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 چکیده

. بود سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشورهای پیادهشناسایی چالشحاضر،  پژوهشهدف 

و مصاحبه با خبرگان  اسنادیمطالعات  با استفاده از اطالعات موردنیاز بود و کیفی پژوهشروش 

 و مدیریت ورزشی ةتخصص درزمین گاهی بااساتید دانش پژوهشآماری  ةدست آمد. جامعبه

بود و مصاحبه با خبرگان تا  هدفمند صورت. روش نمونه گیری بهندکشور بود ورزش اقتصاد

سازی های پیادهچالشعامل  16مجموع، تعداد ( درمصاحبه 14) نظری ادامه یافت رسیدن به اشباع

عامل کلی  پنجقالب عوامل درکه این  ندشناسایی شد اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور

توجهی به پژوهش و توسعه، عوامل امل حقوقی و قانونی، فقدان برنامة محوری، بیف عوضع

 های پژوهش،توجه به یافته با. شوندمیبندی دستهتوجهی به اسناد باالدستی اقتصادی و بی

 نعت ورزش کشورصتوسعة  موجب هاآن کردنبا برطرفتوان که می شدندشناسایی  هاییچالش

 .شد
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 قدمهم
. گیرددر برمیرا ی، فرهنگی و اقتصادی ابعاد مختلف سیاسی، اجتماع که است ایپدیده ،ورزش

اقتصاددان  مدیران،مربی،  اگر،، تماشصورت ورزشکاربهرا معیت جهان توجهی از جبخش قابل ورزش

 خود کرده است درگیر جمهور و غیرهیسئر ،مالی، شرکت تبلیغاتی، وزیرحامی گذار، یهسرما ،ورزشی

 است. بلندمدت اندازیچشم نیازمند کشورمان درورزش  توسعة. (1395نیا، )خداداد، کاشی و کریم

 ورزش تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف ها،قوت آن در کهنیاز است  یجامع ریزیبرنامه ،دلیلهمینبه

 و احسانی) دنشو تدوین و طراحی مناسب راهبردهای و اندازچشم ها،آن براساس و شوند ناساییش

، ورزش داشته باشد تواند تأثیر زیادی بر توسعةکه می یکی از مواردی. (1392 ،خانیامیری، قره

ای رونق اقتصادی در غرب و لزوم داشتن بازار بر مسائل اقتصادی است. از نیمة دوم قرن بیستم

اقتصادی  گیری از ظرفیتگذاران را به فکر بهرهالمللی و داخلی، سرمایهها در سطح بینفروش کاال

عنصر  ،برنده در اقتصاد و همچنینصنعت ورزش عنصر پیش .(2009)ملکوتیان،  ورزش انداخت

است و اهمیت بسزایی در هر دو سطح خرد و کالن اقتصادی  گیری هویت شخصیدر شکل فعال

لید، تسهیل، توها درگیر و سازمان وکارها، کسبفعالیت افراد،بازار بازاری است که در آن  نیز ودارد 

وکارها محصوالت را . در این بازار، کسبهستندبر ورزش  گونه فعالیت با تمرکزترویج یا برگزاری هر

 ةمکان یا ایدشامل هرگونه کاال، خدمات، مردم،  کنند. این محصوالتبه خریداران خود ارائه می

 یاری را ورزش چگونه اقتصاد علم اینکه درک برای. (2007، 1لی اشنفلدر و) مرتبط با ورزش است

 تا کندمی پیشنهاد ورزش برای را اقتصاد رویکردی علم. بود خواهد مفید اقتصاد علم تعریف دهد،می

تا  /5 بین 2(الص داخلیتولید ناخ) سهم ورزش از ،در برخی از کشورها. شود درک بهتر گیریتصمیم

ای در وضعیت مطلوبی اندازهکشورهایی که ازنظر اقتصادی تا در .(1388زاده، )محرم است درصد 2

توسعه، مشکالت ورزشی بیشتر است و در کشورهای درحالهای قرار دارند، شرکت در فعالیت

 از درصدی عنوانبه شورز. (1388)شعبانی،  لویت بیشتری برخوردارندوها از ااقتصادی و حل آن

 اقتصادی بازار در یمهم عنصری به جهان، سطح در دیگر صنایع تجارت با مقایسه در و جهانی بازار

 برآورد درصد 5/2 حدود جهانی تجارت ورزش در صنعت که سهمطوریبه است؛ شده تبدیل دنیا

اقتصاد . است رثمؤ کردن اقتصاد مقاومتییورزش در عمل ،همچنین .(1393)عبدلی،  است شده

 از جلوگیری برای اقتصادی هایزیربخش در مشکالت رفع و اقتصاد شکوفایی یعنی ؛مقاومتی

 وضعیت در حتی ملت، هر برای اقتصاد نوع این .عموم رفاه سطح بهبود و دشمنان به امتیازدهی

 سال در که اصطالحی است مقاومتی اقتصاد. کندمی فراهم را شکوفایی و رشد زمینة تحریم، و فشار

                                                           
1. Eschenfelder 

2. Gross Domestic Product 
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 و کردند مطرحآن را  کشور کارآفرینان از جمعی با دیدار در رهبری معظم مقام بار نخستین 1389

 اقتصادی برای اصطالح ایندرواقع، . کردند تأکید آن بر خود متعدد هایسخنرانی در نیز آن از پس

 باید اقتصادی چنین. دارد را اقتصاد بر واردشده هایتکانه با مقابله توانایی که رودمی کاربه

 را مقاومتی اقتصاد. باشد داشته را بحران از عبور توانایی و گوناگون هایوضعیت درپذیری انعطاف

 از استفاده و خارج دنیای با پویا تعاملی برافزون آن، در که دانست اقتصادی توانمی خالصه طوربه

 و اقتصادی المللیبین محیط هاینوسان و شودمی حفظ کشور اقتصادی امنیت آزاد، تجارت امکانات

راهی  سیف،) دندار اقتصاد کالن متغیرهای بلندمدت روند در را منفی تأثیر کمترین آن تهدیدهای

بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد داخلی، تشویق کارآفرینان و اقتصاد مقاومتی (. 1394 دهقی، مرشدی،

 ،گذاریثبات رویه در قوانین سرمایه ،گذاری خارجید فضای اشتغال خصوصی، جذب سرمایهایجا

گیری مقام معظم رهبری شکل (.1394کند )مهربانی، کید میأالمللی تتقویت حضور و تعامالت بین

که دانند می ییهاویژگیبه حصول  آن را منوط ةومتی و رسیدن کشور به هدف در سایاقتصاد مقا

زایش مشارکت سترش بخش خصوصی، اف، گرشد اقتصادی :اندبرخی را در سخنان خود برشمرده

 .(1391)خلیلی،  وریافزایش اشتغال و افزایش بهرهبهینه از مردم،  مستقیم مردم، استفادة

