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 و چارچوب ها استیاز س يرویپ ازمندیدر سطح کالن ن یاجتماع هاي دهیپد

قابل فهم و  يها مدل یهتوجه به ارا رو نیهستند. از ا ياقتصاد تگریهدا هاي

است. ورزش در  يضرور يامر ياقتصاد هايرفتار يکارا جهت الگوبردار

 یقائده مستثن نیاز ا یاجتماع هدیپد کیتحت عنوان  زیسطوح خرد و کالن ن

. ی باشدم یاقتصادسنج هاي نهیدر زم یتوجه مطالعات اجتماع ازمندیو ن ستین

است  سازي با مفهوم مقاوم رانیا ياقتصاد ریاخ هاي استیس نکهیبا توجه به ا

در ورزش هدف پژوهش حاضر است.  یاقتصاد مقاومت سازي نهیمدل نهاد هیارا

 زر،یگل کردیو با رو یفیک يمحتوا لیپژوهش با استفاده از روش تحل نیدر ا

  دگاهیاز د يریبا هدف بهره گ افتهساختار ی مهین یفیمصاحبه ک 15تعداد 

 نییتب يو در راستا دینظران و نخبگان حوزه ورزش و اقتصاد اجرا گردصاحب

اقتصاد  استیکالن س سازي نهینهاد یمدل مفهوم ها، افتهیبر اساس  میمفاه

 یهشت مقوله اصل ها افتهیشد. بر اساس  هیدر ورزش استخراج و ارا یمقاومت

و  یکیتکنولوژ ،یعلم ،یطیمح ،یرساختیز ،یقانون ،ياقتصاد  ،یاجتماع

 به لین ياستخراج شد که الزامات مورد نظر صاحبنظران در راستا یفرهنگ

مورد  نی. در ای باشدم رانیدر ورزش ا استیکالن س سازي نهینهاد تیموفق

مهم  هاي استیس يریداشت جهت بکارگ رهاشا یبه صورت کل ی توانم

 سازي فرهنگ ستی بایمثل ورزش م یتیریمدر هاي در قلمرو ياقتصاد

نرم و  یرساختیز آوري نگرش مثبت در جامعه، فراهم جادیجهت تحقق و ا

 ،یعلم هاي تیاستفاده از حداکثر ظرف نیو همچن افزاري سخت و انسان

  شود. ییاجرا یو جامعه شناخت یبوم ،ییایجغراف
  

  ها واژهکلید 

ــاومت ــدل اقتصــاد ،یورزش، اقتصــاد مق ــهیاقتصــاد ورزش، نهاد ،يم  ســازي ن

  .ياقتصاد

Social phenomena, in large extents, need following the 
directing policies and frameworks of economic. 
Therefore, presenting understandable and applicable 
models is essential in order to be used as economic 
strategies. Sport in micro and macro levels, which is 
considered as a social phenomena, is not an exception 
and it needs social studies in the fields of Econometrics. 
As a matter of fact, recent economic policies in Iran 
have the concept of resistance. Thus, the main purpose 
of the study is to present a model of institutionalizing the 
resistance economic in sport. This study implementing a 
qualitative content analysis and Glizer's approach, 
conducted 15 semi-structured interviews to take benefit 
of sport and economic genius and authorities' viewpoint. 
To clarify the concepts, conceptual model of macro level 
institutionalizing resistance economic in sport was 
elicited and presented. Based on findings, eight main 
factors of sociable, economics, legal, infrastructural, 
environmental, scientific, technologic and cultural were 
extracted. In such case, it can be mentioned that in order 
to accomplish important economic policies in 
management realms like sport, it is necessary to 
acculturate and creating a positive attitude in society, 
providing soft and hard infrastructures and humanwares 
, as well as taking benefit from scientific, geographic, 
local and sociological. 
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sport, resistance economy, economic model, economic 
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  همقدم

 ،یاجتماع ،یاسیاست با ابعاد مختلف س ه ايدیورزش پد

از  یکه بخش قابل توجه یبیبه ترت يو اقتصاد یفرهنگ

 میو کر یکرده است (خدادادکاش ریجهان را درگ تیجمع

اثرات گسترده ورزش که  ینتوان به سادگ دی) و شا7: 2016ا،ین

 ياقتصاد ،یاجتماع ،یبر ابعاد مختلف فرهنگ ندهیبه صورت فزا

).به 2014،یاست را برشمرد (کالش رگذاریجامعه تاث یاسیو س

ورزش به نقش  تیعنوان نمونه مارلن و همکاران در مورد اهم

صلح  جادیا يو تالش ها کیپلماتیتوسعه د تیمهم آن در تقو

  1کنند(مارلن یاشاره م اي برنامه توسعه يورزش برا قیاز طر

سالم  حاتیتفردر حال حاضر ورزش و  ).19: 2019و همکاران،

صنعت مهم و عوامل  کیبه عنوان  افتهیتوسعه  رهايدر کشو

با  ایدن يکشورهاست و کشورها نیا ياثرگذار بر رشد اقتصاد

و  یجهان يدادهایرو يبرگزار يالزم برا يهارساختیز جادیا

 خودهموار کرده يرشد اقتصاد جادیا يرا برا نهیزم اي قاره

توان اذعان  یم نهمچنی).14: 2015همکاران، و زاده رستم(اند

 ست،ین يدالر اردیلیتجارت بزرگ چند م کینمود ورزش تنها 

صنعت که از منابع به سرعت درحال رشد در جهان است با  نیا

ل تمام محصوالت و شام ختهیدرآم يمختلف اقتصاد هاي جنبه

 ياست که به مشتر هایی کاال، خدمات، مکان ها، مردم و طرح

 ی) و اهداف3: 2016، انیو باقر یشیدرو ،یوست(د شودیعرضه م

کند  یرا دنبال م یو آموزش یچون توسعه منابع اجتماع

  ). 2018، 2ی(هاکمن، اسمکالن و ولت

 رچشمگی رشد و اندرکاران ورزش با تالش دست صنعت

به خود اختصاص  ایبرتر دن عیصنا نیرتبه ششم را در ب ياقتصاد

زده  نیاساس تخم نی).بر هم39: 2006راد، یامقی( است داده

برابر صنعت  2 کایصنعت در آمر نیا مالی ارزش که است شده 

حال  درو  ی باشدم رانیا ينمایبرابر صنعت س 7و  لیاتومب

 و 3پارك( است دالر برآورد شده ونیلیم 470حاضر 

صنعت به  نیا زیتوسعه به آن  ن نگاه از).18: 2015همکاران،

 و است کرده  ریشده و قلمرو آن همه جا را تسخ یسرعت جهان

 یگروه هاي آن از جمله رسانه ياقتصاد هايجنبه همه با

د ناخالص یاز تول اي توانسته سهم عمده رهیکوچک و غذا و غ

که سهم  طوري هب آورد دست ) کشورها را بهGDP(یداخل

 2از  شیب شرفتهیپ يشاخص در کشورها نیصنعت ورزش از ا

ارتقا  عیصنا گرید نیآن را در ب گاهیدرصد گزارش شده و جا

 نی).عالوه بر ا14: 2015است (رستم زاده و همکاران، دهیبخش

                                                                      
1 .  Marlene 
2 . Hoekman , Schulenkorf , Welty-Peachey 
3 .Park 

در حوزه  کیستراتژتوسعه ا کردیرو تیاهم يها در راستا یژگیو

) به تأثیر اعتبار برند بر 6: 2018کومله، یو قوام يورزش (نظر

جایگاه استراتژیک حوزه ورزش به طور غیرمستقیم و از طریق 

عنوان  يو حداد ينظر نکهیداشته، ضمن ا دیاتحاد برند تاک

 مشتریان وفاداري و مندي داشتند که کیفیت خدمات بر رضایت

و  يبرند تأثیر دارد (نظر اتژیکاستر جایگاه ارتقاي و

 يو مختار ي، نظر زین کی) و  از منظر استراتژ5: 2018،يحداد

از  یکیاعتقاد بر تعهد به توسعه در حوزه ورزش به عنوان 

  ).7: 2019،يو مختار يدارند(نظر دار¬تیاولو ياهداف راهبرد

در  ی هامطلوب بررس ندهیآ مینگر و ترس ندهینگاه آ از

در  گذار رتاثی عوامل از ورزش که اند نشان داده شرفتهیجوامع پ

 ندهیکشورها در آ یو اجتماع يرشد و توسعه اقتصاد

خاطر  نی) و به هم14: 2015خواهدبود(رستم زاده و همکاران،

 لهیو همکاران معتقدند که مشارکت در ورزش به وس اپچیس

، نوپر و  اپچیباشد(س یارزشمند م اریگذاران بس استیدولت و س

ارتقا  يبه اندازه ا یعاجتما دهیپد نیا تی).اهم2019، 4نزیج

توسط  ندهیاست که در سرتاسر جهان، ورزش به طور فزا افتهی

 يو سازمان ها يتوسعه ا يسازمان ها ،یتیدفاتر حما

به  یابیدست يابر کیابزار استراتژ کیبه عنوان  یردولتیغ

 يو اقتصاد یآموزش ،یکیزیف ،یفرهنگ ،یاهداف توسعه اجتماع

) و 2014، 5ریو ادا (اسکالنکرف ردیگ یمورد استفاده قرار م

صنعت در هر کشوري  نیکمیت و کیفیت بخش هاي مختلف  ا

: 2018،یباشد (جوان یبا توجه به اندازه و دامنه آن متفاوت م

به  افتهیتوسعه  يصادهادر اقت اي ورزش حرفه ی) و حت10

شود (ژانگ ،  می گرفته  کار خروج از فقر به يبرا یعنوان راه

در  ی دهدنشان م های ژگیو نی) که ا2017،  6میو ک تسیپ

کشورها  يبرا یو اجتماع ياقتصاد يورزش امر يجوامع امروز

 ي). با اشاره به اقتصاد11: 2008، 7گردد(ولف یمحسوب م

سخن قابل ذکر است که  نیا ان،یب دیبودن جنبه پژوهش و تاک

را  اصلی نقش ها اقتصاد تحت عنوان مفهوم علم در همه حوزه

آنچنان که  ستین یامر مستثن نیو ورزش از ا ی کندم يباز

 کی ازیبر ن یلیتواند خود دل یبودن آن م يپارامتر اقتصاد

ورزش باشد.  يرشد و توسعه برا هاي و برنامه یمال کردیرو

به  ينمود مفهوم اقتصاد ورزش در راستا وانعن ی توانپس م

 هاي تیفعال لیتحل يبرا ياقتصاد ي هايتئور يریکارگ

اقتصاد ورزش و  ترقیدق یانیبه ب ای ی شوداطالق م یورزش

منابع در سه بخش  نهیبه صیتخص يو مسائل و الگوها یابیارز

                                                                      
4 . Spaaij, Knoppers,Jeanes 
5 . Schulenkorf , Adair 
6 . Zhang , Pitts , Kim 
7 . Woolf 
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ی و توسعه ورزش م یورزش داتیعمل کرده و به ارزش تول

  ). 2015،ی(اسکو و شجاع پردازد

گفت  دیاقتصاد با میچرخه ها و مفاه تیاشاره به اهم با

 فردو منحصر به  ژهیو يدادهایامروز رو رانیا ياقتصاد يفضا

 ایاز آنها تاکنون در دن یرا شاهد است که وقوع برخ اقتصادي

و بدون الگو به  ژهیو طیکه شرا یزمان رو، نیسابقه نداشته و از ا

صاحب  ياز سو پردازي دهیو ا يضرورت نوآور دیآیوجود م

 دایضرورت پ ياقتصاد يهابرطرف کردن چالش ينظران برا

 هاي چالش ط،یشرا نیاز ا یکی).15: 2015،یالنی(م کندیم

که باعث  یاست چالش رانیا ياقتصاد هاي موجود در حوزه

 کیبا  یمختلف ول نیتحت عناو نینو يکردهاروی است شده

آن  تیریمد يتحت عنوان مقاومت برا ياقتصاد استیکالن س

 ینابسامان یچالش ها نوع نیمنظور از ا ژهیمطرح شود.به طور و

 يو همکاران آن را عالوه بر فضا یدلخانیاست که البته ا

 یارتباط م زین یو فرهنگ یاجتماع يها طهیبه ح ،ياقتصاد

 ،ياقتصاد يها ینابسامان دیباورند که تشد نیدهند و بر ا

کشور لزوم اعمال  ریاخ يدهه ها یدر ط یو فرهنگ یاجتماع

 يساز ادهیو پ یاطالع رسان يها وهیبحران در ش تیریمد

 نهیبه منظور کاهش هز یدست نییو پا یباالدست يها استیس

را  یبه اهداف اقتصاد مقاومت دنیبه جامعه و رس یلیتحم يها

  ).2: 2017و همکاران، یدلخانیکند(ا یم دیتاک

 يا دهیشود پد یکه عنوان شد ورزش را م همانطور

 يبرشمرد و پرداختن به جنبه اقتصاد یاجتماع - ياقتصاد

 زبانیجامعه م ياقتصاد طیمدنظر قراردادن شرا ازمندیورزش ن

 افتیمنظر در نیاست و از ا يراهبرد ي هايالگوبردار لیبه دل

جامعه  کی هاي نهیدر همه زم دیبا یکه اقتصاد مقاومت

و  اي توسعه ،ياقتصاد ،یشود تا عناصر اجتماع يربردکا

 نیگام بردارند. با ا ی هاسختگگی از دور  هم راستا و به یفرهنگ

در بعد کالن  رانیاست ورزش ا ستهیشا ی رسدبه نظر م ریتفاس

مدل جامع  کی نییو تب مترسی به ها بخش ریهمسو با سا

  بپردازد.  یکالن اقتصاد مقاومت استیمنطبق با س

اقتصاد ورزش و لزوم  تیاهم ییبر چرا دیتاک يمبنا بر

باورند که  نیتوجه به آن رستم زاده و همکارن بر ا

است که  ي هاییگذار هیدر ورزش از جمله سرما يگذارهیسرما

باشد که با  یکوتاه مدت و درازمدت م يدوران بارور يدارا

 يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع جینتا توانیپرداختن به آن م

