورزشی و گفتمان 

تواند دیدگاه کارآفرینی آزاد در حوزة کارآفرینی ورزشی می

را در جامعه افزایش دهد که این مهم به توسعۀ مشاغل در 

کند ) بیان می2019( 2). آهونن30کند (ورزش کمک می

ي وکارهاکه حمایت دولت از شرکت کارآفرین و کسب

هاي قهرمانی فنالند کوچک و متوسط در زمینۀ ورزش

توسعۀ کارآفرینی ورزشی تأثیر زیادي داشته  تواند درمی

ي کارآفرینی هامهارت) نیز آموزش 2015( 3نوا). 10باشد (

ورزشی و ایجاد یک الگوي شخصیتی از کارآفرینان ورزشی 

ین راهبردهاي توسعۀ مشاغل ورزشی در آینده ترمهمرا از 

خصوص در مورد دانشجویان مدیریت ورزشی داند که بهیم

برومند و ی است که حال در). این 26باید مدنظر قرار گیرد (

 النیالتحصفارغکه اشتغال  کنندیم)، بیان 1390همکاران (

این رشته در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست 

بر این تحقیقات، مرور ادبیات کلی و عالوه صورتبه). 2،3(

که محققان خارجی به برخی  دهدیممدیریت ورزشی نشان 

                                                           
1 . Perić  
2 . Ahonen  

از مسائل مرتبط با توسعۀ مشاغل ورزشی مانند توسعۀ 

)، مشارکت 32)، رضایت شغلی (31،20،19،14داوطلبی (

) 9) و مدیریت تنوع (17ي مختلف در ورزش (هاتیجنس

حیطۀ ورزش خأل  . اما بررسی این مطالعات دراندپرداخته

کند و آن هم این است که غالب مطالعات مهمی را آشکار می

ی وضعیت نیبشیپوکار یا کارآفرینی و هاي کسببر نگرش

بازار از نظر اقتصادي تأکید دارند و با نگرشی محدود، و در 

اند. بنابراین به الگوي یک رشته و حیطۀ خاص انجام گرفته

اند. به بیانی اشاره نداشته جامع و فراگیري در این زمینه

دیگر، مرور ادبیات تحقیق بیانگر این واقعیت است که در 

زمینۀ مشاغل ورزشی و چگونگی توسعۀ آن مطالعات زیادي 

انجام نگرفته است و اندك تحقیقات موجود به بررسی 

وضعیت اشتغال در ورزش و عوامل مؤثر بر آن در آینده 

) بیان 2017( 4داك و واکرهایدر همین زمینه . اندپرداخته

اند که بیشتر مطالعات توسعۀ مشاغل بر حوزة منابع کرده

انسانی ورزش و توسعۀ داوطلبی متمرکز بوده و کمتر به 

هاي جانبۀ توسعۀ مشاغل و حرفهمطالعۀ جامع و همه

     ).19موجود در صنعت ورزش پرداخته شده است (

قیقی در مرور پیشینۀ تحقیقات داخلی هم هیچ تح

مستقیماً به این موضوع نپرداخته است، ولی در برخی 

) 1386( بیات و فراهانی پژوهش تحقیقات مشابه، نتایج

 یبدن تیترب دانشجویان از کمی تعداد تنها که داد نشان

 آیندة در را نظري هايآموزش نقش رضوي، خراسان استان

 همکارانو  نژادی. رمضان)6دانند (می مؤثر خود شغلی

) نیز با طراحی مسیر شغلی براي ورزش کشتی، بیان 1398(

 نوعی بر مبتنی کشتی در شغلی مسیر مدیریت که کنندمی

 و فردي زمینۀ عوامل توانمی و سیستمی است مدیریت

 استعداد مدیریت پیشایندي عوامل عنوانبه شغلی را بستر

 مطلوبیت و فرایندي عوامل عنوانبه را شغلی گذر ساختار و

3 . Nová  
4 . Hayduk, Ted and Walker, Matt  
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). همچنین 5گرفت ( درنظر پیامد عنوانبه را شغلی گذر

 در داد نشان )1397( اسماعیلی و قربانی تحقیق نتایج

 استان شاغالن از درصد 44/0 معادل نفر 961 حدود مجموع

 مقولۀ سه و هستند شاغل ورزش بخش در جنوبی خراسان

 و ورزش در سازيخصوصی ورزش، به جامعه گرایش اصلی

 بر مؤثر علّی عوامل عنوانبه وکارکسب فضاي بهبود

ی در حالاین  شد. شناسایی استان این ورزش در زاییاشتغال

درصد،  3/1درصد، بلژیک  2/3اتریش که در است 

میانگین  طوربهدرصد و  3/1درصد، فرانسه  6/1بلغارستان 

مربوط  ندرصد از شاغال 49/1در کشورهاي اتحادیۀ اروپا 

). مقایسۀ این آمار با 15( ندهستبخش ورزش  نبه شاغال

دیگر کشورها حاکی از وضعیت نامطلوب اشتغال در ورزش 

ي درست را گذاراستیسریزي و که لزوم برنامه استایران 

کلی در دنیا، ورزش  صورتبهسازد. در این بخش نمایان می

ي هافرصتجایگاهی مناسب و متنوع براي ایجاد اشتغال و 

ي اقتصادي پیدا کرده است که با شناخت هاتیفعالجدید 

ي جدیدي را به هافرصت توانیمي کاري در آن هانهیزم

جوانان و جامعه معرفی کرد و از آن براي پیشرفت و توسعۀ 

 کشور بهره گرفت. 

با وجود این پتانسیل در ورزش و با توجه به نرخ بیکاري 

ی یهاچالششود که در این حوزه ی مینیبشیپدر کشور، 

ۀ اصلی در اینجا نبود الگوي علمی در مسئلوجود دارد. 

