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 چکیده

 تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران بود.هدف از این پژوهش  هدف:

نظران )اساتید، جامعه آماری پژوهش حاضر صاحب روش تحقیق کیفی تحلیل تماتیک بود. : شناسیروش

باشند. نمونه گیری به روش کارشناسان و خبرگان اقتصاد و مدیریت ورزشی( در زمینه اقتصاد ورزش می

، توسط روایی ابزار پژوهش)مصاحبه(نفر به عمل آمد.  52ابزار تحقیق مصاحبه بود. که از هدفمند بود. 

از و برای سنجش پایایی گردید  تأیید و گرفت قرار بررسی مورد متخصص، اساتید سپس و شوندگانمصاحبه

 تجزیه و براید. بو 19/3استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با موضوعی  درون توافق روش

 تحلیل تماتیک استفاده شد.ها از روش تحلیل داده

توسعه اقتصاد  عوامل مختلفی بر ی نیمه ساختار یافتههامصاحبههای حاصل از بر اساس یافته ها:یافته

ورزش،  ها شامل: توسعهقوله اصلی دسته بندی شدند. مقولهم 6ورزش تاثیر گذار هستند این عوامل در قالب 

مدیریتی و میزبانی  حمایتی، الزامات -حقوقی های تجاری، الزاماتاقتصادی، فعالیت تجاری عوامل

 عامل یا کد باز هستند.  21هوم و مف 59مورد خود شامل  6شوند. که این المللی می بین رویدادهای

گیریم برای توسعه اقتصاد ورزش ایران باید بر های این پژوهش نتیجه میبر اساس یافته گیری:نتیجه

توانیم اقتصادی پویا در زمینه ورزش های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که در این صورت میمقوله

 .داشته باشیم

 .ورزش فرهنگ ورزش، توسعه صاد،اقت توسعه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
بخش در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک 

اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در 

تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعه 

اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد 

(Brown & Nagel, 2002). با حال، عین در 

سال در زندگی شدن ماشینی و جوامع پیشرفت

 و نقش پویا، فعالیتی عنوان به ورزش های اخیر،

 یک به و داشته مردم زندگی در بارزی جایگاه

 با تولید و است شده تبدیل پدیده اجتماعی

 حمایت فروشی، بلیط طریق از دالر هامیلیارد

 هپدید یک به تلویزیونی، پخش و حق مالی

 گشته تبدیل جهان در مهم اقتصادی

 & ,Javid, Assadi, Goodarzi)است

Mohamadi Torkamani, 2013)  .در 

 کشورها از بسیاری در ورزش اخیر، هایسال

 سالمت در موثر و فردی امری اینکه بر عالوه

 اجتماعی، امور در شود،می تلقی روح و جسم

 جایگاه اقتصادی مخصوصا و سیاسی فرهنگی،

 & Khodadad Kashi)یافته است  کلیدی

Karimnia, 2016)به مردم رشدروبه . گرایش 

 ورزشی خدمات و مصرف کاالها به نیاز و ورزش

 درآمدزایی روند ورزش صنعت تا است شده باعث

 بسزایی سهم و کند تجربه را ایمالحظه خور در

 ,Ramezani) باشد داشته اقتصاد کشورها در

کشورها  5ورزش از تولید ناخالص داخلی. (2008

یک ابزار سهم دارد و از این جهت به عنوان 

گیرد ها قرار میاقتصادی مورد توجه دولت

(. لذا یکی از 5913)خورشیدی و شهبازی، 

 کمک کشور اقتصاد به تواندمی که هاییبخش

 ورزش هایجنبه از است. بعضی ورزش کند،

                                                  
1. Gross Domestic Production 

 در یرساختیز و زیربنایی هایهزینه مانند

 حمایت و دخالت به نیاز ایران مانند کشوری

برسد. سرمایه  مناسب بازدهی به تا دارد دولت

-زمینه و اهداف دارای ورزش زمینه گذاری در

است  وسیعی اقتصادی اجتماعی های

(Khazaee, 2017) . مفهوم اقتصاد ورزش از

که این دو  تواند مورد مطالعه باشددو بعد می

نگاه عبارتند از مطالعه از زاویه ورزش به مفاهیم 

های اقتصادی و دوم مطالعه و بررسی و دستاورد

های از نظر مبانی و مفاهیم اقتصادی و متغیر

 ,Yousefi)موثر اقتصادی بر کارکرد ورزش 

Hassani, & Del-Anghizan, 2008) . 

در همین راستا به دلیل جهانی شدن توسعه 

اقتصادی ورزش و عمومیت داشتن ورزش در 

گردد که موضوعات اقتصادی ایران، مالحظه می

و درآمد زایی ورزش بحث داغ بسیاری از 

نیز محافل علمی  ها، رادیو و تلویزیون وروزنامه

شده است. در این میان موضوع حایز اهمیت 

ن صنعت ورزش در کشور، بود که به دلیل نواین

مقوله توسعه اقتصادی صنعت ورزش به شدت 

توان هایی است که مینیازمند انجام پژوهش

استگذاران دولتی و غیر پیشنهاداتی را به سی

ها بتوانند با تصمیم ه نمود تا آنئدولتی ارا

 های اساسی را درهای پژوهش محور گامگیری

جهت توسعه اقتصادی صنعت ورزش کشور 

ردارند. از سوی دیگر توسعه اقتصادی صنعت ب

تواند در اقتصاد کل کشور سهم ورزش کشور می

 طور. به(Mohammadi, 2018) داشته باشد

 دو در توانمی را ورزش اقتصادی نقش کلی

 غیرمستقیم اقتصادی و مستقیم تأثیرات دسته

 خدمات و کاالها تولید چون نمود. اثراتی تقسیم

 های خانوار،هزینه واردات، و صادرات ورزشی،

 در مشارکت تبلیغات، تسهیالت، و اماکن جادای
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 اشتغال، جذب گردشگر ای،رسانه پوشش بورس،

