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 مقدمه

 ـ اقتصادي توسعۀ از مهمی بخش ورزش عۀتوس

موجب  هابخش تمامی در ورزش است. رواج ملی اجتماعی

وري ملی شده و ارتقاي افزایش نشاط اجتماعی و بهره

پیروز در  يهاملتشدن نام  زبانزد ورزش قهرمانی منجر به

 . سرافرازي و افتخار ملی یکی از عواملدشویمسطح جهان 

رو، دستاوردها و ست؛ ازاینهاملتآفرین در میان روحیه

گسترده دارد و موجب  يارهیدا ملی ورزش سعۀپیامدهاي تو

سعۀ تو). 3( شودیمرونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی 

از اهداف  يابرانگیزي است و مجموعهورزشی اصطالح بحث

چون برخی عقیده  ،گیردسیاسی و اجتماعی را در برمی

ورزشی باید در برآورده ساختن اهداف  ۀدارند از توسع

شود. البته  اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی استفاده

در قوانین و  يادهیمبناهاي منطقی مختلفی براي چنین عق

ورزشی وجود دارد. مهم این است که چه  يهااستیس

چیزي باید در توسعۀ ورزشی روي دهد یا توسعۀ ورزشی 

یکی از ابعاد توسعۀ ورزش  .)15( استباید شبیه چه چیزي 

ي استعدادیابی است که از هارساختیزفراهم ساختن 

وزارت ورزش و جوانان با کمک  يهاتیترین مسئولهمم

وپرورش جمله آموزش سایر نهادهاي دولتی و خصوصی از

ترین عامل براي رسیدن به استعدادیابی و مهم است

استراتژیک و ۀ ین برناموو دقیق تد شدهيزیربرنامه

 وشطرنج  ورزش شدن. فراگیر است بلندمدت در این زمینه

 را فراوانی توجه ،یالمللنیب مناسبات در آن جایگاه اهمیت

). از بازي 4( است ساخته این پدیده متوجه هادولتۀ ناحی از

ابزاري براي  عنوانبه وپرورشآموزششطرنج در 

ي تفکر انتقادي، قضاوت، هامهارتاستعدادیابی و آموزش 

. شودیمي اجتماعی استفاده هامهارتي، صبر و زیربرنامه

رکز فکري، تقویت حافظه و پرورش هوش شطرنج وسیلۀ تم

                                                           
1. UseNet 
2. Whole Earth 
3. MSN Gaming Zone (The Microsoft Network) 

که  کندیفراهم مرا بازي شطرنج، موقعیتی ). 13( استنیز 

آزمایش بگذارد  ۀمختلفی را به بوت يهايفرد بتواند استراتژ

و درستی و نادرستی آنها را بیازماید. هرچند افراد متخصص 

در این زمینه از راه تجربه و اندیشه به قواعد رهنمودي 

 يکار و مبتدي خود را در راهبردهاافراد تازه، اندافتهی دست

 ةو شاید در ابتداي امر به شیو سازندیمختلف درگیر م

و در  ونداساسی نائل ش يبه راهبردها آزمایش و خطا

د کار گیرنه صورت فعال ببعدي بازي آنها را به يهاتیموقع

بازي و آموزش مهارت حل  ۀزمین مطالعاتی که در). 4(

ده شبر نقش بازي شطرنج متمرکز  راًیشده اخ له انجاممسئ

که بازي شطرنج  کندمیاست. ایلین در این زمینه اظهار 

کند. درنظر  يزیرمسائل مختلفی را براي فرد طرح تواندیم

وي و مقابله  يهادن دامکرحریف، خنثی  يهاداشتن مهره

طرنج ند که در بازي شاجمله مسائلی از جادشدهیبا موانع ا

که بازي شطرنج با طرح  رسدینظر مو به شودیمطرح م

مسائل مختلف فرد را براي رویارویی با مسائل مختلف 

 ). از سوي دیگر فناوري8( سازدیزندگی آتی آماده م

وارد  زندگی انسان يهاتیفعال يهاحوزه ۀاطالعات به هم

 رشیپذ شگامیپ نیز شطرنج در این میان ورزش .شده است

، شطرنج نترنتیهنگام ورود ا .بوده است نترنتیو ا هاانهیرا

 1استفاده از نت گروه .بود نیآنال يهاتیفعال نیاز اول یکی

بحث و گفتگو شطرنج بودند  يهاگروه يدارا 2نیو کره زم

 جستجو جوامع شطرنج مانند يو موتورها هاپرتالو تمام 

 يهايباز ،4زیانگجانیه يهايباز،  3اینترنتی يمنطقه باز

ترین از برجسته یکی، 5المللیشطرنج بین اشگاهب و اهوی

 نیانجمن آنال کیاز  يانمونه، به نیشطرنج آنال يهاتیسا

و  زنده يهابرنامه، شطرنج یاختصاص يهاکانالموفق با 

که از  انهیابررا. شده است تبدیل 6زنده ییویراد ستگاهیا

 ونیلیم 200شده و  پردازنده تشکیل 256اي از مجموعه

4. Excite Games 
5. The International Chess Club 
6. Chess.fm 

https://en.wikipedia.org/wiki/MSN_Dial-up
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کاسپارف  ي، گردهدیم انجام هیثان یک در را اتیعمل

