
 یاقتصاد مقاومت کردیبا رو یزایی در ورزش استان خراسان جنوب اشتغال یراهکارها

 محمد حسین قربانی مجری:
 7931عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

اقتصاد  کردیبا رو یزایی در ورزش استان خراسان جنوب اشتغال یراهکارهاشناسایی و تبیین  هدف تحقیق حاضر

در فاز کیفی  های کاربردی بود. لحاظ هدف از نوع پژوهش کمی( و از-روش پژوهش صورت آمیخته )کیفیبود.  یمقاومت

نظر از روش کیفی استفاده شد. در مرحله  تحقیق با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره و صاحب

دست آمده از فاز کیفی، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و توزیع شد. جهت  های بهکمی با توجه به اطالعات و داده

زایی در ورزش، مدیران و های پژوهش، جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی آشنا با حوزه اشتغال گردآوری داده

اشتغال فراگیر ها، مسئولین ستاد  معاونان ادارات دولتی استان از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان

و همچنین روسا و نائب رئیسان هیات های ورزشی، مدیران  وپرورش بدنی آموزش استان، مدیران و معاونان بخش تربیت

های ورزشی خصوصی فعال درزمینه ورزش و کارآفرینان ورزشی بود. در پژوهش حاضر در فاز کیفی، ابتدا از  باشگاه

ها گیری تا زمانی که مقوله گیری نظری استفاده شد. فرایند نمونه ز روش نمونهگیری هدفمند و در ادامه کار اروش نمونه

در فاز کمی نیز تعداد نمونه پژوهش  مصاحبه فردی انجام گرفت. 41به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت و در مجموع 

رفته شده بود که با استفاده از نفر جهت ارزیابی و تایید نهایی راهکارهای شناسایی شده در نظر گ 411برابر با حداقل 

 انجام از پس بالفاصله هامصاحبه هیکلپرسشنامه تکمیل شد.  89گیری در دسترس و هدفمند تعداد  روش نمونه

 لیتحل و هیتجز منظور به .گرفت انجام هیاول یکدگذار و لیتحل مداوم سهیمقا وهیش به و تایپ شدند و نیتدو مصاحبه،

در فاز کمی تحقیق نیز . شد استفاده( MAXQDA) ودایک مکس افزار نرم از استفاده با کدگذاری روش از ها داده

 SPSSافزار  ای فریدمن با کمک نرم مستقل و رتبه t دادهای به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های آماری

درصد از شاغلین استان در  11/1 نفر معادل 864تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد در مجموع حدود 

زایی در ورزش استان خراسان  باشند سه مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی موثر بر اشتغال بخش ورزش استان شاغل می

وکار.  سازی در ورزش و بهبود فضای کسب جنوبی شناسایی شد که عبارت بودند ازگرایش جامعه به ورزش، خصوصی

ای،  ی، فرهنگی، اقتصادی و توانایی کارآفرینان ورزشی استان به عنوان عوامل زمینهچهار مقوله شرایط جغرافیای

همچنین هفت مقوله اصلی موانع اقتصادی، اطالعاتی، مدیریتی، قانونی، ساختاری، فرهنگی و رفتاری به عنوان موانع 

صلی گردشگری ورزشی، تولیدات پنج مقوله ازایی در ورزش استان خراسان جنوبی شناسایی شد. عالوه بر این  اشتغال

ورزشی، خدمات ورزشی، رقابت های ورزشی و آموزش ورزش به عنوان پتانسیل های اشتغال زایی در ورزش استان 

 راهکار اصلی جهت اشتغال زایی در ورزش استان شناسایی و ارائه شد شد. 41شناسایی شد. بر این اساس 

 مقاومتی، اقتصاد ورزش، ورزش استان خراسان جنوبیاشتغال زایی در ورزش، اقتصاد  کلمات کلیدی:


