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 چکیده
کیفی و شناسی پژوهش ازنوع مفهومی صنعت ورزش ایران بود. روشطراحی مدل  این پژوهش،  از انجامهدف 

گیری ازنوع ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه آوری دادهد. ابزار جمعبنیاد بوسازی دادهنظریه

سایت، روزنامه و مجله و متن مقاله، کتاب، خبرگزاری، وب  300گیری نظری بود و بعد از بررسی بیش از  روش نمونه

اع نظری حاصل شد. مصاحبه با متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی و مسئوالن ارشد ورزش کشور، اشب  16  اجرای

، بعد از حین مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. در انتهاها پرسش و مقایسة مستمر درروش تحلیل داده

خلق  د که در این مدل، شی از صنعت ورزش ایران طراحی شبخانجام مراحل مخلتف پژوهش، یک مدل دو

 های بخشعنوان مقولهاصلی و هشت مقولة اصلی دیگر نیز بهمحوری و بخش  عنوان مقولةهای ورزشی بهفعالیت 

مراکز  -3مشاوران؛  -2نهادهای حاکمیتی؛  -1اند از: ها عبارت پشتیبان شناسایی و تعیین شدند. این مقوله

کاالها و تجهیزات  -7اماکن و تأسیسات ورزشی؛  -6سازان؛ هنگفر -5کنندگان درآمدزا؛ حمایت -4آموزشی؛ 

روز به هستند و روزبه  بنیان متناسبها. مشاوران پدیدة نوظهوری هستند که با اقتصاد دانشرسانه  -8ورزشی؛ 

ه کنون کمتر بسازان هستند که تافرهنگ ، توجه دیگرشود. مقولة قابلهای آنان افزوده میاهمیت و حجم فعالیت

 پرداخته شده است. ، ترویج فرهنگ ورزش در کشور دارند ها و مسئولیتی که درزمینةآن
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 مقدمه
)تافلر و  ونه کاال و خدمت نیز عرضه میگ ، ورزش به صنعتی گسترده تبدیل شده است که همهامروزه

در آمریکا در سال  زشی که بخشی از صنعت ورزش است،صنعت کاالهای ور (. اندازة335، 2009، 1تافلر

 620تا  480حدود  2013صنعت جهانی ورزش در سال  میلیارد دالر و اندازة 73تا  44د حدو 2005

 (. 5، 2013 ،3دیویس و هیلبرت ؛2008، 2)هامفریز و روسزکی اندمیلیارد دالر تخمین زده شده

شویم ریزی دچار خطا میجزای آن نداشته باشیم، در برنامهصنعت ورزش و ا اگر تفکر درستی دربارة

؛ نامیم، بسیار دشوار استصنعتی که ما آن را صنعت ورزش می  یسازی برا(. مفهوم16،  2014،  4)اسمیت 

های اساس یکی از دو معیار شباهت تولیدات و شباهت فعالیتتوان براما غیرممکن نیست. یک صنعت را می

، 6نامند )کاتلربازاریابان فروشندگان را صنعت می(. 32، 28، 2011 ،5اقتصادی تعریف کرد )اشنفدلر و لی

یس و کند )دیوک صنعت، محصوالت و خدمات نوآورانة متنوعی را خلق می(. ورزش همچون ی51  ،2014

تبط نیاز مشتریان به هر شکل مربازاری است که در آن خدمات مورد  (. صنعت ورزش17  ،2013هیلبرت،  

تر از صنعت کاالهای ورزشی است و صنعت ورزش فرا ،بنابراین (؛16، 2014با ورزش است )اسمیت،

که برای ارائة   ( معتقدند2007)  7شود. پیتز و استاتلرمینای  شامل ورزش حرفه الف تصور برخی، تنها  خبر

دات و خدمات پیشنهادی را های مختلفی پرداخت که تولیباید به بررسی بخش بهترین ارزیابی از صنعت

 یتوجهورزش پدیدة قابل، صنعت حاضرحال (. در14، 8،2012کنند )استاتلرکنندگان عرضه میبه مصرف

یاد بگیریم )کریستینسن پدیده  آن    تا همه چیز را دربارة  کندسازی درمورد یک پدیده کمک میاست و مدل

اهمیت است تفکر سیستمی، مدلی و استعاره ای، در مدیریت امروز بسیار با  (. استفاده از2009،  9و کارللیله

دی صنعت بن( با استفاده از نظریة بخش1994) 11میلر (. پیتز، فیلدینگ و21، 2010 ،10)ووتن و هورن 

های مختلف محصوالت و انواع خریداران صنعت ورزش آمریکا ساختند و دسته  بخشی ازپورتر یک مدل سه

                        هارا در هر بخش شناسایی و تعیین کردند. سه بخش اصلی صنعت ورزش در مدل آن
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بخش ترویج   -3خش محصوالت )کاال و خدمات( ورزشی؛  ب  -2زشی؛  ور  هایفعالیت  بخش  -1  اند از:عبارت

بخشی استفاده کرد تا صنعت ( از یک مدل سه1997) 1ورزشی )استفاده از ورزش برای ترویج(. میک