یی افزارهانرم .شکست داد 1997را در سال  جهانقهرمان 

حدود شش میلیون  توانندیم) 2013( 1شطرنج هیپا مانند

بازي فعال را در حافظۀ خود ذخیره کنند. همچنین 

 3تزیفر ،)2013( 2گرلهیح شطرنج مانند يموتورها

) قادر به 2010( 5ریبکا ) و2013( 4ینیهود ،)2011(

). 12( ندبا سرعت زیادحرکت  هاده لیوتحلهیتجز

 خود ارتقا مأموریت و اهدافدر فدراسیون شطرنج انگلیس 

 يالهیوسعنوان بازي شطرنج در تمام اشکال به و توسعۀ

رسیدن به  کمک به ،براي پیشرفت فرهنگی و شخصی

دسترس قرار دادن  در ،موفقیت در بازي ۀباالترین درج

فدراسیون براي همه بدون  خدمات و شرایط عضویت در

 شرایط مساوي براي همه در حالت مثبت محدودیت و ایجاد

فدراسیون شطرنج انگلیس  رسمی ۀبیانیدر  .داد قراررا 

حفظ  مطالعه و تمرین شطرنج در انگلیس، ایجاد و تشویق

داخلی و  يهاتورنمنت توسعۀمسابقات قهرمانی انگلیس، 

بازان انگلیسی در شطرنج يهاخواسته المللی، تأمینبین

 خارجی، حمایت از شطرنج يهاتورنمنت مسابقات و

فدراسیون  نابینایان و دیگر مؤسسات شطرنج که عضو

 يآورفراهم، جلسات مطلوب و هارقابتریزي هستند، برنامه

 ، دريگذارهیاسرمحفظ و افزایش  جوایز براي رقابت،

بدون  دسترس قرار دادن خدمات فدراسیون براي همه

 ). 14است ( فدراسیون شطرنج انگلیس تبعیض جزء اهداف

مطالعات و تحقیقات علمی فراوانی در سراسر جهان 

دهد بازي شطرنج تأثیر سودمندي روي توسعۀ نشان می

هاي ذهنی یادگیرنده دارد (براي مثال، افزایش توانایی

هاي استاندارد خوانش و ریاضی) که به نمرات آزمون

). 19کند (موفقیت در غلبه بر وظایف تحصیلی کمک می

                                                           
1. Chess base 
2. Crafty 
3. Fritz 
4. Houdini 

و  ییشناسا) در پژوهشی به 1395سجادي و همکاران (

 یاسالم يشطرنج جمهور ونیفدراس يراهبردها نیتدو

نقاط قوت، . این پژوهش با هدف بررسی پرداختند رانیا

 تیموقع نییشطرنج، تع ونیفدراس دیفرصت و تهد ضعف،

شطرنج  ونیفدراس راهبردهايۀ و توسع نیو تدو يراهبرد

نتایج این  انجام گرفت. براساس رانیا اسالمی يجمهور

 ترینمهم شطرنج ونیفدراس فیضع یبط عمومپژوهش روا

 یابیبازار ،یمال منابع . کمبودبود شدهییشناساضعف 

جامع  ۀو فقدان برنام یمال انیحام نامناسب، ضعف در جذب

 6نگژا). 5( بودند ونیفدراس هايضعف گرید ازی ابیاستعداد

بررسی «در پژوهش خود با عنوان ) 2013( و همکاران

شده براي طراحی ، تأثیر ساختار»چینی يهاورزشتوسعۀ 

ورزشی را در کلیۀ سنین مهم  يهاتیفعالسطوح اجرایی 

اشاره کردند.  ياهیپا يهاورزش دانستند و به اهمیت توسعۀ

هر ورزش در منطقۀ  يامنطقههمچنین، آنها تأثیر فرهنگ 

کردند پیشرفت آن ورزش زیاد دانستند و بیان  خود را در

 کردن از که هر ورزشی براي پیشرفت، نیاز به حمایت

) 2016( 7سیگرتماك .)24( آموزان همان منطقه دارددانش

بررسی اثربخشی آموزش شطرنج بر «در پژوهشی با عنوان 

به این نتیجه رسید » خالقیت و رشد ذهن در دورة کودکی

را گذرانده که آموزش شطرنج  یادگیرندگانینمرات که 

تفکر خالق  سایر یادگیرندگان هم درباالتر از نمرات  ،بودند

بود و تفاوت بین نمرات این کودکان  یذهن هم از نظر رشدو 

و همکاران  8). جوزف23( دار بودالحاظ آماري معن نیز از

تأثیر آموزش شطرنج بر «) در پژوهشی با عنوان 2016(

به » هند هايروستادر  یکودکان دبستان تحصیلیعملکرد 

در  نیسال تمر کیکه پس از ین نتیجه رسیدند ا

آموزان در دانش یلیهاي تحصهاي شطرنج، پیشرفتمهارت

5. Rybka 
6. Zhang 
7.  Sigirtmac 
8. Joseph 
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 يریو علوم، بهبود چشمگ یمطالعات اجتماع ،یسیزبان انگل