که رشد تولید ناخالص ایگونهبه ؛شد یرکود عمیقدچار  1392تا  1391های اقتصاد ایران در سال

. تراز تجاری کشور یافتکاهش  1392درصد در سال  1/9 و 1391درصد در سال  ۶/8داخلی 

منفی شده  1391سوم و چهارم سال  هایو حتی در فصلاست نوسانات زیادی را به خود دیده 

 ملی اقتصاد تقویت برای شدنتأکید راهکارهای همة ازمیان کارشناسان و اقتصادی فعاالن .است

سیف و ) دانندیم اقتصادی رشد ساززمینه را تولید رونق و کنندمی ذکر کلیدی را تولید نقش

یکی  اند.های مختلفی را ارائه دادهبرنامه اقتصاددانان ،شد اقتصادیربرای افزایش  .(1394همکاران، 

بحث به  .افزایش مشارکت بخش خصوصی و ورود بیشتر این بخش است ،هااز این برنامه

 اله مستثناین مقو و صنعت ورزش نیز از شده استسازی در کشور در تمام صنایع توجه خصوصی

قانون اساسی درپی ابالغیة مقام معظم رهبری،  44در کشور ما نیز با احیای مجدد اصل نیست. 

که در موارد جانبة کشور مطرح شد تاجاییضرورت مشارکت مردم در توسعة همه پیشزابیش

خش های زیرپوشش دولت به ببندهای برنامة توسعة چهارم کشور، لزوم واگذاری فعالیت متعددی از

ویژه صنعت سازی در صنایع مختلف بهخصوصیبه  ،شده است. در این برنامه خصوصی گنجانده

شرح وظایف و به  145و  13۶ـ 135ـ 117مثال، در مواد  برای ؛استشده  ورزش توجه

گری بخش دولتی اشاره گسترش امر ورزش و کاهش تصدی رایبدنی بهای بخش تربیتمأموریت

قانون  44اصل  های اجراییابالغ سیاست بعد از(. 1384، هچهارم توسع قانون برنامة) شده است

اقتصادی  های اجرایی وعنوان تحول اساسی در عرصهسوی مقام معظم رهبری که از آن بهاساسی از
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کشور  ورزش ةسازی در حوزهمگان را به خصوصیعنوان یك الزام قانونی توجه به ،شودکشور یاد می

سازی در حوزة ها و الزامات، خصوصیاین ضرورت باوجودشواهد حاکی است اما  ؛استجلب کرده 

احمدی، ) حوزه با موانع زیادی مواجه است های غیردولتی در اینورزش و توسعة مشارکت بخش

های اصلی پژوهش، مشارکت مردم و شاخص بیندر دیگر ویژگی مهم. (1385ترتیبیان،  و محمدزاده

جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن  ورزش است. اه توسعةهای بزرگ در رورود سرمایه

 چشمگیریوری تواند به بهرهدولتی نمی ةنان است. ساختار و تشکیالت گستردکارها به دست آ

شهروندان بسپارد و تنها نظارت و  لیاتی و اجرایی خود را بههای عممگر آنکه بخش ؛دست یابد

زدایی و کاهش قوانین و ضوابط سازی، مقرراتخصوصی گذاری را از آن خود بداند.سیاست

الگوهای مدیریت گی تمایل به همکه  هستند مهم در این عاملهای اصلی رویکرد پاگیر جلوهودست

شدن ، جهانیفناوریقبیل تغییر هایی ازرورت برخورد با چالشد. ضندهبخش خصوصی را نشان می

 است کردهبخش این ای در اگزیر از ایجاد تغییرات عمدههای غربی را ندولت ،المللیو رقابت بین

 به نیز وریبهره و است کمیاب منابع از بهینه استفادة ،اقتصاد علم کلی درک .(1389)ابراهیمی، 

 وریبهره اند.داده ارائه گوناگونی تعاریف وریبهره برای نظرانصاحب. دارد تأکید مفهوم همین

 که کارایی بارتبط است؛ درصورتیبخشی با عملکرد ماثر ،زیرا است؛اثربخشی  از کارایی و ترکیبی

 و خواهد شد یافتگیتوسعه و پیشرفت موجب وریبهره افزایش .مرتبط است منابع از مفید استفادة

 آن بهبود هایروش و فنون کارگیریبه تعمیم و وریبهرهاشاعة  برای بسیاری کشورهای

 چون یگوناگون منابع از کارآمداستفادة  و بهبود برای تالش. نداکرده بسیاری هایگذاریسرمایه

 تولیدی واحدهای و اقتصادی نهادهای همة هدف ،اطالعات و انرژی مواد، سرمایه، کار، نیروی

 کارآمد، اجرایی هایروش مناسب، سازمانی ساختار وجود. است خدماتی مؤسسات و صنعتی

 و صالحیتدارای  انسانی نیروی ،ترمهمازهمه و عادلمت کار فضای، سالم کار ابزار و تجهیزات

 کنند توجه هاآن به باید مطلوب وریبهره بهدستیابی  برای مدیران که هستند ضروریاتی از شایسته

های انان، فدراسیونجوودر نهادهایی چون وزارت ورزش این الزامات .(1394سیف و همکاران، )

د، نقش نجهانی ارتباط دار نهادهایبا و  شار مردمالمپیك که با اق ملی ةورزشی و کمیت

 سنی هایگروه در خصوصبه بیکاری مخرب آثار به توجه با ،همچنین .کندایفا می ایکنندهتعیین

 و نظام سالةبیست اندازچشم سند مهم اهداف از یکی منزلةبه کامل اشتغالی به دستیابی به جوانان،

 میزان کاهش نظام، کلی هایسیاست در آن ابالغبر عالوه رو،ازاین است؛ شده تأکید 1404 افق

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعة گوناگون هایبرنامه قانون در دولت تکالیف زمرة در بیکاری

 اشتغال درمورد ویژهبه کشور کار بازار تعادل که است درحالی این. است ایراناسالمیجمهوری

 رفع برای مناسب هایسیاست اتخاذ و موانع شناخت ،روایناز ست؛ا روهروب متعددی موانع با جوانان،
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 گذشته، هایسال در است. بیکاری میزان کاهش و اشتغال اهداف تحقق هایشرطپیش از هاآن

 از ،دیگرازسوی واردات مستمر و افزایش سوازیك اقتصادی هایطرح در گذاریسرمایه بودنناکافی

 در ویژهبه اشتغال سطح افزایش در اقتصادی موانع وجود و شغلی هایصتفر کمبود عمدة دالیل

 پررونق هایزمینه از یکی ورزش (.1394سیف و همکاران، ) است بوده جوانان سنی هایگروه

 شاغل ورزش در نفر میلیون سه تا دو حدود در اروپا در. است بوده نیز اشتغال ایجاد برای اقتصادی