 اقتصادی مستقیم اثرات زمره در مالی حامیان و

 اقتصادی غیرمستقیم گیرند. اثراتمی قرار ورزش

 سطح ارتقاء چون هاییزمینه در نیز ورزش

 و به درمان هایهزینه کاهش جامعه، سالمت

 کاهش سالمت، ملی هایبرنامه توسعه آن تبع

افزایش  و کارکنان غیبت کاهش ها،بزهکاری

 و نتیجه رشد در و هاآن وریبهره و عملکرد

 ,Sanderson)باشد می اقتصاد توسعه

Harris, Russel, & Chase, 2000). عالوه 

 درجه و اقتصاد نقش از نباید فوق موارد بر

 غافل موفقیت ورزشی در هاکشور یافتگی توسعه

 نیز اقتصادی شرایط برای تواننمی شد. اگرچه

 با اما بود را متصور انکاری قابل غیر و قاطع نقش

 در المللی بین ورزشی هایرویداد نتیجه پیگیری

 تردید بی شویممتوجه می اخیر هایدهه طی

می قرار المپیک مسابقات صدر در اییکشوره

 باال بسیار توسعه یافتگی درجه از که گیرند

 در کشورها این سرانه درآمد و هستند برخوردار

 Khodadad Kashi)ارقام است باالترین زمره

& Karimnia, 2016). دیگر حاضر عصر در 

و  مستقیم اثرات اقتصادی همیتا از تواننمی

 جوامع در سالم تفریحات و ورزش غیرمستقیم

 ,.Malek-Akhlagh et al) کرد چشم پوشی

 و مستقیم اثرات بررسی بنابراین، .(2013

 تأثیر آن و ورزش در سرمایه گذاری غیرمستقیم

 برای مهم ایمسأله اقتصادی، توسعۀ و رشد بر

باشد کانادا، انگلیس و آمریکا می کشورها اقتصاد

های هایی هستند که پژوهشاز جمله کشور

اند ای را در این زمینه انجام دادهگسترده

(Haan, Koning, & Witteloostuijn, 

2000).  

تبیین (، در پژوهش خود با عنوان 5936جاللی )

تأثیر آن  و ورزش در مقاومتی اقتصاد هایشاخص

به این نتیحه رسید  ورزشی اقتصاد یبر توسعه

اثر  ورزش در مقاومتی اقتصاد شش شاخص که

با  اقتصاد شاخص.  (Jalali, 2017)گذار است

یانگین دیپلماسی فعال دارای بیشترین م

با کاهش وابستگی به نفت دارای  اقتصاد و

در  (،5932افشاری ) کمترین میانگین بود.

 اثرگذاری علی ای تحت عنوان تحلیلمطالعه

 توسعه و مقاومتی اقتصاد فرانوگرا، مدیریت

ایران  ورزش صنعت اقتصادی توسعه در ورزش

 اقتصاد سازی شفاف لزوم به این نتیجه رسید که

اقدامات، فعالیت از جلوگیری و نآ سازی سالم و

 در پولی هایحوزه در فسادزا هایها و زمینه

 اقتصادی توسعه و گسترش در توانمی ورزش

 .(Afshari, 2015)د موفق بو ورزش صنعت

ای تحت (، مطالعه5939رستم زاده و همکاران )

عنوان اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش 

که بر رشد اقتصادی در ایران نشان دادند 

داری بر در ورزش اثر معنیگذاری دولت سرمایه

 ,Rostamzadeh)رشد اقتصادی ندارد

Sadeghi, Assari, & Yavari, 2014) . 

 بر موثر (، در پژوهشی با عنوان عوامل4354وو )

متقابل  اقدامات و چین ورزش اقتصاد توسعه

 اقتصادی رشد ورزش، صنعت رشد بیان کرد با

 ناخالص تولید در بیشتری  سهم آن، از ناشی

(، 4356غالمزاده فسندوز ) باشد.ملی را دارا می

در تحقیقی با عنوان ورزش به عنوان یک صنعت 

 از یکی ند، به این نتیجه رسید که ورزشدر فنال

 لحاظ به است و تجارت دنیای در متنوع صنایع

 اقتصاد احیای برای مهم عوامل از یکی اقتصادی،

(Wu, 2012) است کشورها از بسیاری در ملی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/589781d06015e774ad6a51a61e12f162/search/a367d8b9865b13bcc6dea16c729e391d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/589781d06015e774ad6a51a61e12f162/search/a367d8b9865b13bcc6dea16c729e391d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/589781d06015e774ad6a51a61e12f162/search/a367d8b9865b13bcc6dea16c729e391d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/589781d06015e774ad6a51a61e12f162/search/a367d8b9865b13bcc6dea16c729e391d
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 اثرات به توجه باتوجه به مطالب ذکر شده و با

 گذاری رمایهس بدنی، فعالیت و ورزش گستردۀ

بی  مثبت فواید و منافع تواندمی زمینه در این

 و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شمار

باشد  داشته دنبال به جوامع برای را غیره

(Kalashi, Hoseini, & Rajaei, 2016) .

تواند توسعه اقتصادی صنعت ورزش کشور میلذا 

شد که این در اقتصاد کل کشور سهم داشته با

تواند با شناسایی عوامل تاثیرگذار و سهم می

-بهبود شرایط فعلی موجب افزایش در شاخص

های کالن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی کشور شود و همچنین شناسایی این 

-اقتصاد ورزش می عوامل موجب افزایش حجم

گردد. از این رو توسعه اقتصاد ورزش به یک امر 

ضروری برای جوامع تبدیل گشته است. از طرفی 

 مباحث از یکی به عنوان همیشه ایران در ورزش

 است؛ گرفته قرار توجه مورد در اقتصاد فرعی

 رکن یک یافته توسعه کشورهای در که موضوعی

شود. می یتلق اجتماعی و اقتصادی، سیاسی مهم

بنابراین از یک سو به دلیل پایین بودن سهم 

اقتصاد ورزش از اقتصاد ایران و از سوی دیگر با 

توجه به عدم شناسایی عوامل موثر بر توسعه 

اقتصاد ورزش در ایران و وجود خالء تحقیقاتی 

در این زمنیه لزوم انجام پژوهش درباره اقتصاد 

 ورزش و چگونگی توسعه و گسترش حجم آن

باشد از این رو پژوهش حاضر مهم و ضروری می

به تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد 

 .پردازدورزش در ایران می

 

 

 

 

 

 شناسی پژوهشروش

در این پژوهش از روش تحقیق کیفی)تحلیل 

. ها استفاده شد( برای گردآوری داده5تماتیک
جامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران 

ان و خبرگان اقتصاد و مدیریت )اساتید، کارشناس

 باشند. بهورزشی( در زمینه اقتصاد ورزش می

 نمونه با حجم جامعه، از حاصل محدودیت دلیل

 دانشمندان بود. برخی برابر خواهد جامعه حجم

 و علمی زمینه که صورتی در را، نفر 51 تا 53

گروه  تشکیل برای باشد، متجانس هاآن تجربی

، 4برننان و )رامیرزدانند می کافی خبرگان

نفر مصاحبه  52(. در این پژوهش نیز از 4336

به بعد تکرار در  55به عمل آمد و از مصاحبه 

به  59های دریافتی مشاهده و در مصاحبه داده

برای اجرای پژوهش، پس از  اشباع رسید.