) در پژوهشی با 2016و همکاران ( 1). ایزو20( داشته است

به » در شطرنج نوجوانان مربیگري ۀهاي نوآورانمدل«عنوان 

 کنانیآموزش باز يبرا یروش تجرباین نتیجه رسیدند که 

و  نترنتیشطرنج، ا یافزار تخصصنوجوانان با استفاده از نرم

 ییکارا شیافزا سبببر وب،  یمبتن یهاي آموزشفرم

 یسنت روش نسبت به شتریب جیو نتا یجلسات آموزش

 ). 16( شودمی

ي بندتیواولباید اذعان کرد که متأسفانه با این حال 

مناسبی براي  ۀبرنام وجود ندارد و اصوالً ر این رشتهدقیقی د

، هابرنامهو  هاتیفعالنیست.  توجه مورد شطرنج ملی ۀتوسع

 روشن و اهداف منطقی که در سطح ملی اندازبدون چشم

. شوندیم به اجرا گذاشته ،گرفته باشند پذیرش قرار مورد

در بسیاري  شطرنج ورزش ۀحالی است که امر توسع این در

 يهاقله کشورها با نگاهی علمی در حال تحقق است و از

ایران نیز دریاي  .شوندیمبلند یکی پس از دیگري فتح 

مناسبی وجود  ۀحیث زمین استعداد انسانی است و از این

 يزیربرنامهمشکل را باید در فقدان ۀ ولی ظاهراً ریش ،دارد

ج جمهوري فدراسیون شطرن. جو کردوجست شایسته

 عنوان متولی توسعه و پیشبرد این ورزشبه اسالمی ایران

براي توسعۀ این  مدون و راهبردهاي مناسب ۀنیازمند برنام

 رانیا یماسال يشطرنج جمهور ونیاست. فدراسرشته 

 ۀبرنام ازمندین ورزش نیا شبردیتوسعه و پ یمتول عنوانبه

و  یی. با توجه به آشنااست مناسب يمدون و راهبردها

 ۀکه برنام دشمشخص  ونیفدراس نیمحقق با ا يهمکار

مسئوالن اقدامات  يکه مبنا يروزهو ب جامعي راهبرد

استفاده  عدم امر سبب نیباشد، وجود ندارد و هم ونیفدراس

شطرنج کشور ۀ و توسع رشد موجود در جهت يهاتیظرفاز 

 هیو پا یرا در سطوح مل بازانشطرنج یتینارضا شده و

ي قبلی در هاپژوهش. همچنین بیشتر همراه داشته استبه

                                                           
1. Izov 

ي توپی مانند هاورزشبر  دیتأکزمینۀ توسعۀ ورزش با 

 خألاند. اما تحقیق حاضر با توجه به فوتبال صورت گرفته

پژوهشی در زمینۀ ورزش شطرنج با رویکرد شناسایی عوامل 

ي، مباحث مالی زیربرنامهمختلف از جمله عوامل مدیریتی، 

ي گذشته کمتر هاپژوهشآموزش و استعدادیابی که در و 

، انجام شده است. از طرفی اکثر اندگرفتهمورد توجه قرار 

شطرنج  ژهیوبهپژوهش قبلی در زمینۀ توسعۀ ورزش 

 صورتبهکمی بوده است، ولی پژوهش حاضر  صورتبه

ي عمیق (کیفی) با خبرگان و قهرمانان باسابقۀ هامصاحبه

رو در تحقیق شی صورت گرفته است. ازایناین رشتۀ ورز

شناسایی ابعاد توسعۀ ملی شطرنج و  با که حاضر تالش شد

 موجود در جهت يهاتیظرفاستفاده از  همچنین با توجه به

بر  گامی مؤثر برداشته شود.شطرنج کشور  ۀرشد و توسع

ورزش در  ةو با عنایت به نقش اهمیت سازند اساس این

جهات  ۀو توسع یالمللنیب ملی وي هاعرصهموفقیت در 

که در توسعۀ ورزش ، این تحقیق درصدد است آنمختلف 

ند و نقاط ضعف و قوت این امر مؤثرعواملی  ملی شطرنج چه

 ند؟اکدام

 شناسی پژوهشروش

ی ابینهیزم روش تحقیق حاضرپژوهش، ا توجه به هدف ب

 اسناديصورت که ابتدا مطالعات بدیناز نوع اکتشافی بود؛ 

منظور تهیه ) بههاتیساوب  ب، اسناد وامقاالت، کت ۀ(مطالع

انجام ابعاد توسعۀ ملی شطرنج  فهرستی ازو شناسایی 

 ۀمصاحب این ابعادسپس براي شناسایی  .گرفت

آماري  ۀجامع. با خبرگان صورت پذیرفت ساختارمندنیمه

 ۀزمین دانشگاهی با تخصص در تادانتحقیق شامل اس

و مسئوالن فدراسیون شطرنج و رؤساي  ورزش مدیریت

بود.  و قهرمانان ملی این رشته هااستاني ورزشی هاتیأه

 از نوع نظري يریگنمونهروش  با توجه به ماهیت تحقیق،

 از يریگنمونه، هایبررس(هدفمند) بود. براساس مطالعات و 
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که بیشترین فرصت را براي گردآوري  گرفتافرادي انجام 

فراهم  مطالعه پدیدة تحت ةدربار هادهدا نیترمرتبط

. در انتخاب افراد براي انجام مصاحبه، داشتن کردندیم

مدنظر بود. زمانی که موضوع به ۀ زمین تجربه و پژوهش در

آوري یند انجام مصاحبه و جمعاحد اشباع نظري رسید، فر

مصاحبه  18تا  12در منابع علمی انجام . پایان یافت هاداده

این  در .)2( دانندیدن به اشباع نظري کافی میرا براي رس

(با سه نفر  نفر 14مصاحبه با  17تحقیق نیز پس از انجام 

محقق به اشباع از خبرگان دومرتبه مصاحبه انجام گرفت) 

 رسید.  نظري

 
 تحقیق ۀگزارش توصیفی نمون. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 4/71 10 مرد

 6/28 4 زن

 تحصیالت

 6/28 4 کارشناسی

 50% 7 کارشناسی ارشد

 4/21 3 دکتري

 مدت فعالیت در شطرنج

 7/35 5 سال 15-20

 4/21 3 سال 21-25

 4/21 3 سال 26-30

 3/14 2 سال 31-35

 2/7 1 سال 35بیشتر از 

 پست سازمانی
 6/28 4 علمی

 71/ 10 اجرایی

 100% کل

 
و مصاحبه  اسنادياز طریق مطالعات  هادادهگردآوري 

ساختارمند نیمه صورتصورت گرفت. مصاحبه با خبرگان به

کاوش عوامل مؤثر بر توسعۀ ملی ورزش منظور و عمیق به

 .گرفتکشور انجام شطرنج 

 
 ي پژوهشهاافتهنتایج و ی

کیفی، همزمان با  يهاپژوهش با توجه به مبانی نظري

؛ گرفتنیز انجام  ، تحلیل و کدگذاري آنهاهامصاحبهانجام 

قبلی  يهاافتهیهمراه که تحلیل هر مصاحبه بهطوريبه

براي انتخاب افراد  عنوان راهنماي مصاحبه و معیاريبه

کیفی تا حد رسیدن به اشباع  يهامصاحبهبعدي بود. انجام 

یند ادر یک فر هاداده لیوتحلهیتجز. نظري ادامه پیدا کرد

، هادادهمرور متن نوشتاري . 1: صورت گرفت يامرحلهشش

گی کسب احساس کلی نسبت به آنها و تعیین چگون

از متن  ییهابخشانتخاب . 2نوشتاري؛  متن يبندبخش

 مرور. 3شده؛ صورت اطالعات کدگذاريبه هادادهنوشتاري 

 يهادستهصورت ها بهشده و ادغام آنکدهاي تدوین

 يهادسته ، حذفهادستهکاهش . 4اطالعات؛  ترعمده

؛ ترعمده يهادستهدر  ترکوچک يهادستهتکراري و ادغام 

انتخاب کدهایی . 6 موضوع؛ 7تا  5تبدیل دسته کدها به . 5

 ۀعنوان موضوع بحث و مشخص کردن بقی) بهییهامقوله(

). براساس 2( در گزارش تحقیق براي توصیف آنها هامقوله

 هایژگیوي از ابعاد و ادهیگزدر  هامصاحبهتحلیل  2جدول 

 عامل یا مقولۀ فرعی 27خالصه شد. در ادامه این ابعاد 

 9ي فرعی هامقولهي هادستهاستخراج شد. در نهایت از 

و  یابیاستعدادشامل  هامقولهدست آمد. این مقولۀ اصلی به
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 نیو ارتباطات ب یهماهنگ، وپرورش ورزشکارانآموزش

