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منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهاي جهانی، ناگزیرند ها بهسازمان
سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق  اتا با نیازهاي در حال تغییر ب

لذا هدف پژوهش حاضر تدوین پذیر است. مدیریت تولید درکالس جهانی امکان
مدل توسعه اقتصادي صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کالس جهانی بود. 

 تأهی دانان و اعضاء اقتصاد متخصصان، حاضر، پژوهش در برگزیده هاينهنمو
 انتخاب هدفمند شیوة به که بودند، مدیریت صنعتی) و  ورزشی (بازاریابی علمی
 هايهنمون از نفر 15 با عمیق مصاحبۀ ساعت 15 از بیش انجام از پس .شدند

 به استناد با .شدند سازي پیاده هاهمصاحب و آمد دستبهنظري  اشباع منتخب،
 85مدل کیفی مذکور با ؛ Nvivo 10در محیط  میدانی یهایبهمصاح تحلیل نتایج

نتایج تحقیق حاضر نشان  دست آمد.هکد گزینشی ب 4کد محوري و  17مفهوم و 
 و (توسعه نهادي، ساختار دهد بین توسعه اقتصادي صنعت ورزش و عوامل آنمی

اصل ح ودرآمد هواداران پژوهشی، توسعه -علمی اي، توسعهمالکیت، توسعه رسانه
قانونی،  و حقوقی و زیرساخت، توسعه امکانات توسعهآن، توسعه نیروي انسانی،  از

ولید با عوامل ت اجتماعی) هايشبکه گسترش و هاي صادرات، توسعهبنگاه توسعه
در کالس جهانی (کیفیت، نوآوري، هزینه، زمان، انعطاف پذیري) و عوامل خدمت 

فروش) رابطه علی و اثرگذار وجود دارد که  در کالس جهانی (فروش و پس از
 کالس جهانی شود. تواند باعث توسعه صنعت ورزش دریم
 

 ها واژهکلید 
 .توسعه اقتصادي، صنعت ورزش، تولید در کالس جهانی

Organizations need to respond more quickly to changing 
needs, in order to improve their competitive advantage and 
to operate in global markets. This accountability is possible 
through global production management. Therefore, the 
purpose of this study was to develop an economic 
development model for Iran's sports industry with a world 
class approach to production. Selected samples in this study 
were experts, economists and faculty members (sports 
marketing, industrial management), which were selected in a 
targeted manner. After over 15 hours of in-depth interviews 
with 15 selected samples, theoretical saturation was obtained 
and interviews were implemented. Based on the results of 
analysis of field interviews in the Nvivo 10 environment, the 
mentioned qualitative model was obtained with 85 concepts 
and 17 axial codes and 4 selective codes. The results of the 
present research show that economic development of the 
sports industry and its factors (institutional development, 
structure and ownership, media development, scientific and 
research development, development of supporters and 
income from them, human resource development, 
infrastructure development, legal and legal development, 
development Existing firms, developers, and developers of 
social networks) have a causal relationship with world class 
factors of production (quality, innovation, cost, time, 
flexibility) and factors of service in the world class (sales and 
after sales) that could develop sports industry in world-class. 
 

Keywords 
Economic Development, Sports Industry , World Class 
Manufacturing. 
 

  

 

 طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادي صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکالس جهانی
 

 4، حسن فارسیجانی3، سید محمدحسین رضوي2*، معصومه کالته سیفري1فروغ محمدي

 .ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانهاي دکتري مدیریت بازاریابی و رسانه -1
 .دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران -2

 .استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران-3
 .دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -4

 )21/09/97( تاریخ پذیرش:        )29/03/97(: تاریخ دریافت
 

 

Designing Qualitative Model for Economic Development of Iran's Sports 
Industry with World-Class Manufacturing Approach 

 
F. Mohammadi1, M. Kalateh Seifari2*, S. M. Razavi3, H. Farsijani4 

1  . Ph.D in Sports Marketing and Media Management,  University of Mazandaran, Babolsar, Iran. 
2. Associate Professor in Sports Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. 

3. Professor in Sports Management,  University of Mazandaran, Babolsar, Iran. 
4. Associate Professor in Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 

Received: (19 June 2018)            Accepted: (12 Desember 2018) 
 

 
 چکیده

 

Abstract   



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 70

 همقدم
 سائلم جمله از درآمد و تولید بخش در ویژهبه مشکالت اقتصادي

 نظام ثمره هر و روبروست آن با همواره انسان که است مهمی
 که است خدماتی و کاالها مصارف آن تبع به و تولید اقتصادي،

 جامعه یک اقتصادي شاخص ارزیابی ترینمتداول عنوان به
 ازآنجایی که فقر. )2018، 1رود (ویکنر و باسکستراندمی شماربه
 رد اقتصادي هاينظام سرانه تولید توان به کشوري هر غناي و

 انامک بیشتر، است. لذا تولید وابسته آن مختلف هايبخش
 فراهم آینده در را اقتصاديسازي ظرفیت و گذاريسرمایه

 ار بهتر فرهنگی و اجتماعی مادي، زندگی نهایت در و نمایدمی
 . )2018، 2(پریز و همکاران سازدمی آینده فراهم نسل براي

 عملی بعد از چه اقتصادي بخش یک عنوانبه امروزه ورزش
 عهتوس و خدمات ورزشی کاالها، مصرف و تولید در تماشایی چه و

 ورزش که گونههمان. دارد اساسی نقش مختلف جوامع اقتصادي
 صادياقت توسعۀ در دارد برعهده نقش اساسی نسانی ا ۀسع تو در
 کارکرد ۀبه واسط ورزش اقتصادي پتانسیل است، اثر منشاء نیز

 از ورزش اقتصادي کارکرد. شودمی برجسته آن اقتصادي
 ،ورزشی رویدادهاي ورزشی، کاالهاي تولید: نظیر هاییفعالیت

 عنوانبه. ردیگمی شأتن ورزش و هارسانه و ورزشی خدمات هئارا
 رد ورزشی هايفعالیت ةافزود ارزش انگلستان کشور در مثال
 ینا که دهدمی تشکیل را ملی ناخالص تولید از درصد7/1 حدود
 صنعت از حاصل درآمدهاي با ورزش از حاصل درآمدهاي از سهم

 رزشو اینکه بر عالوه. است مقایسه قابل صنایع غذایی و خودرو
 کی عنوان به است اثر منشاء اقتصادي نیروي یک عنوانبه

 نیز ادياقتص ۀتوسع براي بالقوه شتاب دهنده عامل و کاتالیست
  .)1394شود (افشاري، می گرفته نظر در

 صنعت یک عنوانبه ورزش از بار اولین براي) 1983(3 مولین
 و ايحرفه ورزشی فعالیت هرگونه کندمی اشاره او. کرد یاد

 خدمات و کاالها افزوده ارزش افزایش موجبات که ايغیرحرفه
شود. همچنین می محسوب ورزش صنعت آورد، فراهم را ورزشی

 بر ورزش صنعت تعریف با رابطه در) 1996( 4استاتلر و پیتز
. ارندد تأکید سالم تفریحات و آمادگی ورزش، با مرتبط بازارهاي

 و دتولی با مرتبط هايفعالیت مجموعه به ورزش صنعت کل، در
 ارتقاء در که شودمی گفته ورزشی خدمات و کاالها بازاریابی

 ). 1996استاتلر،  و باشند (پیتز داشته نقش افزوده ارزش
 انواع براساس را ورزش صنعت اجزاي مایلر و فیلدینگ پیتز،

سعه تو و تولیدات عملکرد، بخش سه به مشتریان و محصوالت

                                                                                                                                                    
1. Wikner & Backstrand 
2.Perez et al  
3. Mullin 
4  . Pitts  & Stattler 

 ربوطم امور برگیرنده در ورزشی عملکرد: اندنموده تقسیم ورزشی
 داتتولی بخش. است ورزشی تماشاگران و کنندگانشرکت به

 لتسهی یا و ایجاد جهت نیاز مورد خدمات و کاالها کلیه ورزشی،
 هب ورزشی، توسعه بخش. کندمی فراهم را ورزشی عملکرد بخش
 اريی ورزشی عملکرد و تولیدات پیشبرد به که خدماتی و کاالها

 ).1997 ،5مایلر و فیلدینگ پیتز،( شودمی اطالق رسانند،می
 اقتصادي و اهمیت از تواننمی وجه هیچقرن حاضر به در 

 سعهتو در سالم تفریحات و ورزش غیرمستقیم و مستقیم آثار
 دانش و اطالعات حاصل از. کرد پوشیچشم مختلف جوامع
 هاگیريتصمیم ابزار ترینمهم صنعت این اقتصادي آثار بررسی

 بخش این در هر کشور اقتصادي صحیح هايسیاستگذاري و
 ). 1389قالیباف،( شود می محسوب

 ورطبه مؤثر هايمکانیسم با ایجاد به عبارتی دیگر ورزش
 تأثیرات ینا که گذاشته تأثیر اقتصاد بر غیرمستقیم و مستقیم

 :باشدمی زیر موارد شامل
 راداف میان در تندرستی و سالمت سطح افزایش باعث ورزش -

 هسرمای بر تأثیر با سالمت سطح افزایش و شودمی جامعه
 وريهرهب سطح افزایش سبب اجتماعی، سرمایه نیز و انسانی

 .گرددمی خدماتی و تولیدي هايبخش در اقتصادي
 هايهزینه و شده سالمت سطح افزایش سبب ورزش گسترش -

 کاهش جامعه در را آن جانبی هايهزینه و درمانی بهداشتی،
 .دهدمی

 جاري روند بر که ورزش بخش در شاغالن گیرچشم افزایش -
 هپیشرفت کشورهاي خصوصهب کشورها، بر حاکم اقتصاد

 .ستا کاسته افزایش حال در بیکاران حجم از و گذاشته تأثیر
 ايکااله فروش و بازاریابی براي مؤثر ابزاري عنوانبه ورزش از -

 .شودمی استفاده غیرورزشی و ورزشی
 برگزاري طریق از داخلی بازارهاي به مالی و پولی هايسرمایه -

 اردو المللیبین و ايمنطقه ملی، سطح در ورزشی مسابقات
 ).  2000 ،6ساندرسون( شود می
 بر نعتص این ثیرأت ورزش، مستقیم اقتصادي فواید دیگر از

 زا صنعت این سهم شده موجب که کشورهاست خارجی مبادالت
 رشد روبه اقتصاد. برساند درصد 5/2 به را جهانی تجارت

 و تصنع براي را بسیارخوبی شرایط آمریکا مانند کشورهایی
 صادرات و واردات هرچند. است کرده ایجاد ورزشی تجارت

 GDP از درصد 2/0 تا 04/0 ناچیز سهم ورزشی کاالهاي
 مبادالت میزان حال این با دهد،می اختصاص خودبه را کشورها

5. Pitts & M iller & Fielding  
6. Sanderson 
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 و ورزش توسعه میزان با کشور هر ورزشی المللی کاالهايبین
سال  در شده انجام مطالعات. دارد تناسب کشور آن صنعت
 ورزشی تجهیزات بازار بزرگترین که است آن از حاکی1990
. آمریکاست کشور مختص دالر میلیارد 537/37 با جهان

 90  حدود1997 سال در ورزشی تجهیزات جهانی ارزش همچنین
 5 حدود1996 سال به نسبت که شده زده تخمین دالر میلیارد
 پیشرفته کشور 10 که است حالی در این. است داشته رشد درصد
 این المللیبین تجارت درصد75  و بازارجهانی درصد 80 از بیش

 درصد، 33 اروپا درصد، 30 آمریکا: اندکرده خود آن از را صنعت
 دارا را ورزشی تجهیزات بازار درصد3  کانادا و درصد 22 ژاپن

 کشورهاست دیگر به مربوط مابقی درصد12 تنها و هستند
تردید تنها راه موفقیت بی ). 1380 ،7و همکاران آندروف(

ها المللی این است که سازمانها در عرضه تجارت بینشرکت
هاي کالس جهانی شوند. شون برگر اولین مانتبدیل به ساز

واژه تولید در کالس جهانی استفاده  از 1982کسی بود که درسال 
 1986نمود و این نشان از نو بودن این مفهوم دارد و در سال 

سازي ارائه کرد، هایی از سادهبحث خود را تحت عنوان درس
ار عشون برگر به شکل جالبی تولید درکالس جهانی را به ش

مود. و باالتر و قویتر تشبیه ن "سریعتر"هاي المپیک یعنی بازي
معادل آن در کالس جهانی، بهبود مستمر و سریع است (سید 

).  به بیانی دیگر مدیریت در کالس 1386حسینی و سلوکدار، 
 عنوان انقالب صنعتی مدیریتی قرن بیست وجهانی که از آن به

ریان ت به بازار و روابط با مشتبرند، نگرش جهانی نسبیکم نام می
در تولید و ساخت محصوالت است، تولید درکالس جهانی، زمانی 

زمان طور همهاي زیر را بهها شاخصرخ خواهد داد که سازمان
 ). 2016داشته باشند (ساندیپ، 

کیفیت برتر یا حداقل مساوي بهترین رقیب، هزینه کمتر یا 
حداقل مساوي بهترین رقیب، زمان انتظار کمتر یا حداقل مساوي 
بهترین رقیب، خدمات فروش بیشتر یا حداقل مساوي بهترین 
رقیب و خدمات بعد از فروش بیشتر یا حداقل مساوي بهترین 

بعد اساسی  طورکلی مدیریت کالس جهانی داراي دورقیب به
است: کاال در کالس جهانی و خدمات در کالس جهانی ( 

 ).2016فارسیجانی و دستک، 
 شد، آغاز1980 سال از که ورزش شدن واقع جهانی در
ي بسیار  درآمدزایی فرصت و درجامعه ورزش نقش تغییر موجب

کرد.  ایجاد مختلف هايرسانه و سساتؤم افراد، براي را
 بررسی" عنوان با خود دکتري هرسال در) 1383( عسکریان

 و 1377 هايسال در ایران ورزش صنعت اقتصادي وضعیت

                                                                                                                                                    
7 Andreff et al 

 ایران کشور در را ورزش صنعت GDPتخمین، بر تکیه با 1380
 تولید و داده قرار بررسی مورد 1380 و1377 هايسال براي

 دستبه مذکور هايسال براي را )GDP( ورزش داخلی ناخالص
 تخمین براي مصرف، روش از رساله، این در واقع در .است آورده

GDP از ورزش سهم و است شده استفاده GDP، 39/0 رصدد 
 لیخی جهان، دیگر کشورهاي با مقایسه در که است شده برآورد
 .باشد می پایین

سازي آمیخته مدل ) در رساله دکتري خود به 1386( معماري
با رویکرد تصمیم محور پرداخت.  بازاریابی صنعت ورزش کشور

میخته آ با استفاده از نتایج این تحلیل و با روش تحلیل مسیري
سازي شد. نتایج نشان داد که بازاریابی صنعت ورزش کشور مدل

هشت عامل در تبیین آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور نقش 
هاي حاکم هاي قدرتعامل ،میان این هشت عامل زکه ا دارند
گذاري و مدیریت ترویج و مدیریت قیمت ،حمایت مالی ،ازاربر ب

عنوان به ،متغیرهاي تبیین کننده هر یک از عوامل چهارگانه فوق
دو عامل مدیریت  ،متغیرهاي مستقل براي دستکاري مدیران

فرآیند و مدیریت روابط عمومی و متغیرهاي تبیین کننده هر یک 
ریت نشان و مدیریت به عنوان متغیرهاي واسط و دو عامل مدی

مکان به عنوان متغیرهاي پاسخ در مدل شناسایی شدند. در این 
مدل عامل مدیریت نشان به جاي مدیریت محصول به عنوان 

 . متغیر پاسخ شناسایی شد
ثیر أت) در پژوهشی با عنوان 1393صوفی و شعبانی (

یان حامدیدگاه  از مین منابع مالی در ورزشأهاي جمعی بر ترسانه
زشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، ور
هاي ورزشی استان مرکزي، کارکنان ادارات کل ورزش و تأهی

 هاي استانت علمی دانشگاهأجوانان استان مرکزي و اعضاي هی
در کشور ما نقش به این نتایج دست یافتند که   مرکزي 

مین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد أهاي جمعی در ترسانه
هاي میانی قرار دارد که لزوم تجدید نظر صنعت ورزش در رتبه

ي هامین منابع مالی توسط رسانهأهاي بازاریابی و تدر شیوه
نظر گروهی و اصالحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروري به

 ).1393 (صوفی و شعبانی، رسدمی
) در رساله دکتري خود با عنوان 1394افشاري و همکاران (

اثرگذاري مدیریت فرانوگرا، اقتصاد مقاومتی و  تحلیل علی"
 که "توسعه ورزشی در توسعه اقتصادي صنعت ورزش ایران

نفر از افراد داراي سابقه مدیریت  160جامعه تحقیق شامل 
 لئدرسطوح مختلف ورزش کشور، اقتصاددانان آشنا به مسا

 هاي کشور، دانشجویانورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه
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با  ،ي بازاریابی ورزشی فعاالن حوزه اقتصاد ورزش بودنددکترا
ش  هاي این پژوهاستفاده از روش تحقیق آمیخته براساس یافته

 عنوان کرد کهعلی در برخی فرضیات، طبپس از اصالح مدل روا
تمام ارتباطات متغیرهاي تحقیق معنادار و مدل تحقیق مبنی بر 

ه قتصاد مقاومتی و توسعاثرگذاري متغیرهاي مدیریت فرانوگرا، ا
ورزش در توسعه اقتصادي صنعت ورزش ایران داراي برازش الزم 

سازي اقتصاد و نتایج تحقیق، لزوم شفافبود. با توجه به
هاي ها و زمینهجلوگیري از اقدامات و فعالیت ،ازي آنسسالم

توان در گسترش و توسعه هاي پولی در ورزش میفسادزا در حوزه
 ).1394(افشاري، ورزش موفق بود اقتصادي صنعت

) در پژوهشی کیفی با رویکرد 1395محمدي و همکاران (
تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در  نظریه داده بنیاد با عنوان

أثیر ت دریافتند که سازي صنعت ورزشسیاست خصوصی اجراي
حاکمیت قانون و قدرت  اجتماعی، -هاي انسجام سیاسیمؤلفه

فه ورزش ایران معنادار بود، ولی مؤل سازيدولت بر خصوصی
فه، نداشت. مؤل معناداري =α  128/0 مقدار با سیاسی مشارکت
داراي  187/0 رگرسیونی ضریب با اجتماعی -سیاسی انسجام

 )،156/0ن(وهاي بعدي حاکمیت قانبیشترین تأثیر بود و در مرتبه
 .قرار داشتند ،)04/0و مشارکت سیاسی ( ،)103/0قدرت دولت (

با هدف بررسی ) در تحقیقی 1395شریفیان و همکاران (
ا مقایسه ب پذیري کاالهاي داخلی درموانع درون بخشی رقابت

هاي خارجی در بخش تولیدي صنعت ورزش ایران در سال نمونه
 به این نتایج دستمدیران واحدهاي تولیدي ورزشی از نظر  1391

اي ا کاالهپذیري ببخشی رقابت درون بین موانعیافتند که 
ي داراختالف معنی خارجی در بخش تولیدي صنعت ورزش ایران

بیشترین  x ̅=3/78)( اي که عامل سرمایهگونهوجود دارد. به
کمترین میانگین را به (x ̅=3/44)  قلمداد و عامل کیفیت مانع

زوجی متغیرها نیز تأیید کننده این  خود اختصاص داد. مقایسه
 تولید الزم است موانع موجود بر سر راه ها بود. با توجه بهتفاوت

 گیرندگان کالن کشور با همراهیکه سیاستگذاران و تصمیم
بخش خصوصی، بسترهاي الزم را در جهت بهبود فرایند تولید و 

فراهم نموده و با رفع مشکالت و موانع تولید راه  گذاريسرمایه
، ان(شریفیان و همکار نمایند را براي یک اقتصاد پویا هموار

1395.( 
بررسی در پژوهشی با عنوان  ،)1396غالمی و همکاران (

عت متوسط در صن هاي کوچک وگیري بنگاهعوامل مؤثر بر شکل
استاد دانشگاهی با  35صورت میدانی و از دیدگاه بهورزش کشور 

کارآفرین منتخب در  48مدیریت ورزشی، تعداد  مدرك دکتري
اي هیافتند که توسعه بنگاهاین نتایج دست بهحوزه ورزش 
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وامل عثیرگذار است و أصادرات در صنعت تولیدي ورزش کشور ت
گیري از تأثیر بر شکل بیشترین 459/0تکنولوژي با تأثیر 

را دارا بود.  هاي کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشوربنگاه
 هاي این پژوهش نشان داد که عوامل تکنولوژي در توفیقیافته

ب و کارهاي کوچک و متوسط ورزشی تأکید گیري کسو شکل
 . داشتند

) در پژوهشی  با عنوان 1395نیا (خداداد کاشی و کریم
هاي اقتصادي و اجتماعی بر موفقیت ورزشی ثیر عاملأبررسی ت"