طراحی سواالت کلی و تدوین پروتکل مصاحبه، 

صاحب با  و نیمه ساختارمند های عمیقمصاحبه

نیمه ها به صورت . مصاحبهپذیردانجام مینظران 

های آماری با هماهنگی و ساختار یافته با نمونه

. پس از پایان هر شد تعیین وقت قبلی انجام

ها به صورت کامل بر روی مصاحبه، مصاحبه

اقدام به کدگذاری اولیه و  سازیکاغذ پیاده

شد تا مفاهیم اولیه استخراج خواهد ها داده

ها اقدام به مطالعه وند. پس از اتمام مصاحبهش

 گردیدهتر مبانی نظری و تحقیقات پیشین عمیق

تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر 

نظران به مراحل بعدی تجزیه و و نظرات صاحب

های روایی یافته ها اقدام شود.تحلیل داده

شوندگان و ها( توسط مصاحبهپژوهش)مصاحبه

سیله در جریان قرار دادن اساتید در سپس به و

وه کدگذاری و تجزیه و ها و نحروند مصاحبه

                                                  
1. Tematic 

2. Ramirez & Brennan 
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ها و همچنین استفاده از نقطه نظرات تحلیل داده

اساتید در اصالح موارد الزم مورد تایید قرار 

 روش از گرفت. عالوه بر این در پژوهش حاضر،

 پایایی محاسبه موضوعی برای درون توافق

است.  شده استفاده گرفته انجام هایمصاحبه

 توافق روش با مصاحبه پایایی محاسبۀ برای

 یک از ،)ارزیاب (کدگذار موضوعی دو درون

 تا شد درخواست آمار دکتری مقطع دانشجوی

پژوهش  کدگذار( در (پژوهش همکار عنوانبه

 جهت الزم هایروش و هاکند، آموزش مشارکت

شد.  داده انتقال ایشان به هامصاحبه کدگذاری

 دو نظر در که ها، کدهاییمصاحبه از کدام هر در

 و »توافق«عنوان  با هستند، مشابه هم نفر

 توافق عدم«عنوان  با مشابه غیر کدهای

 این همراه به محقق شوند. سپسمشخص می»

 کدگذاری را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همکار

عنوان  به که موضوعی درون توافق درصد و کرده

 از استفاده با رودمی کار به تحلیل پایایی شاخص

که مطابق این فرمول  شد محاسبه زیر فرمول

صالحی و  رضاییبود ) 19/3مقدار پایایی برابر با 

 .(5931پور، 

  
 نتایج بررسی پایایی .1جدول 

 مجموع درصد تعداد عدم توافق تعداد توافق تعداد شماره مصاحبه ردیف

1 4 59 1 4 16 

2 6 51 6 4 39 

3 54 53 2 5 13 

 19 1 51 91 - کل

 
بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد تایید واقع 

تحلیل ها از روش تحلیل داده تجزیه و برایشد. 

پژوهش از دو  نیدر اتماتیک استفاده شد. 

. مرحله نخست شامل دیمرحله استفاده گرد

ها و روش کدگذاری باز: برای مفهوم سازی داده

ها استفاده از یکی از روش تحلیل اطالعات،

کدگذاری باز است تا با استفاده از آن بتوان 

مشخص دسته بندی  یهاها را در مقولهداده

 عمقکرد. در مرحله کدگذاری باز مفاهیم از 

. همچنین شوندیها به سطح آورده مداده

 و هامقوله دهیشکل نحوه به گرتحلیل

بعد فرایند در مرحله . پردازدیها مآن یهایژگوی

کدگذاری محوری انجام شد. کدگذاری محوری، 

هاست. برای این فرایند تبدیل مفاهیم به مؤلفه

پرداز مفهومی از مجموعه مفاهیم کار، نظریه

کدگذاری باز را به عنوان مقوله، انتخاب  همرحل

یندی سایر مفاهیم هم معنا را آو طی فر کندیم

ه این . این کدگذاری بسازدیبه آن مرتبط م

که حول محور یک  شودیدلیل محوری قلمداد م

و  نی)کورب ردیگیمقوله پژوهش صورت م

 (.4331، 5اشتراوس

                                                  
1. Corbin & Strauss 
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 یافته های پژوهش
 ارائه شده است.  4های توصیفی نمونه آماری در جدول شماره یافته

 
 شوندگانهای فردی مصاحبهویژگی .2جدول

 رشته تحصیلی سمت درجه علمی تحصیالت

خصصیدکتری ت  اقتصاد عضو هیئت علمی دانشیار 

 اقتصاد عضو هیئت علمی دانشیار دکتری تخصصی

 اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

 اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

 اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

 اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

خصصیدکتری ت  اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار 

 اقتصاد عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی دانشیار دکتری تخصصی

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی دانشیار دکتری تخصصی

اهمدرس دانشگ - دانشجوی دکتری تخصصی  مدیریت ورزشی 

 مدیریت ورزشی مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری تخصصی

 اقتصاد مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری تخصصی

 

های جدول فوق تعداد نمونه بر مبنای یافته

نفر  9نفر دکتری تخصصی و  55آماری شامل 

دانشجوی دکتری تخصصی بود که همگی دارای 

 1ز این تعداد تسلط بر موضوع بودند. همچنین ا

 3نفر دارای مدرک تحصیلی مدیریت ورزشی و 

در ادامه به باشند. نفر دارای مدرک اقتصاد می

-)کدبندی مصاحبه های استنباطیبررسی یافته

 .پردازیمها( می

 
 ها:مصاحبه از نمونه یک اولیه کدگذاری

 هاای از کد گذاری اولیه مصاحبهنمونه . 3جدول 

 رازی دانشگاه گروه اقتصاد علمی هیأت عضو و دانشیار اقتصاد S:1 مصاحبه از قسمتی

 اولیه )خام( کدهای استخراج مصاحبه متن

تر و بهتر عمل کند و در رابطه با توسعه اقتصاد ورزش هر چقدر اقتصاد یک کشور قوی

و رشد اقتصادی آن  ها داشته باشد بهره وریبا دیگر کشور روابط بین المللی بهتری

سهم شود و از این طریق می درآمد مردم نیز بیشترشود به تبع آن شتر میکشور بی

طور کلی برای توسعه اقتصاد اختصاص پیدا خواهد کرد. به بیشتری به بخش ورزش

ها و تجهیزات گستردگی سالنایجاد کنیم و با  های مناسبیزیر ساختورزش باید 

افزایش دهیم و از طرفی بتوانیم کنند را تعداد افرادی که در ورزش شرکت می ورزشی

 بهبود روابط بین الملل

 افزایش درآمد مردم

 هابیشتر ورزش از درآمد سهم

 زیر ساخت مناسب

 ها و تجهیزات ورزشی گسترش سالن

افزایش تعداد افراد شرکت کننده در 

 ورزش
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مردم را در زندگی مردم افزایش دهیم هرچقدر این سهم بیشتر باشد  سهم ورزش

ها باید در حوزه دولتکنند. پیدا می تمایل بیشتری برای خرید وسایل ورزشی

ریزی مناسب برای نشاط شادی و ورزش چراکه اگر دولت با برنامه ورزش هزینه کنند

-های ورزشی پیدا میبه سمت فعالیت مردم گرایش بیشترید مسلما مردم هزینه کن

نسبت به ورزش کردن افراد داشته  دیدگاهی کاربردیولین باید کنند. از این رو مسئ

های ورزشی اتخاذ در فعالیت شرایط مناسبی برای حضور بانوانباشند و بتوانند 

 نمایند.