فراغت و امور اوقات -1اند از: ورزش در آمریکای شمالی را توصیف کند. این سه بخش اصلی عبارت

ز ورزش. در کننده اهای پشتیبانیسازمان -3محصوالت و خدمات ورزشی؛  -2های ورزشی؛ سرگرمی

( نیز یک مدل دوبخشی 2001)  2مختلفی قرار دارند. لی، هوفاکر و ماهونی  هایها مقولههرکدام از این بخش

عنوان مقولة  های ورزشی بهخلق فعالیت از صنعت ورزش ایاالت متحدة آمریکا ارائه کردند. در این مدل،

هایی را با که چنین فعالیترا هایی ها و سازماند و تمام افراد، شرکتحوری شناسایی و تعیین شم

ر این مقوله قرار دادند. شش د،  کنندها و رویدادهای ورزشی خلق میسابقه ها، مخدمات، رقابت  هایعنوان 

ها و فته شدند. شرکتنظر گرعنوان بخش پشتیبان درز شناسایی شدند که در این مدل به دیگر نی مقولة

محصوالت و خدمات برای حمایت از  کنندةا در نقش ارائه ی  ،هایی که در بخش پشتیبان قرار دارندسازمان

های ورزشی مرتبط که با فعالیت هاییمعامله یا در نقش فعاالن انجام شوندهای ورزشی ظاهر میفعالیت

ای و های حرفههای ورزشی شامل تیمیتبخش تولید فعال شوند. در این مدل،هستند، ظاهر می

ای، هی، واحدهای تفریحی شهری و منطقهدانشگاای و بینمدرسه ای، واحدهای ورزشی بینحرفه نیمه 

ایان ورزشی، مالکان وسایل ای مستقل، مربیان و راهنمی و تناسب اندام، ورزشکاران حرفه های ورزشباشگاه

دگان خدمات و رویدادهای و سایر تولیدکنن  های مسابقه(ها و اسبرعت )مانند مالکان خودروس  هایمسابقه

های ورزشی ها و مؤسسه اداره -1اند از: بخش پشتیبان عبارت هایشود. در این مدل، مقوله ورزشی می

های رسانه -4های ورزشی؛ امکانات و ساختمان  -3کاالهای ورزشی؛  تولیدکنندگان -2 ننده؛کنظارت

ی )اشنفدلر و اایالتی، شهرداری و منطقه هایمقام شوراها و -6های مدیریت ورزشی؛ شرکت -5 ورزشی؛

نوع مدل  زکه امشاهده نشد ل، مدل دیگری از صنعت ورزش این سه مد جز (. به36-39، 2011لی، 

 . باشد 3ترکیبی

های ها و شرکتو شامل افراد، سازماناست  های ورزشی  انواع فعالیت  ر ایران نیز صنعت ورزش دربرگیرندةد

سجادی، (، نژاد2009و آقایی ) ها در ارتباط هستند. رهنمایینوعی با این فعالیتشود که بهمتعددی می

تفریحی، های ها را در خلق ورزش ( نقش شهرداری 2015( و کشکر )2011حمیدی، سجادی و گودرزی )

های گروهی، اماکن و ( نقش رسانه2012امری و محمدآلق ). سیدع اندهمگانی و شهروندی مهم دانسته

ریزان ورزشی و آموزش ورزش همگانی را در پشتیبانی از افزایش تأسیسات ورزشی، مسئوالن و برنامه

( 2013مقدم و صفاری )اند. شهبازی، شعبانیتفریحی مهم دانسته رزشی همگانی وهای وانجام فعالیت
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سازی را و فرهنگ  ی، اماکن ورزشی، حمایت مالی دولتا، تربیت کارشناسان و مدیران حرفه هانقش رسانه

ایی کردند. احسانی، صفاری، امیری و همگانی مهم شناس -های ورزشی تفریحیدر پشتیبانی از فعالیت

عادالنه، ایمنی   نقش دسترسی، کیفیت، توزیع  (2016و ازمشا )  پور( و ابراهیمی، مهدی2014چیان )کوزه

های ورزشی را در ورزش همگانی مهم دانستند. صفاری و قره و طراحی زیبای تأسیسات و زیرساخت

المللی را زیست، فرهنگ و محیط بینحقوقی، محیط -( نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی2016)

(، 2012. هنری، احمدی و مرادی )اندهای تفریحی در ایران مهم دانسته عنوان عوامل محیطی در ورزش به

(، صادقیان، حسینی و فرزان 2014و جامعی ) (، سیدعامری2013خالدیان، مصطفایی، صمدی و کیا )

( نقش 2016د و دباغ رضاییه )پور، مجر( و ایرج2015ت قهفرخی )دوسیعل  (، گودرزی، اسالمی و2014)

مردم به ورزش همگانی و قهرمانی سازی و گرایش های جمعی را در فرهنگهای اجتماعی و رسانهشبکه 

( نقش عوامل »مالی و امکاناتی«، »انسانی و 2011و شتاب بوشهری ). منظمی، علم اندمؤثر دانسته 