به این نتایج  ")1996-2012هاي المپیک (کشورها در بازي
للی المموفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بیندست یافتند که  

 ثر در موفقیتؤشـناخت عوامل م ثر از عوامل مختلفـی است.أمت
هاي ورزشی درجهت توسـعه تدوین برنامه تواند در امرورزشی می

 ثرؤعوامـل اقتصـادي و اجتمـاعی مـ نیروي انسانی با نگاه بـه
کشـورهاي  ۀباشـد. براي تحقق این هدف از عملکرد هم

هاي طال، ک در کسب مدالهـاي المپیکننـده در بـازيشـرکت
استفاده  1996-2012هاي نقره و برنز براي پنج دوره در طی سال

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه شـاخص  ه است. شد
ثرترین عامل بر افزایش احتمال موفقیت ؤانسانی م ۀتوسـع

ه هـاي المپیـک بودکشـورها در بـازيو توسعه اقتصادي  ورزشی
 .است

) در تحقیقی با عنوان 1396همکاران (نگین تاجی و 
هاي بندي، عوامل کلیدي موفقیت بنگاهشناسایی و اولویت
بزرگ جهت دستیابی به کالس جهانی با  اقتصادي کوچک و

هاي مورد مطالعه: شرکت CFA/FUZZY AHPرویکرد 
کوچک و متوسط شهر شیراز با بررسی کلیات و چارچوب کلی به 

سازه  7اند. براساس ادبیات تحقیق ختهبندي پرداتعیین و اولویت
رهبري، مدیریت تغییر، مدیریت روابط مشتري، استراتژي تولید، 

پذیر، تولید سبز، مدیریت کیفیت، هاي تولید انعطافسیستم
بعاد ( بندي اور، شناسایی شد که با اولویتساختارسازمانی، بهره

 عامل خدمات CFA/FUZZY AHPرویکرد  بعد)، آنها با 28
باشد ها میبندي مشتریان در رتبه اول اولویتو پشتیبانی و تقسیم

موریت و استراتژي و چشم انداز روشن به ترتیب أو همچنین م
اند (نگین تاجی و اولویت هاي بعدي را به خود اختصاص داده

 ).1396همکاران،
 توسعه و ورزش" عنوان تحت خود مقاله در ،)2005( 8چپلت
 وانعن به ورزش دور، هايگذشته در که کندمی بیان "اقتصادي

 جامان عادي مردم از زیادي تعداد توسط فراغت اوقات فعالیت یک
 رايب اجتماعی پدیده یک به ورزش نیز بیستم قرن در. شدمی

 عنوانبه ورزش صنعتی، کشورهاي در و شده مبدل مردم توده
 تولید درصد 2 که شده مطرح اقتصادي هايشاخه از یکی
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 نای امروز، چالش. است دارعهده تنهایی به خود را داخلی ناخالص
 کشورهاي در اقتصادي فاکتور یک عنوانبه را ورزش که است

 امج مسابقات برگزاري براي مثالً. کنیم مطرح توسعه حال در
 گردد؛می هزینه دالر هامیلیون جنوبی، آفریقاي در فوتبال جهانی

 قابل آید،می دستبه مختلف انحاء به که سرشاري درآمد اما
 سانهر طریق از که سرشاري درآمد مثل نیست؛ هاهزینه با قیاس

 صورت به که کشور توریسم یا آیدمی دستبه تلویزیونی پخش و
 و آن از بعد چه و مسابقات در چه شود،می اندازيراه فعالی

 ياقتصاد اثرات مدت، دراز در اینکه خالصه. قبیل این از مواردي
 .)2005گذاشت (چپلت، کشور خواهد این روي بر مثبتی

) در تحقیقی با عنوان تولید در 2015( 9یو واگنون ینیچار
از  وتایوت دیتول ستمیبا س سهی. مقااتیتوسط ف یجهانکالس 

و بعد  اتیعمل تیریمد ت،یریمد يحسابدار ک،یاستراتژ تیریمد
 دیتول تمسیسبه این نتایج دست یافتند که  عملکرد يریگاندازه

 دیتول يبر مدل ها يا هیمشتق شده، سا دی) و تولTPS( وتایتو
از  یحال، برخ نیاند. با اکرده جادی) اWCM( یدر سطح جهان

 WCMاند. کرده یرا دوباره معرف WCM اتیها مانند فگروه
-TPS دیتول يبرا ینیگزیجا یبه نوع لیبه سرعت تبد اتیف

lean شود. یمWCM بزرگ است  ياستراتژ کی يدارا اتیف
ی متمرکز شده است، در حال نهیدر هز ییجوو صرفه تیفیکه بر ک

. دیدست آهب گرید يهايبدون استثنا با استراتژ دیبا تیفیک که
بدون  اتیف WCMشود و یدنبال م زیاز همه چ شتریب یمنیا
ه نام خاص ب ستمیس کیتواند اجرا شود. ینم هیدستاورد اول نیا

 يریگاندازه ندهایو تلفات را در فرا عاتیضا "استقرار نهیهز"
و باعث  ستا افتهیعملکرد ساختار  يریگاندازه ستمیکند. سیم

شود. یم وتریبر کامپ یمبتن تیریمد نیروزمره و همچن تیریمد
 دنیعملکرد براساس فرآ يریگاندازه ستمیس ن،یعالوه بر ا

 است. یو رسم دهیچیپ یابیو ارز یحسابرس
درکتاب تفکرکالس جهانی به  ما نشان  )2015( 10بالدوین

هاي اعمال خودمان ممکن است دهد که چگونه محدودیتمی
هاي زندگی ما شود. کالس ها در تمام زمینهباعث کاهش فرصت

هاي سازنده و مسیري را که الزم کند چالشکید میأجهانی ت
آن عبور کنیم و از تغییرات ذهنی خود در شرایط خود  است از

ها و کند و ما را به گزینهبهره مند شویم، فراهم می
 هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، هایی که قبالًجایگزینی

 یرتغی الزمه را جهانی کالس در تفکر سازد. لذا لزومرهنمون می
 با کندمی شناسایی جهانی کالس به دستیابی براي شدن آماده و

                                                                                                                                                    
9 Chiarini & Vagnoni 
10 Baldwin 
11  Potts& Thomas 

د آینمی دنیا به جهانی کالس تفکر با کسی اینکه عنوان
 . )2015(بالدوین،

 سوي ) در پژوهشی با عنوان به2018( 11پوتس و توماس
ه ورزشی به این نتایج دست یافتند ک) تکاملی( جدید اقتصاد یک

 بتنیم فنون و قوانین بر مبتنی هايورزش از جدیدي بندي طبقه
 را رزشو توسعه نحوه از مختلفی الگوهاي که است تکنولوژي بر

 دگاهدی یک کلیدي هايجنبه از برخی مقاله این در. دهدمی نشان
 یک جداگانه طوربه و ورزشی اقتصادي تحقیقات از تکاملی
 اننویسندگ .است ورزشی اقتصادي تحقیقات از نهادي دیدگاه

 تکاملی قتصادا از ترکیبی که کنندمی پیشنهاد را تحلیلی چارچوبی
 تصاداق" براي نظري مبناي یک مقاله این .است نوین اقتصاد و

 ديکاربر اقتصاد از ايشاخه عنوان به کندمی ایجاد "ورزش جدید
 درك به ربیشت و ورزشی منابع بهینه تخصیص و صنعتی سازمان
است  ورزشی زندگی تکاملی هايدوره و جدید هايورزش منشاء

 نیاز دمور ورزشی صنایع مطالعه براي پویا جدید رویکرد که یک
 داراي ورزش و ورزشی صنایع که معتقدند نویسندگان. است

 آنالوگ هیچگونه ورزش، مطالعه در اما هستند، پویا هايویژگی
 ستد از که آنچه. ندارد وجود اقتصاد مانند "صنعتی دینامیک"

 اختنس براي. است "تکاملی ورزشی دینامیک" زمینه است رفته
 اقتصاد همطالع براي را جدید تکاملی رویکرد یک نویسندگان این،

 و هاآن صنایع ورزش، تکامل بررسی با ورزشی، صنایع و ورزش
 اقتصاد هايبینذره طریق از آنها پیچیده صنعتی هاياکوسیستم

 .کنندمی عمل تکاملی و نهادي
) در پژوهشی با عنوان 2018(  12پتریو و همکاران

گیري عملکرد براي تولید در سطح جهانی: یک مدل براي اندازه
جهت  اند کهصنعت ایتالیایی خودرو به این نتایج دست یافته

 مورد هاي تولید خود راشرکت باید پروسه افزایش رقابت، هر
ها و به حداکثر بررسی قرار دهد تا به حداقل رساندن هزینه

خدمات مشتري را داشته باشد. بنابراین الزم است رساندن 
رسی مورد بررا بهترین راه براي به کارگیري اصول بهینه سازي 

 سازي، تولید جهانیهاي شناخته شده بهینهقراردهد یکی از روش
).  این مطالعه یک مطالعه WCMدر سطح جهانی است (

در یک  WCMاست که هدف آن بررسی کاربرد  "پایلوت"
کوچک و متوسط ایتالیایی است که در بخش خودرو  شرکت

کند. بنابراین، هدف تحقیق دوگانه است: اول، ارائه فعالیت می
براساس  WCMثر بر ؤیک مدل براي تعیین عوامل م

، پیشنهاد یک سیستم سنجش دومها. هاي اصلی سازمانتوانایی

12 Petrillo et al 

https://www.emeraldinsight.com/author/Potts%2C+Jason
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ه الرو، مقعملکرد براي ایجاد روابط میان عوامل بحرانی. از این
پژوهشی ترکیبی از چارچوب نظري و کاربرد عملی است. خروجی 
نهایی یک معیار عملکرد مناسب براي کمک به مدیران در 

 ). 2018گیري است  (پتریو و همکاران، تصمیم
 ورزش ) در پژوهشی با عنوان صنعت2018( 13و همکاران ژانگ

تایج ن حیاتی به این هايچالش و مسائل: رشد حال در اقتصادهاي در
 هاياهدیدگ از انتقاد به علمی هايپژوهش دست یافتند که تشویق

 ورزش صنعت در تجاري عملیات و بازاریابی از ايگسترده
 تحقیق روش ادبیات جامع بررسی  .است رشد حال در اقتصادهاي

 در عمده هايچالش": بود زیر بحرانی االتؤس معرفی براي اولیه
 جهانی بازار محیط در توسعه حال در کشورهاي ورزش صنعت
 تمشارک براساس مقاله هفت ؟"شود انجام باید کاري چه و چیست
 تاس متعهد ویژه همسأل این .است شده انتخاب آنها عملی و نظري

 در ورزشی کارهاي و کسب مورد در را بیشتري تحقیقات تا
 ها هنظری پیشبرد به نهایت در و دهد انجام توسعه حال در کشورهاي

 کند. کمک ها حل راه جستجوي و
رسد بایستی بستر نظر میبا توجه به آنچه ذکر شد، به

برخالف دنیا که  .پیشرفت روز افزون صنعت ورزش ایجاد گردد
کنند و آن را براي پیشبرد اهداف عنوان صنعت یاد میهاز ورزش ب

عنوان هکنند، در ایران همچنان باقتصادي خود استفاده می
انداز در راستاي سند چشم .شودنگریسته می سرگرمی به آن

، دست یافتن به جایگاه 1404جمهوري اسالمی ایران در افق 
اري کید بر جنبش نرم افزأنخست اقتصادي، علمی و فناوري؛ با ت

رسد صنعت ورزش ایران از طریق ایجاد نظر میو تولید علم، به
تولید در  رهاي علمی، صنعتی و داشتن تفکها و قابلیتتوانمندي

 انداز کشور ایفايتواند در دستیابی به چشمکالس جهانی می
 نقش نماید.