 افزایش سهم دولت در ورزش

 خرید وسایل ورزشی

 برنامه ریزی مناسب دولت

های گرایش بیشتر مردم به فعالیت

 ورزشی

 دیدگاه کاربردی به ورزش

ضور بانوان ایجاد شرایط مناسب برای ح

 در ورزش

 1S مصاحبه اولیه کدگذاری از قسمتی

 تقویت دیپلماسی بین المللی

 افزایش سهم ورزش در مخارج خانوار

 های مجهز ورزشی گسترش سالن

 فراهم سازی امکانات و تجهیزات ورزشی

 کنندگان در رویدادهای ورزشیافزایش تعداد شرکت

 در ورزش افزایش سهم دولت )سرمایه گذاری عمرانی(

 افزایش تسهیالت دولت به بخش ورزش

 افزایش خرید وسایل ورزشی

 افزایش تقاضا برای خدمات ورزشی

 افزایش سرانه ورزش

 دیدگاه مسئولین نسبت به ورزش

 دیدگاه مسئولین نسبت به حضور بانوان در ورزش

 
 هاد بندی اطالعات مستخرج از مصاحبه. نتایج ک4جدول 

 باز کدگذاری مفاهیم مقوله

 توسعه ورزش

 فرهنگ ورزش

 فرهنگ ورزش

 سواد ورزشی

 نقش رسانه در ترویج ورزش

 نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در ترویج ورزش

 

 عوامل زیرساختی

 

 های مجهز ورزشی گسترش سالن

 توسعه فضاهای ورزشی در مناطق محروم

 فراهم سازی امکانات و تجهیزات ورزشی

 یافزایش سرانه فضای ورزش

عوامل تجاری 

 اقتصادی

 تجارت
 گستردگی بازارهای ورزشی

 های جدید در ورزشایجاد کسب و کار

 افزایش تولید و صادرات کاالهای ورزشی

های دراز برنامه

 مدت

 افزایش سهم ورزش در مخارج خانوار

 افزایش حجم بازار با تقاضای گسترده

 سازی اندازه دولت در زمینه ورزشکوچک
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 ه ورزشافزایش سران

های کوتاه برنامه

 مدت

 افزایش تسهیالت دولت به بخش ورزش
 افزایش بودجه تربیت بدنی و ورزش

 افزایش سهم دولت )سرمایه گذاری عمرانی( در ورزش

 های تجاریفعالیت

 سازیتجاری

 خصوصی سازی در ورزش

 تبدیل نمودن ورزش به یک صنعت

 تجاری شدن ورزش

 های خصوصیتاسیس باشگاه

 ها( به بخش خصوصیهای اقتصادی دولتی )باشگاهذاری بنگاهواگ

های فعالیت

 بازاریابی

 افزایش خرید وسایل ورزشی

 افزایش تقاضا برای خدمات ورزشی

 تحریک تقاضا جهت خرید کاال و خدمات ورزشی

 کنندگان در رویدادهای ورزشیافزایش تعداد شرکت

 -الزامات حقوقی

 حمایتی

فساد سیستمی و 

 ریتیمدی

 ایجاد عدالت در ورزش

 شفافیت مالی در ورزش )هزینه و درآمد(

 های مشخص جهت مبارزه با فسادایجاد رویه

 هامشوق
 های مالیاتی جهت حضور بخش خصوصی در ورزشمعافیت

 های تشویقی فردی و گروهیارائه بسته

 ایجاد تعامل میان نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش خصوصی

 یتیالزامات مدیر

 فضای اقتصادی
 ثبات فضای کسب و کار

 ها کنترل و ثبات قیمت

 به کارگیری بهینه منابع موجود

 روابط بین الملل
 بهبود شرایط تجارت بین الملل

 تقویت دیپلماسی بین المللی

 های بین المللیتحریم

میزبانی 

بین  رویدادهای

 المللی

 

 نگرشی

 

 دیدگاه مسئولین نسبت به ورزش

 سئولین نسبت به حضور بانوان در ورزشدیدگاه م

ها )دولت و گران برنامهریزان و تدویننبود ورزش در اولویت برنامه

 مجلس(

 کسب میزبانی
 میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی بین المللی

 جذب توریسم ورزشی

 برطرف نمودن موانع موجود در زمینه میزبانی رویدادهای بین المللی
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عوامل مختلفی  2ایج جدول شماره بر اساس نت