های ورزشی تربیتی مهم را در انجام فعالیت یریتی« و »فرهنگی و اجتماعی«مدساختاری و تخصصی«، »

 توسعة را برای استاندارد و استادیوم مناسب مالی نقش حامیان( 2016) شناسایی کردند. دوستی

( به 2009. نادریان جهرمی و هاشمی )ای( مهم دانسته استهای ورزشی حرفه )فعالیت  فوتبال  هایباشگاه

اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و اماکن ورزشی در پشتیبانی از انجام  ،نقش عوامل فرهنگیاهمیت 

ملی در پشتیبانی از انجام  ( نقش رسانة2011اند. قاسمی و کشکر )های ورزشی بانوان تأکید کردهفعالیت

نقش اماکن ( 2014های ورزشی دختران را مهم ارزیابی کردند. شعبانی، رضایی صوفی و فراهانی )فعالیت

متخصص   پرورش و مدارس، مسئوالن ارشد دولتی و ورزشی، تربیت نیروهای  وجهیزات ورزشی، آموزش و ت

گذاری را قانوننیز و  حمایت بخش خصوصی و دولتی از ورزشهای ورزشی، و کارشناس، فرهنگ، باشگاه

( و 2012) 1(، لی و رُز1620ند. جماعت )اههای ورزشی در کشور مهم شناسایی کرددر خلق انواع فعالیت

جذب حامی )مالی( ثیر مهمی بر اند که پخش تلویزیونی تأ ( بیان کرده2015) 2آبرات، کالیتون و پیت 

(، گورل 2015) 4(، دیما2014) 3ی و قهرمانی دارد. تامپسون، مارتین، جی و ایگلمنابرای ورزش حرفه 

که با استفاده از اینترنت و را های نوین ( نیز نقش رسانه2015) 6( و ُهلند2015) 5کوکسل و سرارسالن 

در صنعت ورزش مهم ، اندرسمی فراگیر شده هایاجتماعی و صفحههای فناوری موبایل درقالب شبکه

  ند.اهشناسایی کرد
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زش ایران بودند عت ور مورد اجزای صنهای داخلی گذشته، بیشتر در ، پژوهششودکه مالحظه میگونههمان

همة اجزای صنعت ورزش ایران درکنار هم پرداخته شده نگر و سیستمی به صورت کل و تاکنون کمتر به 

های ترکیبی عنوان مدل صنعت ورزش ایران که ازنوع مدلدادن این پژوهش، مدلی بهاست. تا قبل از انجام

ی صنعت ورزش ایران چگونه ه مدل مفهومک  این استحاضر    باشد، گزارش نشده بود. سؤال اصلی پژوهش

سازی ش ایران با استفاده از روش نظریه، طراحی مدل مفهومی صنعت ورزرو، هدف این پژوهشاین است؟ از 

خوبی ن پدیده )صنعت ورزش ایران( را بهای که ایگونه؛ بهبود (1بنیاد )رویکرد استراوس و کوربین داده

بسیار  ،صنعت ورزش ایران بهتر برای توسعة هایگیریاز مدل برای درک و تصمیم توصیف کند. استفاده

صورت به را  مدل صنعت ورزش ایران  پژوهشگران مختلف  تا  ضرورت دارد    ،بنابراین  تی است؛ضروری و حیا

مدیران و سایر پژوهشگران مدیریت ورزشی که نیازمند تفکر سیستمی سازی کنند تا  کیفی طراحی و مدل

  از آن استفاده کنند. ،دن صنعت ورزش ایران هست حوزة در

 

 شناسی پژوهش روش
بنیاد رهیافت سازی دادهشناسی نظریههای کیفی است و با استفاده از روش این پژوهش ازنوع پژوهش

د که ناصلی وجود دار ه است. در این روش پژوهش سه مرحلةمند )استراوس و کوربین( انجام شدنظام

رو، ابتدا مرحلة کدگذاری باز کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی؛ ازهمین  از: کدگذاری باز،ند اعبارت

سازی آغاز بندی مفاهیم مشابه و مقولهشد و با افزایش تعداد مفاهیم، دستهها شروع ازی دادهسبا مفهوم

رفتن اولین تصویر گگرفتن تعدادی مقوله، مرحلة کدگذاری محوری شروع شد. با شکلگردید. بعد از شکل

ید و از آن و کدگذاری گزینشی و ساختن مدل نیز آغاز گردشد ای ترسیم در ذهن پژوهشگر، شکل اولیه

ا اشباع نظری حاصل شود. در ت ندزمان پیگیری شدطور همبه بعد و تا پایان پژوهش، این سه مرحله به

شوند؛ یعنی از همان ابتدا که زمان انجام میطور همها بهآوری و تحلیل دادهبنیاد، جمعسازی دادهنظریه 

آمده به گردآوری دستهو با اطالعات ب  می شوند  تحلیلها    دادهبالفاصله    ،شوندهای اولیه گردآوری میداده

ها، پرسش و مقایسة شود. روش تحلیل دادههای جدید برای تکمیل مراحل پژوهش ادامه داده میداده