و منابع  بودجه، ریزيو برنامه یتیریمد عواملی، سازمان

 زاتیتجهی، انسان يرویو ن انیمرب ۀتوسعی، مال

و  زشیانگی، ورزش يو اردوها مسابقات، افزاريسخت

 .اندیمیاقل طیشرای و از منابع انسان تیحما

 
 پژوهش حاصل از مصاحبه يهاافتهی .2جدول 

 فراوانی مفاهیم مقولۀ فرعی مقوله مفهوم

استعدادیابی و 
وپرورآموزش

 ش ورزشکاران

استعدادیابی از طریق 
 مدارس

 شناسایی و کشف استعدادها  −
 استعدادیابی در مناطق مستعد −
 در مدارس ابتدایی شطرنجگسترش  توسعه و −
 شطرنج  مدارس افزایش −

P3,P2,P8,P6 
تأسیس پایگاه آموزش 

 شطرنج

 ي تفریحی ـ عمومیهامکانترویج شطرنج در  −
ي شطرنج در شهرهاي مرکزي و هاگاهیپاایجاد  −

 پرجمعیت
 شطرنج پایه يهاگاهیپاافزایش  −

ي هاستمیسسازي یکپارچه
 آموزشی

 توجه به آموزش مربیان پایه −
 آموزش مربیان استعداد یاب −
 م آموزشی یکپارچهنظا از ي کردنریگبهره −
 گیري از مربیان مجرب در سطوح پایهبهره −

 تحقیق و توسعه در آموزش

 تخصصی استعدادیابی به روش علمی و −
 شطرنج پایه ۀزمین پژوهش در −
 هاي علمی ویژة شطرنجبرگزاري کارگاه −
 هاي علمیبرگزاري همایش و کنگره −

P5,P4,P11,P2,P9 

هماهنگی و 
ارتباطات 

 سازمانیبین

 هماهنگی امور نیروي انسانی
 فدراسیون منابع انسانیاهداف نمودن  همسو −
 جویی در انرژي با ارتباطات و هماهنگیصرفه −
 سازمانیجلوگیري از فساد با ارتباطات بین −

P9,P3,P4,P8,P12 
و هماهنگی در ترویج  ارتباط

 شطرنج

و کشورهاي  شطرنجارتباط با فدراسیون جهانی  −
 نامصاحب

 گیر مانند مجلس مراکز تصمیمبا  ارتباطات −
 نهادهاي ورزشیجانبه از طرف پشتیبانی همه −
 ي و جهانی اقارهي مجامع هایکرستصاحب  −

 تفاهم جهتهماهنگی و 
 ها و میزبانی رویداداعزام

 هااستفاده از ارتباطات مناسب جهت اعزام −
 موقع کسب میزبانیهماهنگی به −
 رایزنی براي بودجۀ مسابقات −

عوامل 
مدیریتی و 

 ریزيبرنامه

 برنامه محوري

 در امور مختلف يزیربرنامهتوجه به  −
نه              − یا مدون در تقویم ســـال بت و  ثا مه  نا طرح بر

   فدراسیون
 ریزي براي کسب میزبانیبرنامه −

P11, P6,P3  استقرار نظام نظارت و
 ارزیابی

 يهاتیأو ه ونیدر فدراس ارزیابینظام  برقراري −
   یاستان

 ثبات مدیریت در فدراسیون شطرنج −
  هاتیأهنظارت و کنترل فعالیت فدراسیون و  −

انتخاب مدیران متخصص و 
 توانمند

 انتخاب مدیران با روابط مناسب −
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 فراوانی مفاهیم مقولۀ فرعی مقوله مفهوم
مدیر   − ــور  به   ان حضـ مدیر ارشــــد   عنوان کاردان 

 فدراسیون
ورزش  رانیتوجه به امر تخصص در انتخاب مد −

 کشور
 ریزياستفاده از افراد متخصص شطرنج در برنامه −

بودجه و منابع 
 مالی

 حامی مالی
 جذب اسپانسرهاي ورزشی  −
 یونیزیحق پخش تلو یجذب منابع مال −
 غاتیتبلاز طریق  یجذب منابع مال −

P7,P9,P13,P3,P5,P6
,P2 

 مطالعۀ تطبیقی منابع مالی

 الگوي درآمدزایی کشورهاي دیگر −
 مقایسۀ بودجۀ شطرنج کشور با کشورهاي مطرح −
 رعایت عدالت مالی براي همۀ مناطق کشور −
 هانیازسنجی بودجه در همۀ استان −

 افزایش بودجه و اعتبارات

 تخصیص منابع مالی پایدار −
 هاي درازمدتبرنامهافزایش اعتبار در  −
 تخصیصی منابع مالی جهت استعدادیابی −
 بودجۀ اختصاصی کسب میزبانی  −
 فدراسیون ۀبودجافزایش  −
 هامیتبودجۀ مناسب براي اعزام  −

توسعۀ مربیان و 
 نیروي انسانی

ي هادورهبرگزاري 
 افزاییدانش

المللی براي توسعۀ برگزاري سمینارهاي بین −
 مربیان

 آموزشی براي مربیان و داورانهاي برگزاري کالس −
 المللیشرکت مربیان در سمینارهاي بین −

P1,P13 
نظارت بر عملکرد نیروي 

 انسانی

 استفاده از نیروي انسانی متخصص −
 مربیان يهاتیبر فعال داشتن نظارت کنترل و −
 ي نیروي انسانیادورهارزشیابی  −
 بدنی و تربیت ۀمتخصص و رشت افراد ازي ریگبهره −

 ورزشیعلوم 

بروز کردن اطالعات و ارتقا 
 سطح دانش مربیان

 فنی مربیان سطح دانش علمی وافزایش  −
 خارجی ان مطرحاستفاده از مربیافزایش  −
 تعامل مربیان کشور با کشورهاي دیگر −
 هااستفاده از مربیان مجرب در استان −

تجهیزات 
 افزاريسخت

استفاده از وسایل 
 آموزشیکمک

 آموزشی (کتاب، فیلم و...)کمکتوسعۀ وسایل  −
 نیاز به تجهیزات تخصصی −
 ي پایههاآموزشنیاز به تجهیزات براي  −

P1,P2,P9,P10,P4,P1
1,P10 احداث اماکن اختصاصی 

 اختصاصی يهاتأسیسات و سالن افزایش −
 هااستاناحداث اماکن ویژة شطرنج در  −
 ها به امکانات تخصصی سالن تجهیز −