جامعه و  يازهاین نتامی در و آورد دست را به یتوجه انیشا

) و  14: 2015(رستم زاده و همکاران، دیکوش یرفاه مل

در  يعمده اقتصاد هاي شدن، بخش یهمانگونه که جهان

 از هم ورزش صنعت است، قرارداده ریرا تحت تاث ایسرتاسر دن

 ومارک). 2017همکاران، و ژانگ(است روند خارج نشده  نای

 ریبدون صنعت ورزش غ کمیو  ستیهان معتقد است قرن ب

) و 2002، 8نیتلوستیو و  نگی،کانقابل تصور است (هان 

بر  ياقتصاد يها تیمحدود ریاز تاث ستیمبالیو ز یمانسکیس

بهبود رقابت در ورزش  يبرا دیو معتقدند با ندیگو یورزش م

) 2016، 9ستیمبالیو ز یمانسکیرا رفع کرد(س ها تیمحدود

 هاي ها با پرداختن به مقوله تیمحدود نیا یبررس نیهمچن

رشد  یابیاز عوامل موثر بر دست یکیورزش به عنوان  ياقتصاد

  است. ریو توسعه ورزش در بعد خدمات و صنعت امکانپذ

مورد مطالعه  ی توانداقتصاد و ورزش از دو بعد م مفهوم

 میورزش به مفاه هیدو نگاه عبارتند از مطالعه زاو نیباشد که ا

 یاز منظره مبان یو دوم مطالعه و بررس ياقتصاد يو دستاوردها

بر کارکرد ورزش  يموثر اقتصاد يرهایو متغ ياقتصاد میو مفاه

 ریرپذیتاث يقتصادا هاي تیکه غالبا از محاسن و محدود

 تیمحدود نی).گاهأ ا3: 2014،یو فرج ينقد ان،یاست(کاغذ

کشور بر اثر  کی یاسیس طیبرگرفته از شرا ياقتصاد هاي

است.  ياقتصاد میم تحرو به مفهوم عا یفشار خارج يامدهایپ

 نیب گرانیاست که توسط باز یو اقدامات ها استیها، س میتحر

اهداف مختلف  يگر برایچند کشور د ای کی هیعل المللی

). 2018، 10و هال یفی(سمی شوند  بکار گرفته یخارج استیس

 نهیزم ریدر سا يکالن اقتصاد هاي تیمحدود نینمونه بارز ا

 هاي در سال رانیاست. ا رانیورزش، کشور ا نیو همچن ها

 المللی نیب طیبر اثر شرا ییالقا يچالش اقتصاد یبا نوع ریاخ

باعث  یخارج ياقتصاد يفشارها نای گاها که است روبرو شده

مقابله  يکشور برا کیغالب در  يو رفتارها ها استیشده تا س

 نیا رانیدر ا طیشرا نیبر ا مبتنی.شودبا آن ها در نظر گرفته 

 یرا تحت عنوان اقتصاد مقاومت يدیجد اتیادب است،یکالن س

 نهیکه در زم ییآن در کشورها افتنیآورده و تحقق  انیبه م

 گرید يمورد هجوم کشورها یو فرهنگ یاسیس ،يقتصادا هاي

  ).4: 2017ان،یفالح و صفار دارد(عموزاده، تیاهم شوندیم

مفهوم اقتصاد  شیپ يست؟چندیچ یاقتصاد مقاومت اما

 رانیدر ا یاسالم يتوسعه جمهور يبه عنوان الگو یمقاومت

آن را  یاسیو س ياقتصاد شناسی مفهوم. است مطرح شده

 زین میفشار و تحر طیکند که در شرا یم یمعرف ییالگو

اساس  نیبر ا دینما یم نیسطح کشور را تضم شتریب شرفتیپ

که در کشور بخواهد  یو اجتماع يو اقتصاد یتیریمد يالگو

                                                                      
8 . Haan , Koning , Witteloostuijn 
9 . Szymanski , Zimbalist 
10 . Hall 
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 یعنیتوسعه کشور  يبا الگو دیبا ردیقرار بگ برداري مورد بهره