ها شامل بررسی ادبیات پژوهش )مبانی نظری، آوری دادهها بود. روش جمعکدگذاریمستمر درقالب انواع  

عنوان  های گذشته بهپژوهش بعد از شروع پژوهش، ،عبارتیهای قبلی و غیره( و مصاحبه بود. به پژوهش

ی مطالعة هاگذشته بخشی از داده  هایتر، نتایج پژوهشبیانی دقیق  ها بودند. بهمنبعی برای گردآوری داده

سایت، خبرگزاری، مجله و روزنامه بررسی عنوان مقاله، کتاب، وب  300یش از  ب  ،راستاحاضر بودند. درهمین

گیری ازنوع . روش نمونهاندها در قسمت مقدمه آورده شدهکه تعدادی اندکی از آن و تحلیل شدند

 
1. Strauss & Corbin  
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، با توجه به اشباع نظری برسدری  که در تمام مراحل کدگذای؛ یعنی پژوهشگر تاجایگیری نظری بودنمونه 

 16  ها ادامه داد. در پژوهش حاضر، بعد از اجرایگیری و گردآوری دادهبه نمونه  های تحلیل قبلی،به یافته

از متخصصان   ها مصاحبه شد،با آنکه    د. افرادیمتن، اشباع نظری حاصل ش  300مصاحبه و بررسی بیش از  

بودند. علت انتخاب این  ها از مسئوالن ارشد ورزش کشور نیزآن و خبرگان دانشگاهی بودند که برخی از

ها بود. زمان اجرای پژوهش روش پژوهش، ساختن مدلی از دل پدیدة صنعت ورزش و منطبق با واقعیت

؛ زیرا، نظریه و مدل براساس پایایی اهمیت ندارد بنیاد،سازی دادهریه ماه بود. در نظمدت نُه به 2016سال 

های ند. روایی مدلیراتی داشته باشیطی زمان تغشود که ممکن است درپژوهش ساخته می شرایط زمان

، افراد رابطهشود. درهمین اساس نظر داوران یا افراد موردمصاحبه تعیین میبنیاد بربرگرفته از نظریة داده

؛ 94،  2013فر، الوانی و آذر،  شده را تأیید کردند )داناییرفتهگها و مدل شکلیج کدگذارینتا  موردمصاحبه

  (.230 ،223، 112، 94 ،2011استراوس و کوربین، 

 

 نتایج
 های و زیرمقوله اصلی    مقولة  11مفهوم اصلی شناسایی شدند که در    163موع  مجدر مرحلة کدگذاری باز، در

مرحلة کدگذاری شده در های اصلی شناساییبندی شدند. جدول شمارة یک مفاهیم و مقولهها دستهآن 

عنوان مقولة محوری های ورزشی بهخلق انواع فعالیت دهد. در مرحلة کدگذاری محوری،باز را نشان می

ر صنایع متمایز های ورزشی هستند که این صنعت را از سایهمین فعالیت ،زیرا ؛دشناسایی و تعیین ش

که اگر طوری ؛ بهآیندمی وجودهکارهایی هستند که در این صنعت بوکنند و محور همة کسبمی

اهد گرفت. کدگذاری محوری شکل نخو هاحول آن  ، صنعتی نیزهای ورزشی خلق و انجام نشوندفعالیت

ام شد. شکل شمارة یک درک بهتر پدیده و پروراندن نظریه با استفاده از الگوی پارادایمی نیز انج برای

دهد. مرحلة کدگذاری گزینشی برای ترسیم میالگوی پارادایمی نهایی مرحلة کدگذاری محوری را نشان 

کردن آن انجام شد که شکل شمارة دو نتیجه نهایی مرحلة کدگذاری گزینشی را هندسی مدل و هرس

ه از مرحلة دهد که برگرفتدهد. شکل شمارة سه مدل دوبخشی صنعت ورزش ایران را نشان مینشان می

ة تأثیرپذیری این هشت مقولة بخش پشتیبان از دهندچین نشانکدگذاری گزینشی است. خطوط نقطه 

های ورزشی در بر خلق و مشارکت در انواع فعالیت صورت مستقیمیکدیگر هستند. این هشت مقوله به

 ثیر حمایتی و پشتیبان دارند. ایران تأ 
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 کدگذاری باز -1 جدول