ي هارساختیزتقویت 
 افزاريسخت

 دسترسی آسان به تجهیزات الکترونیک −
 افزاريضعف در تجهیزات سخت −

مسابقات و 
اردوهاي 
 ورزشی

 استفاده از مربیان با دانش
 از مربی بدنساز براي ورزشکاران کردن استفاده −
 سازياستفاده از مربیان برجسته در اردوهاي آماده −
 المللی موفقکارگیري مربیان بینبه −

P13,P10,P14,P6,P7 
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 فراوانی مفاهیم مقولۀ فرعی مقوله مفهوم

حضور مستمر در مسابقات 
 یالمللنیبملی و 

  مرزيبرونمسابقات  شرکت در −
   ملیمسابقات  برگزاري −
 برگزاري مسابقات چندجانبه −
 برگزاري مسابقات براي ارتقاي سطح داوران  −

 ارتقاي سطح کیفی لیگ

 ساماندهی لیگ شطرنج −
 هارقابتنظارت بر اجراي مناسب  −
 براي شرکت در لیگ هامیتایجاد انگیزه در  −
 برگزاري منظم لیگ شطرنج −

 تشکیل اردوهاي متمرکز

 شناس براي ورزشکاراناز روان استفاده −
 تدارکاتی مشترك با کشورهاي برگزاري اردوهاي −

 مطرح
 سازي ورزشکارانبرپایی اردوهاي آماده −
سازي در محیط جغرافیایی برقراري اردوهاي آماده −

 مرتبط

انگیزش و 
حمایت از منابع 

 انسانی

 ایجاد انگیزة درونی و بیرونی

 ایجاد فضاي رفاهی نیروي انسانی −
یان     − یت معنوي مرب ما قدیر  ح غیر  يها پاداش  و ت

 نقدي  
 به اردوهاي تفریحیورزشکاران  اعزام −
 ایجاد فضاي صمیمیت در تمام سطوح فدراسیون −

P6,P14,P9,P10 

 حمایت از مربیان و داوران
 حقوق ماهیانهاختصاص  −
 براي ورزشکاران نقدي يهاپاداش  −
 ی نیروي انسانیحمایت مال −

شغلی  ةمین آیندأت
 ملی ورزشکاران

 دار از شطرنجي ریشههاباشگاهحمایت  −
 جلوگیري از خروج مربیان از عرصۀ شطرنج −

 شرایط اقلیمی
ي هاتیقابلگیري از بهره

 اقلیمی

مطابق با شرایط  هااستانبرگزاري مسابقات در  −
 جغرافیایی

 از مسابقات شیپ ییوهواآب طیشرا −
 سازيتوسعۀ فیزیولوژیکی اردوهاي آماده −
 تطبیق شرایط جغرافیایی تمرین −
سازي با شرایط جغرافیایی برقراري اردوهاي آماده −

 کشور میزبان

P11,P13,P7,P8 

 
 گیريبحث و نتیجه

شناسایی ابعاد مؤثر توسعۀ  هدف از تحقیق حاضر،

 9ها و تحلیل آنها، پس از انجام مصاحبه .بود شطرنج کشور

 یهماهنگ، وپرورش ورزشکارانو آموزش یابیعامل استعداد

، ریزيو برنامه یتیریمد عواملی، سازمان نیو ارتباطات ب

ی، انسان يرویو ن انیمرب ۀتوسعی، و منابع مال بودجه

ی، ورزش يو اردوها مسابقات، افزاريسخت زاتیتجه

شدند ی میاقل طیشرای و از منابع انسان تیو حما زشیانگ

شوند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر میکه در ادامه بررسی 

 ی،ابیاستعدادترین ابعاد مؤثر توسعۀ شطرنج، یکی از مهم

است. با توجه تعداد مدارس و  وپرورش ورزشکارانآموزش

مراکز مهم جهت امر  جمعیت دانش آموزان کشور از

وپرورش هستند. کشف و استعدادیابی مدارس، آموزش

هاي شناسایی دانش آموزان مستعد موجب تأمین ظرفیت

ي سنی خواهد شد. از موارد هاردهي ملی در تمامی هامیت

توجه به امر استعدادیابی و آموزش، تأسیس دیگر قابل 
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ي آموزش شطرنج در شهرهاي پرجمعیت و هاگاهیپا

کنندگان زیادي همچنین در اماکن تفریحی که مراجعه

دارند، است که موجب بازدهی مفیدي خواهد شد. در بحث 

ي آموزشی جهت هامآموزش استعدادها استفاده از پیا

آموزش منظم و علمی نیروي انسانی، مربیان پایه و 

ذکر در توسعۀ این رشته خواهد  استعدادیاب از نکات قابل

براساس نظر استادان بزرگ این رشته توجه بود. در نهایت 

ي علمی هاشیهمابیشتر به پژوهش، برگزاري و شرکت در 

هاي خصوص در آموزش و ردهو تخصصی در این رشته به

و  یهماهنگپایه از عوامل مؤثرند. عامل مورد توجه بعدي 

ی است. نتایج با تحقیقات مرادي و سازماننیارتباطات ب

)، سجادي و همکاران 1392) و اسکندري (1393همکاران (

)، 2016)، سیگرتماك (2013)، ژانگ و همکاران (1395(

) 2019( 1و نواك جانکوویچ) و 2016جوزف و همکاران (

). همچنین از 1، 5، 10، 19، 20، 23، 24همخوانی دارند (

سازمانی گی و ارتباطات بیننتایج دیگر تحقیق حاضر هماهن

 اجتماعی در جامعه و نهادعنوان یکنقش ورزش بهاست. 

در  تواندیها متأثیرگذار در ابعاد مختلف زندگی انسان

 مرزي موردجامعه، روابط درون کشوري و برون ساختار

ی انسان يرویامور ن یهماهنگ .قرار گیرد توجه و بررسی

ت سهل و آسان کارکنان انواع ارتباطا افتنی انیجر موجب

 گر،یکدیبا  رانیکارکنان و مد گر،یکدیبا  رانیمد گر،یکدیبا 

. شودیم خارج از سازمان يهاسازمان با افراد و گروه ياعضا

از طرفی  فدراسیون انسانی منابع اهداف ساختن همسو

در و از طرفی دیگر  شودیمي جویی در انرژصرفهباعث 

 جهانی مؤثر است. ارتباط با فدراسیون شطرنجرشتۀ  جیترو

تصاحب در  تواندیمنام، صاحب کشورهاي و شطرنج

ی کمک شایانی کند که و جهان يامجامع قاره يهایکرس

هاي دادیرو یزبانیم کسبها و جهت اعزاماین امر در نهایت 

 مهم خواهد شد.