 يآن الگو برآمده از یهماهنگ بوده و به عبارت یاقتصاد مقاومت

 ی).اقتصاد مقاومت4: 2017، (عموزاده و همکاران باشد یباالدست

در  یرا حت ورکش کیاست که رشد و رونق  يمدل اقتصاد کی

) و 53: 2014لو،  فی(س ی کندفراهم م میفشار و تحر طیشرا

 یخارج ياقتصاد يفشارها يریپذ بیهدف آن کاهش آس

را نقطه  ی). منتظر، اقتصاد مقاومت2018و هال،  یفیاست(س

 به را آن و استعنوان کرده  یتجرب قاتیتحق يشروع برا

 فیتعر يداز جنگ اقتصا یکاهش تلفات ناش توانایی صورت

را از نگاه نو  یاقتصاد مقاومت کی).وان برج2016(منتظر،ی کندم

اقتصاد  ییایو پو ییستایا فینموده و در توص فیو تعر یبررس

به  ازیحفظ عملکرد بدون ن يبرا ییرا توانا ییستایا ،یمقاومت

شوك  جادیپس از ا عیبهبود سر رییرا تغ ییایو پو يبازساز

  ).2016، 11کیبرجبرشمرده است(وان  ياقتصاد

گفت همانگونه که  دیبا  یرجخا ینگاه مفهوم شناس از

 اتیادب کی یبه نوع ،یاقتصاد مقاومت استیس دیعنوان گرد

شکل وجود  نیبه ا یغرب اتیگردد و در ادب یمحسوب م یبوم

با اقتصاد  یهم معن يکردند تا واژه ا یندارد بلکه آنها سع

 ولدر مطالعات متدا ).22: 2015،یکنند(حشمت دایپ یمقاومت

درباره  یمشخص یو عمل ينظر نهیشیغرب، الگو و پ ياقتصاد

 يمشکالت اقتصاد يکه برا افتی توانینم یاقتصاد مقاومت

صنعت نفت و موارد  میتحر ،يبانک مرکز میهمچون تحر

 کیارائه شده باشد اما در تراف یمشابه راهکار مشخص

به چشم  یاقتصاد مقاومت يها هینظر ،ياقتصاد يهاهینظر

در جهان  یاقتصاد مقاومت اتیکه در ادبخورد چنان یم

 وجود ندارد بلکه واژه یتحت عنوان اقتصاد مقاومت یاصطالح

اقتصاد  يآوراصطالح تاب یعنیبه مفهوم آن  کینزد اي

در برابر  یستادگیکشور به ا کیتوان  يکه به معنا باشدیم

  ). 4: 2017(عموزاده و همکاران،ی باشدم یخارج هاي¬شوك

 ياقتصاد طیاست شرا یرت بحث گفتنبا ضرو منطبق

: 2016طلب، يمتفاوت است (روز اریامروز با گذشته بس يایدن

 یبه نوع یاقتصاد مقاومت رینظ ياقتصاد نینو يکردهای) و رو2

باشند که البته  یم یاجتماع يها نهیبحران ها در زم يراهگشا

 نهیزماز  یکیرسد  یبا توجه به هدف پژوهش حاضر به نظر م

را  یکردن اقتصاد مقاومت یتواند عمل یقابل بحث که م يها

 دهیپد کی عنوان تبلور بخشد موضوع ورزش است.ورزش به

 ،یاز مطالعات اجتماع ياریساز همواره مورد توجه بستمدن

و علوم مرتبط در جهت کمک به  یکیتکنولوژ ،ياقتصاد

                                                                      
11 . Van Bergeijk 

بوده و  افزاري و انسان افزاري سخت ،افزاري نرم هاي شرفتیپ

 میعظ لیباال و مواجهه با خ یبه علت گستردگ دهیپد نیا

در حوزه صنعت  کیمطالعات آکادم ازمندنی کننده، جامعه مصرف

راستا  نیو خدمات در ابعاد کالن و خرد قرار گرفته است. در هم

 رییعلت که تغ نیبه ا ،ياقتصاد نینو هاي هیو بر اساس نظر

محسوب  يتوسعه اقتصاد یصلا هیپا ي هاو خلق نوآور ها دهیا

به  يازمندی) پس ن2011، 12زی، ناد و گدا يمای(اسری شوندم

به توسعه  یابیدست يو برا ستیدور از ذهن ن رییتغ يالگو

 استیس ،ياز لحاظ اقتصاد زیچالش برانگ طیشرا نیمذکور در ا

مدنظر قرار  ستیبا یم یهمچون اقتصاد مقاومت دیجد يها

 قتیحق کیباور و  کیبه عنوان  یومت.امروزه، اقتصاد مقاردیگ

خاص استفاده شده است  طیاز جوامع در شرا ياریمطلوب در بس

به  ياقتصاد يداریو پا ياقتصاد ییخودکفا يبرا يو بستر

ها،  میاز تحر يریرناپذیتأث نهیبستر، زم نیرود که ا یشمار م

کند و به طور قطع، به سود  یها را فراهم م بیو آس دهایتهد

موضوع  یبه خصوص ورزش است.بدون شک، وقت کشور و

 لیشود، همه ابعاد جامعه در آن دخ یمطرح م یاقتصاد مقاومت

که رهبر  ییآن ورزش است. ازآنجا ياز حوزه ها یکیهستند و 

 دیضرورت و با کیموضوع را به عنوان  نیمعظم انقالب ا

 ياجرا یعیمطرح کرده اند، به طور طب 1395در سال  یاساس

دارد و قابل تأمل است و  ياریبس تیورزش اهم وزهآن در ح

مسئوالن ورزش کشور در درست عمل کردن به  یتمام دیبا

) بر 10: 2018،يباقر یی،شهالي،هنرییامر تالش کنند(خزا نیا

به ارتباط  یبخش تیمعتقد است با شفاف یاساس جوان نیهم

 ی توانبعد کالن م کیورزش و اقتصاد در  افزايموثر و هم 

ن نمود پیامد اقتصادي تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش ایب

در توسعه، سبب توجه روزافزون به این صنعت شده و هم 

 مقاومتی، اقتصاد سیاست به روي آوردن ها، راستاي سایر حوزه

 به تهدیدها تبدیل جهت سخت شرایط با رویارویی هنگام به

  ).10: 2018،جوانی( است یافته ضرورت فرصت ها

و  انهیتفکر نوگرا کردیفرض ها و با رو شیپ نیگذر از ا با

 کیبرهان، اگر  نیبا ذکر ا زنی و پردازانه دهیساز و نگاه ا ندهیآ

ی ورزش بهره ببرد م يباال يهاتیخواهد از ظرفی جامعه م

 نیاز ا یکی. دیمرتبط با آن را فراهم نما هاي نهیزم ستبای

 يرویزش است که نور يتوجه به مقوله اقتصاد ی هاوابستگ

محسوب خواهد شد. اقتصاد ورزش برگفته از  ها تیمحرکه فعال

رو با مدنظر قرار دادن  نیاقتصاد کالن هر جامعه است از ا

 يهااستیطرح س نیو همچن رانیا يخاص اقتصاد طیشرا

                                                                      
12 . Szirmai , Naudé , Goedhuys 
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 هیکل دیبایم یتحت عنوان اقتصاد مقاومت يجامع اقتصاد

تا  ندیحرکت نما یمقاومت اداقتص نیها در چارچوب فرام تیفعال

 یاثربخش نیشتریبه حصول ب یانیکمک شا راستایی هم نیا

 تیو به علت جامع ریتفاس نی. با ادیورزش در جامعه بنما

ی در ابعاد کالن کشور م دهیپد نیموضوع، مدنظر قرار دادن ا

و  اتیپژوهش به جهت کل نیا يشنهادیضرورت پ تواند

 يهانهیخدمات و زم ،مختلف صنعت يهاهیال یوابستگ

با  یمطالعات زین نیاز ا شی. پدینما انیگوناگون ورزش را ب

ورزش و با  نیهمچن یاجتماع هاي نهیدر زم یعلم يمتدولوژ

 یاقتصاد مقاومت يهااستیس يریو بکارگ نیتدو ر،یهدف تفس

حاضر را به لحاظ  قیاما آنچه که تحق است دهیاجرا گرد

قرار دادن ورزش در دو بعد  نظرمد دی نمایم زیمتما ییمحتوا

از  یعیوس فیط يها دگاهیاز د يریگصنعت و خدمت و بهره

مرتبط  یو بخش خصوص رانمدی اقتصاد، ورزش، نظرانصاحب

پژوهش و با استخراج  نیا انیاست در پا دیبا ورزش است. ام

در ورزش،  یاقتصاد مقاومت سازي نهینهاد یمدل مفهوم

 ازها،ین ییشناسا دها،یو نبا دهایبا ،يبردکار يقلمروها ها،نهیزم

 استیاز س ریاثرپذ ممفاهی ها، کننده تتقوی و ها کننده فیتضع

شود و  ییدر ورزش شناسا یکالن اقتصاد مقاومت هاي

 نیا يایارائه گردد و گو یفیموثر بر آن به طور ک يراهکارها

 کی هیارا يو عوامل موثر در راستا ها¬نهیمطلب باشد که زم

 می ها¬ورزش شامل کدام حوزه دهیدر پد یمدل اقتصاد مقاومت

  گردد؟

  

  پژوهش روش شناسی

 ادبنی و بر اساس داده یفیپژوهش به صورت ک نیا يروش اجرا

هدف  ثیاز ح یاکتشاف -يادیپژوهش از نوع بن نی.ای باشدم

 آن در مفهوم ییاعتقاد بر کارآ لیبه دل ادبنی است. از روش داده

). 1: 2008، 13زری(گل شودیاستفاده م یاجتماع يالگوها سازي

 ادبنی داده هیرنظ کیبه عنوان نسخه کالس زریگل افتیره

است که محقق  یافتی) ره2009،  14و کن سکی، گ انینی(آرت

محقق  افتیره نیکرده است. در ا يرویپژوهش از آن پ نیدر ا

برآمده  یفیبا استفاده از سواالت ک افتهساختاری مهیاز مصاحبه ن

استفاده نموده است. مدت مصاحبه  قیاز تحق شیاز مطالعات پ

افراد مورد نظر با بازه  هاي دگاهینظرات و د يجهت گردآور

  .است در نظر گرفته شده قهیدق 60تا  30 یزمان

                                                                      
13 . Glaser 
14 . Artinian , Giske , Cone 

شامل کارشناسان و  قیتحق نیدر ا کنندگان مشارکت

و  ییو اجرا یورزش رانمدی اقتصاد، و ورزش نظرانصاحب

 يساز یخصوص يهاتیافراد شرکت کننده در فعال نیهمچن

 تیاز جامع يرگی وزارت ورزش و جوانان با تالش بر بهره

منظور از روش  نی. بدباشدیو نظرات کارشناسان م هادگاهید

و با انتخاب   یگلوله برف کیهدفمند با کمک تکن يرگی هنمون

ه با کمک گرفتن از گروه منتخب در ابتدا و انتخاب افراد در ادام

 ها نظر گروه منتخب بهره گرفته شده است و تعداد مصاحبه

کننده تحت عنوان پژوهشگر در مصاحبه  هنظری اشباع با مرتبط

 آوري جمعکه محقق  یمعن نبدی استنظر گرفته شده 

 شرکت اطالعات که استادامه داده  یاطالعات را تا زمان

به اطالعات  يدیشده و اطالعات جد تکراري کنندگان،

 هاي داده گریشود، به عبارت د یاضافه نم یشده قبل يگردآور

و  ی،صدق جیاست (شورم دهیرس يشده به اشباع نظر يگردآور

به  ها احبهنمود که مص انیب ی توان).پس م1: 2014،یتالچ

 يها تیصاحبنظران و محدود یبر استفاده از نظر برخ ازین لیدل

انجام  يو حضور يبه دو روش مجاز يمصاحبه حضور يبرقرا

مصاحبه اجرا 15. با در نظر گرفتن نکات فوق در مجموع دیگرد

  شد.

شده به دقت  گرداوري مطالب ها، مصاحبه ياز اجرا پس

 یآن در دو گام اصل يحاصل از اجرا هاي مطالعه شد و داده

باز،  يقرار گرفت. کدگذار یانتخاب يباز و کدگذار يکدگذار

 دتولی را ها و مقوله ی شکندم یبه لحاظ مفهومها را داده

باز متن  ي). در کدگذار95: 2011، 15ی(جونز و الون کندیم

 بخش يمصاحبه بارها و بارها، توسط پژوهشگر خوانده و برا

 یرسد در نظر گرفته م یکه به ذهن م یمهم، هر مفهوم هاي

باز وارد  ياستخراج شده از کدگذار هاي شود. پس از آن، مقوله

ها ادامه  مقوله يتا محدودساز شودیم یانتخاب يمرحله کدگذار

موجود  میمرحله مفاه نی). در ا2009و همکاران، انینی(آرت ابدی

به خود  دهیو شکل گز ی شوددر داده از حالت کامال باز خارج م

  .ردی گیم

 ادنوشتیدارد تا  یمحقق را بر آن م زریادامه، روش گل در

به  ينگار ادنوشتیرا انجام دهد.  هیرش نظرو نگا نگاري

و  يمحقق در هنگام کدگذار هاي دهیا يپردازهینظر يمعنا

). سپس، 2015و آذر ، یفرد ،الوان دانایی( هاست آن نیروابط ب

ردد. ی گشود و روابط کشف م یم يبند دسته ها ادنوشتی

 میبا کمک ترس يسازها و مفهومداده قیماحصل کار به تلف

                                                                      
15 . Jones  , Alony 
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 انی. در پای گردداجرا م زریمنتج به روش گل یمیپارادا يالگو