 مفاهیم اصلی هازیرمقوله  اصلی هایمقوله دیفر

1 

های خلق فعالیت

  ورزشی

)تفریحی، تربیتی، 

قهرمانی و 

 ای(حرفه

 نهادهای دولتی

وپرورش و مدارس، وزارت ها، آموزشآموزش عالی و دانشگاه

 ها،ها و شهرستانکل ورزش استان هایوجوانان و ادارهورزش

 های مختلف کشوروزارتخانه

 نهادهای عمومی

ها یا سازمانها، های ورزشی استانها و هیئتونفدراسی

های کشور، کمیتة ملی المپیک و های ورزش شهرداریمعاونت

 مپیکپارال

 نهادهای خصوصی

ای، ای و حرفهحرفههای ورزشی آماتوری، نیمهانواع تیم

های سازی، ایروبیک و غیره(، آکادمیهای ورزشی )بدنباشگاه

، هااینکتبال و مواردی مانند مدارس فوتبال، بس ورزشی،

 مربیان خصوصیهای تابستانی، پایگاه

 نهادهای نظامی
 بدنی کل ارتش و لشکرها،سازمان ورزش بسیج، معاونت تربیت

 بدنی نیروهای مسلحتربیت

2 
سیسات اماکن و تأ

 ورزشی

 های ورزشیمجموعه
 های ورزشی،های تمرینی، سالنهای ورزشی، زمیناستادیوم

 های ورزشیمجموعهزشی، استخرهای ور

 اماکن ورزشی طبیعتی
های ها، دریاچههای اسکی، سواحل دریاها و دریاچهها، پیستکوه

 مصنوعی 

 اماکن عمومی ورزشی
های های ورزشی آسفالت، زمینهای عمومی ورزشی، زمینپارک

 ورزشی خاکی

 های سواریپیست
های سواری، پیستماشینهای دوانی؛ پیستهای اسبپیست

 موتورسواری

 مشاوران 3

های انتقال آژانس

 بازیکن و مربی

های وانتقال بازیکن و مربی، آژانسالمللی نقلهای بینآژانس

 هاها و داللوانتقال بازیکن و مربی، واسطهرسمی داخلی نقل

 های ورزشیفعالیت
شناسی ورزشی، مشاوران آسیب مشاوران تمرینی، مشاوران تغذیة

 بخشی ورزشیمشاوران توان ورزشی، مشاوران حرکات اصالحی،

 مشاوران مالی و بازاریابی ورزشی، مشاوران مدیریتی و  مدیریت ورزشی

شناسی ورزشی و روان

 حرکتییادگیری 
 شناسی ورزشیمشاوران روان مشاوران یادگیری حرکتی،
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 کدگذاری باز -1 جدول ادامة

 

 مفاهیم اصلی هازیرمقوله  اصلی هایمقوله دیفر

4 
کنندگان  حمایت

 پول ساز

 دولتیها و کارخانجات غیر شرکت ها و کارخانجات دولتی،شرکت حامیان )مالی(

 بندی ورزشیهای شرطشرکت بندیشرط

 حمایت پولی پیامکی هواداران های پیامکی ورزشی،مسابقه درآمدهای پیامکی

 نحمایت پولی مستقیم هواداران، خیرا ایانهدرآمدهای اع

 ورزشی هایهواداران، پخش مسابقه های جاذبحمایت

درآمدهای برگزاری 

 رویداد
 های تبلیغات محیطی دور زمین بازیشرکت فروشی،بلیت

 هارسانه 5

 های سنتیرسانه
تبلیغات محیطی )پوسترها،  ها،ها و مجلهتلویزیون، روزنامهرادیو و 

 ها، بیلبوردها و غیره(تراکت

 های نوینرسانه
 ها،سایتهای آن، وبهای اجتماعی، موبایل و اپلیکیشنشبکه

 هاخبرگزاری

 نهادهای حاکمیتی 6

 هاوزارتخانهوجوانان، سایر دولت، وزارت ورزشهیئت نهادهای دولتی

 نهادهای حکومتی
 ،شورای عالی ورزش، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 اسالمی، سازمان نظام وظیفهورایشمجلس

 هاشهرداری نهادهای عمومی

 سازانفرهنگ 7

 رتبة نظامالن عالیئوسایر مس گانه،رهبری نظام، رؤسای قوای سه بزرگان کشور

 ملی رسانة ملی رسانة

 استانداران، فرمانداران وزرا و مدیران دولتی، مدیران دولتی

 جمعه لمای مذهبی، ائمةع مراجع عظام، علمای مذهبی

 هاهای اجتماعی، دوستان و اطرافیان، خانوادهگروه نهادهای اجتماعی

 هامعلمان مدارس، اساتید دانشگاه نمعلما

 پزشکی جامعة نخبه، افراد مشهور،ورزشکاران  گذاران بر ورزشصحه

 مراکز آموزشی 8

 بدنی و علوم ورزشیهای تربیتدانشکده هاهدانشگا

 آکادمی ملی المپیک آکادمی ملی المپیک

های فدراسیون

 ورزشی
 های ورزشیوپژوهش فدراسیونهای آموزشکمیته

 های خصوصی آموزشی ورزشیشرکت بخش خصوصی
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 کدگذاری باز -1 جدول ادامة