مند و اثربخش در جهت بنابراین براي حرکت هدفمند، نظام
توسعه اقتصادي صنعت ورزش باید پژوهش از این دست با رویکرد 

ظر ن سرلوحه تصمیمات این صنعت قرار داد. با در کالس جهانی را
ذکور، امید است نتایج پژوهش حاضر بتواند عوامل گرفتن موارد م

اثرگذار جهت توسعه اقتصادي صنعت ورزش را با رویکرد کالس 
جهانی  به خوبی تبیین نموده و بتواند راهکارهایی را به 

ریزان کشور در بخش ورزش و اقتصاد ارائه سیاستگذاران و برنامه
وسعه دهد. ازاین رو محقق در صدد طراحی یک مدل کیفی ت

اقتصادي صنعت ورزش با رویکرد کالس جهانی از دیدگاه مدیران 
ت علمی أدانان، مدیران ورزشی، اعضا هیکالس جهانی، اقتصاد

 بازاریابی ورزشی و مدیریت صنعتی است.

                                                                                                                                                    
13 Zhang et al  
14 Grounded theory 
15 fliik  

 
 شناسی پژوهشروش

 نظر از و اي کاربرديتوسعه هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 در گیـرد. جاي می هـاي کیفیپـژوهش گـروه در شناسیروش

 آماري موضوع، جامعه نگرجامع بررسی منظوربه حاضـر مطالعۀ
 متخصصان، با تحقیق این هايمصاحبه از تعدادي شامل پژوهش

 مدیریت ورزشی، بازاریابی حوزه علمی تهیأ اعضاء اقتصاددانان،
 به ورزشی حوزه مدیران صنعتی باگرایش تولید در کالس جهانی، 

 توسعه اقتصادي صنعت ورزش با رویکرد بر ثرؤم عوامل شناسایی
 انتخاب .شد پرداخته صنعت اقتصادي توسعه در جهانی کالس

 که زمانی و بوده برفی گلوله و نظري هدفمند، صورتبه هاآزمودنی
 آوريمعج فرآیند شد، اشباع "نظریه" اصطالح به یا هامقوله سیستم

 یريگنمونه روش یک نظري گیرينمونه. متوقف شدنیز  اطالعات
 ادهاستف مورد کیفی هايپژوهش در که است هدفدار و غیرتصادفی

 با مصاحبه از اطالعات حاضر پژوهش در که جا آن از. گیردمی قرار
 گیرينمونه. آمد خواهد دستبه خاص هايویژگی داراي افراد

 انتخاب براي مناسبی روش برفی گلوله روشبه هدفمند
 70تا 30میانگین طوربه عمیق مصاحبۀ هر .است کنندگانمشارکت

یا صنعت آ شما به نظر :باز سؤال این با مصاحبه. طول انجامیدبه دقیقه
 ، منطقه اي، بینورزش ایران در داخل کشور قابلیت رقابت  داخلی

به نظر شما مشکالت خاص در قابلیت  المللی، کالس جهانی را دارد؟
 شروع شد.؟ رقابتی صنعت ورزش ایران چیست

 ظراتن تحقیق از ابزار پایایی و الزم به ذکر است جهت روایی
هاي محتوایی پرسش روایی صوري و .استفاده شد نظرانصاحب

 پژوهش به شیوهیید شد. أنفر از متخصصان ت 5مصاحبه توسط 
هاي پژوهشی (داده بنیاد) و بر رهیافت طرح 14اينظریه زمینه

نوخاسته انجام شد که به وسیله آن با استفاده از یک دسته  ةشیو
یابد. نظریه حاصل از اجراي چنین اي تکوین میها، نظریهداده

بنیاد روشی روش دادهاي فرآیندي است. روش پژوهشی، نظریه
هایی است که دانش اندکی درباره آل براي پژوهش در حوزهایده
). روش 1387همکاران،  ها در دسترس است (دانایی فرد وآن

عنوان منبعی  تواند بهداده بنیاد روش مناسبی است که می
آوري اطالعاتی عمیق در مرحله کیفی و ارزشمند براي جمع

دهی پژوهش در مرحله کمی مورد استفاده قرار گیرد جهت
).  هرچند در پژوهش داده بنیاد 1387،ترجمه جلیلی،15(فلیک

ت پژوهشی در مرحله آغازین نیست، کید چندانی بر مرور ادبیاأت
هاي توان از پرسشپژوهشی می 16منظور تهیه طرح اولیهاما به

آغازین برگرفته از ادبیات پژوهشی بهره برد تا خوانندگان بدانند 

16 proposal 
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گیرد (استراوس و در پژوهش چه چیز مورد بررسی قرار می
 ). 1391، 17کوربین

، کدگذاري 18ها از طریق کدگذاري بازمراحل تحلیل داده
). محبوبیت 2001، 21بود (گلیزر 20و کدگذاري گزینشی 19محوري

هاي روشن آن است. این روش عمدتاً به دلیل دستورالعمل
ها وسیله آن مفهومکدگذاري باز فرآیندي تحلیلی است که به

. شوندها کشف میها در دادهها و ابعاد آنشناسایی شده و ویژگی
هاي فرعی است. در ط کردن مقولهکدگذاري محوري فرآیند مرتب

کدگذاري گزینشی نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظریه صورت 
هاي کیفی در این مطالعه کشف گیرد. هدف از جمع آوري دادهمی

 ها در مورد توسعه اقتصادي صنعت ورزش باها و مقولهسازه
 رویکردکالس جهانی است. 

  بـیش از طولبه پانزده مصاحبه انجام از لذا پس
 آوريجمع فرایند و آمد دستبه تئوریک اشباع ساعت،15

 بعـدي هايمصاحبه از معنـا که بـدین یافت، خاتمه هاداده
 بـاالي حجـم بـه دلیـل حاصـل نشـد.  جدیـدي اطالعـات

 بهتر آنها، زمان بر تحلیل و کیفی هايدر پژوهش هـاداده
، 22(موریس و ریچارداستفاده شود  کیفی نرم افزارهاي از است

 فرایند دقت و اي، پایایی). نـرم افزارهـاي رایانه2012
   NVivo10دهند.مـی افزایش محتوا تحلیل در را کدگذاري

 هاي کیفـی وابزاري قدرتمند است که تجزیه و تحلیل داده
که در پـژوهش  هاي میدانی رامحتواي مصاحبه تحلیـل

ین بد. کندمی تسـهیلاست،  حاضـر از آنهـا اسـتفاده شـده
ل فای ها، هریک در قالبسازي مصاحبهترتیب، پس از پیاده

ا هبا فراخوانی فایل .تایپ شد Wordافزار  اي در نرمجداگانه
 ها انجام شد. سپس،کدگذاري مصاحبه افزار، در محیط نرم

روشی جدید و با هدف ایجاد کدهاي تولیدشده در گام قبلی، به
کدگذاري ها و کدها بازنویسی شدند وگروه ارتباط میان

پس از تکمیل فرایند کدگذاري، تمام . شدگزینشی ایجاد 
 در مطالعات مرتبط استخراج شدند شـده هاي مطـرحاستدالل

  . )23،2012(عظمی و سلفی
توسعه اقتصادي کدها، مدل  درنهایت با ایجـاد رابطـه میـان

 .دش افـزار ترسـیم در نرم جهانی کالس صنعت ورزش با رویکرد
 (معادل روایی و پایایی تحقیق جهت ممیزي تحقیق کیفی حاضر

 کمی) فعالیت هاي زیر صورت گرفت:
ه شده توسط کرسول و میلر، ئهمچنین براساس معیارهاي ارا

، براي حصول از اطمینان از اعتمادپذیري و انتقال پذیري 2000
 (روایی) پژوهش اقدامات زیر انجام شد:

تطبیق توسط اعضا: چهار نفر از مدیران مرتبط با صنعت 
تولید درکالس جهانی مرحله نخست فرآیند تحلیل و  ورزش و

 دست آمده را بازبینی کردند. ههاي بمقوله
زمان از مشارکت کنندگان طور هممشارکتی بودن پژوهش به

 در تحلیل و تفسیر داده ها کمک گرفته شد.
هاي زیر ایایی) پژوهش از روش(پ یید اتکاپذیريأجهت ت

 بهره گرفته شد:
کدگذاري مجدد توسط خود محقق: پس از سی روز از 

ها جهت کدگذاري داده کدگذاري هر مصاحبه، محقق مجدداً
 اقدام نمود.