 يریبا داده، موثر واقع شدن، کاربردپذ هیتناسب نظر اریچهار مع

) جهت 7: 2007، 16و هلتن زری(گل هیاصالح نظر تیو قابل

 استفاده ها داده يساز ادهیپو  يآوربه مراحل جمع یاعتباربخش

از روش  ییایو پا ییبه روا یابیبه جهت دست نی. همچندگردی

 پردازداده  هیتوافق دو کدگذار و نظارت متخصصان حوزه نظر

  .شد استفاده اجرا مراحل در

 17يریپژوهش حاضر از چهار راهبرد باورپذ يزیمم جهت

است  ریمحقق باور پذ يبرا قیتحق هاي افتهی ایآ نکهیا یبه معن

 یکیخود محقق،  يریباورپذ ياست) و برا یدرون یی(معادل روا

با  جینمود، نتا يماه دوباره کدگذار کی از بعد را ها از مصاحبه

بود  85/0 مدهبدست آ بیشد که ضر سهیمقا  18اسکات بیضر

  19يرپذی قابل اتکا و باور داشت. سپس انتقال جیو نشان از نتا

وجود دارد  گریبستر به بستر د کیانتقال استنباط از  ایآ نکهی(ا

 يشد و الزم به ذکر است برا )، انجامیرونیب یی(معادل روا

  20پژوهش ياعضا لیاز روش تحل يرپذی و انتقال يریاعتمادپذ

گزارش محقق از نظر صحت و کامل  روش، نیاستفاده شد، در ا

بودن، مطالعه و بررسی قرار گرفت، چرا که خواندن گزارش 

 خاطر به تازه اي حقایق مشارکت کنندگان که گردد موجب می

 نکهای ضمن آورند، بدست موقعیت از جدیدي درك یا آورند

را  قینقاط کور تحق ی تواندتحلیل افراد بیرون از محدوده م

راستا  نیو در ا رفتیامر صورت پذ نیامشخص کند و 

 گذاريکد يگریاگر کس د ایآ نکهیا ی(به معن  21يریاتکاپذ

ی انجام شد که مشخص م زیرسد)ن یم ها افتهی نیکند به هم

است) و در  ییای(معادل پا دی آیبدست م کسانی جینتا ایآ دنمای

 افتهی زانیم يریدپذییتا ي(به معنا22يریدپذیانجام تائ تینها

 آمده بدست ها ها از دل داده افتهیواقعاً  ایپژوهش و آ هاي

نفر صاحبنظر، کدها،  3 يریپذ دیتائ يشد. برا سازي اده،پی)است

حل به صورت جز مرا یکردند و تمام یو مدل را بررس ها افتهی

به جز ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را در مورد مدل 

  نمودند. دیمدل را تائ یکه همگ ند،یارائه نما

 
  هاي پژوهشیافته

 یبا بررس هاولی مفهوم کد 755 تعداد ها، مصاحبه یپس از بررس

 کد مفهوم زی. پس از آن ندیاستخراج گرد ییو محتوا قیدق

                                                                      
16 . Holton 
17 . Ccredibility 
18 . Scott 
19 . Transferability 
20 . Member Checking 
21 . Dependability 
22 . Confirmability 

 ی ها. بررسدیو حفظ گرد ییشناسا بندي با طبقه یاصل هاي

 سازي نهینهاد يصاحبنظران در راستا دگاهید ی دهدنشان م

اقتصاد  یم اصلیبا گستره مفاه رانیدر ورزش ا یاقتصاد مقاومت

است. در پژوهش  دهیگرد رادیمتناسب با حوزه ورزش ا یمقاومت

 ق،یو دق حیصح يتالش محقق بر آن بوده است تا با واکاو

صاحبنظران شرکت کننده در مصاحبه را در  میمفاه نیتر یاصل

 ی دهدنشان م ها افتهیمورد موضوع مطروحه به ثبت رساند. 

و  سازي نهیاثرگذار بر نهاد و یاصل ،یبه صورت کل ریز میمفاه

 .است رانیدر ورزش ای کاربست اقتصاد مقاومت

 
  

  يریگ جهیبحث و نت

در هر حوزه ، فاکتورها و  یاقتصاد مقاومت سازي ادهیدر مبحث پ

کالن  يهااستیس ي.اجرای باشدمطرح م یمتفاوت هاي نهیزم

 نیالزامات و اصالحات، همچن ازمندین یو اجتماع ياقتصاد

 انی.آنچه مدل برآمده از پژوهش بهاست فیو تضع ها تیتقو

اقتصاد  استیس سازي نهیموثر بر نهاد یاصل هاي مقوله داردیم

 ،یاجتماع"شامل هشت بخش  رانیدر ورزش ا یمقاومت

و  يتکنولوژ ،یعلم ،یطیمح ،یرساختیز ،یقانون ،ياقتصاد

 .ابدییبسط م ژهیو هاي رمجموعهیاست که خود بر ز "یفرهنگ

عدالت،  رینظ ییهانهیزم یاجتماع یعنیبخش اول  در

در  يمشارکت و سالمت وجود دارد. عدالت محور ن،یریخ

عادالنه منابع، اعتبارات و  عیبا توز ستی بایورزش را م

دنبال  ییزدا تیو محروم مندي با هدف بهره ها رساختیز

و کاربست نگاه  ها صیدر تخص زدگی استینمود. برخورد با س

 يشنهادیپ يراهکارها گریمنطبق با ساختار از د يسازیبوم

موثر بر اجرا و  ۀرمجموعیز ندومی عنوان به نیریاست. خ

فعال و بالقوه  يرویدر ورزش، ن یاقتصاد مقاومت سازي نهینهاد

سند جامع  نیآنها با تدو يکه بالفعل ساز شوندیسوب ممح

 يهانهیزم یو معرف ییکه وابسته به شناسا نیریمشارکت خ

. ی باشدورزش است مقدور م جیحضور آنها در توسعه و ترو

 هقاعد شیجهت افزا هایی در نظر گرفتن مشوق نیهمچن

 هجذب نظر و اراد يدر راستا یقشر و راهکارخواه نیحضور ا

 ي. اجرادیاصل کمک نما نیا تیبه تقو تواندیآنها م

حضور  ونیمد یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يهااستیس

در گرو کاهش  یخصوص ةعنوان بخش مشارکت کنند هجامعه ب

مهم در  نیاست و ا یتیحاکم هاخالل گون يگرينقش تصد

فعال  یبخش خصوص یبا مشارکت ده ی تواندم زیورزش ن

جذب  سازي حضور، فراهم لیتسه رینظ ییارهابا راهک یقیوحق

کاهش  ،يو معنو يماد هاي در نظر گرفتن مشوق دار،یپا

و یفعل ي هايغلط واگذار یهرو رییو تغ يادار یبوروکراس
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  رانیدر ورزش ا یاقتصاد مقاومت سازي نهیاثرگذار بر نهاد یاصل میمفاه .1جدول 

 کدها  مقولۀ فرعی  مقولۀ اصلی

  اجتماعی

  عدالت
  عدالت طلبی در توزیع منابع، اعتبارات، زیرساختی و استعدادیابی

  پرهیز از نگاه تمرکزگرایی
  محرومیت زدایی ورزش پایدار

 خیرین
  توانایی خیرین و داوطلبین در ساخت، توسعه، ترویج و محرومیت زدایی

  هاي فعال خیرینپردازي و معرفی زمینهشناسایی، ایده
 هاي اجتماعیگرایی و معرفی مشوقداوطلبتدوین سند جامع ترویج 

 مشارکت
تسهیل، تشویق و جذب قانونمند بخش خصوصی پایدار در زیرساخت سازي، توسعه و ترویج 

  ورزش
 کاهش تصدي گري دولت در ورزش

 سالمت
تعیین متولی اصلی حوزه ورزش سالمت محور با رویکرد اعتباربخشی، برنامه محوري و 

  هافعالیتیکپارچه سازي 
 تامین اعتبارات کمی و کیفی پایدار ورزش براي گسترش سالمت

  اقتصادي

 گذاري قیمت
  تعیین متولی و مجاري قیمت گذاري در خدمت و کاالي ورزشی و نظارت بر سالمت بازار