                                                           
1 .  Jankovic , Novak 

بعد مؤثر دیگر در توسعۀ ملی شطرنج کشور ازنظر 

بود. نتایج با  ریزيو برنامه یتیریعوامل مدنظران صاحب

). 5) همخوانی داشت (1395تحقیق سجادي و همکاران (

مدون براي  ریزيبرنامهنقش مدیران فدراسیون با 

آنچه در تمامی مراحل سازي اهداف حائز اهمیت است. پیاده

نظر بهضروري  ها، اجرا، نظارت و کنترل برنامهنتدوی

تصمیم گیر ورزش ی نهادهاي شاندیهمکاري و هم رسدمی

ي هابخشاست. داشتن طرح و برنامۀ اجرایی مشخص در 

ی ابیاستقرار نظام نظارت و ارزمختلف از موارد مهم است. 

هاي گیري عملکرد در دستگاهفرایند سنجش و اندازه

اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم براي تحقق اهداف و 

اصطالحات نظارت و کنترل بر امور . است وظایف سازمانی

نظارت معنی  ۀگاهی اوقات از کلموند. رکار میبههم  با

کنترل معنی نظارت و کنترل  ومنظارت و کنترل و از مفه

نظارت و کنترل، بازدید و مراقبت از طرز  .شودادراك می

با وضع مطلوب و تغییر  سهها با مقایپیشرفت اجراي برنامه

منظور جلوگیري از انحرافات از تحقق بهو تصحیح عملیات 

و  هابرنامه. همچنین در اجراي این اهداف سازمان است

براي به مدیران کارامد و متخصص نیاز است.  هانظارت

تحقق اهداف سازمانی افراد الیق و کاردان باید در رأس امور 

 مدیریت دانش هم که است کسی شایسته مدیرقرار گیرند. 

. ببرد مطلوب استفادة تجارب از بتواند مه و باشد داشته

بنابراین تحقق اهداف سازمانی نیازمند مدیرانی است که از 

مدیریتی برخوردار  يهاتوانمندي، تجربه، دانش و مهارت

مدیریتی هم براي  يهایستگیشناخت ابعاد شا .باشند

شمار هتوسعه و هم براي ارزیابی مدیران عامل اساسی ب

براي انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و مالك  .رودیم

اي انتخاب شوند که گونهموجود باشد و این ضوابط باید به

در انتخاب و انتصاب افراد در احراز  سنجش باشند. قابل

مدیریتی، افرادي را برگزیند که واجد شرایط و  يهاپست
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شده باشند یا در تعیین يهاتیها و اولوداراي شاخص

 د. بهکنزوم در انتخاب معیارهاي خود تجدیدنظر صورت ل

نحو صحیح انجام گیرد و یند انتخاب بهاترتیب اگر فر این

د، افراد شایسته در شوشده رعایت تعیین يهااولویت مالك

مناسب قرار خواهند گرفت و پس از انتخاب  يهاگاهیجا

بایست عملکرد آنان ارزشیابی افراد در جایگاه مناسب می

 انتخاب و انتصاب مدیرانبا ، رودیانتظار م همچنین .شود

  جلوگیري شود. از به هدر رفتن نیرو و سرمایهمتخصص 

بودجه و منابع ترین عوامل توسعۀ مباحث یکی از مهم

ی و توسعۀ نیروي انسانی است. نتایج با تحقیقات فخري مال

) و لوئیز و 1395)، سجادي و همکاران (1394و همکاران (

). از راهکارهاي 5، 6، 22) همخوانی داشتند (210( 1فادال

تأمین بودجه، حمایت مالی و جذب منابع مالی است. 

توجه  مورد هاي مالی در این چند سال اخیرحمایت

 از حمایت مالی هدف. ها قرارگرفته استشرکت

هاي ورزشی، افراد و رویدادها براي گذاري در فعالیتسرمایه

ترغیب ، تجاري مربوط به ورزش برداري از مسائلبهره

. تماشاچیان (در ورزشگاه و تماشاچیان تلویزیونی) است

ورزشی  از ورزش، سازمان ورزشی یا رویدادحمایت مالی 

همراه هر دو طرف قرارداد منافع و سود دوجانبه به براي

جذب حامیان ورزش که از دستاوردهاي بزرگ دارد. 

بع درآمدي بخش ترین منارویدادهاي ورزشی و از مهم

. اهمیت حامیان مالی در درآمدزایی دیآیحساب مورزش به

تلویزیونی قرار  ةبخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زند

ي یکی از منابع درآمدي ورزش ارسانهحق پخش  دارد.

ترین منبع درآمدي رویدادهاي بزرگ است. همچنین بزرگ

ست. با اهرسانهی همچون المپیک، حق پخش از المللنیب

مدیران فدراسیون  رودیمتوجه به مطالب ذکرشده انتظار 

خوبی بپردازند. از طرفی مطالعۀ منابع مالی به این مقوله به

کشورهاي صاحب سبک در شطرنج نیز بازخورد مناسبی به 

                                                           
1 .  Luiz, Fadal 

مدیران فدراسیون خواهد داد که جهت موفقیت ملی و 

. با تأمین ریزي مالی مناسبی داشته باشندالمللی برنامهبین

المللی هاي بینتوان هم براي کسب میزبانیبودجۀ کافی می

ها با کسري مواجه نشد. از دیدگاه داوطلب شد و هم  اعزام

نظران توسعۀ مربیان و نیروي انسانی در فدراسیون صاحب

 منابعشطرنج عامل بعدي در توسعۀ ملی این رشته است. 

از  وريبهرهو  شیاثربخ ه،یسرما شیافزا سببانسانی کارمد 

مد اکار یمنابع انسان. توسعۀ دشویم سازمانمنابع مختلف 

. کندیم نیرا تضم یمل ۀتوسع يجامعه در راستا شبردیپ

رشتۀ  يارتقا یاصل ن، مسئوالمدیران ارشد فدراسیون

امر باال رفتن  نیا یاساس يهااز راه یکیهستند، شطرنج 

است.  مربیان، داورانمنابع انسانی خود از جمله سطح دانش 

 ، برگزاريافزاییدانش يهادوره يبرگزاراین کار با 

 يبرگزار، انیمرب ۀتوسع يالمللی برابین ينارهایسم

 انیشرکت مرب، و داوران انیمرب يبرا یهاي آموزشکالس

صورت گیرد. از طرفی  تواندیم المللیبین ينارهایدر سم

سطح دانش  يارتقابروز کردن اطالعات و به  هادورهاین 

کمک  سطح دانش علمی و فنی مربیان ش، افزایانیمرب

با استخدام مربیان  دنتوانیمفدراسیون  انریمدخواهد کرد. 