خصوص توسعۀ مشاغل ورزشی است که موجب سردرگمی 

ي زیربرنامهو راهبردهاي کالن براي  هانهیزمدر شناخت 

شود. نبود الگوي بومی و مناسب مناسب در این بخش می

بر اینکه جامعه را از امتیازات در توسعۀ مشاغل ورزشی عالوه

، با توجه به خیل عظیم سازدیمیی ورزش محروم زاغالاشت

ی و علوم ورزشی مشکالت بدن تیتربرشتۀ  النیالتحصفارغ

یی زااشتغالوجود خواهد آورد. عدم توسعۀ ي را بهادهیعد

در ورزش به معنی از دست رفتن پتانسیل بسیاري از 

                                                           
1 . Grounded Theory 

ي هانهیهزو متخصصان این رشته، اتالف  کردگانلیتحص

براي  هگرفتانجامي گذارهیسرماو پایمال شدن آموزشی 

تربیت نیروي انسانی ماهر است که سبب وارد ساختن 

خسارت به اقتصاد ملی از یک سو، فراهم نبودن زمینه براي 

ي اجتماعی به افراد فرهیخته از دیگر هانقشمحول کردن 

در  العملعکسسو و در عین حال امکان بروز اعتراض و 

). در این زمینه، 2،4،6( شودیمسبب آگاهی بیشتر جامعه به

 باید عوامل ورزش بخش در اشتغال منظور توسعۀبه

 شناسایی شود ورزش توسعۀ در مؤثر ساختاري و يانهیزم

 اشتغال ورزشی گوناگون ابعاد در که ییهاهدف براساس و

توسعۀ در  مؤثر يهانهیزم و ساختارها ایجاد براي دارد، وجود

کرد. بنابراین، پژوهش حاضر  يزیربرنامهاشتغال در ورزش 

ضمن توجه و تمرکز بر مسئلۀ توسعۀ مشاغل ورزشی، تالش 

کرده است تا با نگاهی ملی و جامع به الگوي بومی در جهت 

 توسعۀ مشاغل ورزشی ایران دست یابد. 

 
 یشناسروش

روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

صورت کیفی و مبتنی بر نظریۀ برخاسته از تحقیق به

 تحقیق اصلی هدف به رسیدن منظوربهاست.  1هاداده

 از نفر 22 با) تدوین الگوي توسعۀ مشاغل ورزشی در ایران(

 مصاحبۀ هادانشگاه علمی هیأت اعضاي و متخصصان اجرایی

 90 تا 45 بین مصاحبه هر. آمد عملبه ساختاریافتهنیمه

 شدند تایپ مطالب مصاحبه، هر از پس. کشید طول دقیقه

 شیوة به اولیه کدگذاري و تحلیل مصاحبه، از پس بالفاصله و

گیري در این مرحله نمونه. گرفت انجام مداوم، مقایسۀ

که برفی ادامه یافت صورت هدفمند بود و به شکل گلولهبه

آوري در نهایت با معیار اشباع نظري فرایند مصاحبه و جمع

هاي نمونۀ پژوهش را ویژگی 1ها اتمام یافت. جدول داده

 دهد. نشان می
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 کنندگان در پژوهش. مشارکت1جدول 
 تعداد فعالیت حوزه ردیف

 7 اعضاي هیأت علمی دانشگاه (گرایش مدیریت ورزشی) 1

 2 مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان 2
 2 اعضاي کارگروه اشتغال وزارت ورزش و جوانان 3
 2 هاي ورزشیدبیر و کارشناس خبره در فدراسیون 4

 3 هاي ورزشی دولتی و خصوصیمدیر عامل و معاون اداري باشگاه 5
 1 وزش و پرورشبدنی وزارت آم آموزي در معاونت تربیتکارشناس خبرة ورزش دانش 6

 1 کارشناس ورزش دانشجویی در ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 7

 3 وکارهاي ورزشیکارآفرینان ورزشی کشور و مدیران کسب 8

 1 کار و رفاه اجتماعی معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 9

 22 جمع

 

ساختاریافته ي نیمههامصاحبه، هادادهي آورجمعابزار 

بنیاد، مطابق با الگوي منظور تدوین نظریۀ دادهبود. به

ي، محور دهیپد)، ضمن تعیین 1990استراس و کوربین (

ي، انهیزمدر عوامل علی،  شدهاستخراجکدها و مقوالت 

ي کدگذار، راهبردها و پیامدها جایگذاري شد و با گرمداخله

انتخابی ارتباط بین این عوامل تعیین شد. همچنین از 

منظور افزایش روایی به 1هادادهتکنیک تطابق همگونی 

ۀ این تکنیک گانسهو اصول  شودیمتحقیق کیفی استفاده 

 . بررسی شد 4و تأییدپذیري 3پذیري، انتقال2شامل مقبولیت

 

 هاافتهی

 تمامی متن کدگذاري از ها و پسمنظور تحلیل یافتهبه

 اولیه (برچسب مفهومی) کد 1432 مجموع در ها،مصاحبه

 در و بوده مشابه کدها این تعداد زیادي از. شد ایجاد

 در کهطوريبه بودند، شده تکرار مختلف هايمصاحبه

 .آمددست به اولیه مستقل کد 115 تعداد کدگذاري مرحلۀ

اي، کد زمینه 35کد مربوط به عوامل علی،  14از این تعداد، 

کد مربوط به  24کد راهبردها و  27گر، کد مداخله 15

اي که در این پیامدهاي توسعۀ مشاغل ورزشی بود. نکته

                                                           
1 .Triangulation 
2. Credibility 

کدها بیش از همه مورد تکرار و توجه قرار گرفته، توسعۀ 

 کیفی و همچنین توسعۀ کمی مشاغل ورزشی است و در

ها از ابعاد مختلف هم توسعۀ کیفی مدنظر مصاحبه

شوندگان بوده و هم توسعۀ کمی و هر دو موضوع مصاحبه

اند و را براي توسعۀ مشاغل ورزشی، الزم و ضروري دانسته

ها و نظرها، حول محور این دو موضوع شکل اغلب پیشنهاد

توسعۀ کمی و «محوري مدل،  گرفته است. در نتیجه پدیده

درنظر گرفته شد. در ادامه هریک از » شاغل ورزشیکیفی م

شده شرح داده شده این عوامل و کدها و مفاهیم استخراج

 است. 