 .است بوده درصد 50 بر بالغ اروپا در ورزش در اشتغال رشد متوسط نرخ ،سال ده درطی. هستند

 در دالر هامیلیون به برزیل مانند کشورهایی در بازیکنان فروش از حاصل ارزآوری و اقتصادی درآمد

 سیف .(1393)عبدلی،  رودمی شماربه کشورها این در مهم اقتصادی منابع از یکی و رسدمی سال

مبتنی بر ) الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران»ی با عنوان ( با پژوهش1391)

-نشان داد که اقتصاد اجرای اقتصاد مقاومتی موجب رشد اقتصادی می «(دیدگاه مقام معظم رهبری

ها و اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت»با عنوان  خود در پژوهش( 1394) میالنی. شود

ظرفیت ةدارد که استفاده از هم اقتصاد مقاومتی شرایط و الزاماتیبیان کرد  «های تحقق آنچالش

توانمندسازی  ،44 های اصلسیاست طریق اجرایمردمی، تحول در شرایط اقتصاد از های دولتی و

هایی که از بیانات اساس مؤلفهبر .ندسته هاآن ةملجخصوصی و کاهش وابستگی به نفت ازبخش 

اساسی  ةایران را با چهار مؤلف توان الگوی اقتصاد مقاومتیتخراج شد، میمقام معظم رهبری اس

بوعلی،  باقری .پیشنهاد کرد اقتصادی شامل رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت

 کاالهای واردات و صادرات مقایسة» ( پژوهشی با عنوان2015) عوضپور، علیزاده پهلوانی، دریس

 پژوهش هایمقاومتی انجام دادند. یافته اقتصاد سازی پیاده برای «2014 سال در ایران در ورزشی

 چین دهد:نشان میصورت کاالهای وارداتی را به ایران بدین از درصد ۶4سهم کشورهای واردکننده 

 رابطة هیچکه داد  نشانها آن پژوهش نهایی های. یافتهدرصد و ترکیه درصد 21درصد، امارات  3۶

ریالی آن  ارزش ازلحاظ 2014 سال در ایران در ورزشی تجهیزات واردات صادرات و بین یمعنادار

 براساس ،تولیدی هایها و کارخانهکارگاه ایجاد برای الزم امکانات کنندمی ها توصیهندارد. آن وجود

 جدید هایشرکت از حمایت برای ،ایران تأمین شود. همچنین در وارداتی کاالهای بندیرتبه

 خارجی و هایهزینه کاهش و شغل ایجاد به منجر امر این شود. کنترل شده واردات بایدسیسأت

 صادر را ورزشی کاالهای وکرد  شناسایی را کنندهمصرف کشورهای باید ،درنتیجه شود؛ارز می خروج

 هگرفت درنظر کاالها کیفیت بهبود باید برای رایگان تجاری سیاست هستند کهمعتقد  هاآنکرد. 

 سازیبا پیاده را ایران تجاری تعادل وکرد  کنترل را کنندهمصرف هایقیمت توانمی ،درنتیجه شود؛

  بخشید. مقاومتی بهبود اقتصاد
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 ةانداز و برنامچشم اساسی، سندتوان به بیانات مقام معظم رهبری، قانوناهمیت ورزش می بارةدر

طرح  پنجم توسعه و ةکشور، برنام ةسالبیستنداز ادر سند چشم .بودجه اشاره کرد ةتوسعه و برنام

که در افـق با توجه به این ،همچنین ای شده است.توجه ویژه ورزش ةجامع ورزش کشور نیز به توسع

 20کنند، تا پایان برنامه باید به ایران که به ایران سفر می انگردشگر که نرخاست مقرر شده  1404

ه به سهمی که در آمارهای جهانی برای گردشگری ورزشی و با توج دمیلیون نفر در سال برس

های توان به جایگاه ورزش، مسابقات ورزشی و دیگر عوامل مرتبط با فعالیتمی بینی شده است،پیش

یکی از  تواندمی ورزش. انداز نیز پی بردچشم شده در سنددر دستیابی به هدف تعیین ورزشی

 عنوانبه مقاومتی اقتصاد ،باشد. امروزه کردن اقتصاد مقاومتییگذار در عملهای تأثیرترین حوزهمهم

 بستری و شده است استفاده خاص شرایط در جوامع از بسیاری در مطلوب حقیقت یك و باور یك

 از تأثیرناپذیری زمینة بستر، این که رودمی شماربه اقتصادی پایداری و اقتصادی خودکفایی برای

 .است ورزش خصوصبه و کشور سود به ،قطع طوربه و کندمی فراهم را هاآسیب و تهدیدها ها،تحریم

 و هستند دخیل آن در جامعه ابعاد همة شود،می مطرح مقاومتی اقتصاد موضوع وقتی ،شكبدون

 یك عنوانبه را موضوع این انقالب معظم رهبر کهییازآنجا است. ورزش آن هایحوزه از یکی

 ورزشحوزة  در آن اجرای طبیعی طوربه اند،کرده مطرح 1395 الس در اساسی «باید» و ضرورت

 به کردنعمل درست در کشور ورزش مسئوالن تمامی باید و است تأملقابل و دارد بسیاری اهمیت

 پاسخ داده شود که به این پرسشاست تالش شده  پژوهشاساس، در این براین ؛کنند تالش امر این

 د؟ناقتصاد مقاومتی در ورزش وجود دار سازیبرای پیاده یموانعچه 

 

 شناسی پژوهشروش
سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش های پیادهشناسایی چالش پژوهش؛ یعنیا توجه به هدف ب

مقاالت، کتب،  ة)مطالع اسنادیکه ابتدا مطالعات صورتبدینبود؛  کیفی حاضر پژوهشروش  ،کشور

بخش صنعت،  سازی اقتصاد مقاومتیهای پیادهچالشتی از فهرس ةتهی برایها( تسایبو اسناد و

این  سازی اقتصاد مقاومتی درای پیادههچالشبرای شناسایی  ،سپس شد.ورزش انجام  خدمات و

اساتید دانشگاهی با پژوهش آماری  ةجامع .انجام شدبا خبرگان  یافتهساختارنیمه ةمصاحب ،صنعت

 ،پژوهش. با توجه به ماهیت ندبودی و اقتصاد در ورزش بازاریابورزش و  مدیریت ةتخصص درزمین

افرادی  گیری ازها، نمونه( بود. براساس مطالعات و بررسی)هدفمند نوع نظرییری ازگروش نمونه

فراهم  مطالعهمورد ةپدید ةها دربارترین دادهمرتبطانجام شد که بیشترین فرصت را برای گردآوری 