مجرب از کشورهاي خارجی براي تیم ملی و استفاده از 

 يموجب ارتقامربیان جوان مستعد در کنار مربی خارجی 

 تیمدر  الیتادامۀ فع ياو را برا ةزیو انگ شونددانش فرد 

دهند و در نهایت به توسعۀ مربیان داخلی کمک  شیافزا

 کنند. 

یکی از موارد مهم در توسعۀ ورزش شطرنج، استفاده از 

 استو اماکن اختصاصی این رشته  افزاريسخت زاتیتجه

) و ایزو و 1394که این نتیجه با نتایج وحدانی و همکاران (

اماکن و  ).11، 16) همسویی دارد (2016همکاران (

ها و فضاهاي ورزشی خاستگاه و بستر اجراي فعالیت

طور ، بههاند و مدیریت صحیح و اصولی آناهاي ورزشیبرنامه
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ها و رویدادهاي ورزشی مستقیم بر کمیت و کیفیت برنامه

شوندگان در تحقیق حاضر بیان . مصاحبهگذاردتأثیر می

سطح  کردند که فدراسیون براي توسعۀ بیشتر شطرنج در

 شی شطرنج، افزایاحداث اماکن اختصاصبا  تواندیمکشور 

 ةژیاحداث اماکن واختصاصی،  يهاتأسیسات و سالن

 امکانات بهها تجهیز سالننی، استا يهاتیأه شطرنج در

 ، دسترسیافزاريسخت يهارساختیز تیتقوو با  تخصصی

و همچنین  کیالکترون زاتیبه تجه ورزشکاران آسان

 زاتیتجه، و...) لمی(کتاب، ف آموزشیکمک لیوسااستفاده از 

 موجب ارتقاي این رشته شوند.  هیهاي پاآموزش يبرا

 يو اردوها تدارکاتی مسابقاتنتیجه دیگر حضور در 

ها و رویدادهاي ملی و ی ورزشکاران جهت اعزامورزش

 کشاورز و همکاران تحقیقاتالمللی است. این نتیجه با بین

و  2جاگو ،)2010( 1و کاپیالندو کاراداکیس )،1394(

). با توجه به 9، 18، 21همخوانی دارد () 2010( همکاران

سازي قبل به اردوي آماده هامیتاهمیت و سطح مسابقات، 

از مسابقات نیاز دارند. رشتۀ ورزشی شطرنج نیز از این 

مبحث مستثنا نیست. یکی از فاکتورهاي الزم براي این 

 مربی از ، استفادهبادانش انیاز مرباستفاده اردوهاي شطرنج 

ورزشکاران است.  براي شناسروان از بدنساز، استفاده

مربیانی که آشنا با علم تمرین باشند و با تخصص خود سبب 

ی روان يهامهارتی و عموم یحرکت يهاییسطح توانابهبود 

ورزشکاران تیم ملی  مختلف یحرکت يهامهارت شیافزا و

نظر متخصصان شطرنج از اهداف . همچنین بنابر شوند

 حفظ، حفظ سالمت ورزشکار یدوستانه و تدارکات مسابقات

 ۀتجرب شیافزا با شرایط مسابقه و یآشنایی، تاکتیک یآمادگ

حضور مستمر در نظران . از دیدگاه صاحباست يامسابقه

، مسابقات چندجانبه يبرگزاری، المللنیو ب یمسابقات مل

، شطرنج گیمنظم ل يبرگزار، گیل یفیسطح ک يارتقا

                                                           
1 . Kostas, K. Kaplanidou 
2 . Jago 

، هامناسب رقابت ينظارت بر اجرا، شطرنج گیل ساماندهی

 ياردوها لیتشک، گیشرکت در ل يبرا هامیت ةزیانگ جادیا

 يمشترك با کشورها یبرگزاري اردوهاي تدارکاتو  متمرکز

از جمله موارد مهم جهت مسابقات و اردوهاي  مطرح

 ت.هاي تیم ملی استدارکاتی جهت رقابت

 آنها، از یشغل تیدر کارکنان و رضا زشیانگ يارتقا

. دارد یخاص تیاست که اهم یتیریجمله موضوعات مهم مد

و  3)، جعفري سیاوشانی1392( نژادحیدري و نماقدرت

) که مسائل 7، 17) به این نتیجه رسیدند (2010همکاران (

انگیزشی از عوامل مهم توسعۀ عملکرد ورزشی و توسعۀ آن 

 نهیترین زمامروز، مهم تیریعلم مد دگاهیاز د زشیانگاست. 

 یتابع کارکنانعملکرد  .ستهاو عامل انجام کار در سازمان

 یمهم و اساس طیاز شرا یکی .آنهاست زشیو انگ ییاز توانا

 زهیانگ جادیو ا ختنیبرانگ يبه هدف در هر کار دنیرس يبرا

رو اعضاي ازاین .دهندکار را انجام می آناست که  يافراد در

تیم ملی اعم از ورزشکاران، مربیان یا نیروي انسانی 

توجه فدراسیون مثل داوران و کارکنان نیاز به انگیزه دارند. 

 ، موجبآنها يازهایو ن ورزشکاران یزشیعوامل انگ هب

نظران . بنابراین براساس نظر صاحبشودیموري آنها بهره

توسعۀ ملی شطرنج در این تحقیق یکی از عوامل مؤثر در 

کارکنان باید براي انجام کشور انگیزش نیروي انسانی است. 

نحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش کارها به

ند. مدیران در خیلی مواقع به این موضوع کنمناسب دریافت 

که پاداش هرچند کوچک بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد، 

در انجام کارها عملکرد اش واقف نیستند. عدم دریافت پاد

دهد. مدیران شاید بر این باور نحو مطلوب را کاهش میبه

باشند که حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان پاداشی 

همیشگی و مناسب براي آنهاست. اما کارکنان خواهان 

هاي مختلف و متنوعی در ارتباط با عملکرد دریافت پاداش

3 . Siavashani 
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غیرمادي باشد. پاداش تواند مادي و ند. پاداش میهستخود 

شامل بسیاري موارد ساده همانند لبخند زدن، تشکر کالمی، 

ی، رفاه يفضا جاد، ایسر تکان دادن به معناي رضایت

غیرنقدي و  يهاحمایت معنوي مربیان تقدیر و پاداش

 حقوق و اختصاص و داوران انیاز مرب تیحماهمچنین 

شغلی  ةتأمین آیندپوش، ماهیانه به ورزشکاران ملی

ست. آنها دار ازریشه يهاباشگاه تی و حمایورزشکاران مل

ها و است تا با استفاده از مشوق فدراسیون بر مدیران

هاي متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را پاداش

استادان شطرنج معتقدند که شرایط اقلیمی توسعه دهند. 

اي فهعملکرد یک ورزشکار حربر توسعۀ شطرنج تأثیر دارد. 

تأثیر شرایط محیطی بر  .تحت تأثیر عوامل متعددي است

ها بیشتر روي افت یا بهبود عملکرد یک ورزشکار بعضی وقت

شناسی است. براي از عواملی همچون تغذیه، تمرین، روان

باید با  ،اینکه ورزشکار تحت تأثیر این عوامل قرار نگیرد

ا شرایط ریزي درست بتواند شرایط بدنی خود را ببرنامه

محیط وفق دهد تا تأثیرگذاري شرایط اقلیمی را به حداقل 

بیشترین تأثیر شرایط محیطی بر روي عملکرد یک  .برساند

دلیل گرما، سرما، ارتفاع و رطوبت ورزشکار زمانی است که به

بخواهد زمان، شدت و حجم تمرینات خود را کاهش دهد، 

بت به زمان اي با آگاه بودن نسکه ورزشکار حرفهدرحالی

بدن  سازگاريبرگزاري مسابقات در هر فصلی از سال و با 

سري تمرینات مطابق با آن خود با آن شرایط و انجام یک

وهوایی دیگر ضرورتی براي کاهش شدت حجم شرایط آب

بر عملکرد ورزشکار  یمیاقل طیشرا .بیندتمرینات خود نمی

به نفع  راتییتغ نیمواقع ا یدارد، اما در بعض میتأثیر مستق

به لحاظ گرما، رطوبت و  یمیاقل طیشرا .ورزشکار است

که قصد شرکت یویژه زمانعملکرد ورزشکار به يارتفاع بر رو

تأثیر  ،داشته باشد یمهم ۀمسابق ایتورنمنت  کیدر 

و تطابق  يبا سازگار دیبا انیمرب روازایندارد،  یمیمستق

مانع از افت  یمیو اقل يجو طیورزشکار با شرا یبدن طیشرا

ورزشکار قرار است  کیکه یزمان .وندعملکرد ورزشکاران ش

 رموضوع ب نیا ،مسابقه بدهد ،ییایجغراف ریچند مس یبا ط

 انی. مربکندیوارد م یاثر نامطلوب يو یکیولوژیزیف ستمیس

 یکیولوژیزیف ستمیبا س یمیاقل طیدر جهت تطابق شرا

آن کشور کنند که  یرا راه يچند روز زودتر و دیورزشکار با

 دیبان ینداشته باشد. مرب یمنف تأثیرعملکرد ورزشکار  يرو

 راتییها تغوقت یبعض .را فراموش کند یاصل مهم نیچن

در جهت بهبود عملکرد ورزشکار است.  یمیاقل طیشرا

ورزشی باید در راستاي طراحی بهتر و  ۀکلی توسع طوربه

ارکت و اجرا در مؤثرتر ارتقا و افزایش عالقه، مش يهاروش

ورزش  ۀورزش با مفهوم توسع ۀورزش باشد. بخشی از توسع

قهرمانی و پرورش ورزشکاران نخبه گره خورده است. نتایج 

جمهوري اسالمی ایران  جهت توسعۀ ملی شطرنجنشان داد 

در شطرنج داشته  راهبردي ۀبرنام ستیبایمفدراسیون 

 يهاگاهیهمکاري مناسب بین پا باشد. همچنین ارتباطات و

ورزشی مربوطه در  يهاأتیه استعدادیابی و قهرمانی با

ها، اندك بودن جمیعت تحت پوشش بدنی استان تربیت

امکانات و روزرسانی تقویت و بهورزش قهرمانی کشور، 

به مسابقات و توجه  تجهیزات مناسب براي استعدادیابی،

بیشتر  رافتاده، تمرکزاستعدادهاي ورزشی مناطق محروم دو

و تبلیغات ورزشی جهت تأمین مسائل  گروهی يهارسانه

جهت آموزش  فناوري اطالعاتمالی و استفادة حداکثري از 

منظور و ارتقاي سطح شطرنج کشور از اقدامات مورد توجه به

تقویت با  شودیرو پیشنهاد مازاین. استتوسعۀ شطرنج 

 يهاجشنواره ات ودیپلماسی ورزشی در میادین و مسابق

ورزشکاران و  از طریق آموزش ياورزشی جهانی و قاره

جهت کسب میزبانی مسابقات مهم اقدام  اعزامی يهاکاروان

منظور پیشبرد و شود. همچنین با توجه به نتایج به و به

ي شطرنج به مسائل انگیزشی و اتوسعههاي تحقق سیاست

انسانی  طور کلی نیرويهاي ورزشکاران و بهحمایت

 فدراسیون توجه بیشتر شود.
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Abstract 
The aim of the present study was to identify the effective dimensions of national chess 
development in Iran. The research method was exploratory and the required information was 
obtained through documentary studies and interviews with experts. The statistical population 
consisted of university professors specializing in country chess in different ranks and national 
and international levels. The sampling method was theoretical and the research instrument was 
the interview protocol with experts until theoretical saturation (17 interviews with 14 people) 
was done by three second-time experts. The reliability of the interviews was obtained by the 
test-retest method (0.83). Overall, the data were identified and categorized using open, axial, 
and selective coding, comprising 27 axial codes, generally in the form of 9 main concepts of 
national chess development in Iran, including Athletes' Talent and Education, Inter-
organizational coordination and communication, management and planning factors, budgeting 
and funding, coaching and human resources development, hardware, competitions and camps, 
motivation and support for human resources and climatic conditions. According to the research 
findings considering the above factors will lead to the development of chess at the national 
level. 
 
Keywords 

Talent-discovering, national development, coordination, climate. 

                                                           
∗ Corresponding Author : Email : Honari_h@yhoo.com ; Tel : +989121395680 

mailto:Honari_h@yhoo.com

	چكيده