بر توسعه اقتصاد ورزش تاثیر گذار هستند. این 

قوله اصلی دسته بندی شدند. م 6عوامل در قالب 

 تجاری ورزش، عوامل ها شامل: توسعهمقوله

 -حقوقی های تجاری، الزاماتاقتصادی، فعالیت

 مدیریتی و میزبانی رویدادهای حمایتی، الزامات

مورد خود شامل  6وند. که این شالمللی می بین

تند. در عامل یا کد باز هس 21مفهوم و  59

ها و مفاهیم مجموعا مجموع تعداد کدها، مقوله

 مورد است. 62به تعداد 

 گیریبحث و نتیجه

تحلیل تماتیک عوامل موثر  پژوهش نیا از هدف

 جیبود. بر اساس نتابر توسعه اقتصاد ورزش ایران 

 یبندو مقوله قیعم یهاهمصاحب دست آمده ازبه

اقتصادی،  تجاری ورزش، عوامل توسعه ها،آن

حمایتی،  -حقوقی های تجاری، الزاماتفعالیت

 بین یمیزبانی رویدادهاو مدیریتی  الزامات

توسعۀ مؤثر در  مقوله ششعنوان  به المللی

 .دیو استخراج گرد ییشناسا رانیا اقتصاد ورزش

قتصاد ورزش یکی از عوامل موثر بر توسعه ا

ها، ش به سیاستتوسعه ورزش است. توسعه ورز

شود که از ترکیب فرآیندها و اقداماتی گفته می

ها و تجارب ورزشی شود فرصتها تالش میآن

 Ramezani) برای همه افراد جامعه بوجود آید

Nejad, Haghbari, Eydi, Reyhani, & 

Asgari, 2015). های تحقیق بر مبنای یافته

توسعه ورزش، خود از طریق فرهنگ ورزش و 

عوامل زیر ساختی باعث توسعه اقتصاد ورزش 

راهبردها باید شود. در بخش فرهنگ ورزش می

تبیین و سپس اجرایی شود تا موفقیت در 

-. میهای فرهنگی ورزشی صورت گیردعرصه

گرش مردم نسبت به ورزش و با توانیم با تغییر ن

شیوه آگاه سازی مردم از فواید آن از جمله 

صحیح ورزش کردن، آمادگی ذهنی و روانی 

برای ورزش کردن، رعایت اصول ورزش کردن، 

عادت به ورزش کردن، تربیت جسم، روش 

 و های زندگی سالم، رشد اجتماعزیستن، روش

افراد جامعه را به سمت ورزش  مت جسمالس

سوق دهیم. هرچقدر سواد ورزشی افراد  کردن

بیشتر باشد، گرایش به ورزش کردن نیز بیشتر 

توانیم سواد ورزشی افراد خواهد شد. از طرفی می

های علوم ورزشی، جامعه را از طریق دانشکده

ها و آموزش و پرورش افزایش دهیم. رسانه

نقشی مؤثر در تغییر نگرش افراد جامعه  هارسانه

ش دارند و هرچه این نقش با توجه نسبت به ورز

های اتی چون شناخت نیازها، روشظبه مالح

مؤثر ارتباطی و رویکردهای روانشناختی صورت 

و گرایش مردم به  پذیرد، اثرگذارتر خواهند بود

های ورزشی بیشتر خواهد شد. از سمت فعالیت

تواند در ترویج و طرفی آموزش و پرورش می

شته باشد که این توسعه ورزش نقش موثری دا

های کارگیری برنامهتواند از طریق بهامر می

ورزشی برای دانش آموزان و تاکید بر نقش 

ورزش در بهبود و سالمتی افراد و همچنین تنوع 

های ورزشی برای افراد جامعه صورت در برنامه

پذیرد و در نهایت این امر موجب توسعه اقتصاد 

 Deniz and Yenelشود.ورزش جامعه می

 ورزش توسعۀی برا که دارند ، اعتقاد(2013)

ارتباط  و مدارس ورزش صنعت بین بایستی

 باشد. داشته وجود تنگاتنگی

های توسعه ورزش عوامل زیر یکی دیگر از بخش

-ها باید برای گسترش سالنساختی است. دولت

ها های ورزشی و دسترسی بیشتر مردم به سالن

ناسب ریزی و راهبرد مو امکانات ورزشی برنامه

های ورزشی، داشته باشند؛ هرچقدر تعداد سالن

تجهیزات و امکانات ورزشی بیشتر باشد، تعداد 
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افزایش پیدا خواهد  مشارکت مردم در ورزش نیز

گسترش فضاهای ورزشی در و از طرفی با  کرد

ویژه افزایش فضای ورزشی در مناطق کشور و به

توانیم سرانه فضای ورزشی را افزایش محروم می

هیم و بتوانیم توازنی بین مناطق مختلف برای د

دسترسی و استفاده از فضاها، امکانات و 

ریزی تجهیزات ورزشی ایجاد کنیم و با برنامه

ها را مهیا کنیم. مناسب زمینه بروز خالقیت آن

در واقع هرچقدر سرانه فضای ورزشی افراد 

-گسترش پیدا کند، تمایل به شرکت در فعالیت

های تر و در نتیجه سهم هزینههای ورزشی بیش

ورزش در سبد خانوار نیز افزایش پیدا خواهد 

های کرد و تمایل به پرداخت هزینه برای فعالیت

شود که از این طریق رونق ورزشی نیز بیشتر می

گیرد و اقتصاد ورزش توسعه اقتصادی شکل می

 پیدا خواهد کرد.

یکی دیگر از عوامل موثر در توسعه اقتصاد ورزش 

باشد. بر اساس کشور عوامل تجاری اقتصادی می

های پژوهش چندین عامل در این بخش بر یافته

توسعه اقتصاد ورزش موثر است این عوامل 

های های دراز مدت و برنامهشامل: تجارت، برنامه

کوتاه مدت است. در این راستا باید بیان کرد 

ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده 

های تجاری بزرگ نیز به شدت به رکتاست و ش

ای که بر گونه، بهاندورزش توجه نشان داده

گستردگی بازارهای ورزشی و افزایش سهم بازار 

در بخش ورزش تاکید بسیار دارند. هر چقدر 

ورزش بتواند سهم بیشتری از بازار را در اختیار 

تواند مشتری بیشتر و در نتیجه هزینه بگیرد می

ا افزایش دهد و همچنین با افزایش برای ورزش ر

توان کسب و کارهای سهم ورزش در بازار می

وجود جدیدی را در حوزه ورزش ایجاد کرد. با به

آمدن کسب و کار در بخش ورزش رونق 

توانند از گیرد و مردم میاقتصادی نیز شکل می

طریق ورزش درآمدزایی کنند و همچنین با 

توان صنعت می تولید و صادرات کاالهای ورزشی

ورزش را گسترش و بازارهای ورزشی را رونق 

ورزشی به  کاالهای جارتای که تگونهبخشید؛ به

برای جوامع مختلف  های پرسودیکی از تجارت

تبدیل شده است. هرچقدر تجارت و تولید و 

صادرات کاالهای ورزشی بیشتر شود مسلما 

اقتصاد ورزش نیز گسترش پیدا خواهد کرد. در 

های دراز مدت باید به مشارکت بیشتر امهبرن

مردم در بخش ورزش تمرکز شود؛ هرچقدر 

های ورزشی بیشتر شرکت کنند، مردم در فعالیت

هزینه بیشتری برای ورزش خواهند کرد و این 

امر باعث افزایش سهم ورزش در مخارج خانوار 

شود. از این طریق مردم با پرداختن به می

های د وسایل و لباسهای ورزشی، خریفعالیت

ورزشی و تقاضا برای وسایل و تجهیزات ورزشی 

شوند. این تقاضای باعث افزایش حجم بازار می

گسترده برای خرید وسایل ورزشی حجم بازار را 

های افزایش و تقاضا برای استفاده از سالن

هرچقدر بتوانیم لذا کند. ورزشی را بیشتر می

وچک کنیم و اندازه دولت در زمینه ورزش را ک

وصی سازی در ورزش را با جذب سرمایه خص

و با همکاری بخش خصوصی  افزایش دهیم

های ورزشی را گسترش و امکانات و سالن

تجهیزات ورزشی بیشتری در اختیار مردم قرار 

های دهیم. میزان مشارکت مردم در فعالیت

ورزشی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت 

گرفت که هرچقدر فضای  باید اینگونه نتیجه

ورزشی برای ورزش کردن بیشتر باشد تقاضای 

رای ورزش کردن و خرید وسایل ورزشیمردم ب
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شود. در نتیجه اقتصاد ورزش نیز بیشتر می

کالشی و کند. بر این اساس توسعه پیدا می

 دولت ورزشی معتقدند مخارج (،5931همکاران )