 رانیا ورزشی در مشاغلشناسایی عوامل علّی توسعۀ 

نیاز به و  ،ایجاد اند که سبب، شامل عواملیشرایط علی

شوند. در این زمینه، از بین کدهاي می محوري دهیپد توسعۀ

عنوان شرایطی درنظر گرفته شد که کد به 14مستخرج، 

شود و موجب توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی می

ها و گاهی اجبارکننده حرکت در دهندة نیروها و تالشسوق

نمایش داده شده  2این مسیر است. این کدها در جدول 

ل قابل مشاهده است، که در این جدوگونهاست. همان

اند از: اند که عبارتکدهاي مربوط در سه مفهوم قرار گرفته

3. Transferability 
4. Dependability 



 61                                                                                                            الگوي توسعۀ مشاغل ورزشی در ایران
 

 

هاي هاي ایجاد مشاغل، ضعفرشد صنعت ورزش، فرصت

 عملکردي.

 رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  . کدها، مفاهیم مربوط به عوامل علی توسعۀ2جدول

 مفهوم مقوله کلی
فراوانی  کد

 تکرار

 علیعوامل 

رشد صنعت 

 ورزش

 12 افزایش تنوع محصوالت و کاالهاي ورزشی.1

 10 در ورزش يشرفت فناوریتوجه پ شایانرشد . 2

 16 صنعت ورزش به نسبت سایر صنایع ریچشمگرشد . 3

 15 و اشتغال در ورزش وکارکسبمختلف ایجاد  يهاجاذبهو  هافرصتوجود . 4

 10 ورزش فرصتی براي ایجاد ثروت و سودآروي يوکارهاسب. ک5

 15 تجارت الکترونیک در ورزش  ۀفرصت توسع. 6

 يهافرصت

ایجاد 

 مشاغل

 12 در ورزش کشور هاتخصصنیاز به برخی مشاغل و . 7

 11  زااشتغالعنوان یک صنعت . ارزیابی ورزش به8

 10 آن توجه شده است.وجود مشاغل متنوع ورزشی که در کشور کمتر به . 9

 يهاضعف

 عملکردي

 14 علوم ورزشی آموختگاندانش. افزایش بیکاري در جامعه و خصوصاً 10

 9 ی و خصوصی در ایجاد مشاغل ورزشی ردولتیغکم بخش  نسبتاً. سهم 11

 8 خود وکارکسبنارضایتی تولیدکنندگان کاالها و لوازم ورزشی از وضعیت . 12

 12 وکارهاکسبدلیل فقدان برخی مشاغل و عملکردي ورزش بهضعف . 13

علوم ورزشی به حوزة  ۀفزایش مهاجرت قهرمانان ورزشی، متخصصان و دانشجویان نخبا .14

 خارج از کشور
8 

 

ورزشی در  مشاغل ي توسعۀانهیزمشناسایی عوامل 

 رانیا

از متغیرها و  اياي، شامل مجموعهزمینهشرایط 

محوري و راهبردهاي آن  دهیپدکه بر اند یخاص هايمقوله

قابل مشاهده  3که در جدول گونهگذارند. همانمیتأثیر 

اي شناسایی شده که کد براي عوامل زمینه 35است، تعداد 

هاي پشتیبان، این کدها در هفت مفهوم بسترها و زیرساخت

یتی، نفوذ ناکافی ضعف در تفکر کارآفرینی و حمایت مدیر

ورزش در جامعه، حمایت اجتماعی، نیروي انسانی 

متخصص، قصد کارآفرینی و حمایت مالی قرار داده شده 

 است.

 رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  ۀتوسع يانهیزمکدها، مفاهیم مربوط به عوامل  .3جدول
مقوله 

 کلی
 مفهوم

 فراوانی کد
 تکرار

 عوامل
 

 يانهیزم

 يهارساختیزبسترها و 
 پشتیبان

 7 توسعۀ صنعت گردشگري در کشور.1
ورزشی  يهاسازمانوجود تعداد زیاد و متنوعی از اماکن، رویدادها و  .2

 در کشور
9 

 14 امکان ساخت داخل کاالها و محصوالت ورزشی وارداتی .3
 11 ورزشی يهاطیمحو  وکارهاکسبتنوع  .4
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رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  ي توسعۀانهیزم. کدها، مفاهیم مربوط به عوامل 3جدولادامۀ   
مقوله 

 کلی
 مفهوم

 فراوانی کد
 تکرار

عوامل 
 زمینه اي 

ضعف در تفکر 
کارآفرینی و حمایت 

 مدیریتی

 13 یورزش وکارکسب ۀتوسعبه  یران دولتینگرش و تمایل ضعیف مد.5
 8 کارمندي و زیردستی تا فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینیغالب بودن فرهنگ .6
و مشاغل  وکارهاکسب ياندازراهعدم همراهی نهادهاي متولی و نظارتی نسبت به .7

 نوین ورزشی
12 

 8 دولت سران اولویت در ورزش نبود.8
 يبرا يقو قابلیتی عنوان به ورزش جایگاه به مسئوالن کم توجهی و نبودن آشنا.9

 9 کارآفرینی و اشتغال ایجاد

 15 ورزشی کاال و لوازم حمایت ناکافی از تولید داخل.10
 14 ورزشی يهاأتیه و هاونیفدراس مانند غیردولتی عمومی نهادهاي در دولتی تفکر . وجود11

نفوذ ناکافی 
 ورزش در جامعه

 10 خانوار يهانهیهزسهم اندك و ناکافی ورزش در سبد . 12
 11 در کشور رفعالیغشیوع سبک زندگی . 13
 12 میزان نسبتاً کم ورزش در بین مردم. 14
 7 سواد جسمانی و ورزشی ضعیف جامعه. 15

 حمایت اجتماعی 

 11 زنان مخصوصاً در بینی نسبت به گذشته بدن تیفعال. افزایش تمایل مردم به ورزش و 16
 9 کار و تالش به عنوان ارزش در جامعه ،ینیکارآفر تیمقبولمطلوب و  اجتماعی . منزلت17
 7 درآمد آوردن دستبه در جوانان يریپذاستقالل به لیتما زانیم. 18
 8 و ورزش یبدن تیترب توسعۀبه  مثبت نگرش. 19
 8 ییزااشتغالو  ینیارآفرک فرهنگ جیترو يبرا یگروه يهارسانهتمایل . 20
 10 جامعه نسبت به مشاغل نوتمایل و پذیرش . 21