استفاده از نرم افزارهاي تحلیل کیفی: کرسول یکی از راه 
هاي رسیدن به پایایی در پژوهش کیفی را استفاده از نرم 

داند که بدین منظور هاي کیفی میافزارهاي تحلیل داده
 .کرداستفاده  Nvivo10پژوهشگر از نرم افزار 

درصد از کلیه  10کدگذاري مجدد توسط محقق دیگر: 
انجام شده در اختیار پژوهشگر دیگر قرار گرفت  هايکدگذاري

که میزان توافق کدگذاري در حد قابل قبولی بود، که نشانی دیگر 
  ).2000، 24قابل اتکا بودن مدل پژوهش است (کرسول و میلراز 

 ها یافته
 و رتبه علمی تفکیک بهن دگاشون مصاحبهفراوانی  1نمودار  در

 استناد با .است شده داده نشان آنها از یک هر سابقه مدیریت 
 شده مطالعه هايهنمون از نفر 10افزار، نرم بعدي سه خروجی به

. ندبود نفر دانشجوي دکتري 1نفر استادیار و 1 ،استادنفر 3دانشیار،
باالترین فراوانی مربوط به مصاحبه شوندگان  با رتبه علمی 

 سال می باشد. 20دانشیار با سابقه 

 

                                                                                                                                                    
17 Strauss and Corbin 
18 open coding 
19 axial coding 
20 selective coding 
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22 Morse & Richard 
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24 Miller&Creswell   



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 76

 
 سابقه مدیریت ورتبه علمی  تفکیک به ،کدهاي مصاحبه شوندگان فراوانی .1نمودار

 
 افتنی براي هامصاحبه شده پیاده متن بار چندین تحلیل، درطی

 مراحل. گرفت قرار بازنگري مورد اولیه مدل اصالح یا جدید مدلی
یافت و گزارش کامل و خروجی نرم  ادامه زیر صورتبه کدگذاري

 ) به تفکیک بیان شده است.2افراز در جدول (
کد  311ها، در ابتدا پس از انجام کدگذاري داده :باز کدهاي

 پس از بررسی و پایش اولیه از عبارات معنایی استخراج گردید که
 .مستخرج گردید مفهوم 85مجدد کدهاي اولیه، در نهایت 

 سپ که هاییرویه سلسله از : عبارتستمحوري کدگذاري
 والت،مق بین پیوند برقراري با تا شودمی انجام باز کدگذاري از

 منظور بدین. سازد مرتبط هم با جدید ايشیوه به را اطالعات
توسعه نهادي، . (گرفتند قرار محوري کد 17 قالب در مقوالت
، پژوهشی –علمی  اي، توسعهو مالکیت، توسعه رسانه ساختار
حاصل ازآن، توسعه نیروي انسانی،  درآمد و هواداران توسعه
 قانونی، توسعه و حقوقی و زیرساخت، توسعه امکانات توسعه
اجتماعی،  هايشبکه گسترش و صادرات، توسعههاي بنگاه

هزینه،کیفیت،  زمان، حداقل پذیري، حداقلنواوري، انعطاف
 .)فروش ازفروش، خدمات پس خدمات

 ۀمقول انتخاب روند از عبارتستانتخابی:  کدگذاري 
 ها،مقوله سایر با آن دادن ارتباط و منظم طوربه) اصلی(هسته 

 اییهمقوله با خالی جاهاي کردن پر و روابط به بخشیدن اعتبار
 نهایی انتخابی کد 4 بنابراین. دارند اصالح و گسترش به نیاز که

توسعه ( دش تعیین نهایی مدل قالب در آنها بین روابط و شد تعیین
اقتصادي صنعت ورزش، صنعت در کالس جهانی، تولید در 

  جهانی).  درکالس کالس جهانی، خدمت
 مصاحبه کل تعداد ، 25Sourceمنبعاز  منظور ،2 جدول در
 تعداد و کردند اشاره نظر مورد مفهوم به که است هاییشونده

 مصاحبه سوي از مفهوم هر که است دفعاتی تکرار ،26ارجاعات
درکد  ،2 جدول هايهیافت . براساسگرفت قرار تأکید مورد هاشونده

اي توسعه رسانه طبقۀگزینشی توسعه اقتصادي صنعت ورزش 
 به( داده اختصاص خود به را ارجاعات تعداد و فراوانی باالترین

. در کد گزینشی است چالش این اهمیت گویاي که)  19 و 14ترتیب
 تعداد و فراوانی باالترین تولید درکالس جهانی طبقه حداقل هزینه

) است. یعنی  29 و 15 ترتیب به( داده اختصاص خود به را ارجاعات
 مصاحبه از نفر 15 سوي ازتولیدات ورزشی  مفهوم کاهش هزینه در

. در کد گزینشی خدمت گرفت قرار اشاره مورد بار 29 ها، شونده
 تعداد و فراوانی باالتریندرکالس جهانی طبقه خدمات فروش 

) است. یعنی  17 و 12 ترتیب به( داده اختصاص خود به را ارجاعات
 مصاحبه از نفر 12 ازسويمفهوم خدمات فروش در تولیدات ورزشی 

 . گرفت قرار اشاره مورد بار 17 ،هادهشون
 

 هامصاحبه از شده استخراج کدهاي ادراکی تحلیل .2جدول.

                                                                                                                                                    
25 Sources 
26 References  
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تعداد  منبع
کدگذاري  کد گذاري باز ارجاع

 محوري
کدگذاري 
 گزینشی

13 14 

 سازي خصوصی براي کشور در کالن استراتژي و اجماع واقعی، اراده ایجاد

 توسعه نهادي،
و  ساختار

 مالکیت

توسعه 
اقتصادي 

 صنعت ورزش

 کشور ورزش صنعت سازي خصوصی) اقتصادي و فرهنگی سیاسی، اجرایی،( موانع رفع
 کشور ورزشی نهادهاي اداره امور در دولت حد از بیش هايدخالت عدم

 کشور در ايحرفه هايباشگاه تعداد بودن محدود
 ورزش صنعت در هواداري یافته سازمان حمایتی نهادهاي کمبود

 پایه سطوح در ورزش توسعه و رشد موضوع به ايحرفه هايباشگاه اندك توجه
 کشور ورزش در ايحرفه داريباشگاه نظام توسعه

14 19 

 کشور کل در اثر حقوق یا رایت کپی موضوع در حقوقی عمده مشکالت رفع

 ايتوسعه رسانه
 ورزشی مسابقات ايرسانه پخش حق درآمد شناختن رسمیت به براي راجاال الزم و مدون جامع، قوانین تدوین

 خصوصی هايشبکه ایجاد جهت در تالش و ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان بودن انحصاري رفع
 ورزشی هايباشگاه سازيخصوصی جهت در تالش

 یرانا مسابقات تلویزیونی پخش حق مجوز اخذ براي خارجی کابلی هايشبکه رقابت و خرید تقاضاي ایجاد

14 17 

 هاشگاهدان تکمیلی تحصیالت هايمهنا پایان در ورزش اقتصاد اصلی هايشاخص با مرتبط موضوعات به توجه
 –علمی  توسعه

 پژوهشی
 کشور پژوهشی مراکز هايپژوهش در ورزش اقتصاد با مرتبط موضوعات به توجه

 مدیریت اقتصاد، نظیر موضوع با مرتبط هايهرشت سایر با ورزش مدیریت حوزه پژوهشگران همکاري افزایش
 مشترك پژوهشی هاي هپروژ قالب در  ....و بازاریابی صنعتی، مالی،

14 14 

 کشور در ملی درآمد سرانه افزایش

 هواداران توسعه
 درآمدحاصل از و

 آن

 ورزشی محصوالت روي بر گذاري قیمت منطقی و مناسب هاي رویه ایجاد
 ورزشی مسابقات برگزاري محل هاي استادیوم هاي ویژگی و فیزیکی امکانات کیفیت افزایش

 ورزشی مسابقات برگزاري فرآیند مناسب مدیریت
 ورزشی هايرشته همه در بانوان حضور امکان و اجتماعی طبقات از هاطیف همه حضور

 هواداران توسعه و حفظ جذب، مناسب هايرویه و مدیریت توسعه

15 16 

 کشور ورزش مختلف سطوح در هامدیریت در ثبات

توسعه نیروي 
 انسانی

 کشور ورزش مختلف سطوح در درآمدزایی و تجاري هايتخصص و خالق مدیران از استفاده
 پایه سطوح در بازیکنان توسعه و رشد زمینه در کشور ورزش صنعت گذاري سرمایه

 یورزش مدیران بازاریابی و تجاري دانش سطح ارتقاء منظور به افزایی دانش و آموزشی هايدوره از گیري بهره
 آن براساس هاباشگاه ارزیابی و ايحرفه هايباشگاه براي انسانی نیروي ویژه معیارهاي برقراري

12 13 

 امکانات توسعه کشور ورزش نیاز مورد امکانات و هاساخت زیر سازي بهینه و ایجاد براي مجلس و دولت پیگیري و عزم
زیرساخت  و

 ورزشی

 کشور ورزشی اماکن بازسازي و ساز و ساخت ویژه استانداردهاي رعایت
 کشور هاياستادیوم و ورزشی اماکن اکثر دولتی مدیریت

 المللیبین بزرگ رویدادهاي میزبانی

10 10 

 کشور ايحرفه هايباشگاه واقعی حقوقی ماهیت شدن مشخص

 و حقوقی توسعه
 قانونی

 صنعت در مجاز بندي شرط نظام ایجاد براي قانونی مشکالت رفع
 ورزش صنعت مشروع حقوق مورد در ورزش مدیران پیگیري

 کشور ورزش صنعت مختلف سطوح توسط حقوق علم متخصصان از گیريبهره
 کشور ورزش صنعت حقوقی نظام در رایت کپی یا اثر مالکیت حقوق قوانین برقراري

14 17 

اي هبنگاه توسعه هاي صادراتی تولیدات ورزشی دولتیافزایش بنگاه
صادرات تولیدات 

 ورزشی

 ورزشی خصوصی هاي صادراتی تولیداتافزایش بنگاه
 هاي ورزشی مختلفهاي صادراتی تولیدات ورزشی  تخصصی رشتهافزایش بنگاه

 در کشورهاي مختلف اي وهاي صادراتی تولیدات ورزشی شبکهافزایش بنگاه

6 10 
 وگسترش توسعه هاي اجتماعی تخصصی توسعه تولیدات ورزشیافزایش شبکه

 هاي اجتماعی آموزشی بازاریابی جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشیشبکهافزایش  اجتماعی هايشبکه
 هاي اجتماعی بازاریابی آنالین فروش جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشیتوسعه شبکه

توسعه اقتصادي  جمع 130 16
 ورزش  صنعت

 

 جدید ورزشی خدمات و کاالها معرفی براي رقبا به نسبت بودن قدم پیش

 نوآوري

 روز به ورزشی تولیدات آالت ماشین از تکنولوژي استفاده
 تولید جدید هايروش در آینده هايگذاريسرمایه

 افراد هايابتکارعمل و ورزشی تولیدات هايطرح و هاایده از و استقبال تشویق
 تولید ورزشی تولیدات نوآوري هايپروژه پایان در شده آموخته هايدرس کدبندي

در کالس 
 جهانی

 ورزشی تولیدات نوآوري  فرایند به نظارت جهت کلیدي عملکرد هايشاخص از استفاده 29 13
 انعطاف پذیري ورزشی درتولیدات پذیرانعطاف خطوط از استفاده 23 12
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تعداد  منبع
کدگذاري  کد گذاري باز ارجاع