 ناخالص تولید بر معنادار و مثبت اثری خانوار، و

 .(Kalashi et al., 2016)دارد داخلی

تواند با افزایش های کوتاه مدت نیز میبرنامه

-بودجه تربیت بدنی و ورزش برای ساخت سالن

و گسترش فضاهای ورزشی  هاها، استادیوم

مشارکت عمومی افراد جامعه در ورزش را 

افزایش دهد. مسلما هرچقدر بودجه اختصاص 

های افته به بخش ورزش بیشتر باشد، سالنی

ورزشی، وسایل و تجهیزات ورزشی عمومی به 

گیرد. ای در اختیار همگان قرار میصورت عادالنه

های تواند با سرمایه گذاریاز طرفی دولت می

ها به عمرانی یا همان اعتباراتی که شهرداری

ه ورزش مشارکت دهد در حوزبخش ورزش می

به همراه داشته باشد. این سرمایه بیشتر مردم را 

های گذاری عالوه بر حضور مردم در فعالیت

ورزشی باعث سالمتی و نشاط آنان برای 

گذراندن اوقات فراغت سالم خواهد شد. بنابراین 

های ورزشی هزینه مردم با اطالع از فواید فعالیت

 بیشتری برای ورزش خواهند کرد.

ر از های تجاری یکی دیگهمچنین فعالیت

-عواملی است که باعث توسعه اقتصاد ورزش می

های تجاری چندین عامل شود. در بخش فعالیت

ورزش  بر توسعه اقتصاد ورزش موثر است.

عنوان یک عنصر مهم اقتصادی در تولید و به

ی مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعه

 .اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد

آمدزایی به عنوان همچنین از ورزش به علت در

شود این صنعت به مجموعه یک صنعت یاد می

های مرتبط با تولید و بازاریابی کاال و فعالیت

شود که در ارتقای خدمات ورزشی گفته می

 & Khorshidi) ارزش افزوده نقش دارند

Shahbazi, 2010)  ،خورشیدی و شهبازی(

 به طوردر حال حاضر صنعت ورزش  (.5913

 دنیا کشورهای توسعه در غیرمستقیم و مستقیم

جتماعی زیادی دارد و تاثیرات اقتصادی و ا نقش

در جوامع دارد با وارد کردن بخش خصوصی به 

این صنعت )کاهش نقش مستقیم دولت در 

توانیم با جذب سرمایه از طریق ها( میفعالیت

های خصوصی و حامیان مالی و تاسیس باشگاه

ها به بخش خصوصی سهم واگذار کردن باشگاه

ر بخش اقتصاد افزایش دهیم. د ورزش را در

از خصوصی سازی ایجاد شرایط  ورزش منظور

الزم در جهت تعمیم و گسترش تربیت بدنی و 

های ورزش در کشور با استفاده از سرمایه گذاری

از آنجا که سهم ورزش  .بخش خصوصی است

به مراتب پایین تر  تولید ناخالص داخلیایران از 

توانیم با از کشورهای توسعه یافته است می

ت مردم در و افزایش مشارک خصوصی سازی

های ورزشی و تجاری کردن ورزش سهم فعالیت

ورزش را در بخش اقتصاد افزایش داد و باعث 

 رضاییدر این رابطه  توسعه اقتصاد ورزش شویم.

 مقدمۀ که کردند (، عنوان5932همکاران ) و

 سپس و ساختار ایران، اصالح در سازیخصوصی

 .(Rezaei, 2015)سازی است تجاری

های تجاری های فعالیتیکی دیگر از بخش

-شود. این فعالیتهای بازاریابی میشامل فعالیت

ها از طریق افزایش خرید وسایل ورزشی و تقاضا 

برای خرید کاالها و خدمات ورزشی افزایش پیدا 

های ورزش، کنند از طرفی تاسیس دانشکدهمی

های رسمی در ورزش، هباال رفتن سطح حوز

های تاسیس وزارت ورزش، تاسیس سیستم

های اداری ورزشی و ایجاد نظارت بر روی فعالیت

ورزشی باعث باال رفتن سطح علمی مردم از 
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بخش ورزش شده که این امر باعث شده مردم 

، نشاط و پویایی ی بر روی سالمتیهزینه بیشتر

و خرید کاالهای ورزشی داشته باشند؛ و از 

طرفی هرچقدر سطح آگاهی مردم از ورزش و 

فواید آن باال باشد در نتیجه بیشتر برای ورزش و 

کنند و بیشتر در خدمات ورزشی هزینه می

رویدادهای ورزشی شرکت خواهند کرد و وقت 

-های ورزشی سپری میبیشتری را برای فعالیت

کنند. در نتیجه تقاضا برای خرید کاالهای 

های بیشتری و کارخانهشود ورزشی بیشتر می

شوند که با این وجود حجم وارد حوزه ورزش می

 اقتصاد ورزش نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

عوامل موثر در توسعه اقتصاد ورزش از یکی دیگر 

باشد. الزامات الزامات حقوقی و حمایتی می

مل فساد سیستمی و حمایتی خود شا -حقوقی

فساد  باشد. در بخشها میمدیریتی و مشوق

سیستمی و مدیریتی باید به عواملی که باعث 

شوند توجه کنیم و فساد در بخش ورزش می

بتوانیم با ایجاد عدالت در ورزش و توزیع عادالنه 

وجه به اجرای بودجه از فساد جلوگیری کنیم ت

عدالت در سطوح ورزشی نقشی باالتر از مادیات 

است. بی تردید از  و فراتر از دیگر امکانات

ترین و واالترین ایجاد انگیزه جهت تالش به

ورزشکاران، مسئوالن، مدیران و مربیان و 

قهرمانان برای تعالی و پیشرفت و رسیدن به حق 

خویش بر مبنای قابلیت و لیاقت کاردانی و 

زیع عادالنه از طرفی تو .کوشش آنان است

مهمترین عنصر  از تواندمی امکانات و اعتبارات

یکی  .باشدهای ورزشی تهتوسعه برای همه رش

های جلوگیری از فساد شفاف دیگر از بخش

سازی در ورزش است، هرچقدر شفافیت مالی در 

ها و بخش ورزش بیشتر باشد و میزان هزینه

طور شفاف مشخص باشد فساد در ها بهدرآمد

فساد و عدم شفافیت حوزه ورزش کمتر است. 