 مفاهیم اصلی هازیرمقوله  اصلی هایمقوله دیفر

9 
کاالها و تجهیزات 

 ورزشی

 های انواع پوشاک ورزشیان و تولیدیفروشندگ پوشاک ورزشی

 های انواع توپ ورزشیفروشندگان و تولیدی توپ ورزشی

 های انواع کفش ورزشیفروشندگان و تولیدی کفش ورزشی

سازی و تجهیزات بدن

 ژیمناستیک

ها و تجهیزات های لوازم، دستگاهفروشندگان و تولیدی

 سازی، فیتنس، ژیمناستیک و غیرهبدن

 های لوازم اسکیفروشندگان و تولیدی اسکی

 نوردیهای لوازم کوهفروشندگان و تولیدی نوردیکوه

 های راکتیهای لوازم رشتهتولیدیفروشندگان و  های راکتیرشته

 های رزمیهای لوازم رشتهفروشندگان و تولیدی های رزمیرشته

 سواریرانی و موتورهای لوازم اتومبیلفروشندگان و تولیدی رانی و موتورسواریاتومبیل 

 های آبی و ساحلیورزش
های آبی همچون های لوازم ورزشفروشندگان و تولیدی

 رانی و غیرهقایق

 های تفریحیورزش
لوازم ورزشی اسنوکر، بولینگ و  هایفروشندگان و تولیدی

 غیره

 گرهامداخله 10

 اقتصادی مشکالت
های ظالمانه، افراد، تحریمتوان مالی  شرایط اقتصادی کشور،

  بیکاریمشغلة کاری زیاد و کمبود وقت، 

 مشکالت فرهنگی

 دانش کمو آگاهی افراد جامعه،  دانش کمو آگاهی 

 دانش کم وآگاهی کردن، مردان دربارة اهمیت ورزشدولت

دانش  وآگاهی کردن، نمایندگان مجلس دربارة اهمیت ورزش

کردن، رة اهمیت ورزشملی دربا مدیران رسانة کم

 فرهنگی ورزش بانوان هایزدگی، معضلسیاست

ضعف صنعت کاال و تجهیزات 

 ورزشی

گرانی کاالها و نامناسب کاالها و تجهیزات ورزشی، کیفیت 

 تجهیزات ورزشی

سیسات مشکالت اماکن و تأ

 ورزشی

دسترسی  کمبود امکان و تأسیسات استاندارد ورزشی،

ی، کمبود پارکینگ در اماکن ورزشی، نامناسب اماکن ورزش

مدیریت در ادارة اماکن ورزشی، نبود محلی برای سوء

های عمومی رختکن و دوش در پارک نگهداری کودکان، نبود

 ورزشی
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 کدگذاری باز -1ادامة جدول 

 مفاهیم اصلی هازیرمقوله  های اصلیمقوله ردیف

 گرهامداخله 10

 مشکالت سیستمی

های ها و هیئتو پژوهش فدراسیونهای آموزشضعف کمیته

ضعف  ها، ضعف آکادمی ملی المپیک،ورزشی استان

مدیریت و بدنی، سوءهای تربیتها و دانشکدهدانشگاه

فراد ناالیق در مدیریت ورزش کشور، کارگیری اهب 

اجباری،  نشدن حق پخش تلویزیونی، معضل سربازیپرداخت

توجهی به حق نبود حمایت قانونی از بخش خصوصی، کم

 مشکالت سیاسی مالکیت معنوی،

 رقبای ورزش
های سنتی ، سرگرمیورزشیهای نوین غیرسرگرمی

 ورزشیغیر

 پیامدها 11

 بهبود متغیرهای روانی
نفس، کاهش خشم، کاهش اضطراب، افزایش اعتمادبه

 داشتن ظاهر خوب خودباوری، سرسختی ذهنی،

 بهبود متغیرهای اجتماعی
د جدید و فرار از تنهایی، کسب مالقات با دوستان و افرا

 های اجتماعیحمایت اجتماعی، کاهش محدودیت

 بهبود متغیرهای زیستی

انرژی داشتن و سرخوشی درطول روز، تنظیم وزن بدن، 

دیگران، افزایش قدرت عضالنی، برتری فیزیکی نسبت به 

افزایش ثبات حالت فیزیکی، افزایش طول عمر، کاهش 

 های درمانیش هزینهکاه ابتالبه بیماری،

 فرهنگی توسعة

مبارزه با مصرف موادمخدر و دخانیات، استحکام کانون 

خانواده، اتحاد و انسجام ملی، افزایش غرور ملی، افزایش 

معنویت و پرستی، افزایش روحیة تعاون، رشد حس میهن

 ثیر بر فرهنگ عمومیاخالقیات، تأ

 شهر میزبان زایی، توسعةافزایش گردشگران ورزشی، اشتغال اقتصادی توسعة
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ببب

 سازشرایط علی یا سبب

 نهادهای حاکمیتی

 وجوانانوزارت ورزش

 وپرورشوزارت آموزش

 هاسایر وزارتخانه

 شورای عالی ورزش

 هیئت دولت

 هاشهرداری

 نیروهای مسلح

 ها رسانه

 های سنتیرسانه 

 رادیو و تلویزیون

 هاها و مجلهروزنامه

 تبلیغات محیطی

 های نوینرسانه 

 اینترنت

 هاسایتوب

 هایخبرگزار

 های اجتماعیشبکه

 های موبایلیاپلیکیشن

 سازانفرهنگ

بزرگان کشور )رهبر و رؤسای 

 گانه(قوای سه

 مدیران دولتیمسئوالن و 

 علمای مذهبی

 های اجتماعیگروه

 خانواده و دوستان

معلمان مدارس و اساتید 

 دانشگاه

 های ورزشی نخبه

 افراد مشهور )مانند بازیگران(

 پزشکان

 