 محوري
کدگذاري 
 گزینشی

 مشترك تولید خط یک در ورزشی مختلف محصوالت تولید قابلیت
 ورزشی تولیدات در تولیدي هايسلول انعطاف قابلیت

 ورزشی تولیدات در منعطف اتوماسیون و سازي خودکار قابلیت ایجاد
 انبار موجودي کاهش

 ورزشی تولیدات سوخته نیم محصوالت و قطعات موجودي کاهش
 ورزشی تولیدات فرعی اجزا ترآسان استاندارکردن

12 17 

 ورزشی تولیدات خیرأت هايزمان کاهش

 جدید محصول توسعه و طراحی زمان کاهش حداقل زمان
 ورزشی تولیدات مخصوص آالت ماشین سازيآماده و تنظیم هايزمان کاهش

 مهندسی تغییرات زمان کاهش

15 29 

 ورزشی محصوالت تولیدي واحد هر هزینه کاهش

 حداقل هزینه

 مستقیم دستمزد و هزینه کاهش
 سربار هايهزینه کاهش
 اولیه مواد هزینه کاهش
 رقابتی گذاريقیمت

 قطعات و مواد نقل و حمل هزینه کاهش
 طراحی مهندسی هايهزینه کاهش

 هاقیمت گذاريبرچسب

14 26 

 ورزشی تولیدات عیب بی خدمات و محصوالت هارائ

 کیفیت

 ورزشی تولیدات مشتري به اطمینان و اعتماد دادن
 ورزشی تولیدات مشتریان در بیشتر وفاداري و رضایت

 مشتریان انتظار مورد وکیفیت خواسته براساس ورزشی صوالتحمج تولید
 ورزشی محصوالت مشتري شکایات به رسیدگی
 ورزشی محصوالت مشتري وفاداري به توجه

 ورزشی تولیدات عملکرد کیفیت از مشتري استنباط به توجه
 ورزشی تولیدات کیفیت مستمر بهبود

 کیفیت اب خدمات ورزشی هئارا یا کاال تولید طریق از مشتري رضایت به دستیابی و مشتریان بر پایدار تمرکز
 ورزشی تولیدات کیفیت جلسه در کارکنان مشارکت

تولید در کالس  جمع 124 15
 جهانی

11 14 

 تر مطمئن ورزشی محصوالت تحول تعهدات
 خدمات پس از

 روشف

خدمت در 
 کالس جهانی

 پیگیر و مداوم ، موقع به فروش پس خدمات ارایه
 فروش پس و فروش خدمات هئارا در روزبه هايروش از ه استفاد

 ضمانت و گارانتی خدمات ئهارا

12 17 

 ورزشی تولیدات فروشندگان براي دسترس در هايداده هايپایگاه

 ورزشی محصوالت سفارش وضعیت ساده ردیابی خدمات فروش
 محصول سفارش براساس ورزشی محصوالت ارائه

 موقع به و مطمئن تحویل وزمان تحویل تاریخ سریع ییدأت

خدمت درکالس  جمع 31 12
 جهانی

 جمع 441 17
صنعت ورزش 

در کالس 
 جهانی

 

 
 

) با توجه به فراوانی و ارجاعات کدهاي محوري 3( در نمودار
ه باشد کگزینشی مدل به تفکیک مصاحبه شوندگان می و

باالترین فراوانی و ارجاعات مربوط به مصاحبه شونده فارسیجانی 
 می باشد.
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 فراوانی کدهاي مدل براساس ارجاعات و منابع هرمصاحبه شونده .3نمودار 

 

 
 جهانی کالس ورزش ایران با رویکرد صنعت اقتصادي مدل کیفی توسعه. 1شکل 

 در NVivo10  افـزار نرم قابلیت به توجه با نهایت در
 سـوي از شده استخراج هـايطبقـه و کـدها میـان سـازي،مـدل

 مطـابق مفهـومی مـدل و برقـرار منطقـی روابـط پژوهشـگران،

هاي فرعی ) مقوله1( شد. بر طبق مدل شکل ترسیم )1( شـکل
یت، و مالک توسعه نهادي، ساختار(توسعه اقتصادي صنعت ورزش 

 هواداران پژوهشی، توسعه –علمی  اي، توسعهتوسعه رسانه
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 و امکانات نیروي انسانی، توسعهآن، توسعه  حاصل از ودرآمد
ت، هاي صادرابنگاه قانونی، توسعه و حقوقی زیرساخت، توسعه

ی بر توسعه علّ اجتماعی) اثر هايشبکه گسترش و توسعه
دارند. از  130و ارجاعات  16اقتصادي صنعت ورزش با فراوانی 

ی دارد بر عوامل علّ طرفی توسعه اقتصادي صنعت ورزش اثر
زمان،  پذیري، حداقلجهانی (نوآوري، انعطافتولید درکالس 

 دارند. از 124و ارجاعات  15کیفیت) با فراوانی  هزینه، حداقل
طرفی توسعه اقتصادي صنعت ورزش بر عوامل خدمت درکالس 

و  12فروش) با فراوانی  ازفروش، خدمات پس جهانی (خدمات
 ی دارد. صنعت ورزش درکالس جهانی اثرعلّ اثر 31ارجاعات 

 نهایت وستگی بر روي عوامل تولید و عوامل خدمت دارد. درپی
توسعه اقتصادي صنعت ورزش به همراه عوامل تولید و خدمت 

کالس جهانی با فراوانی  درکالس جهانی بر صنعت ورزش در
نهایت مدل کیفی ذکرشده  اثر دارند، در 441و ارجاعات  17

 باشد.مطلوب می
 

 گیريبحث و نتیجه
 بررسی عمیق، تحقیق و مصاحبه با متخصصان،پژوهش حاضر با 

ت ورزشی، مدیری (بازاریابی حوزه علمی تأهی اعضاء دانان،اقتصاد
رزشی و حوزه مدیران صنعتی باگرایش تولید در کالس جهانی) و

به تدوین مدل کیفی توسعه اقتصادي صنعت ورزش ایران با 
دهد رویکرد کالس جهانی پرداخت. نتایج تحقیق حاضر نشان می

توسعه ( هاي فرعی آنبین توسعه اقتصادي صنعت ورزش و مقوله
 –علمی  اي، توسعهو مالکیت، توسعه رسانه نهادي، ساختار

آن، توسعه نیروي  حاصل از درآمد و هواداران پژوهشی، توسعه
نی، قانو و حقوقی و زیرساخت، توسعه امکانات انسانی، توسعه

 هايشبکه گسترش و هاي صادرات، توسعهبنگاه توسعه
اجتماعی)  با عوامل تولید در کالس جهانی (کیفیت، نوآوري، 

پذیري) و عوامل خدمت در حداقل هزینه، حداقل زمان، انعطاف
ی و فروش) رابطه علّ پس از کالس جهانی (خدمات فروش و

اثرگذار وجود دارد و درنهایت مدل کیفی  ذکرشده مطلوب می 
 باشد. 

 جهانی رقابت توان گفت: گسترشمی هاي فوقدرتبین یافته
 انتولیدکنندگ به فشار افزایش موجب رقبا افزون روز افزایش و

 انیبحر محیط چنین در بقا منظوربه عملکردشان بهبود درجهت
است. به بیان دیگر جهانی شدن باعث گستردگی تجارت  شده

ها شده است و رقابت از میان بازارهاي محلی و ملی میان ملت
ک تنها اي نزدیالمللی کشیده شده است. در آیندهزارهاي بینبه با
توان المللی حضور وتوانند در فضاي بینهاي اقتصادي میبنگاه

رقابت را داشته باشند که در کالس جهانی قرار گیرند. لذا تولید 

طور جهانی از هسازد که بها را قادر میدرکالس جهانی شرکت
کنند که دراین صورت قادر خواهند ها رقابت طریق بهبود ظرفیت

وآوري پذیري و نهاي هزینه، کیفیت، تحویل، انعطافبود در زمینه
رقابت کنند. بنابراین براي دست یافتن به هدف حضور صنعت 
ورزش در کالس جهانی باید توسعه اقتصادي صنعت ورزش 
 اتفاق بیافتد. بر طبق نظرات نخبگان نمونه آماري پژوهش حاضر

شود، عواملی که باعث توسعه اقتصادي صنعت ورزش میازجمله 
ن یافته ییباشد. درتبتوسعه نهادي، ساختار و مالکیت ورزشی می

در  44هاي کلی اصل سیاستفوق می توان گفت: در راستاي 
توسط مقام معظم رهبري ابالغ  1384اقتصاد ایران که در سال 

صورت  گردید در واقع با هدف اصالحات ساختاري در ایران
که در متن آن اشاره  ها همانطوريگرفت. اهداف این سیاست

گردیده است عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي، 
وري، افزایش گسترش مالکیت عمومی، ارتقاي کارایی و بهره

هاي خصوصی و تعاونی در پذیري، افزایش سهم بخشرقابت
تصدي  اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در

هاي اقتصادي و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال فعالیت
اي هسازي یکی از اجزاء برنامهخصوصیبه عبارتی دیگر   ....و

اصالحات ساختاري است و هدف آن دستیابی به کارایی باالتر 
ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادي بنگاه

از طرف دیگر با اجراي  باالتر از بعد اقتصاد کالن است.
طور معمول زمینه براي کاهش هسازي بهاي خصوصیسیاست

هاي لجام گسیخته دولتی هاي دولت و یا کسري بودجههزینه
اري گذشود و لذا با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایهفراهم می

 گردد.توسط بخش خصوصی ایجاد می
، توسعه نهاديهاي مهم در حلقه که یکی ازتوان گفت میلذا 
ا سیاسی دولت ب ایفاي نقشو مالکیت صنعت ورزش  ساختار

ایجاد انسجام و مشارکت سیاسی در  فضاي رقابتی سالم با اعمال 
که این یافته با پژوهش محمدي  .ستاقدرت و حاکمیت قانون 

هاي پژوهش دیگر یافته ازوانی دارد.  مخ) ه1395و همکاران (
 اي است. توسعه رسانه

) حاکی از 1392)  و صوفی و شعبانی (1386( معماري نتایج
عامل ت  توسعه و افزایش منابع مالی در ورزش بر اثراین است که 

 اقتصاد و ورزش به مدد گسترشاست و هاي گروهی با رسانه
می  شها، با یکدیگر تعامل داشته و سبب تجاري شدن ورزرسانه
همخوانی دارد. یافته این یافته با یافته پژوهش حاضر  د.گردن