نیروي انسانی 
 متخصص 

 13 کشور در سرشار ياستعدادها وجود و جوان جمعیت. 22
 آموختگاندانشو افزایش تعداد  متخصص انسانی ينیرو تعداد مناسب رشد. 23

 و علوم ورزشی یبدنتربیت 
16 

 12 صنعت ورزشز تربیت نیروي انسانی مورد نیاز در کوجود گسترده مرا. 24
 14 رشد کمی و کیفی نیروي انسانی علوم ورزشی. 25
 12 ي مختلف.هاحوزهي تخصصی در هادورهي، داوري و گریمربي مختلف هادورهبرگزاري  .26

 قصد کارآفرینی 

 10 ي و فعالیت در مشاغل ورزشیاندازراهخصوصیات ورزش و جذب افراد به  .27
 7 داشتن شغل ورزشیتمایل عموم به . 28
 11 علوم ورزشی براي ورود به مشاغل نوین و تخصصی آموختگاندانشتمایل زیاد  .29
ورزشی به نسبت سایر  يوکارهاکسببرخی از  ياندازراهنسبتاً کمتر  يهانهیهز. 30

 وکارهاکسب
8 

به یادگیري  آموختگاندانشتمایل و اقبال بسیار زیاد جوانان، دانشجویان و .31
 محور وکارکسبو  زااشتغالو دانش  هامهارت

12 

 حمایت مالی 

 10 ورزش  يادرآمدهاي حاصل از پوشش رسانه افزایش.32
 8 ي ورزشیهاباشگاهي و حمایت از گذارهیسرماي تجاري به هاشرکتتمایل .33
 وکارهاکسب ياندازراهو  يگذارهیسرماو ورود قهرمانان ورزشی به  يمندعالقه.34

 و مشاغل ورزشی
7 

 8 ورزشی يوکارهاکسبحمایت از  منظوربهتمایل دولت .35
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 ورزشی در مشاغل توسعۀ گرمداخلهشناسایی عوامل 

 رانیا

که  اندشده، شرایط عامی قلمداد گرمداخلهشرایط 

کیفی  توسعۀ کمی و، راهبردهاي ايزمینههمراه با عوامل 

دهند. از بین کدهاي میرا تحت تأثیر قرار مشاغل ورزشی 

گر شناسایی شد. عنوان عوامل مداخلهکد به 15مستخرج، 

قابل مشاهده است، کدهاي  4که در جدول گونههمان

گر سیاسی، اقتصادي و مربوط در سه مفهوم عوامل مداخله

  اند.مدیریتی قرار گرفته

 رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  توسعۀ گرمداخله. کدها، مفاهیم مربوط به عوامل 4جدول
مقوله 

 کلی
 مفهوم

فراوانی  کد
 تکرار

عوامل 
 گرمداخله

 عوامل سیاسی

 13 ي نوین ورزشیهايتکنولوژدر برگزاري رویدادهاي ورزشی، ورود کاالها و  هامیتحراثر منفی .1
 12 یالمللنیبمنفی آن در مناسبات ورزشی و برگزاري رویدادهاي  ریتأثعوامل سیاسی و . 2
 12 و مشاغل ورزشی وکارهاکسبي سیاسی در مدیریت ورزش و هادخالتسیاسی شدن ورزش و . 3
 14 به ورزش رمتخصصیغی و رورزشیغ. ورود افراد 4

عوامل 
 اقتصادي

 12 ي در شرایط اقتصادي فعلی کشور گذارهیسرماخطرپذیري .5
 11 سختی دسترسی به منابع مالی و دریافت تسهیالت بانکی.6
 7 ي ورزشیوکارهاکسبي و توسعۀ اندازراهخارجی در راستاي  گذارانهیسرماتمایل اندك .7
 6 جامعه افراد در مدتکوتاه سودهاي کسب به تمایل.8
 9 و اماکن ورزشی) هاباشگاهدولتی (رقابت نابرابر با بخش .9

عوامل 
 مدیریتی

 9 در ورزش گذارانهیسرما.در دسترس نبودن اطالعات اقتصادي مورد نیاز 10
 11 ورزش کشور ياقتصاد ابهام در رویکرد و راهبرد آتی.11
 13 يسازیخصوص به دولت یعالقگیب.12
 12 هیروو عدم ثبات  کشورورزش  کالن زیاد در مدیریت تحول و تغییر.13
 9 ي بخش خصوصیگذارهیسرماگیر در زمینۀ  وپادستو در قوانین  هایبروکراسوجود .14
 7 تعارضات و رقابت نهادها در توسعۀ مشاغل ورزشی .15

 

 رانیاورزشی در  مشاغلشناسایی راهبردهاي توسعۀ 

که در واکنش به  هایی استراهبردها، شامل استراتژي

و عوامل  گرمداخلهتأثیر شرایط  تحت و محوري یدهپد

که در گونهشوند. در این زمینه، همانمیاتخاذ  ايزمینه

کد براي راهبردها  27قابل مشاهده است، تعداد  5جدول 

شناسایی شده که این کدها در شش مفهوم حمایت 

اي و قانونی، توسعۀ ساختاري، توسعۀ دانش، توسعۀ برنامه

مالی، توسعۀ تعامالت، توسعۀ انگیزش کارآفرینی قرار داده 

 شده است. 