 پیامدها

 بهبود متغیرهای روانی

 نفسافزایش اعتمادبه

 کاهش خشم

 کاهش اضطراب

 خودباوری

 سرسختی ذهنی

 داشتن ظاهر خوب

 بهبود متغیرهای اجتماعی

مالقات با افراد جدید و فرار از 

 تنهایی

 دیدن دوستان

 کسب حمایت اجتماعی

 های اجتماعیکاهش محدودیت

 بهبود متغیرهای زیستی

 انرژی و سرخوشی درطول روز

 تنظیم وزن بدن

 افزایش قدرت عضالنی

 برتری فیزیکی نسبت به دیگران

 افزایش ثبات حالت فیزیکی

 افزایش طول عمر

 کاهش ابتل به بیماری

 کاهش هزینه های درمانی

 توسعه فرهنگی 

مبارزه با مصرف موادمخدر و 

 دخانیات

 استحکام کانون خانواده

 اتحاد، انسجام و غرور ملی 

 رشد معنویت، اخالقیات و تعاون 

 تأثیر بر فرهنگ عمومی مردم

 توسعة  اقتصادی

 افزایش گردشگری ورزشی

 زاییاشتغال

توسعة شهر میزبان رویدادهای 

 ورزشی

 

 تعامل ها -عمل

انجام فعالیتهای ورزشی و 
مشارکت در برنامه هایی 
که توسط سازمانها و افراد 

 زیر اجر می شوند:
 مدارس و دانشگاه

وزارت ورزش و ادارات کل 

 ورزش استانها

ادارات و کارخانجات 

 دولتی

فدراسیون ها و هیات های 

 استانهاورزشی 

سازمان یا معاونت ورزش 

 شهرداریها

کمیته ملی المپیک و 

 پارالیمپیک

 انواع تیم های ورزشی

باشگاههای بدنسازی، 

 فیتنس، ایروبیک و امثالهم

 آکادمی های ورزشی

مدارس فوتبال، بسکتبال و 

 امثالهم

 مربیان خصوصی

 سازمان ورزش بسیج

معاونت تربیت بدنی ارتش 

 و لشکرها

ت بدنی سازمان تربی

 نیروهای مسلح

ای یا شرایط زمینه

 بسترساز

اماکن و تأسیسات 

 ورزشی

کاالها و تجهیزات 

 ورزشی

 مشاوران

گر یا شرایط مداخله

 تعدیلگر

 مشکالت اقتصادی

 مشکالت فرهنگی

ضعف صنعت کاالها و 

 تجهیزات ورزشی

مشکالت اماکن و 

 تأسیسات ورزشی

 مشکالت سیستمی

 رقبای ورزش

 

 مقولة محوری

های خلق فعالیت

 ورزشی

 

 کدگذاری محوری )الگوی پارادایمی( -1شکل  
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 گیریبحث و نتیجه 
شود که یا وکارهایی میزش شامل تمام افراد، مشاغل و کسبصنعت ور های پژوهش،با توجه به یافته

های ورزشی پشتیبانی شوند یا از خلق فعالیتهای ورزشی منجر میبه خلق فعالیتطور مستقیم به

مفهوم اصلی و کلیدی  163کدگذاری باز  ، در مرحلةبیان شد که در نتایج پژوهشگونههمانکنند. می

بندی شدند. در مرحلة کدگذاری ها دسته مربوط به آن   هایهای اصلی و زیرمقوله شدند و در مقولهشناسایی  

دگذاری یی و تعیین شد. در مرحلة کمحوری شناسا عنوان مقولةهای ورزشی بهخلق فعالیت محوری،

، شرایط بسترساز، و شرایط سازعنوان پارادایم در سه دسته شرایط سبب محوری، هشت مقولة اصلی به

شی بخی قرار داده شدند. در پایان مرحلة کدگذاری گزینشی نیز یک مدل دومحور  گر حول مقولةمداخله

ر بخش پشتیبان آن  شی و دهای ورزد که در بخش اصلی آن خلق فعالیتاز صنعت ورزش ایران ترسیم ش

قالب های مختلف درند. در ادامه، برای تبیین و تشریح بهتر مدل، مقولهدیگر قرار داده شد هشت مقولة

 .شوندپارادایمی )کدگذاری محوری( بحث و بررسی میالگوی 

 مدل دوبخشی صنعت ورزش ایران -3شکل 

های خلق فعالیت

 ورزشی

 سازانفرهنگ هارسانه

کاالها و تجهیزات 

 ورزشی

 نهادهای حاکمیتی

اماکن و تأسیسات 

 ورزشی

 مراکز آموزشی

 مشاوران

کنندگان حمایت

 ساز پول
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افراد، نهادها و  ،های ورزشی )بخش اصلی صنعت ورزش(: در ایرانمحوری: خلق فعالیت مقولة -1

های ورزشی دخیل هستند. در ایران، این چهار زیرمقوله در های مختلفی در خلق انواع فعالیتسازمان