 ترویج ورزش ارزان، در دسترس و تجدید نظر در اقدامات گران کننده

  اشتغال
  داخل و مروج اشتغال پایداررویکردهاي حمایتی تولید 

  آموزش، تسهیل، فراهم سازي و حمایت از خوداشتغالی و کارافرینی ورزشی
 بسترسازي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی کارافرینی و اشتغال زایی ورزشی

  تولید و مصرف
  انبوه سازي تولید استاندارد و با کیفیت کاال و خدمت داخلی ورزشی

  مادي و معنوي داخلی از محصول ایرانیهاي سازي حمایتزمینه
  هاي ملی، فرهنگی و بومی در هویت سازي کاالي داخلیاستفاده از ظرفیت

  نظام مالی
  ها و افزایش درامدهاي حوزه ورزشکاهش هزینه

 نظامندي سیستم مالی در راستاي نظارت بر اعطا و هزینه کرد منابع مالی

  صادرات و واردات
  لی کاال و خدمت ورزشی ایرانی با کیفیتبازاریابی بین المل

  نظارت بر صادرات و واردات قانونی و هم تراز
 کمی سازي و کیفی سازي نیاز داخل در راستاي واردات با صرفه

  قانونی

 دولت نقش

  هاي فعالیتی حوزه ورزشجاي تصدي در همه زیرمجموعهحمایت به
دور از موازي کاري ساختاري و برنامه ریزي، برنامه محوري و تعهد بر حسن اجراي 

  سازمانی
 هاي انسانی، فرهنگی و بومی مشارکتیریل گذاري هدفمند استفاده از تمامی ظرفیت

 سازي شفاف
  شفاف سازي عملکردي و مالی کالن و خرد در ورزش

  انتصابات شایسته و غیر سیاست زده
 پاسخ خواهی و فراهم سازي فضاي رقابت سالم

 ساختار اصالح
  هاي تعامل گرا در حوزه ورزشتعریف نهاد مشترك سازمان

  انطباق ساختاري با نیاز و گستردگی ورزش کشور
  حذف تعارضات و تداخل ساختاري در مدیریت ، اجرا و نظارت بر ورزش

  زیرساختی

  عمرانی
  تمام موجود نیمه هايپروژه تکلیف تعیین

  لزوم پایبندي به آنتدوین سند جامع ساخت و سازهاي موثق ورزش کشور و 

  ايتوسعه
  آینده نگاري و توسعه محوري مطلوب زیرساختی نرم و سخت

  تغییر مبناي فکري و معیارهاي توسعه اي
  انطباق توسعه با اسناد کالن و اهداف بلندمدت

  محیطی

 هايظرفیت
  جغرافیایی

  اقلیمی و فرهنگیتطبیق الگوهاي توسعه، ترویج و عمران با ظرفیت هاي جغرافیایی، بومی، 
  هاهدفمندي رفتاري عرضه و تقاضاي ورزش مطابق با ظرفیت

  گردشگري
  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی به موضوع گردشگري ورزشی نگاه تغییر

  تدوین سند جامع ظرفیت شناسی راهبردي و معرفی گردشگري ورزشی
  بسترسازي و ترغیب در حیطه گردشگري ورزشی پایدار
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 کدها  مقولۀ فرعی  مقولۀ اصلی

  المللیبین
  شناسایی نیاز و اصالح روند بکارگیري نیروي خارجی با کیفیت

  هاي موثر آموزش بین المللیتشخیص و استفاده از ظرفیت
  شناسایی و جذب سرمایه خارجی با درایت سیاسی نهادهاي بیرونی

  علمی

 دانش اقتصاد
  بنیان

  تدوین سند جامع توسعه و مدیریت یکپارچه هدفمند ورزش ایران
  هاي دانش بنیان موجود و پیش روتی سازي طرحعملیا

  آموزشی نظام
  تقویت نظام آموزشی کارافرین و ثروت افرین

  تخصص گرایی کاربردي و علمی متناسب با نیاز روز
  التحصیلیهاي جذب، آموزش و فارغترمیم و اصالح مکانیسم

  مطالعاتی
  مرحله حال و ایندههاي مورد نیاز کشور در دو بخش بندي مطالعاتی حوزه

  آسیب شناسی ناکارامدي مطالعات علمی
  ترویج بازدهی مطالعات عینی اثربخش

  فناوري  تکنولوژیکی
  انتقال و کاربرد فناوري روز

  تمرکز بر واردات تکنولوژي بجاي کاال

  فرهنگی  فرهنگی
  هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیتغییر نگاه اجتماعی نسبت به سیاست

  تحدید عناصر ضد فرهنگی حوزة ورزش کشور در راستاي افزایش مقبولیت آنشناسایی و 
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ی و خصوص يواگذار يهاروش نیدتریجد هتوسع نیهمچن