مدنظر بود.  ةه، داشتن تجربه و پژوهش درزمینای انجام مصاحبکردند. در انتخاب افراد برمی

 .ها پایان یافتآوری دادهیند انجام مصاحبه و جمعاموضوع به حد اشباع نظری رسید، فرکه زمانی



 65                                                                             ...های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی شناسایی چالش
 

 )بازرگان، دانندرای رسیدن به اشباع نظری کافی میمصاحبه را ب 18تا  12منابع علمی انجام 

. دست آمدبه اشباع نظری پژوهشگر نفر 14مصاحبه با  14از انجام  نیز پس پژوهشاین  در .(1389

دانشجویان  نفر از دو، اقتصادنفر اساتید مدیریت ورزشی، یك نفر از اساتید  10 شوندگانمصاحبه

ورزشی  با سابقةاسی یدکتری علوم س دانشجوینفر  یكو  اقتصاد ورزشی درزمینة پژوهشگردکتری 

 .بودند در سطح قهرمانی
 

  های پژوهشگزارش توصیفی نمونه -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 93% 13 مرد

 7% 1 زن

 تحصیالت

 - - کارشناسی

 7% 1 ارشدکارشناسی

 93% 13 دکتری

 تخصص

 ۶4% 9 استاد دانشگاه

 7% 1 عضویت در ورزش قهرمانی

 14% 2 عضو کمیسیون تخصصی ورزش

 85% 12 فعالیت علمی در اقتصاد

 45% 7 مدیریت در ورزش سابقة

 

 صورت. مصاحبه با خبرگان بهانجام شدو مصاحبه  اسنادی طریق مطالعاتها ازگردآوری داده

کشور در صنعت ورزش  سازی اقتصاد مقاومتیهای پیادهچالشا هدف و عمیق ب یافتهساختارنیمه

 .انجام شد

 

 نتایج
 هاها، تحلیل و کدگذاری آنم مصاحبهزمان با انجاهای کیفی، همپژوهش ه مبانی نظریبا توجه ب 

عنوان راهنمای مصاحبه و به ،های قبلیهمراه یافتهکه تحلیل هر مصاحبه بهطورینیز انجام شد؛ به

مه یدن به اشباع نظری اداحد رسهای کیفی تای بود. انجام مصاحبهبرای انتخاب افراد بعد معیاری

ها، مرور متن نوشتاری داده -1انجام شد: ای مرحلهشش ییندافر ها دروتحلیل دادهتجزیه .یافت

انتخاب  -2نوشتاری؛  بندی متنها و تعیین چگونگی بخشکسب احساس کلی نسبت به آن

شده و کدهای تدوین مرور -3صورت اطالعات کدگذاری شده؛ ها بههایی از متن نوشتاری دادهبخش
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های تکراری و دسته ها، حذفکاهش دسته -4تر اطالعات؛ های عمدهصورت دستهها بهغام آناد

 -۶ موضوع؛ هفتتا  پنج کدها به ةتبدیل دست -5تر؛ های عمدهتر در دستههای کوچكادغام دسته

 هاها برای توصیف آنبقیه مقوله کردنعنوان موضوع بحث و مشخصهایی( بهانتخاب کدهایی )مقوله

 (.1389گان، رزپژوهش )بادر گزارش 

 ها خالصه شد. در ادامة اینابعاد و ویژگیای از در گزیدهها مصاحبهتحلیل  شمارة دو،جدول در 

 های فرعی پنج مقولةهای مقولهاز دسته ،نهایتند. درفرعی استخراج شد قولةعامل یا م 1۶ ،ابعاد

امل حقوقی و قانونی، فقدان برنامة محوری، ضغف عو ها شامل. این مقولهنددست آمدهب اصلی

 .هستندتوجهی به اسناد باالدستی ژوهش و توسعه، عوامل اقتصادی و بیتوجهی به پبی
 

 
 

 سازی اقتصاد مقاومتی در ورزشهای پیادهگزینشی، محوری و بازچالش کدگذاری -2جدل 

مفهوم کدگذاری 

 گزینشی
 مفهوم کدگذاری باز مفهوم کدگذاری محوری

ضعف عوامل حقوقی 

 و قانونی

 المللیوجود موانع بین
یم، تهیة وسایل دلیل تحرالمللی بهوجود مشکالت بین

 ورزشی از خارج کشور به قیمت گزاف

 اهمال در تدوین قوانین

 گذارقوانین الزامی حمایتی از سرمایه

 های عملیاتی و اجراییصدور دستورالعمل

 آور توسط مجلستصویب قوانین الزام

 تر برای واردات کاالدر نظرگرفتن قوانین سخت

 مایتیاعطای امتیازات حقوقی و ح

 در نظرگرفتن جوایز صادراتی

نداشتن دولت به تمایل

 سازی خصوصی

 های خصوصیدولت سبب انحالل باشگاه نکردنحمایت

 رقابت نابرابر بخش خصوصی با دولت

اوقات آمادگی مدیران برای واگذاری درصورت گاهی

 هانکردن دولت از آنحمایت

 سازیعالقگی دولت به خصوصیبی

 سازینبود عزم و ارادة ملی برای خصوصی

 فساد سیستمی و مدیریتی

 وجود فساد در سیستم دولتی

 وجود فساد در بیشتر دستگاهای اجرایی

 نبود سازوکار مشخص در نهادهای دولتی

 های پایهفساد در بخش

 جای منافع ملی دربین مدیرانتوجه به منافع فردی به
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 سازی اقتصاد مقاومتی در ورزشهای پیادهگزینشی، محوری و بازچالش کدگذاری -2ادامه جدل 