باشد از آنجایی که پژوهشی می –علمی  دیگر پژوهش توسعه
ترین ارکان توسعه صنعتی و توسعه دانش و فناوري از مهم

ر ب آید و اقتصادهاي پایدار، عمدتاًشمار میاقتصادي کشورها به
اند، توجه به این مهم در حوزه صنایع، پایه دانش پایه ریزي شده

 ز اهمیتئبه خصوص صنعت ورزش حات کشورمان معادن و تجار
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 ايتا پیش از دولت یازدهم، مغفول مانده و به گونهاست. که 
 .شدمند و منسجم دنبال نمینظام
توجهی به امر تحقیق و توسعه در ، بیمعتقدند کارشناسان 

صنایع، یکی از دالیل اصلی رکود، بی رونقی و نداشتن توان 
 المللی است وویژه در بازارهاي بینرقابت واحدهاي صنعتی به 

صنایعی که نتوانند تغییرات دنیا را تشخیص داده و  طبیعتاً
هاي الزم را براي انطباق با تغییرات و همچنین خلق آموزش

تعطیلی صنایع لذا  .نوآوري فرا بگیرند، محکوم به فنا خواهند بود
مختلف از واحدهاي صنعتی کوچک و متوسط گرفته تا 

دار، طی سالیان اخیر نشانگر ات بزرگ و نام و نشانکارخانج
هاي روز و غفلت این واحدها از شتاب روزافزون تکنولوژي

منظور جلب رضایت مشتري و فروش هاي خالقانه بهنداشتن ایده
یان هاي دانش بننتیجه  گسترش و توسعه شرکت در .بیشتر است
 صنعترسیدن به هدف توسعه اقتصادي  تواند درورزشی می

 اثر باشند.  ءورزش با رویکرد کالس جهانی منشا
 توسعه اقتصادي صنعت ورزش توسعه عامل اثرگذار دیگر بر

باشد. یافته فوق با بیان این آن می حاصل از درآمد و هواداران
فوتبال امروزي هواداران واقع   تر خواهد شد. درمثال روشن

ها ایفا باشگاههاي ملی و ترین نقش را در پیشرفت تیمکلیدي
به ورزش، تیم یا ورزشکاري خاص  کنند. هواداران،می

ال حیات فوتب .کنندمندند و امور مربوط به آن را دنبال میعالقه
هاي اقتصادي و تجاري امکانپذیر نیست، اما حضور بنگاه بدون

فوتبال،  در هاباید در نظر داشت که انگیزة اصلی حضور این بنگاه
کنندة کاالهاي  عنوان مصرف شمار است که بهیوجود هواداران ب

 .اقتصادي و تجاري هستند هايمختلف، مخاطب و مشتري بنگاه
واداران کند که هبنابراین، فوتبال در کشورهایی بیشتر رشد می

با توجه  .ها اغلب مملو از جمعیت هستندورزشگاه زیادي دارند و
ري است که در به اهمیت زیاد هواداران در فوتبال امروز، ضرو

یر مقولۀ مهم و تأثیرگذار تغی ایران هم نگاه مدیران فوتبال به این
هاي راهبردي براي جذب بیشتر ریزياساسی کند و برنامه

ها انجام شود. در ها و تیمتر از باشگاههواداران و حمایت افزون
نها، ها و درآمدزایی آاین صورت عالوه بر تضمین استقالل باشگاه

ت. در ها نیز بهبود خواهد یافمسابقات و عملکرد فنی تیم کیفیت
 نتیجه فوتبال ملی کشور با سرعت بیشتري به سمت

 . استانداردهاي جهانی پیش خواهد رفت
توسعه نیروي انسانی درحوزه صنعت ورزش از دیگر 

نعت ص تبیین این عامل اثرگذار بر هاي این پژوهش است دریافته
ها براي بقا ملزم سازمانتوان گفت: ورزش در کالس جهانی می

کسب  کارکنان خود براي هايبه استفاده از پتانسیل و شایستگی
با نگاهی تطبیقی به کشورهاي جهان و . باشندمزیت رقابتی می

وسعه یابیم که علت پیشرفت و تدرمی مقایسه کشورهاي پیشرفته
اي همعاج کشورها، داشتن نیروي انسانی کارا و توانمند است. اگر

مورد  هدفتواند بهطور یقین نمیاز این نعمت برخوردار نباشد به
 یابد. نظر خود دست

اي ه بنابراین وجود نیروي انسانی اثربخش یکی از ضرورت 
است. با توجه به اهداف نظام  پیشرفت و توسعه هر کشوري

 ساله و انداز بیست جمهوري اسالمی بر اساس سند چشم
ر ساختار نیروي انسانی ضروري است. تغیی44 سیاستهاي اصل

نی یافت بیست ساله زمانی دست انداز تحقق اهداف سند چشم
سازي ینهم. زخواهد بود که منابع انسانی تربیت شده داشته باشیم

هاي عملیاتی به واگذاري نقش هاي خالق،براي پرورش نیروي
گري دولت در این زمینه و در نتیجه ها و کاهش تصديسازمان

هاي داراي کالس فراهم سازي بستر مناسب براي ایجاد سازمان
جهانی براي کسب آمادگی بیشتر براي ایفاي نقش مؤثرتر در 

هاي مؤکدي است که در تنظیم محتواي اقتصاد جهان، توصیه
 .مورد انتظار استصنعت ورزش  عه در بخشتوسششم برنامه 

هاي مبتکر در اختیار داشتن بدون شک عامل توسعه سازمان
 تواند در سایه مدیریتی هوشمند،منابع انسانی خالق است که می

ه پذیر امکان پاسخگویی بسازمان فراگیرنده، ساختارهاي انعطاف
ا یافته ب نیازهاي داخلی ورود به صحنه جهانی را فراهم آورد. این

) 1395بخشی از نتایج تحقیق خداداد کاشی و کریم نیا (
 همخوانی دارد.

 مکاناتا کند توسعههاي پژوهش بیان مییکی دیگر ازیافته
توسعه اقتصادي صنعت  و زیرساخت ورزشی نقشی اثرگذار در

 پیگیري و ورزش در کالس جهانی دارد. این مهم  نیازمند عزم
 امکانات و هاساخت زیر سازيبهینه و ایجاد براي مجلس و دولت
 ازس و ساخت ویژه استانداردهاي کشور و رعایت ورزش نیاز مورد

هاي کالس جهانی کشور در حد سازمان ورزشی اماکن بازسازي و
 می باشد.

نی اثر قانو و حقوقی یافته دیگر پژوهش نشان داد که توسعه
ی  بر صنعت ورزش در کالس جهانی دارد. در واقع حقوق علّ

شود که تمام مجموعه قواعد و مقرراتی اطالق میورزش به 
از هاي ورزشی اعمال و وضعیت نهادها و اشخاص حوزه فعالیت

را تنظیم و تنسیق کرده و در جمله بخش تولیدات صنعت ورزش 
، تقنینی توجه به سندينیاز  آورد.دایره حاکمیت قانون درمی

االتباع براي تمامی نهادها و اشخاص حوزه االجرا و الزمالزم
خصوص حوزه تولیدات ورزشی جهت ورود به سازمان هب ورزش

زل مسیر توسعه به سر منشک بی. شودکالس جهانی توصیه می
م طور منظهو ب رسد مگر آنکه راه روشنی را مستمرمقصود نمی
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   .طی کند
یگر بر توسعه اقتصادي صنعت ورزش ی اثرگذار دعامل علّ

هاي هنقش شبکباشد. اجتماعی می هايشبکه و گسترش توسعه
ها و کارواجتماعی در تعیین رفتارهاي اقتصادي مختلف، کسب

 .اندبندي شدهتعامالت سیاسی بسیاري وجود دارند که شبکه
دهند تا ارتباط ها اجازه میکاروهاي اجتماعی به کسبرسانه

تري با مردم داشته باشند. در واقع کارکرد مستقیم و صمیمانه
هاي اجتماعی یک عملکرد اختصاصی را براي هر کاربرد رسانه

تواند بهتر از این باشد که بتوان با به همراه دارد و چه چیزي می
. در حوزه صنعت مردم ارتباط مستقیم و مناسبی را برقرار کرد

 ولیداتت توسعه تخصصی تماعیاج هايشبکه ورزش نیز افزایش
 توسعه جهت بازاریابی آموزشی اجتماعی هايشبکه ورزشی،
 ابیبازاری اجتماعی هايشبکه و توسعه ورزشی تولیدات صادرات
رد با رویک ورزشی تولیدات صادرات توسعه جهت فروش آنالین

 تواند مثمر ثمر واقع شود.کالس جهانی می
ات هاي صادرات تولیدهبنگا کنندگان پژوهش توسعهمصاحبه

دانند که هر ثر بر صنعت ورزش در کالس جهانی میؤورزشی م
هاي صادراتی تولیدات ورزشی دولتی، خصوصی، چه بنگاه

هاي اي و درکشورهاي مختلف و تخصصی براي رشتهشبکه
مختلف ورزشی بیشتر توسعه و رشد داشته باشد بالتبع مزیت 

زي رقابتی چی شک مزیتبیآید.  دست میهرقابتی زیادتري ب
 باالتر اییکار با سازد،می قادر را یک بنگاه که وضعیتی نیست جز،

 هباالتر عرض کیفیت با محصول برتر، هايروش کارگیريبه و
اتی بنگاه صادر براي را بیشتري سود رقبا با رقابت در و نماید

آورد که شرط ورود به سازمان کالس  فراهم تولیدات ورزشی 
) و 1396( است. این یافته با تحقیق غالمی و همکارانجهانی 

در کید است که أباشد. الزم به ت) همخوان می1395شریفیان (
ننده که تولیدک باشدبه نحوي باید ها سیاستگذاري ،همه سطوح

که ، اشدباي براي ارتقا کیفیت کاالي خود داشته تمایل و انگیزه
س در کالبراي رقابت راهکار ارتقاء کیفیت فراهم کردن بستر 

 هاي ارزشی کهپایه شاخص هر کشوري برشک . بیاستجهانی 
دارد باید براي تولید داخلی و ملی خویش ارزش قایل باشد و به 

ایران در یک شرایط کشورمان که به ایننظر بدهد ارزش آن 
اده از در استفمردم توان با تشویق قرار دارد میبحرانی اقتصادي 

یرانی از تولید داخل حمایت و بدین ترتیب به ا ورزشی کاالي

راي کرد. بمساعدت در کشور بیکاري رشد اشتغال و ریشه کنی 
افزایش  باعثبایست با بهبود کیفیت، هدف میبدست آوردن این 

استقبال ملی از تولیدات شرایط و هم کاالهاي ورزشی صادرات 
هاي زیتها و مله ارزشأرا فراهم آورد و این مسورزشی داخلی 

سازد و به ایجاد رقابت در مرتبط و نهفته بسیاري را آشکار می
انجامد. مصرف تولید کشور میبخش صنعت تولیدات ورزشی 

شی ورزو استفاده از کاالي است خودکفایی ورزشی باعث  داخلی
 له به ایجاد ارزشأاست و این مسزیادي ایرانی منشا آثار مثبت 

افزوده، رشد اقتصادي کشور، کاهش نرخ بیکاري، جلوگیري از 
در بخش صنعت ورزش افزایش تورم و ارتقاي درآمد ملی و فردي 

ا هاي آینده رگذاريمناسبی براي سرمایهزمینه شود و منجر می
 يسازد و با افزایش و بهبود کیفیت کاالدر بخش تولید مهیا می

مازاد مصرف داخل را به خارج صادر و بدین توان می ورزشی
ترتیب درآمد ارزي قابل توجهی براي کشور ایجاد کرد. بنابراین 

ست که بایمی اقتصادي صنعت ورزش براي دستیابی به توسعه
این  نتایج توجه و حمایت از کاال و تولید داخلی را مدنظر قرار داد.