 
 انریا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  . کدها و مفاهیم مربوط به راهبردهاي توسعۀ5جدول 

 کد مفهوم مقوله کلی
 فراوانی

 تکرار

 راهبردها
حمایت 

 يابرنامه
 و قانونی

 15 اشتغال در کشور ۀجامع توسع ۀتدوین برنام.1

 ۀ، حفظ و توسعياندازراه ۀجامع در زمین يهااستیسو تدوین  يگذارقانون.2

 ورزشی يوکارهاکسب

13 

 10 مشاغل ۀو توسع ياندازراه يبندتیاولودر راستاي شناسایی و  یپژوهشندهیآ.3

 14 کاال واردات براي ترسخت قوانین نظر گرفتن رد.4
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 رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  ۀکدها و مفاهیم مربوط به راهبردهاي توسع .5 جدولادامۀ 

 کد مفهوم مقوله کلی
 فراوانی
 تکرار

 راهبردها

 توسعۀ ساختاري

 13 نظام صنفی متخصصین و شاغالن ورزشتدوین، تصویب و اجراي .5

 10 ي در کشوردارباشگاهپیگیري، تصویب و اجراي نظام جامع .6

 15 ي جامع مشاغل ورزشیبندطبقهتعریف، استانداردسازي و .7

ي مختلف صنعت هابخشاز نیروي انسانی متخصص در  روزبهتشکیل بانک اطالعاتی جامع و .8

 ورزش کشور
10 

ي در کاریابی، جذب و توسعۀ نیروي احرفهي هاشرکتحمایت از تشکیل و تقویت شبکه، مراکز و .9

 انسانی در ورزش
8 

ایجاد یک مرکز با ساختاري رسمی و منسجم و با اهداف مشخص جهت پیگیري توسعۀ اشتغال .10

 در ورزش
13 

 توسعۀ دانش

 12 ی و علوم ورزشی بدن تیتربآموزش عالی  نظامایجاد تغییرات محتوایی و ساختاري در .11

ي کوچک و متوسط وکارهاکسبي اندازراهي مربوط به هامهارتتجهیز دانشجویان به دانش و .12

 در ورزش
11 

 9 تربیت نیروي انسانی متخصص کارآفرینی و اشتغال در ورزش کشور.13

 12 در ورزش ي آموزشی و مهارتی، ویژه مشاغل نوینهادورهطراحی .14

 8 در ورزش به جامعه  یخوداشتغالی و نیآموزش کارآفر يهابرنامه ۀارائ.15

 7 ي ورزشیوکارهاکسبي مشاغل و اندازراهي در زمینۀ کارآفرینی و امشاورهتوسعۀ خدمات .16

 توسعۀ مالی

 8 ي ورزشیهاتیفعالي شرکت در هانهیهزکاهش .17

 13 ي در ورزشسازیخصوصاجراي دقیق و جامع .18

 11 آنهاو محصوالت  هادهیاي سازيتجارمنظور ي ورزشی بههاآپحمایت کافی از استارت.19

 12 ي مالی و اعتباري دولت هاتیحماي مندسازنظامتقویت و .20

 توسعۀ تعامالت

 9 ي طرفین.هاتیظرفو ورزش و استفاده از  توسعۀ ارتباط بین گردشگري.21

و توسعۀ  المللنیبی از طریق توسعۀ روابط المللنیبورزشی  رویدادهاي افزایش میزبانی.22

 هاساختریز
10 

 8 هاي مختلف ورزشتقویت و توسعۀ رابطه دانشگاه و صنعت در بخش.23

توسعۀ انگیزش و 

 کارآفرینی

 11 ورزش در کارآفرینان و خصوصی بخش براي حمایتی روشن و کارامد يهااستیس نیتدو.24

 10 صادراتی براي صادرکنندگان ورزشی جوایز نظر گرفتندر.25

 11 و صاحبان و شاغالن گذارانهیسرماتأمین امنیت فکري و شغلی براي .26

 7 ي در ورزشگذارهیسرماسوي و سرمایه به نامصاحبتشویق و هدایت ورزشکاران .27

 

 
 رانیاشناسایی پیامدهاي توسعۀ مشاغل ورزشی در 

نتایج ها و مقولهبرخی از شامل  پیامدها در تحقیق حاضر

توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی  ها براياجراي راهبرد

قابل مشاهده  6که در جدول گونهدرنظر گرفته شدند. همان

عنوان پیامدهاي توسعۀ کمی و کیفی کد به 24است، تعداد 

ورزشی شناسایی شده است که در پنج مفهوم رشد مشاغل 

اقتصادي، پایداري ورزش، ارتقاي عملکرد ورزش، 

-سازي سبک زندگی فعال، توسعۀ اجتماعینهادینه
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 بندي شدند. فرهنگی، دسته

 رانیا ورزشی در مشاغلکمی و کیفی  ي توسعۀامدهایپ. کدها و مفاهیم مربوط به 6جدول

 کد مفهوم کلیمقوله 
 فراوانی
 تکرار

 پیامدها

 رشد اقتصادي

 7 مرتبط با ورزش يهابخشپویایی و رونق سایر .1
 10 تولید ثروت.2
 12 افزایش تولید ناخالص ملی.3
 11 بهداشتی و درمانی يهانهیهزکاهش .4
 13 افزایش تولید داخل.5
 17 کاهش بیکاري.6

 پایداري ورزش

 11 پایداري مشاغل ورزشیثبات و .7
 9 اقتصاد مقاومتی .توسعۀ8
 12 پایدار توسعۀک به .کم9

 12 د بخش خصوصی.رش10

عملکرد  يارتقا
 ورزش

 11 ایجاد تنوع در مشاغل ورزشی.11
 12 ورزشی يهارساختیزافزایش کمی و کیفی .12
 13 برند ورزش کشور .توسعۀ13
 14 عملکرد ورزش کشور يارتقا.14
 14 ورزش کشور يریپذرقابتتقویت .15
 10 گرایش بیشتر مردم به ورزش.16

 يسازنهینهاد
 سبک زندگی فعال

 10 ترویج فرهنگ و سبک زندگی فعال.17
 9 افزایش سواد جسمانی و ورزشی در جامعه.18
 12 گرایی در ورزشافزایش سطح دانش و تخصص.19
 7 کاهش جرائم و رفتار پرخطر در جامعه.20

 -رشد اجتماعی
 فرهنگی

 9 افزایش رفاه عمومی جامعه.21
 8 افزایش پویایی در جامعه.22
 9 سالمت روانی و نشاط در جامعه .توسعۀ23
 11 افزایش تندرستی مردم .24

 

مشاغل ورزشی در شکل  توسعۀالگوي نهایی و مفهومی 

که در این نمودار گونههماننمایش داده شده است.  1

 نوعیبهو  هازمینهنمایش داده شده است، عوامل علی 

کمی و کیفی مشاغل  توسعۀکه  را محوري ضرورت پدیده

. راهبردها نیز با توجه به عوامل کندمیورزشی است، گوشزد 

این  توسعۀ موجب(خاص)،  ايزمینه(عام) و  گرمداخله

که در نتیجه به پیامدهاي مثبتی ختم  شوندمیمشاغل 

 . شودمی
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 گیريبحث و نتیجه

 ساختاري و يانهیزم با توجه به ضرورت شناخت عوامل

 مؤثر يهانهیزم و ساختارها و ایجاد ورزش توسعۀ در مؤثر

در توسعۀ اشتغال در ورزش، در پژوهش حاضر با نگاهی 

ۀ یک الگوي ارائملی و جامع و در یک رویکرد کیفی، به 

بومی در جهت توسعۀ مشاغل ورزشی ایران مبادرت شد. 