ه هایی است کترین آسیباقتصادی، یکی از مهم

کند. این عدم شفافیت یک جامعه را تهدید می

زا باشد. به تواند آسیبها نیز میدر سایر حوزه

عنوان مثال، شفاف نبودن قراردادها در عرصه 

ورزشی یا عدم پرداخت مالیات توسط ورزشکاران 

هایی در پی دارد که فقط عرصه نیز آسیب

تواند همه ورزشی را در بر نخواهد گرفت بلکه می

از سوی  .کره اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهدپی

دیگر باید اشاره کرد که رابطه فساد و شفافیت، 

 با که معنی بدین ای معکوس است؛ رابطه

کند و می پیدا کاهش نیز فساد شفافیت، افزایش

های کشورهای بالعکس. یکی از ویژگی

یافته نیز کاهش فساد و افزایش شفافیت توسعه

های ورزشی خصوصا در حوزهها مدر همه عرصه

های از طرفی برای مبارزه با فساد باید رویه .است

مشخص و کاربردی مد نظر داشته باشیم داشتن 

برنامه و رویه مناسب برای مبارزه با فساد و ایجاد 

عدالت در بخش ورزش باعث توسعه ورزش و 

 سازیشفافتوسعه اقتصاد ورزش خواهد شد. با 

 ،اقدامات از و جلوگیری نآ سازیسالم و اقتصاد

پولی  هایدر حوزه فسادزا هایزمینه و هایتلفعا

توسعه اقتصادی  و توان در گسترشمی در ورزش

 .(Afshari, 2015)ق بود موف صنعت ورزش

های الزامات حقوقی و یکی دیگر از بخش

توانند در ها میها هستند مشوقحمایتی مشوق

تسریع حضور افراد و بویژه بانوان در بخش 

ها در بخش مشوق ،ورزش کمک کننده باشند

های مالیاتی برای حضور توانیم با معافیتمی

بخش خصوصی در ورزش بستر الزم را فراهم 

ایجاد کنیم و اینکه بخش خصوصی بتواند با 



     99     04 یاپیپ ،4 ماره، ش9911 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                . . .  عیدی حسین ،عسکرآبادی محمدی مسعود  

گذاری  بستر مناسب و مطمئن برای سرمایه

-هایای از سرمایه گذاریبخش عمده اسپانسرها

گذاری ان را روی تجهیزات ورزشی، سرمایهش

ها های ورزشی و تاسیس استادیومزمینروی 

انجام دهد. لذا با حضور بیشتر مردم در حوزه 

ورزش و تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای 

زایی در بخش ورزش دولتی و اقتصادی درآمد

شود. افزایش پیدا کرده و اشتغال ایجاد می

نابراین، اگر ورود بخش خصوصی در ورزش بر ب

صورت درست و و به راهبردی هایاساس برنامه

-ها و قابلیتتواند ظرفیتمناسب انجام شود، می

ورزش را افزایش دهد، باعث تحول و  ۀهای حوز

بیشتر  توسعهوری بهتر و در نهایت رشد و بهره

 & ,Khosravi Zadeh, Bahrami)دآن شو

Haghdamadi, 2014). 

از دیگر عوامل موثر در توسعه اقتصاد ورزش 

الزامات مدیریتی است. الزامات مدیریتی یعنی 

های مدیریتی و کارگیری مفاهیم و استراتژیبه

ریزی مناسب در بخش ورزش برای داشتن برنامه

و وسایل  ترویج آن و دسترسی آسان به تجهیزات

ورزشی برای استفاده عموم مردم است. بر اساس 

های پژوهش الزامات مدیریتی در دو بخش یافته

فضای اقتصادی و روابط بین الملل بر توسعه 

اقتصاد ورزش تاثیر گذار است. در بخش فضای 

اقتصادی باید فضای مناسب برای کسب و کار از 

کل فضای سرمایه طریق ورزش را توسعه دهیم 

گردد و اگر اری به فضای کسب و کار باز میگذ

توان در کسب و کار بی ثباتی وجود دارد نمی

 .انتظار داشت سرمایه گذاری صورت گیرد

هرجقدر ثبات در فضای کسب و کار وجود 

داشته باشد سرمایه گذاری نیز افزایش پیدا 

کند و از طرفی باید عالوه بر ثبات در فضای می

ها نیز توجه کنترل قیمتکسب و کار به ثبات و 

تواند از ها میکه کنترل قیمتداشته باشیم چرا 

تورم جلوگیری کند و هرچقدر که ثبات در 

ها وجود داشته باشد تورم کمتر و در قیمت

نتیجه رونق اقتصادی در بخش کاالها و خدمات 

گیرد و باعث توسعه در بخش ورزشی صورت می

رست و از طرفی استفاده دشود. اقتصاد می

تواند به توزیع مناسب از منابع در دسترس می

مناسب منابع و بهینه درست در تخصیص منابع 

 که این امر درموجود در بخش ورزش شود 

. تاثیر گذار استاقتصاد ورزش  حجم افزایش

های الزامات مدیریتی روابط یکی دیگر از بخش

عنوان یکی از الملل بهنروابط بیبین الملل است. 

ها از ظرفیت باالیی برای طرح و ایرشتهبین 

برخوردار است. امروزه بنابر  مطالعه در این زمینه

اهمیت و تاثیرگذاری شگرف ورزش بر جوامع 

های جذاب انسانی و افزایش عالقه مردم به رقابت

و حساس ورزشی، انتظارها از محققین روابط 

الملل برای توجه بیشتر به کارکردهای ورزش بین

الملل در سطوح مختلف افزایش ابط بیندر رو

-. از طرفی روابط بین(Zargar, 2015) یابدمی

مسائلی  درک تواند با هدفالملل می

امنیت  ،کشور مستقل ،جهانی شدن همچون

محیطی،  ، پایداری زیستالمللیبین

مطرح شود  توسعه اقتصادی ،گراییملی گسترش،

های در بخش توسعه اقتصادی باید به تجارت

-جارت بینحقیقتاً ت بین المللی توجه کنیم؛

 المللی همان روابط تجارتی یعنی صادرات و

واردات کاالها و خدمات بین کشورهای مختلف 

و با تقویت دیپلماسی بین المللی  جهان است

توانیم این واردات و صادرات را بهبود بخشیم. می

دیپلماسی در واقع همان ارتباطاتی است که 

سایر کشورها برای تبادل اطالعات، کاال و 

کنند. ت و سایر موارد با همدیگر برقرار میخدما

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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کشورها به منظور رشد اقتصادی و مقابله با انزوا 

هایی برای گسترش و و خطر تحریم به دنبال راه

ادامه روابط با کشورهای جهان 

 & ,Goodarzi, Asadi, Khabiri)دهستن

Dostadi, 2012)واینم رابطه . لذا هرچقدر بت

-ها داشته باشیم و تحریمبهتری با سایر کشور

های بین المللی را کمتر کنیم  واردات و 

کند صادرات در حوزه ورزش بهبود پیدا می

تقاضا برای کاالهای ورزشی بیشتر و در نتیجه 

کند و درآمد زایی در این حوزه افزایش پیدا می

 اقتصاد ورزش نیز توسعه پیدا خواهد کرد.