مفهوم کدگذاری 

 گزینشی
 مفهوم کدگذاری باز مفهوم کدگذاری محوری

فقدان برنامة 

 محوری

فقدان الگوی اقتصادی 

 مشخص

 نبود الگوی اقتصاد مقاومتی در دولت

 نبود توانایی الگو گیری از کشورهای دیگر 

گانة توسعه ان حلقة پنجفقد

 اقتصادی

 ضعف در دانش تولید اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی

 ضعف در دانش مدیریتی

 نقصان در دانش استفاده از منابع

 حمایت کم از دولت

 آور توسط مجلسالزام نشدن قوانینوضع

نبود تفکر نهادی و اجرایی 

 اقتصاد مقاومتی در مدیران

 وضعیت اقتصاد ورزشی برمبنای اقتصاد کشوربررسی 

 ایجاد تفکر عملیاتی در اجرای اقتصاد مقاومتی در مدیران

 نبود تعهد ملی دربین مدیران

 نشدن مفهوم اقتصاد مقاومتی دربین مسئوالننهادینه

نکردن سیاست اقتصاد مقاومتی توسط باشگاه رعایت

 ورزشی

توجهی به بی

 پژوهش و توسعه

فقدان رشد اقتصادی با 

حمایت و خوداتکایی به 

 تولید داخلی

 های داخلیسازی و استفاده از ظرفیتفعال

 اجرای اقتصاد مقاومتی با انتقال بازیکن

 شدن استفاده از کاالی ورزشی ایرانینهادینه

 خوداتکایی در شرایط بحرانی

 کاهش واردات و افزایش تولید

 تولید داخلی رشد اقتصادی با

 حمایت از کاالی داخلی

غفلت از توانمندسازی 

 نیروی متخصص داخلی

 های توانمند داخلیاستعدادیابی نیروی

 نبود سیستم پرورش نیروی داخلی توانمند

نکردن نهادهای ورزشی از نیروی متخصص استفاده

 اقتصادی

 دلیل ضعف نیروی انسانیهدررفتن منابع مالی به

نبود نظام نامشخص در استخدام نیروی انسانی متخصص 

 ورزشی

 ضعف در گزینش نیروی انسانی
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 سازی اقتصاد مقاومتی در ورزشهای پیادهگزینشی، محوری و بازچالش کدگذاری -2ادامه جدل 

مفهوم کدگذاری 

 گزینشی
 مفهوم کدگذاری باز مفهوم کدگذاری محوری

توجهی به بی

 پژوهش و توسعه

نداشتن به افزایش جهتو

اشتغال با کارآفرینی و 

 طوفان فکری در تولید

 تولید کلید کاهش بیکاری

 بیکاری حاصل تولید راکد

 های نو در تولیدنبود ایده

 زاییمیزبانی از رویدادهای ورزشی برای اشتغال

 درآمدزایی ازطریق توجه به آکادمی

زا همچون گردشگری با نبود ارتباط مناسب صنایع اشتغال

 ورزش

نداشتن به پژوهش و توجه

 توسعه در اقتصاد مقاومتی

 ضعف در علوم اقتصادی

 نبود توانایی مناسب در علوم روز دنیا

 های روزکارگیری فناوریضعف در به

 توجه کم به توسعة علمی در حیطة اقتصاد مقاومتی

 بنیانشهای داناجازة ورود و فعالیت به شرکت

 توسعة دانش مدیریت ورزشی

 نبود برنامة عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی

 عوامل اقتصادی

نکردن دولت از حمایت

حضور بخش خصوصی در 

 تولید و اشتغال

 های کالن )ورزشی( به بخش خصوصیواگذارنشدن پروژه

 سپاری در تولید داخلیاز برون نبود حمایت

 لیت به بخش خصوصی در بخش ورزشیندادن فعااجازه

 بخش خصوصی فقط یك تئوری

 هایی برای فعالیت بخش خصوصیوجود محدودیت

 نبودن دولت برای بخش خصوصی پشتوانة قوی

 صرف هزینه و زمان زیاد در پروژة دولتی

 اقتصاد نفتی

 نقصان از کسب درآمد از منابع غیرنفتی

 دولتنفت پشتوانة مالی اصلی 

 ناتوانی در مدیریت منابع غیرنفتی

 ضعف در استفاده از سایر منابع درآمدی

 کارنگرفتن بهینة منابع موجودبه

توجهی به چرخة فعال بی

اقتصادی با ساخت اماکن 

 ورزشی

 هزینة زیاد ساخت اماکن برای دولت

 کیفیت الزم نداشتن اماکن ورزشی

 انداردساخت اماکن ورزشی غیراست
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 سازی اقتصاد مقاومتی در ورزشهای پیادهگزینشی، محوری و بازچالش کدگذاری -2ادامه جدل 

مفهوم کدگذاری 

 گزینشی
 مفهوم کدگذاری باز مفهوم کدگذاری محوری

توجهی به اسناد بی

 باالدستی

نکردن بیانات عملیاتی

 رهبری

 نبود ورزش در اولویت سران دولت

گونه که درعمل اینه ورزش درحالیمندی باعالم عالقه

 .نیست

 اجرانکردن اقتصاد مقاومتی

 جایگاه نامشخص ورزش

 ضعف در مدیریت صحیح

 مردانجایگاه نامشخص ورزش دربین دولت

 نبود ثبات مدیریتی

 فقدان اعتمادسازی مدیران ورزشی

 اهمیت بیشتر مدیران ارشد ورزش کشور

 

 گیریبحث و نتیجه
 .بود سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشورهای پیادهشناسایی چالش حاضر، پژوهشهدف 

 فقدان برنامة، ضعف عوامل حقوقی و قانونیعامل پنج ها، ها و تحلیل آنپس از انجام مصاحبه

دست به توجهی به اسناد باالدستیو بی عوامل اقتصادی، و توسعه توجهی به پژوهشبی، محوری

  .شوندمیرسی برکه در ادامه  آمدند

سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت های پیادهترین چالشمیکی از مه ،حاضر براساس نتایج پژوهش

طریق دیپلماسی برطرف انع ازالمللی است. این موع بینموانو  ضعف عوامل حقوقی و قانونی ورزش،

 ییهابه باشگاهآن خشی از که ب فوتبال فدراسیون شدةهای بلوکهای از این موانع پول. نمونهشوندمی

المللی قضاوت که در دیدارهای بین و بخشی دیگر به داوران که در مسابقات آسیایی شرکت کردند

ران مانع از دسترسی فدراسیون به این منبع مالی علیه ایالمللی بینهای اما تحریم ؛تعلق دارد کردند،

کرسی  نکردنکسببراین، دن این پول شد. افزونکرآزاد به ایزنی موفقفدراسیون با ر ،حالبااین ؛شد

های ورزشی با ورود وزرات ورزش و فدراسیون لی به این موانع دامن خواهد زد تاالملدر مجامع بین

در تدوین ضعف  ،روی پیشدیگر موانع از  ایران دفاع کنند. به این مجامع از حق و حقوق ورزش

گذاری رکت در سرمایهمانع ورود مردم برای مشا گذاریضعف قوانین حمایتی از سرمایه است. قوانین

خوبی مداری بههای ورزشی اصل قانوندر نهادشود. اگر ی مختلف همچون ورزش میهادر بخش

ازجمله بخش های مختلف گروه مانت اجرایی داشته باشند،این قوانین ض ،و همچنین رعایت شود

 ارادة و عزم نبود ،در این مسیر. کنندگذاری میسرمایهتری در این حوزه خاطر آسودهخصوصی با 
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ورزش است. در  دیگر توسعةموانع ، از سازیخصوصیدولت از  نکردنو حمایت عالقگیملی، بی