 صنعت اعتالي و سازيغنی راستاي ثري درؤگام مپژوهش 
و حمایت از تولید و کاالي  مقاومتی اقتصاد جهت در کشور ورزش

 بازاریابی و مدیران و متخصصان هدایت ورزشی ایرانی و
 با رزشیو استراتژیک کاالهاي تولید سمت به ورزشی کارآفرینان

در جهت رشد تواند الگویی است و می جهانی کالس رویکرد
راهنماي  وعلمی توسعه اقتصادي صنعت ورزش کشور 

 دياقتصا هايریزيبرنامه توسعۀ در دولتمردان، و سیاستمداران
 صنعت ورزش باشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES 
− Azeem, Md & Salfi, N. A. (2012). "Usage of 

NVivo Software for Qualitative Data Analysis", 
Academic Research International., 1(2), 262-
266. 

− Androf, Vladimir and Francois, Jean. (2001). 
"Economics and Culture; Translation of 

AllahWeridi Jazayeri"; Organization of 
Physical Education of the Islamic Republic of 
Iran. 

− Afshari, Mustafa. (2015). "Analysis of the 
Effect of Effective Management of Enthusiasm, 
Resistance Economics and Exercise 



 83 یدرکالس جهان دیتول کردیبا رو رانیصنعت ورزش ا يتوسعه اقتصاد یفیمدل ک یطراحمعصومه کالته سیفري و همکاران:  

 

Development in Economic Development of 
Iran's Sports Industry", Ph.D, Urmia University. 

− Askari, Fariba. (2004). "Investigating the 
economic situation of Iran's sports industry in 
1998 and 2001 based on GDP estimate; 
Doctoral dissertation", Tehran University of 
Physical Education and Sport Sciences 

− Baldwin, B. (2017). Think world class: shift 
your thinking–maximize your results. 
Motivational press  Publisher. 

− Chappelet, J.-L. (2005). Sport and Economic 
Development – input paper for the 2 nd 
Magglingen Conference.     

− Creswell, J. W., & Miller, D. L. Determining. 
(2000). Validity in Qualitative Inquiry, Theory 
into Practice. 

−  Chiarini, A & Vagnoni, E. (2015). "World-class 
manufacturing by Fiat. Comparison with Toyota 
Production System from a Strategic 
Management, Management Accounting, 
Operations Management and Performance 
Measurement dimension", Journal 
International Journal of Production Research , 
53(2) , 590-606. 

− Danaee Fard, Hassan; Alwani, Seyyed Mehdi; 
Azar, Adel. (2009). Qualitative Research 
Methodology in Management: A 
Comprehensive Approach, Third Quarter, 
Tehran: Saffar-Eshraghi, p. 131. 

− Flick, Eve (2008). An Introduction to 
Qualitative Research, Translated by Hadi Jalili, 
Tehran: Nashr-e-Ni, p. 143. 

− Farsijani, H. Keshavarz, S. (2016).   "The 
Principle 0f Word Class", Management 
Elmegostar, edition 5, 5-12 (In Persian). 

− Glaser, B. G. (2001). "The grounded theory 
perspective:Conceptualization contrasted with 
description", ociology Press. 145-148. 

− Gholami, Ali Noghi, Zare, Alireza, Ghalavand, 
Akbar, Shirali, Rezvand. (2017). "Investigating 
the Factors Affecting the Formation of Small 
and Medium Enterprises in the Sports Industry 
of the Country", Applied Research of Sport 
Management, Year 6, Number 2, Serial (22), 
Autumn, 1396, pp. 57-66 

− Khodadad Kashi, Farhad, Karimnia, Elham. 
(2017). "Examining the Impact of Economic 
and Social Factors on the Success of the 
Countries in Olympic Games (1996-1992)", 
Economic Modeling Research Quarterly, No. 
25, Autumn 95, pp. 43-67. 

− Memari, Jaleh. (2007). Analysis and modeling 
of marketing mix of sport industry in the country 
with decision-centered approach, Doctoral 

dissertation, Tehran University- Physical 
Education Faculty. 

− Morteza Rezaei Soufi, Abbas Shabani. (2013). 
Investigating the Impact of Mass Media on 
Financing the Sport in Sports Communication 
Management in Sports Media, First Year, No. 3, 
Winter 99-93. 

− Mohammadi Moghani, Hojjat, Kashif, Seyyed 
Mohammad, Henry, Habib, Garakhani, Hassan. 
(2016). "Factor Analysis of Governmental 
Political Role in the Implementation of the 
Privatization of the Sports Industry", New 
Approaches to Sport Management, Volume 4, 
Number 13, pp. 61-72. 

− Negin Taji, Vahid, Javanshir, Hassan and 
Chagar, Maryam. (2017). Identification 
Identification and Prioritization, The Key 
Factors of the Success of Small and Medium 
Business Enterprises in Achieving the Global 
Classroom Approach: CFA / FUZZY AHP Case 
Study: Small and Medium Enterprises of Shiraz, 
International Congress on the Perspectives of 
World Class Management, March 2009, Tehran. 

− Pitts. B. G. & Fielding, L. W. & M iller, L. K. 
(1994). "Industry Segmentation theory and the 
Sport Industry: Developing a Sport Industry 
Segmentation Model", Sport Marketing 
Quarterly, 3(1), 15-24. 

− Pitts, B. G. & Statler, P.K. (1996). Fundamental 
of Sport Marketing Morgantown; Fitness 
Information Technology. 

−  Potts, J,  Thomas, S. (2018). "Toward a new 
(evolutionary) economics of sports", Sport, 
Business and Management: An International 
Journal, 8 (1), 82-96. 

− Perez-Perez  , M,  Serrano Bedia, A.M. 
, Concepcion Lopez-Fernandez , M ,  García-
Piqueres,  G. (2018). "Research opportunities on 
manufacturing flexibility domain: A review and 
theory-based research agenda",  Journal of 
Manufacturing Systems, 48(1), 9–20. 

−  Petrillo, A, De Felice, F, Zomparelli, F. (2018). 
"Performance measurement for world-class 
manufacturing: a model for the Italian 
automotive industry", Total Quality 
Management & Business Excellence , Published 
Online: 22 Jan 2018. 

− Qalibaf, Mohammad Bagher. (2010). Strategic 
look to the sports system in the country. Hamed 
Negarestan Publishing House, Tehran. 

− Richards, L. & Morse, J.M. (2012). Readme 
First for a User’s Guide toQualitative Methods 
(3rd edition), Thousand Oaks, CA: Sage. 

− Rostamzadeh, Parviz, Sadeghi, Hossein, Assari, 

https://www.tandfonline.com/author/Chiarini%2C+Andrea
https://www.tandfonline.com/author/Vagnoni%2C+Emidia
https://www.tandfonline.com/toc/tprs20/current
https://www.emeraldinsight.com/author/Potts%2C+Jason
https://www.emeraldinsight.com/author/Thomas%2C+Stuart
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300712
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300712
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300712
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300712
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300712
https://www.tandfonline.com/author/Petrillo%2C+Antonella
https://www.tandfonline.com/author/de+Felice%2C+Fabio
https://www.tandfonline.com/author/Zomparelli%2C+Federico
https://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/current


 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 84

Abbas, Yavari, Kazem. (2014). "The Effect of 
Government Investment on the Economic 
Growth in Iran", Quarterly Journal of Economic 
Research (Sustainable Development and 
Development), Fourteenth, No. 4, pp. 177-210. 

− Seyyed Hosseini, Seyed Mohammad and 
Alireza Selukdar. (2007). Review of different 
perspectives and factors about the world-class 
dynamic production model, Fifth International 
Management Conference, Tehran, Ariana 
Research Group, 
https://www.civilica.com/Paper-IRIMC05-
IRIMC05_034.html. 

− Sharifian, Ismail, Yousefi Zarandi, Mohammad 
Hussein, Tabriz Hero, Cyrus. (2015). "The 
Barriers to the Exercise Industry in Competition 
with Outdoor Sport Goods", Applied Research 
of Sport Management, Year 5, Number 1, 
Successive (17), Summer, pp. 67-75. 

− Sanderson, K.; Harris, F.; Russel, S.& Chase, S. 
(2000). "The economic benefit of sport: A 
Review", Business and Economic Research Ltd 

( BERL). 
− Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. (2012). 

Principles of qualitative research: Techniques 
and stages of ground theory. Translation: 
Ibrahim Afshar (2012). Tehran: Publishing Ney. 

− Sandeep, Rajesh Kumar and Nitin.  (2016). 
"Identification of Barriers in Implementation of 
World Class Manufacturing (WCM)Practices: 
A Literature analysis", International Research 
Journal of Engineering and Technology, 3( 5), 
2363- 2366. 

− Wikner, J & Backstrand, J. (2018). "Triadic 
perspective on customization and supplier 
interaction in customer-driven manufacturing", 
Production & Manufacturing Research, 6(1 ), 3-
25. 

− Zhang, J. J, Brandon Mastromartino, E. K, Qian,  
T, Y. Nauright, J. (2018). "The sport industry in 
growing economies: critical issues and 
challenges", International Journal of Sports 
Marketing and Sponsorship, 19 (2), 110-126. 

 

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC05-IRIMC05_034.html
https://www.civilica.com/Paper-IRIMC05-IRIMC05_034.html

	کليد واژهها
	Keywords
	مقدمه
	روششناسی پژوهش
	یافتهها
	بحث و نتیجهگیری
	REFERENCES