ي حاصل در قالب الگوي استراس و کوربین و با هاافتهی

مشاغل ورزشی)، در  توسعۀ( يمحور دهیپددرنظر گرفتن 

، راهبردها و پیامدها گرمداخلهي، انهیزمپنج عامل علی، 

کلی به بحث در مورد آنها  صورتبهشد که در ادامه  ارائه

 پرداخته شده است. 

اولین بعد مدل، عوامل علی است. این عوامل شامل 

توجه به توسعۀ کمی و  ضرورتشرایطی است که موجب 

ة نیروها و دهندسوقو  شودیمکیفی مشاغل ورزشی 

و گاهی اجبارکنندة حرکت در این مسیر است. در  هاتالش

کد شناسایی شد و این کدها در سه مفهوم  14این زمینه 

و  هالیپتانسرشد مثبت و اقبال به صنعت ورزش، 

ي عملکردي قرار داده هاضعفي ایجاد مشاغل، هافرصت

ل 
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رایطی است شد. رشد و اقبال به صنعت ورزش از عوامل و ش

که لزوم توجه به توسعۀ کمی و کیفی مشاغل را فراهم 

. در این خصوص امروزه با توسعۀ کمی و کیفی کندیم

ي هايفناورمحصوالت و کاالهاي ورزشی مواجهیم و 

ي شغلی و هافرصتی دارد و روزافزونورزشی رشد 

ي متنوعی در این صنعت وجود دارد که در وکارهاکسب

و مشاغل بکر باقی مانده  وکارهاکسبز این ایران نیز برخی ا

) نیز همسو با این یافته بیان 2019( نیالدتاجاست. راتن و 

دلیل تنوع روزافزون محصوالت ورزشی و که به کنندیم

، تمایالت براي اشتغال در هاحوزهاشتراکات ورزش با دیگر 

. در این زمینه، محققان معتقدند شودیمورزش بیشتر 

عنوان یکی از که به رودیمي پیش اگونهبهصنعت ورزش 

 شناختهترین رشد در بین صنایع ترین و داراي سریعبزرگ

) نیز 2015). آورسا و همکاران (2013، 1شده است (پالنکت

هاي جدید در ورزش را از دیگر دالیل گرایش وجود فناوري

داند که سبب ایجاد اشتغال در ورزش صنعت به ورزش می

تا  2009شود. مطالعات نیز نشان داده است که از سال می

 7متوسط  طوربه، صنعت ورزش در دنیا هر ساله 2014

درصد رشد داشته که این مقدار رشد از متوسط نرخ رشد 

 ).2014، 2اقتصادي در بسیاري از کشورها باالتر است (کرنی

ي هارشتهي فنی و عملکردي در هاضعفبر این، وجود عالوه

رزشی در سطح خرد و در عملکردهاي کلی ورزش کشور و

 توانیماز جمله شرایطی است که یکی از عمده دالیل آن را 

مثال تجاري و  طوربهوجو کرد. در نیروي انسانی جست

) جوانان در 1392) و برومند و همکاران (1385خدایاري (

بیکار در رشتۀ تربیت  النیالتحصفارغوجوي کار و جست

دالیل نیاز به توسعۀ اشتغال در ورزش  نیترعیشااز  بدنی را

ي عملکردي و افزایش هاضعفی از نوعبهکه  دانندیم

) نیز در مطالعۀ خود 1391و سلیمانی ( رککشبیکاري است. 

ي با توسعۀ اشتغال در ورزش همگانی را سازیخصوصرابطۀ 

                                                           
1. Plunkett 

مستقیم ارزیابی کردند که همراستا با این بخش تحقیق، 

سهم کم بخش خصوصی در ورزش سبب  دهدیمنشان 

 یی ورزش شده است. زااشتغالکاهش 

یی را که هانهیزم ستیبایمدر تدوین الگوي مناسب، 

نیز مطالعه کرد.  دشویماجرا  هابرنامهدر آن مداخالت و 

در محیط تخصصی یا عمومی قرار  توانندیم هانهیزماین 

تدوین الگوي توسعۀ  منظورداشته باشند. در این زمینه و به

ي پرداخته شد و انهیزممشاغل ورزشی، به مطالعۀ عوامل 

کد براي این عامل شناخته شد که در هفت مفهوم  35تعداد 

ي پشتیبان، ضعف در تفکر کارآفرینی هارساختیزبسترها و 

و حمایت مدیریتی، نفوذ ناکافی ورزش در جامعه، حمایت 

کارآفرینی و  اجتماعی، نیروي انسانی متخصص، قصد

ي، انهیزمي شد. برخی از این عوامل بندطبقهحمایت مالی 

ي مشاغل هستند. همانند بسترها اندازراهپشتیبان توسعه و 

ي پشتیبان، حمایت اجتماعی، نیروي انسانی هارساختیزو 

ي حمایت ااندازهمتخصص و باانگیزه، قصد کارآفرینی و تا 

پیشین نیز به تأثیر  مالی موجود. در این زمینه مطالعات

یی مانند رسانه و گردشگري زااشتغالبرخی از این عوامل در 

وکارهاي ورزشی )، تنوع کسب10، 28)، حمایت مالی (29(

به اند. همچنین ) اشاره کرده26) و نگرش به کارآفرینی (9(

ي هارساختیزبه تنوع اماکن و  توانیم ترخاصشکلی 

 تیمقبولمطلوب و  اجتماعی موجود ورزشی کشور، منزلت

 ، جمعیتعنوان ارزش در جامعهکار و تالش به ،ینیکارآفر

 مناسب کشور، رشد در سرشار استعدادهاي وجود و جوان

و افزایش تعداد  متخصص انسانی نیروي تعداد

ی و علوم ورزشی و... اشاره کرد. بدن تیترب آموختگاندانش

و  هابرنامهبنابراین توجه به این موارد در تدوین راهبردها و 

مداخالت توسعه و ایجاد مشاغل ورزشی بسیار حیاتی است. 