 نکردنحمایتتواند دلیل آن می های خصوصی بودیم کهشدن باشگاه، شاهد منحلهای اخیرسال

تکیة ورزش کشور بر بودجة عمومی و  .شد خصوصی هایباشگاه انحالل موجبباشد که  دولت

ناتوانی استفاده از  های دولتی، حاکمیت نگاه دولتی با رویکرد غیررقابتی در ورزش،کمك

ورزش  المللیها با نهادهای بینفدراسیون وجودآمده برایهای موجود در ورزش، مشکالت بهظرفیت

توان می (1384بدنی، را )سازمان تربیت اههای دولت در امور آنهای برخاسته از دخالتو محرومیت

قانونی در رهای غیرموانع، فساد و کا ،مانع دیگر در این دسته شمار آورد.از موانع حقوقی و قانونی به

در  فساد جمله مواردمدیران، از ملی دربین منافع جایبه دیفر منافع به توجه. این صنعت است

کارکنان،  و انگیزةتوانند با افزایش تعهد می نهادهای ورزشیمدیران های ورزشی است. سازمان

وز زمینة بر ،آموزش کارکنان خودو  هاهای سازمانمشیبراساس خطرایند گزینش افراد اصالح ف

 )نجفی کلوری، گودرزی، فراهانی، اسماعیلی بیدهندی ر کنندترنگفساد در سازمان خود را کم

 ورزش در و داللی فساد ،نمونهعنوان؛ بهورزش وجود دارد هایبخش بیشتر در فساد (. وجود1391

ساالری در بعضی مواقع شایسته شودمی باعث امر همین است. شده تبدیل ثابت شغل یك که به

-آمدن بازیکنان ضعیف نمونهکارویر ن بازیکنان شایسته وخورددر بعضی شرایط خط .رنگ شودکم

. کنندی کند میلپیشرفت ورزش را خی ةنونی خود چرخقااین افراد با اقدامات غیر .ای از داللی است

 ،های پرطرفدار ماعنوان یك استعداد به تیمخواد بهکسی که می»ها گفت: شوندهیکی از مصاحبه

، وزن دارهو اضافه تونه راه برهچقدر سفارش شدن! بازیکنی که نمی ،ناستقالل و پرسپولیس وارد بش

 ةمهلکی را به بدن ةها در ورزش ضربتبانی ،همچنین «.شهکه داره وارد فوتبال می ایمالی به پشتوانة

 .مالی در ورزش است هایفساددیگر نوع در انتخابات ورزش از  آرا خرید. کندوارد میورزش 

 حداقل هستند. ماجرا این دستخوش هافدراسیون ریاست یا جهانیجام انیل میزبقبیانتخاباتی از

 وضعیت کردناصالح ،داد انجام توانمی مالی فساد کاهش یا بحران این از خروج برای که کاری

 با کاردان افرادی وجود .است ورزش جامعة در موجود قوانین کیفیت افزایش فرهنگی و و اقتصادی

 شده چه درانجام هایپژوهش. مستقیمی با کاهش فساد مالی دارد ةناسب رابطم فردی هایویژگی

تایج پژوهش رضوی ندهند. این صنعت را نشان می ، موانع توسعةصنعت ورزش و چه خارج از ورزش

ع ورود مشارکت مردم در مان گذاری و نظارتیهای محیط قانونمحدودیتکه  ( بیان کرد1384)

امیری،  در پژوهش ،ورزش خواهد شد. همچنین ب کندشدن مسیر توسعة، موجنتیجهورزش و در

سازی و بندی موانع فراروی خصوصیتبیین و اولویت»( با عنوان 1392)نیری، صفاری، دلبری راغب

، به این مطلب اشاره شده است که بین بخش دولتی و «توسعة ورزش مشارکت بخش خصوصی در

حاضر که  های پژوهشمصاحبه برایندرد که که این نتیجه با مستقیمی وجود داغیردولتی رقابت غیر
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، در همچنین خوانی دارد.هم ،را یکی از موانع برشمردندرقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی عامل 

های عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان»با عنوان  (1391) نجفی کلوری و همکاران پژوهش

های کنترل و روش اداری فساد عوامل موثر بر بروز»عنوان ( با 2014) پژوهش زارعو  «ورزشی

در  شدهدادهادهای رویتعهدنداشتن افراد به منافع ملی ازجمله فس «و جوانان ورزش وزارت در آن

 سویی داشت.هم حاضر خصوص دولتی است که با پژوهشهای ورزشی بهدستگاه

به  .صنعت ورزش استمختلف های بخشدر  محوریفقدان برنامة  ،شدهدومین عامل اصلی شناسایی

ح و برنامة اجرایی مشخص در حیطة اقتصاد مقاومتی و نبود طر ،هاشوندهعقیدة بیشتر مصاحبه

 ها نبودترین نتیجه از تحلیل مصاحبهمهم جمله موانع پیشروی هستند.، ازدر بخش ورزش ویژهبه

ها به شوندهیرنده بود که بیشتر مصاحبهگتصمیممدیران  در مقاومتی اقتصاد اجرایی و نهادی تفکر

ورزش  های اقتصاد مقاومتی درنکردن سیاستذکرشده، رعایتاین نکته اشاره کردند. یکی از نکات 

ی هایاست. باشگاه هاسیاستدولتی از این های ورزشی نکردن باشگاه، پیرویثالم است؛ برای

کنند که این برگزار میهای دیگر سازی خود را در کشورآماده یاردوهمچون استقالل و پرسپولیس 

یت حما ،. همچنینشودباعث خروج ارز از کشور می ؛زیرا،های اقتصاد مقاومتی استخالف سیاستبر

 نکردن از تولید داخلی مانندادهاستفهای اقتصاد مقاومتی است که ی از سیاستاز تولید داخلی جزئ

نکردن مبانی اقتصاد مقاومتی ی از رعایتدیگر ، نمونةاز برند داخلی در پوشاک ورزشینکردن حمایت

و  1389الب در سال نقشدن ادبیات اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم ادواربعد از  در ورزش است.