دیگر عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش  از

میزبانی رویدادهای بین المللی است که یک 

عامل مهم و اساسی در توسعه اقتصاد ورزش 

ایی شورهای مختلف دنیا متناسب با تواناست. ک

دنبال هگوناگون دارند؛ همواره ب هایکه در بخش

کسب میزبانی رویدادهای ورزشی هستند و در 

-کنند که از تمامی ظرفیتطول سال سعی می

مند شوند تا ضمن معرفی های موجود خود بهره

و  اجتماعی ،های گردشگری، فرهنگیویژگی

بتوانند بهترین میزبانی ممکن را از  اقتصادی

گردشگران داخلی و خارجی در عرصه ورزش 

گونه اقتصادی پویاتر و چراکه این داشته باشند

های افتهبا توجه به ی .موفق تر خواهند داشت

تحقیق روابط بین الملل خود در دو بخش 

تواند در توسعه نگرشی و کسب میزبانی می

وجود نگرش مثبت در اقتصاد ورزش موثر باشد. 

جوامع پیشرفته نسبت به ورزش، سبب 

گذاری در امر ورزش به منظور باال بردن سرمایه

سطح سالمت و تندرستی و تأثیر بر افزایش 

شود و همچنین بر لید میوری در توسطح بهره

 گذاردسرمایه انسانی و اجتماعی هم اثر می

(Rostamzadeh et al., 2014). 

بنابراین باید نگرش مردم نسبت به ورزش را 

ای باشد که ییر دهیم این تغییر باید به گونهتغ

را تغییر داده و گرایش به ورزش را  سبک زندگی

ولین نسبت به ئافزایش دهد و اینکه دیدگاه مس

های بلند ورزش باید دیدگاه مثبت و دارای برنامه

مدت برای ارتقای سطح سالمت باشد این 

ای باشد که قوانین و گونهها باید بهدیدگاه

مقررات دست و پا گیر را برای حضور بانوان در 

و امکانات و تجهیزات، ورزش رفع کند 

های ورزشی مناسب برای ها و سالناستادیوم

حضور بانوان را مد نظر داشته باشند. یکی دیگر 

از مواردی که باید به آن توجه شود قرار دادن 

والن است و ئورزش در اولویت برنامه ریزان و مس

که مردم را از فواید و اثرات مثبت آن برای این

دهای ورزشی آگاه سازند شرکت بیشتر در رویدا

مجلس و دولت همواره باید با اولویت قرار دادن 

های خود به توسعه و گسترش ورزش در برنامه

ورزش در جامعه کمک کنند و اینکه بتوانند با 

ریزی کاربردی و اختصاص دادن بودجه برنامه

مناسب برای بخش ورزش برای توسعه و 

 گسترش آن اقدام کنند.

های میزبانی رویدادهای بین شیکی دیگر از بخ

المللی کسب میزبانی است. کشورهای مختلف 

همواره به دنبال کسب میزبانی رویدادهای 

ورزشی بین المللی مهم هستند چرا که کشورها 

از طریق میزبانی به دنبال نشان دادن قدرت 

نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از همه 

نند وجهه تر اقتصادی خود هستند تا بتوامهم

مثبتی از خود در جهان و منطقه نشان دهند. 

کشورها باید بتوانند موانع کسب میزبانی را رفع 
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توان به قوانین بین کنند. از جمله این موانع می

-های سیاسی و نبود زیر ساختالمللی، تحریم

های مناسب برای کسب میزبانی اقدام کنند. 

دادهای ترین فواید کسب میزبانی روییکی از مهم

ورزشی جذب توریسم ورزشی است. جذب 

توریسم خود باعث اشتغال زایی، کار آفرینی و 

موجب رشد سریع درآمد زایی بیشتر و در نتیجه 

فواید کوتاه مدت و گردد. می و رونق بازار

مستقیم حضور گردشگران ورزشی در کشور 

و  های شغلییزبان را پول، ثروت و ایجاد فرصتم

و غیرمستقیم این امر، رشد و  فواید بلند مدت

های صنعتی و اقتصادی توسعه زیرساخت

طور کلی در توسعه که این امر به کشورها است

 اقتصاد ورزش کشور موثر است.

شود در های پژوهش پیشنهاد میبر مبنای یافته

راستای توسعه اقتصاد ورزش به موارد ذیل توجه 

 گردد:

وزش در شود با افزایش آمابتدا پیشنهاد می

توانیم آگاهی مردم رو زمینه اقتصاد ورزش، می

های ورزشی و هزینه برای شرکت در فعالیت

برای ورزش کردن افزایش دهیم. از این طریق 

توان حجم اقتصاد ورزش را توسعه داد. می

توسعه شود در راستای همچنین پیشنهاد می

ی اقتصاد ورزش در اقتصاد ورزش به ایجاد رشته

ا تاکید شود. از این طریق متخصصان هدانشگاه

این حوزه بیشتر خواهند شد و کیفیت روند 

پرداختن به جنبه اقتصادی ورزش باالتر خواهد 

توان با تغییر در سبک رفت. عالوه بر این می

زندگی مردم برای ورزش کردن و گرایش آنان 

های ورزشی موجب برای مشارکت در فعالیت

نهایت باید گفت توسعه اقتصاد ورزش شد. در 

عنوان یک عنصر مهم اقتصادی در ورزش به

تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و 

ی اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی توسعه

. از این رو توجه به مقوالت اقتصادی ورزش دارد

 تواند در توسعه اقتصاد مفید و موثر باشد.می

بنابر تمامی موارد ذکر شده این پژوهش با 

ی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش به بررس

توان گفت که این پژوهش انجام رسید و می

تواند راهگشای عدم شناخت عوامل موثر بر می

توسعه اقتصاد ورزش باشد و به عنوان الگویی 

لبات اقتصادی از ورزش به کار برای پیگیری مطا

شود. لذا این پژوهش دیدگاه نو و جدیدی  گرفته

ورزشی به نمایش گذاشته است که را در اقتصاد 

 تا به حال توجه کمی به آن شده بود.
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to analyze the factors influencing 

the development of Iran's sports industry. 

Methodology: The method of qualitative research was thematic analysis. The 

statistical population of the study is experts (experts, experts and experts in 

economics and sports management) in the field of sport economics. Sampling 

was purposeful. The research tool was interviewed. Which was made up of 14 

people. The validity of the research tool (interview) was evaluated by 

interviewees and then by specialist professors. For internal consistency, 

reliability was used to measure reliability, with a reliability of 0.83. For 

analyzing the data, the method of analytic analysis was used. 

Results: Based on the findings of the semi-structured interviews, various 

factors affect the development of the sporting economy. These factors were 

classified into six main categories. Categories include: sports development, 

business-economic factors, business activities, legal-supportive requirements, 

management requirements, and hosting international events. These 6 items 

include 13 concepts and 45 agents or open source. 

Conclusion: Based on the findings of this research, we conclude that for the 

development of the Iranian sports industry, we should focus on the extraction 

categories of this research, in which case we can have dynamic economic 

activity. 
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