عنوان مانع و ي بهانهیزماز سوي دیگر، برخی از عوامل 

توجه کرد. در این  آنبه  ستیبایممشکلی است که 

2. Kerni 
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ف در تفکر و برداشت کارآفرینی، به ضع توانیمخصوص 

یی، توسعۀ مشاغل در بین مدیران و زااشتغالحمایت از 

همچنین نفوذ ناکافی ورزش در جامعه اشاره کرد. این 

موضوع بیانگر لزوم توجه به تغییر و توسعۀ نگرش مدیران 

یی و همچنین تغییر نگرش مردم نسبت به زااشتغالبه 

ي افزایش میزان راستا ضرورت و اهمیت ورزش و تالش در

 مشارکت در ورزش است. 

نیز در تدوین  گرمداخلهي، عوامل انهیزمبر عوامل عالوه

ي اعمدهراهبردها و مداخالت توسعۀ مشاغل ورزشی نقش 

و  بوده ترکالني انهیزمدارد. این عوامل به نسبت عوامل 

سیاسی، اقتصادي و مدیریتی است.  گرمداخلهشامل عوامل 

)، مینتن 2020)، کیم (2007)، هالت (2019راتن (

 نیترمهم) برخی از 2013و همکاران ( نمارمک) و 2007(

با این تحقیق، به این عوامل  استاهمتحقیقاتی هستند که 

 نیتریاصل). یکی از 18، 22، 24، 25، 29( اندکردهاشاره 

عنوان یک مسئله در مسائلی که از گذشته تا به امروز به

ر وجود داشته است، دخالت سیاسیون در ورزش ورزش کشو

گرایی و تالش جهت حضور افراد مرتبط با و همچنین رابطه

ي سیاسی خاص بدون داشتن شایستگی الزم در هاجناح

ي مختلف ورزشی هاسازماني مختلف مدیریتی هاعرصه

ي برخی از هاییجوزهیستکشور است. تعارضات سیاسی و 

ورزش کشور  المللنیبکشورهاي منطقه نیز بر مسائل حوزة 

ي هاسال. نکتۀ دیگر، عوامل اقتصادي است که در دیافزایم

ي مختلف اقتصادي کشور از جمله ورزش را هابخشاخیر، 

ي اقتصادي هاتیفعالخود قرار داده و ریسک  الشعاعتحت

شده است تا  را باال برده است. در نتیجه این موضوع سبب

ي گذارهیسرماعالقۀ کمتري براي  گذارانهیسرمااز یک سو 

ة شدتمامي هانهیهزدر ورزش داشته باشند و از سوي دیگر، 

ورزش و تولید کاال، لوازم و خدمات ورزشی افزایش یابد و 

کمتري از سوي بخش تقاضا انجام گیرد.  استقبالدر نتیجه 

ي و تسهیالتی دولت ابرنامههمچنین عدم حمایت قانونی، 

افزاید و در نهایت در ي آن میهاچالشبر این موضوع و 

 . دکنیمي را ایجاد اعمدهتوسعۀ مشاغل ورزشی مداخالت 

در راستاي توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی، تعداد 

راهبرد تدوین شده که این راهبردها در قالب شش  27

تاري، توسعۀ ي و قانونی، توسعۀ ساخابرنامهمفهوم حمایت 

دانش، توسعۀ مالی، توسعۀ تعامالت، توسعۀ انگیزش 

یی خألها نیترعمدهکارآفرینی قرار داده شده است. یکی از 

که از دیرباز در زمینۀ اشتغال در کشور وجود داشته است، 

منظور اشتغال و عدم برخورداري از برنامۀ جامع و روشن به

ي ورزشی و همچنین سازوکارهاي وکارهاکسبایجاد 

هایداك و حمایت از آن بوده است. همراستا با این یافته، 

) نیز اجراي برنامۀ جامع و فراگیر را راهبرد 2017واکر (

قوانین و مقررات  دانند.اصلی توسعۀ مشاغل در ورزش می

حمایتی نیز در این زمینه تدوین نشده است. در نتیجه 

غال و همچنین تدوین قوانین تدوین برنامۀ توسعۀ اشت

را دلگرم کرده  گذارانهیسرماکارآفرینان و  تواندیمحمایتی 

و براي ایجاد مشاغل ورزشی مشتاق کند. از نگاه ساختاري 

منظور نیز، تعیین جایگاه سازمانی مشخص و منسجم به

پیگیري امور اشتغال در ورزش، تعریف، استانداردسازي و 

رزشی، و همچنین تشکیل بانک ي جامع مشاغل وبندطبقه

از نیروي انسانی متخصص در  روزبهاطالعاتی جامع و 

ي مختلف صنعت ورزش کشور در توسعۀ مشاغل هابخش

) نیز بازطراحی 2019ي دارد. راتن (اعمدهورزشی نقش 

 نیترمهمنگرش کارآفرینانه را از  براساسساختاري 

صویب و اجراي ). نکتۀ دیگر، تدوین، ت29( داندیمراهبردها 

نظام صنفی متخصصان و شاغالن ورزش و پیگیري، تصویب 

ي در کشور است که هر دو دارباشگاهو اجراي نظام جامع 

ي و حمایت از مشاغل سازیرسماین بخش از یک سو به 

و از سوي دیگر مدیریت و توسعۀ  دشویمورزشی منجر 

 ) نیز2019. آهونن (ندکیمي ورزشی را تسهیل هاباشگاه

عنوان یک راهبرد در توسعۀ مشاغل این یافتۀ تحقیق را به
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ي هاتیقابلو  هامهارت). افزایش 10( داندیمورزشی 

کاربردي دانشجویان و سایر نیروي انسانی حوزة ورزش در 

یی و ایجاد مشاغل ورزشی نقش زااشتغالتوسعۀ توان 

پاتاتاس و همکاران )، 2015بسزایی دارد. تحقیقات نوا (

) نیز بر آموزش 2018) و گارسیافرناندز و همکاران (2020(

 ).27،26،16و تربیت نیروي انسانی تأکید داشتند (

در ایجاد  تواندیمهمچنین توسعۀ تعامالت داخلی و خارجی 

ي داشته باشد. در این زمینه، مؤثري شغلی نقش هافرصت

افزایش تعامل و ارتباط بین وزارت گردشگري و وزارت 

ورزش و سایر نهادهاي ورزشی و همچنین افزایش توان 

ی ورزش کشور جهت میزبانی رویدادهاي المللنیبارتباطات 

ورزشی نیز از دیگر عوامل اثرگذار در ایجاد و توسعۀ مشاغل 

 ورزشی است. 