سازی اقتصاد کنون الگوی اقتصادی مشخصی برای پیادهتا ،رایی اقتصاد مقاومتیهای اجابالغ سیاست

های جمله ضعفاز مشخص اقتصادی الگوی فقدان ورزش تدوین نشده است. مقاومتی در حوزة

مشاهده وضوح قابلبرنامگی در برنامة توسعة پنجم بهاین بی است. توسعة صنعت در سایة این نظریه

ریزی خاصی برای توسعة است و برنامه که در آن به امر ورزش توجه خاصی نشدهطوری؛ بهاست

مبحث  ند.دو ماده در رابطه با ورزش وجود داشت تنها پنجم ةتوسع ةدر برنام است. ورزش انجام نشده

 دوم ةمادود. اهای ورزشی بمندی اقشار از فضبهره ةها و سرانساختمبحث زیر بارةدر ،نه ةاول ماد

توان مشخص می دیگر نبود برنامةعوامل از . ورزش همگانی بود ةتوسعبارة پنجم نیز در ةتوسع ةبرنام

 اقتصادی با تولید که شامل ضعف در دانش ورزش اشاره کرداقتصادی  گانة توسعةپنج به حلقة

منابع، حمایت کم از  از استفاده مدیریتی، نقصان در دانش مقاومتی، ضعف در دانش اقتصاد محوریت

حول »ها بیان کرد: شوندهصاحبهمباشد. یکی از آور توسط مجلس میالزام قوانین نکردنوضعدولت و 

شامل دانش تولید  اقتصادی سه بعدو  گذارمجلس قانون و دولت حامیاز  یك ترکیبمحور 

استخراج  نام اقتصاد مقاومتی منشوری بهمنابع، استفاده از اقتصادی، دانش مدیریتی و دانش 

نظر باید در ،ها اقتصاد ورزش هستحوزه های مختلف اقتصاد که یکی از آنحوزهبا توجه به  شود.می

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/77e47ff8ac408a1597d9957e8b5c210b/search/e3fd82f3e577fc380e6a364cbd7d6ea4
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/77e47ff8ac408a1597d9957e8b5c210b/search/e3fd82f3e577fc380e6a364cbd7d6ea4
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چقدر دانش مدیریت ورزش داریم و چقدر منابع  ،ما چقدر دانش تولید ورزشی داریمبگیریم که 

این کار برای ورزش برای انجام را ظر های موردندیگر، دولت و مجلس هم باید قانونازطرف .ورزشی

از موانع یکی  ریزیبرنامه فقدانبه این نکته اشاره دارد که ( 1384) پژوهش رضوی «.فراهم کنند

 .خوانی داردحاضر هم سازی در ورزش است که این مطلب با پژوهشافزایش کارایی در خصوصی

های فنی ها و تواناییمهارت»عنوان ( با 1390) حسینیلطانو س نادریانپژوهش نتایج  ،همچنین

نداشتن تواناییکند درصورت کید میتأ «(ها از دیدگاه مدیرانشاخص و مالک) برای مدیران ورزشی

است که این مطلب با عامل ضعف مدیریتی ثیرگذار بر عملکرد شغلی تأآن دانش مدیریتی، ضعف در 

 سو است. پژوهش حاضر هم

توجهی بی ،سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزشهای پیادهچالششناسایی ر بثر ؤسومین عامل م

 اقتصادی، علوم در تواند ناشی از ضعفمی غفلتاین  است. در این حیطه و توسعه به پژوهش

 توان بامیروز باشد که  هایفناوری کارگیریهدر ب ضعف دنیا و روز علوم در مناسب توانایینداشتن 

اهمیتی را این بیمقاومتی  اقتصاد اجرای عملیاتی برنامة و بنیاندانش یهاشرکت به ورود و فعالیت

توانند هستند که می فناوریواسط بین ایده و  ةحلقنیان بهای دانششرکت درواقع، جبران کرد.

توانند مینیز ها شرکتگاهی اوقات خود همین  هدایت کنند و فناوریها را در مسیر رسیدن به ایده

که در حوزة  اینکته»شونده بیان کرد: یکی از اساتید مصاحبه .تبدیل کنند فناوریبه را  ودخ ةاید

 نیازمون به تجهیزات اوالً ،با ساخت این ساخت تجهیزات ورزشیه. ،یادکار مهر ببنیان بیشتدانش

 شه کمشی که از خارج وارد میورز همه وسیلة نیازمون از این دوماً و زیادی رفع میشه ورزشی تاحد

هم تو البسه هم  ؛ساالنه چندین میلیون دالر هزینه میشه. شهتوپ از پاکستان وارد می مثالً ؛شهمی

 گیرش.، ساقلباسش ،توپش ،چوبش ؛ورزشی مثل هاکی هم تو بحث لوازمتو تجهیزات هم تو لوازم 

. این کار ون بشهصنعتیم کترونیك دانش مکانیکمون وارد حوزةشه که دانش الها زمانی اجرا میاین

مندسازی متخصص در نگیری و تواکاربه«. شهاز خروج ارز جلوگیری می بلکه ؛مد زاستتنها درآنه

 اجرایدر داخلی  هایظرفیت از استفاده و سازیفعال این عامل است.دیگر موارد از تولید داخلی 

ز صادراتی برای فتن جوایگریابد. مدیران با درنظرتحقق می بازیکن انتقال با مقاومتی اقتصاد

برنامه و فعالیت  به کشورهای دیگر انتقالهای مستعد و هایی که در بخش پرورش نیرویفدراسیون

 از استفاده کردننهادینه ،تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش کمك کنند. همچنینمی ،دارند

 موجب رشدخلق نوآوری  بازار، کارآفرینی و پردازی و برگزاری ایدةایده، ایرانی ورزشی کاالی

در بررسی عوامل مثبت و اثرگذار بر کارآفرینی، وجود نیروهای  د شد.نخواهدر ورزش  اقتصادی

 هاسازمان برتری و موفقیت عوامل از یکی ،زیرا د؛ش ذکرترین عامل مهم ،متخصص در ورزش کشور
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نتایج  .(2004، 1یسالکساک دانا، پالت، تسون) است متخصص انینیروی انس ویکم،بیست قرن در

 میزان حمایت دولت از گسترش( که 1389) هنری علیزاده ومند پژوهشحاضر با  مطالعة

کشور  کارآفرینی در ورزش هایجمله فرصتاز وکارهای کوچك، گسترش کاال و خدمات،کسب

  خوانی دارد.هم هستند،

، عوامل در صنعت ورزش سازی اقتصاد مقاومتیهای پیادهشناسایی چالش درزمینةچهارمین عامل 

پذیر نا شده باشد، بسیار آسیبیك محصول ب ةپایها برکشورهایی که اقتصاد آن .نداقتصادی بود

ش در تقاضای آن، اقتصاد کشور شدن قیمت آن محصول و کاهشوند و با یك باال و پایینمی

گذشته، وابستگی  ةد دهدر چن .کشور نقصی پیش آید ةگیرد و امکان دارد در ادارقرار میثیر أتتحت

پذیری کشور و نیز طمع بیگانگان و این امر باعث آسیباست ایران به محصوالت نفتی بیشتر شده 

بودن، تاب آوری کمی محصولیعلت تكاقتصاد ایران به. دخالت در اقتصاد ایران شده است برای

آوری ناظر بر تاب قیقاً شدن الگوی اقتصاد مقاومتی نیز دمطرح .برابر مشکالت اقتصادی دارددر

های داخلی و با نگاه به فرامرزها برای اقتصاد ایران است. الگوی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیت

ز مواردی یکی ا .طرف کنددولت به نفت و شکنندگی آن را بر کند وابستگیصادرات کاال تالش می

ید و اشتغال تول صوصی به عرصةخورود بخش  ،کندهای داخلی کمك میکه به استفاده از ظرفیت

 بخش در خصوصی بخش بهندادن  فعالیت ، اجازةداخلی تولید در سپاریبرون از نکردنحمایتاست. 