از  یکی دیورزش شا يشود. سالمت محور ییاجرا سازي

 یاقتصاد مقاومت استیس يبعد اجرا نتری و قابل بحث نیمهمتر

سالمت  هحوز یاصل یدارد تا متول ازیکه ن دیآیبه شمار م

و  نیتدو تیو مسئول ییشناسا شخصبه طور م رانیورزش ا

را عهده  رانیورزش ا محوري سند جامع سالمت سازي ادهیپ

 يکردهایاز رو یبرخ ی گرددم شنهادیپ نیدار شود.همچن

 يوابسته به ورزش در راستا يدولت و نهادها يانهیهز

امکان توسعه ورزش  نیشود و ا تیتقو شیاز پ شیسالمت، ب

بهداشت گستر در قلمرو  يدهانها يسالمت محور با همکار

در جامعه و در  نهیهز لیتحم نیکالن و قابل دسترس با کمتر

 گردد. رادیو محروم ا افتهینقاط توسعه  یاقص

 انیاشاره دارد و ب يوله کالن اقتصاددوم به مق بخش

 طهیح ،ینیدر ورزش، اشتغال و کارآفر گذاري ها متیق داردیم

 يهااستیو س یو مصرف کاالها و خدمات، نظام مال دیتول

 متیبخش هستند. ق نیمهم ا هرمجموعیصادرات و واردات ز

 يجارناظر و م یمتول نییتع ازمندین رانیدر ورزش ا گذاري ها

مسئول هستند.  يقانون جامع و همت بلند نهادها ،ینظارت

کاالها  متیدر گران شدن ق لیعوامل دخ ییبا شناسا نیهمچن

عرضه متناسب با  يهانهیزم توانیم یو خدمات ورزش

نمود. اشتغال و  ایرا به طور احسن مه یاجتماع يدرآمدها

ات یاست که در هر جامعه جزو ضرور یاصل جامع ینیکارآفر

 یتیو فعال يعملکرد یبا گستردگ زیاد است. ورزش نحوزه اقتص

فعال در  هاي نهیاز زم غیو تبل جیجذب و ترو يباال يو قلمرو

. ورزش شودیمثبت محسوب م ینینرخ اشتغال و کارآفر شیافزا

دارد تا در ابتدا  ازین ینیحضور موثر در امر کارآفر يبرا

. دیرا فراهم نما یغالبه خود اشت یو نگاه اجتماع يبسترساز

متناسب در دو حوزه کاال  يها طهیها، قلمروها و ح نهیسپس زم

و به جامعه به طور مستمر  ییشناسا نیو خدمت توسط عامل

 اي و مشاوره يمعنو ،یمال ،یقانون يهاتیگردد و حما یمعرف

 ازیو اشتغال ن ینیداشته باشد. کارآفر  یرا در همه مراحل در پ

 و ها دارد و سرفصل یلیتا تکم هیپا نینس ازبه آموزش جامع 

. در نظرگرفتن دی نمایم رییآموزش را مستعد تغ يهااستسی

 يکسل کننده ادار یو دور از بوروکراس داریپا یقیاعتبارات حق

و  گذاري متیق ،ینی. کارآفردینمایفعال م یمهم را به خوب نیا

را با  یداخل يو مصرف کاال دیتول ندیدر تالشند تا فرا هاتیحما

 تیارتقا دهند.حما یو اثربخش وري بهره تینها يصرف الگوها

با  ریمس يدر ابتدا ستی بایاست که م یبخش زیداخل ن دیاز تول

روز در اصل و  ازیو ن قهیبر حسب سل دیتول  ،یازسنجین تیتقو

قابل پرداخت  متیبا ق يمحور تیفیو ک يمقدار، استانداردساز

 يبا کاالها يرپذی رقابت تیو خرد با ظرف نو البته در ابعاد کال

 ،یجیترو يهانهیشود و از تمام زم ییموجود اجرا یخارج

 ،یدولت يها تیدر ورزش همچون حما یابیو بازار یمعرف

و  یاجتماع يو الگوها ها تیشخص لهیبه وس سازي محبوب

 يدر راستا یو فرهنگ یمل تیهو هاي نهیاز زم يریبهره گ

 يبندیو لزوم پا ی.خدمات، امکان دسترسشودعرضه، استفاده 

از کاال و  تیحما ندهیتواند آ یبه تعهدات پس از فروش م

از اشراف  يدور نی. همچندییرا مطلوب نما یخدمت ورزش

 ستی بایم یبه محصوالت و خدمات داخل ياعتمادساز ،ییگرا

به  ریتفکر کالن قلمداد شود و شامل حال همه افراد درگ کی

بهره  یحوزه ها شود. نظام مال یبرخ ی هاينیرببرتددور از خو

کالن  يالزامات و راهبردها گریور و اثربخش در ورزش از د

ها به حداقل در همه حوزه هانهیهز دینما یم هیاست که توص

 يفرصت ها بطور حداکثر ییرسانده شود و درآمدها با شناسا

 نطباقحوزه لزوم ا نیراهبردها موثر در ا گریمحقق شود. د

ها با  صیکامل تخص ندیفرا یو ط اعتبار با مقوله درخواست

است  يو حصول ارزش در ورزش به طور حداکثر کردها نهیهز

 نیدر ا ها تیاست.حما یمبرم بخش نظارت خواهی و پاسخ

تا صادرات  طلبدیمصرف و اشتغال م د،یتول ی داردم انیبخش ب

. ردید بگبه خو یهر حوزه، روال قانون يو واردات کشور برا

از  تیدارد تا در حما ازیدر ورزش ن یاقتصاد مقاومت استیس

 نیو همچن یورزش يو حفظ آمدها، واردات کاالها یداخل دیتول

و به دور  یواقع ازیمطابق با ن یرونیب یاستفاده از خدمات ورزش

روز کشور انجام  استیو س ياقتصاد طیبه شرا هایتوجهیاز ب

راه  ت،یفیمقدار و ک ر،یمس یقانون با معرف يو مجر ردیپذ

کند و از درآمد  دیده را مسدود و برخوردها را تشد انیواردات ز

 دیاز تول ها تیحداکثر حما ،یفیتوق یرقانونیحاصل از واردات غ

 نیتوسعه و اعتبارات را رقم بزند.همچن رساخت،یدر بخش ز

رسان هدف و ارز يبازارها ییصادرات با شناسا هاي تیظرف

کاال و خدمت  داریپا نگیو برند المللی نیب يو بازارساز کشور

 . ردیانجام پذ یورزش

در  یاقتصاد مقاومت سازي نهیسوم مدل جامع نهاد بخش

ي با موضوع قانون به نقش موثر دولت، شفاف ساز رانیورزش ا

در ورزش اشاره  یو سازمان يو اصالحات ساختار ها

 يزیرحوزه مستلزم برنامه نینقش دولت در ا یدارد.اثربخش

و  ها تیفعال یو بلندمدت با نگاه توال انیکوتاه، م يابعاد

ورزش به آحاد ملت است و  جیدر توسعه و ترو هااستیس

دولت  رییها در تغ يزیربرنامه يضرور ازیبه آن ن يبندیپا

با کاهش نقش  ستیبایروند، دولت م نیهاست. در ا

و نظارت بر حسن اجرا  تیهدا ،تیریدر اجرا، به مد يگريتصد
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 و برون نیداوطلب ن،یریخ ،یورود بخش خصوص نهیبپردازد و زم