 گرمداخله، عوامل هانهیزمعوامل علی، پس از شناسایی 

و راهبردها، پیامدهاي توسعۀ کمی و کیفی اشتغال در 

ورزش بررسی و استخراج شده است. در این زمینه تعداد 

راهبرد شناسایی شده که در پنج مفهوم رشد اقتصادي،  24

ي سبک سازنهینهادپایداري ورزش، ارتقاي عملکرد ورزش، 

ي بنددستهفرهنگی، -تماعیزندگی فعال، توسعۀ اج

پیامدهاي توسعۀ کمی و کیفی  نیترمهماند. یکی از شده

تأثیرات  تواندیممشاغل ورزشی، کاهش بیکاري است که 

دیگري را در پی داشته باشد. فراهانی  میرمستقیغمستقیم و 

)، راتن و 2010زاده ()، هنري و مهدي1398و همکاران (

) برخی از 2020) و کیم (2007)، هالت (2019( نیالدتاج

مطالعات همسو با این بخش تحقیق بودند 

ي هاشاخص). رشد اقتصادي و بهبود 29،22،18،8،7(

مختلف اقتصادي در ورزش و در سطح کالن کشور و 

همچنین کمک به ثبات و پایداري ورزش از جمله دیگر 

پیامدهاي توسعۀ مشاغل ورزشی است. نکتۀ دیگر، توسعۀ 

بر ود رفاه و سطح کیفیت زندگی است. عالوهاجتماعی و بهب

موارد مذکور، ایجاد تنوع در مشاغل ورزشی، تقویت 

ي ورزش کشور، توسعۀ برند ورزش، افزایش کمی ریپذرقابت

ي ورزشی و همچنین ارتقاي عملکرد هارساختیزو کیفی 

تأثیرات توسعۀ کمی و کیفی  نیترمهمورزش کشور از 

  مشاغل ورزشی بر ورزش است.

تحقیقات قبلی راهبرهاي توسعه یا  کلی در صورتبه

 ي ورزشیوکارهاکسبعوامل مؤثر بر توسعۀ مشاغل و 

اص و محدود به یک رشته، منطقه یا حوزة خ شمارانگشت

در  جانبههمهوجود مدلی جامع و ملی، با بررسی  خألبود و 

مورد توسعۀ مشاغل ورزشی مشهود بود. در این تحقیق، 

 دهیپد در مؤثرپس از شناسایی عوامل مختلف دخیل و 

 یمشاغل ورزش توسعۀ از یبومو  یمل يالگو کی ،يمحور

 هدیپدبر  یمدل عوامل عل نیرا ارائه داد. در ا رانیدر ا

توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی است، اثر  که يمحور

و راهبردهاي توسعۀ کمی و کیفی مشاغل ورزشی  گذاردیم

مدهاي ي موجود، پیاهانهیزمو  گرمداخلهبا لحاظ عوامل 

. همراه خواهد داشتمثبتی را براي توسعۀ مشاغل ورزشی به

اي اقدامات و عنوان الگویی برتواند بهنتایج این تحقیق می

ي توسعۀ مشاغل ورزشی مورد استفادة هابرنامه

ان ورزشی ، کارشناسان و مدیرزانیربرنامه، نگذارااستیس

 تدوین الگوي توسعه و عوامل مؤثر بر آن درقرار گیرد. 

ي مختلف ورزش مانند ورزش همگانی، ورزش هابخش

 ي مختلف ورزشی وهارشتهتربیتی، ورزش قهرمانی و در 

از  تواندیمهمچنین در هریک از مشاغل ورزشی، 

 مطالعات آینده باشد.ي این تحقیق براي هاشنهادیپ

 قدردانی و تشکر

 پژوهشگاه مصوب پژوهشی طرح از مستخرج طرح این

 خود نویسندگان بر و است ورزشی علوم و یبدن تیترب

همۀ  از و پژوهشگاه این يهاتیحما از دانندیم واجب

 کمال ،اندداشتههمکاري  پژوهش فرایند در که افرادي

 .آورند عملبه را قدردانی و تشکر
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Abstract  
The aim of the present study was to develop a model for the development of sport 
careers in Iran. This study was qualitative that was conducted using the grounded 
theory. The population consisted of all the elites who had some knowledge, experience 
and clear background in entrepreneurship and sport careers and 22 subjects were 
selected using theoretical and snowball sampling methods. Data were collected by semi-
constructed interviews that continued until theoretical saturation. For data analysis, six 
concepts of causal conditions, phenomenon, intervening conditions, context conditions, 
strategies and consequences were used in the framework of Strauss and Corbin (1990) 
coding model. In the final model which was formed based on data coding and analysis, 
causal factors (growth of sport industry, opportunities to create careers, and 
performance weaknesses) attract attention to the central phenomenon that is the 
quantitative and qualitative development of sport careers. Given the intervention factors 
(political, economic, managerial) and existing contexts (supportive contexts and 
infrastructures, weakness in entrepreneurial thinking and managerial support, 
insufficient influence of sports in society, social support, skilled manpower, 
entrepreneurial intent and financial support), the strategies of quantitative and 
qualitative development of sport careers (program and legal support, structural 
development, knowledge development, financial development, interaction 
development, entrepreneurial motivation development) will have positive consequences 
(economic growth, sport sustainability, promotion of sport performance, 
institutionalization of active lifestyle, sociocultural development) for Iran sport 
industry. The model developed in this study can be used by policymakers, planners, 
experts and sport managers as a base for plans to develop sport careers and employment. 
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