جمله موانع ورود بخش خصوصی در ، ازخصوصی بخش فعالیت برای یهایمحدودیت وجود و ورزشی

سازی و آزادسازی صوصیخ ،موانع اقتصادی»( در پژوهشی با عنوان 138۶هادیفر )ورزش هستند. 

گذاری مناسب قیمت ةاز شیو نکردناستفاده را سازیجهت خصوصیترین موانع درمهم ،«مخابرات در

های مهارتدر سازی و آزادسازی، ضعف یند خصوصیافر ،، فقدان یك نهاد مستقل مدیریتو شفاف

ذارنده و های واگهسازی، نبود تفکیك دستگاود عزم ملی در اجرای سیاست خصوصیمدیریتی، نب

نفوذ و نبود صاحبنفع و صاحبهای تعریف و شناخت گروهنبود سازی، نهاد متولی اجرای خصوصی

، با سازی ای خصوصیرنبود عزم ملی در اج مورد برشمرد که در یسازخصوصی برای منسجم ةبرنام

 مشاور کردننانتخابخود به  ( در پژوهش1385) آقایی ،حاضر همسویی دارد. همچنین پژوهش

 خوانی دارد.اشاره کرد که با نتایج پژوهش حاضر هم مالی مناسب

به اسناد باالدستی توجهی بی ،های اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزشبر چالش گذارعامل تأثیرآخرین 

رهبر انقالب بارها  به بیانات مقام معظم رهبری است. نکردن، عملهای اصلی این عاملبود. از مقوله

که باید به امر ورزش توجهی ؛ ولی متأسفانه مسئوالن آنچنانکید کردندرد اهمیت ورزش تأدرمو

در  قیتی حاصل نشده است.عمل موفدرولی  شود؛خوبی عرضه میورزش درقالب سخن به ندارند.

                                                           
1. Tesone Dana, Platt, Alexakis 
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عنوان صنعتی پردرآمد شناخته فریح و سرگرمی خارج شده است و بهت ، ورزش از جنبةعصر حاضر

جایگاه نامشخص ورزش تر نگاه کرد. امر باید به ورزش و منافع آن جدیتوجه به این  باشده است. 

و وزارت  ادغام سازمان جوانان شوندگان،به عقیدة بیشتر مصاحبه ها دیده شده است.در همة برنامه

از  ایمجموعهکشور در  .که به ورزش توجه نشود پی مدیریت باعث شددرورزش و تغییرات پی

ر بوزارت ورزش  براین،افزونثیر گذاشت. أخاص قرار داشت که در ورزش نیز ت ها و شرایطمحدودیت

ورزش عوامل اجرایی  ،درنتیجه ؛دانددارد و تکلیف خود را با ورزش نمینتمرکز های ورزشی حوزه

است کنند. وزارت ورزش چهارچوب حرکت خود را مشخص نکرده احساس حمایت و پشتیبانی نمی

 ةمجلس نیز وظیف ،عالوههو باید نگاه اقتصادی به آن داشت. باست رد ورزش صنعت شده و باور ندا

توان با مطالب میاین . با ذکر ه استدرستی انجام نشدهنظارتی در این رابطه داشت که این کار ب

گامی محکم  ،پردرآمد یعنوان صنعتکردن ورزش بهیت مدیران ورزشی کشور در نهادینهفعال

 برداشت.

های اساس یافته، برو همچنین «مقاومتی اقتصادموضوع » بهمعظم انقالب  رهبر ا توجه به اشارةب

 برای یهایحلقه ،ایرانی یسرمایه و کار از حمایت و ملی تولید و اقتصادی جهاد ،پژوهش حاضر

ات الزامبه  دولتی هایدستگاه همة باید .اقتصادی هستند مسائل درزمینه کامل منظومة یك ایجاد

 خصوصی، بخشتوانمندکردن  و 44 اصل هایسیاست اقتصاد، کردنمردمی همچون مقاومتی اقتصاد

بند باشند و به این الزامات پای بنیاندانش صنایعفعالیت ورود و  اجازة نفت، به وابستگی کاهش

یزی ربرنامه، مدیران ورزشی به شبرای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت ورز. ای کنندتوجه ویژه

جلو برای پیشرفت و ، گامی روبههاملی و تعهد آن این برنامه همراه با عزم و ارادة .مدون نیاز دارند

در  های اقتصادیچالش ،کنار آنبا توجه به بودجة دولتی و در .شودورزش کشور محسوب می توسعة

مندی از بهرهتوان با رو شده است که میورزش کشور با مشکالت متعددی روبه ،چند سال اخیر

ها با این مشکالت مقابله کرد. اجرایی توسط آن راهکارهای توانمندی متخصصان داخلی و ارائة

 وضعیت بهترشدنهرچه برای ورزشی مدیرانتوان گفت می پژوهشبا توجه به نتایج  ،موعمجدر

 سازیخصوصی باید .کنند فراهم را حوزه این به خصوصی بخش حضور مقدمات باید ورزش اقتصادی

 تا کنیم تضمین خصوصی بخش برای را گذاری سرمایه و امنیت کنیم تقویت و فعال را ورزش در

ی از تولیدکنندگان داخلی و با تصویب قوانین حمایتهمچنین،  .شود فراهم نیز هاآن برای سوددهی

رد. از کاالی ایرانی کمك ک بیشتر ، به استفادةن داخلی در مدیریت ورزشیگیری متخصصاکاربه

ا تکیه بر اقتصاد ورزش ب با دانشگاه، پژوهش و توسعه را در عرصة با ارتباط بیشتر براین،افزون

  .کرداتی به رشد اقتصادی ورزش توجه های عملیطرح مقاومتی و ارائة
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Abstract 

The purpose of this research was identifying the challenges of implementing the 

resilient economy in the country's sport industry. The qualitative research method 

was used and the required research information was obtained using documentary 

studies and interviews with experts. The statistical population of the research 

consisted of the university professors who specialized in sports management and 

economic of the country. The sampling method was Purposeful and interviews 

with experts had been continuing to reach the theoretical saturation (14 

interviews). In total,16 factors were identified for implementing the resilient 

economy in the country's sport industry which were categorized into five general 

factors; the weakness of law and legal factors, lack of axial program, disregard for 

research and development, economic factors and disregard for upstream 

documents. According to the findings of the research, challenges were identified 

which have to be eliminated to develop the country's sport industry. 

 

Keywords: Resilient Economy, Sport Industry, Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
yahoo.comalikhazaei993@Corresponding Author                                                 Email:  * 