 بیو آس داریبه طور پا هاتیو از تمام ظرف دینما ایرا مه سپاري

شفاف  هاي سمیبه مکان ازینقش غالبا ن يفایا نیبهره ببرد. ا زدا

ورزش به طور کالن و  یموضوع مال یدارد. با توجه به گستردگ

 يندهایحوزه مستلزم ثبت فرا نیدر ا یمال سازي خرد، شفاف

 و پاسخ یمطالبات مال يریگیپ در يمنظم، عزم و اراده قو یمال

در ورزش  ازیطبق ن یطلب اعتبار و برنامه يپس از اعطا یخواه

 هاي توانمند و به دور از نگرش سته،ی.انتصابات شای باشدم

در  ینگزی ستهیو شا خواهی ستهیشا کردیروبا   یاسیخاص س

راهکار  گرید ،ییو اجرا یتیریشفاف عزل و نصب مد ندیفرا کی

 دهدیبه وضوح نشان م جی.نتاي هاستشفاف ساز ثدر مبح

 یقانون يهانهیزم تواندیسالم، شفاف و قانونمند م يفضا جادیا

در هر  یاقتصاد مقاومت استیس تیو مقبول يحضور حداکثر

 ورزش را به دنبال داشته باشد. زیو ن يا نهیزم

 نهیدر تحقق نهاد ها رساختیز يریفراگ چهارم، بخش

ی در ورزش را بازگو م یاقتصاد مقاومت استیکالن س سازي

 ی توانندو توسعه چگونه م یدو بخش عمران نکهیا کند

راهکار محقق بر  ،یعمران نهیباشند.در زم طهیح نیا رسانياری

 صلتمام انبوه ماح مهین یورزش يهاپروژه فیتکل نییاراده تع

است که با صرف  رانیدر ا کیگذشته دور و نزد هاي تیفعال

و  يمهم ناکارآمد یهنگفت همچنان با دو اثر منف هاي نهیهز

به چشم  رانیا يایدر جغراف دیجد یعمران تیاشغال ظرف

سند جامع  ی گرددم هیتوص يگری. سپس در راهکار دخوردیم

منطبق  ،یازسنجین حیصح ندیفرآ یبا ط سازي رساختیز

 يو اصل تحقق اعتبار به دور از فشارها  ییگرا یبوم ،يساز

ساخت و  یتمام نده،یگردد و در آ نیتدو اي و منطقه یاسیس

امکان اتمام و طول مدت  از،یبا در نظر گرفتن ن یورزش يسازها

 رامونی.در مبحث توسعه ورزش پدیمجوز اجرا اخذ نما لیتکم

توسعه محور در سه  نگاه ندهیالزام به آ ،ياقتصاد استیس نیا

 يمبنا رییتغ ،افزاري و انسان يافزار سخت ،افزاري شاخه نرم

و جامعه نسبت به مقوله توسعه در  نیمردم و مسئول يفکر

اقدامات توسعه با آنچه تحت عنوان اسناد بلند  قیورزش و تطب

 .شودیم شنهادیپ ی گرددمطرح م رانیمدت ا

 يگردشگر ،ییایجغراف يهاتیبر ظرف دیپنجم با تاک بخش

ثبت شده است.  یطیتحت عنوان شاخصه مح المللی نیو ب

 ياستعداد ،یدارد بنابر اصل تنوع و تفاوت بوم ازین رانیورزش ا

در امر ورزش را مدنظر  ییایجغراف يهاتیظرف یو منابع، تمام

ورزش بر  يسازیمورزش را به بو يقرار دهد و عرضه و تقاضا

 گرید یورزش ي. گردشگردینما کینزد ها نهیزم نیاساس ا

مقوله است و بهتر است در گام اول نگاه به  نیاصل مهم ا

و چه در  يزری و برنامه گذاري چه در بعد قانون یمقوله اجتماع

 جیترو يبرا یخوب همانیو م زبانیگردد و جامعه م لیاجرا تعد

موجود  هاي در سرفصل يرآماده شود. علوم گردشگ يگردشگر

مثل  ییارائه شود و از راهکارها دیطور جده ب یباالخص ورزش

جامعه  یطلبو منفعت یبخش خصوص يهاتیاستفاده از ظرف

 ،یفرهنگ يفضا جادیبا ا ی تواناستفاده شود. در ادامه م زبانیم

 ورزش را به يگردشگر کردیمناسب رو یرساختیو ز یاجتماع

نمود.در گام بعد و در بخش  یمعرف یصادرات تیظرف کی عنوان

در  یالمللنیبا توجه به پررنگ بودن استفاده از منابع ب المللنیب

سازوکار انتخاب،  ی گرددم شنهادیپ ،یورزش یانسان يرویقالب ن

خارج شود و  گرایی قهیاستخدام، پرداخت و نحوه قرارداد از سل

و  یلبا حفظ منفعت م گردیکامالً قابل پ ندیفرآ کیدر 

در جهت کاهش  نیشود.همچن سازي ادهیپ يارز ییجوصرفه

شرکت  ای جادیبا ا توانیگاهأ م یمنابع انسان نیبه ا یوابستگ

را مرتفع نمود و  ازهاین نیاز ا یانتقال دانش، برخ يهادر دوره

 گریدائم حذف کرد. از د ایرا به طور موقت  رضروریموارد غ

نظارت و عقد  وهبخش، نح نیمسائل قابل طرح در ا

است که ضعف علوم  رانیدر ورزش ا یو مال یقانون يقراردادها

علوم  يرکارگیبا ب توانیو م شودیبه وفور احساس م یحقوق

ضعف را  نیا يادیز زانیتا م المللی نیب اي و مشاوره یحقوق

کارگزاران  پوشش داد. در ادامه، انتظارات از رانیدر ورزش ا

 یمیتحر نیو ح یمیتحر نیب هاي گپ ردولت وجود دارد تا د

در  یالملل نیب یمال يهاتالش خود را در جذب مشارکت تینها

به  توانیم نیو همچن رندیبه کار گ تیو فعال هیقالب سرما

 یرانیا ياز نهادها یاجتماع دهیپد نیا تیو ظرف تیواسطه جذاب

 هیجذب و سرما ،یمعرف ژه،یکارگروه و لیخارج از کشور با تشک

 برد را انتظار داشت. - مشارکت برد کردیبا رو یخارج يذارگ

در ورزش با  یاقتصاد مقاومت سازي نهیششم نهاد بخش

و مطالعات، اصل  ینظام آموزش ان،یاقتصاد دانش بن يکردهایرو

 يبرا رانیورزش ا ان،یبننام گرفته است. در اقتصاد دانش یعلم

برنامه  کی ستی بایم یاقتصاد مقاومت استیخود با س قیتلف

 ،ییایجغراف راتییتغ نده،یآ یتیجمع راتییکالن منطبق بر تغ

.در دیموثر را فراهم نما هاي حوزه ریو سا ياقتصاد يروندها

 يو اجرا يریگمیدر تصم ریدرگ ينهادها ییهمراستا يادامه برا

 يان واعطاو پنه دایپ يهاتیظرف ییبر شناسا ازیورزش ن

 دارد. تیمسئول

آموزش محور  هیرو رییتغ ،ینظام آموزش یعنیدر گام بعد  

ورزش، راه  رامونیپ یلیتا تکم هیاز پا یکم بازده مراکز آموزش

 یهمانند مهندس یعلوم ورزش رشته هاي شاخه ریز يانداز

توجه به  ،یو خدمات ورزش یفن طیورزش با هدف بهبود شرا

دانش ورزش  یفن یمبان تیتقو ،ینظام آموزش ییتخصص گرا

 ياقتصاد يهابنگاه جادیا يو تالش برا يدر کنار علوم نظر
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است.  يشنهادیمراکز از اقدامات قابل توجه پ نینظر ا ریفعال ز

در  ازیمورد ن یآموزش يهاسرفصل نیتدو ت،یپرورش خالق

 یتیو خم مورد وثوق حما چیپ یدر دسترس وب يورزش، مجار

علوم  میجذب در مراکز تعل زمیو اصالح مکان پردازي ها دهیاز ا

باشد. در مورد مطالعات به طور  یجامع م يراهکارها یورزش

 ای ییبا هدف چرا یشناسبیآس کیبه  رسدیکل به نظر م

 ازین ها نهیدر اکثر زم یقابل قبول مطالعات علم يناکارآمد

مثل  یالعاتمط يمجر هاي نظام کردیرو رییاست. لزوم تغ

را بر عهده دارند  فهیوظ نیکه ا اندانش بنی مرکز و ها دانشگاه

 یو حت ها نهیمطالعات در همه زم تیو کم تیفیک تواندیم

 انیبا ب توانیاصل را م نیا گریورزش را بهبود ببخشد.جنبه د

 ایبه روز دن یعلم یو در دسترس قراردادن مبان يسازیبوم

مطرح نمود و  یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد طیمطابق با شرا

 ریجذب و مشارکت و سا ن،ینو يباشگاه دار ،يمطالعات اقتصاد

در  یاقتصاد مقاومت استیس سازي نهنهادی به ها کمک رسان

 ورزش را در دستور کار قرار داد.

 جامع، ه طورو ب پردازدیم يبخش به تکنولوژ نیهفتم

 نیهم جهت با موضوع ا یاتیح يدر ورزش را امر فناوري

اصل اعتقاد بر لزوم استفاده از  نی. ادینما یپژوهش ابراز م

بخش ها در  ریسا یو داخل ایروز دن يهايو فناور زاتیتجه

دارد  ادر داخل ر یکاال و خدمات ورزش یبانیو پشت دیعرصه تول

 اربسی را گذار دولت ، گمرك، دانشگاه و قانون یتیو نقش حما

 ند.ک یم یمهم تلق

در  یضرورت اجتماع کی عنوان هشتم فرهنگ را به اصل

 یدر ورزش معرف ینمودن اقتصاد مقاومت نهیو نهاد سازي ادهیپ

نگاه  رییتغ است،یس کیقبول  يبرا داردیم انیو ب ی کندم

 ازیدر دو جبهه جامعه و حکمران ن یمثبت در وجه  فرهنگ

 مختلفعوامل  ییارائه راهبرد به شناسا ياصل برا نیاست. ا

 کردیرو کی دینما یم هیو توص آوردیدر ورزش رو م یفرهنگ

 تیتقو ،یتناسبات فرهنگ ییبا اهداف شناسا دیجد یفرهنگ

 ورزش، در ها زودهنگام ضد فرهنگ فیابعاد مثبت و تضع

 خواهد برد. شیرا پ سازي نهنهادی

مقوله ورزش در هر جامعه و با توجه  تیلذا با توجه به اهم 

است که با حفظ  نیا ندیبرا رانیا يو اقتصاد یاسیس تیبه وضع

 به ورزش گرفتن قرار و ها سهم ورزش در همه حوزه شیو افزا

اصول  نیبه ا يبندیکاال در سبد خانوارها با پا کی عنوان

 نیا ياز اجرا شیاست مطرح گردد پ ستهیمحقق خواهد شد.شا

بر  ازیموضوع و ن تیبه سبب اهم یمطالعات فراوانپژوهش، 

 دهیدر حوزه ورزش به انجام رس ياقتصاد هاي استیانطباق س

از دو بعد  یقسمت يو تناسب ساز کیکیاست و هر کدام بر تف

حاضر تالش  استیبا س یصنعت کاال و خدمت به طرق گوناگون

 جادیا دیو ابراز گرد يریگیکرده اند.اما آنچه در پژوهش حاضر پ

و  يراهبرد دینسبت به کالن صنعت ورزش با د یکل دید کی

 ی باشددر ورزش م ياقتصاد استیساز س نهیمدل موثر زم هیارا

خدمت رسان، توسعه، آموزش,  هاي به حوزه میکه قابل تعم

 هاي استیاز س يدنبال رو نیو همچن ییزدا تیمحروم

  است.  رانیا رزشدر و یتیاسبق حاکم ياقتصاد
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