ها، مدارس، وزارت ورزش، نهادهای دولتی )دانشگاه -های ورزشی فعال هستند: الفخلق انواع فعالیت

 -ها و کمیتة ملی المپیک؛ جداری های ورزشی، شهرنهادهای عمومی )فدراسیون  -های دولتی؛ باداره 

های تابستانی یان خصوصی، مدارس فوتبال، پایگاههای ورزشی، مربها و باشگاهصی )انواع تیمنهادهای خصو

و  (2011(، نژادسجادی و همکاران )2009رابطه، رهنمایی و آقایی )نهادهای نظامی. درهمین -و غیره؛ د

( بر نقش 2014شعبانی و همکاران )(، 2013شهبازی و همکاران )ها و ( بر نقش شهرداری 2015کشکر )

پیتز و همکاران  کید داشتند.های ورزشی تأ های ورزشی در خلق انواع فعالیتمدارس، دولت و باشگاه

ش آمریکا بخشی صنعت ورزعنوان یک بخش مجزا در مدل سههای ورزشی را بهفعالیت  ( نیز مقولة1994)

های ورزشی در زیرمجموعة مقولة رویداد در بخش فعالیت ،(1997بخشی میک )مدل سهقرار دادند. در 

( که به صنعت ورزش 2001خشی لی و همکاران )بند. در مدل دوقرار دار فراغتها و امور اوقاتسرگرمی

 صلی مدل قرار داده شده است؛های ورزشی در بخش اخلق فعالیتمربوط است، آمریکا  ایاالت متحدة

ش خصوصی های ورزشی دارند و بخخلق فعالیت  نهادهای دولتی سهم کمتری در مقولةها،  ه در مدل آنالبت

ن ساختار اقتصادی دو کشور است. بوددلیل متفاوتسهم بیشتری دارد. طبیعی است که این تفاوت به

دلیل درمقابل، بهتوجه است.  که ساختار اقتصادی ایران دولتی است، سهم دولت در همة امور قابلییآنجااز

صوصی در صنعت ورزش این کشور ست که بخش خا آمریکا ار اقتصادی غیردولتی ایاالت متحدةساخت

مهم شناسایی  هامدل های ورزشی در همةانجام انواع فعالیت ،که مشهود استگونهتر است. همانفعال

های ورزشی اساس خلق انواع فعالیت   و،رایناند؛ ازهای مجزا قرار دادهکه آن را در بخشطوری ؛ بهشده است

وجود هکارهایی که در این صنعت بونامند و تمام کسبصنعتی است که آن را صنعت ورزش میو بنیان 

  کنند؛شود یا از آن حمایت میهای ورزشی منتهی مینهایت یا به خلق فعالیت، دردنآیمی

نهادهای  -د: الفنشوساز شامل سه مقوله میسبب، شرایط ساز: در صنعت ورزش ایرانشرایط سبب -2

. نهادهای حاکمیتی ازطریق ارائة تسهیالت و امکانات، سازانفرهنگ -ها؛ جرسانه -حاکمیتی؛ ب

 کنند؛های ورزشی نقش مهمی ایفا میدر پشتیبانی از خلق فعالیت و نظارت گذاریگذاری، سیاستقانون

زشی نیز های وردر خلق انواع فعالیتبر نقش پشتیبانی،  اکمیتی عالوهبسیاری از نهادهای حالبته در ایران  

شعبانی و  ،(2013شهبازی و همکاران )زمان هستند. یعنی دارای دو نقش هم کنند؛نقش مهمی ایفا می

گذاری در پشتیبانی از ( بر نقش دولت، شرایط سیاسی و قانون2016و صفاری و قره )( 2014همکاران )

تلفی در صنعت ورزش ها و کارکردهای مخها نیز نقشاند. رسانههای ورزشی تأکید کردهانواع فعالیتخلق  

(، هنری 2011گذارند. قاسمی و کشکر )های ورزشی تأثیرکه در پشتیبانی از خلق انواع فعالیت  ایران دارند
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سیدعامری و جامعی (، 2013(، شهبازی و همکاران )2013(، خالدیان و همکاران )2012و همکاران )

( بر 2016ر و همکاران )پو( و ایرج2015(، گودرزی و همکاران )2014)(، صادقیان و همکاران 2014)

یزیونی در پشتیبانی از ( بر نقش پخش تلو2016ها در ورزش همگانی و قهرمانی و جماعت )نقش رسانه

های می در مشارکت افراد در فعالیتسازان نیز نقش مه. فرهنگاندای و قهرمانی تأکید کردهورزش حرفه 

(، 2011(، منظمی و همکاران )2009همگانی و تربیتی دارند. نادریان جهرمی و هاشمی )  -ورزشی تفریحی

ر ( بر نقش فرهنگ د2016فاری و قره )( و ص2014(، شعبانی و همکاران )2013شهبازی و همکاران )

ها، اند. مجموع سه مقولة رسانهد کردههمگانی تأکی -های ورزشی تفریحیمشارکت در فعالیت

وجود هشرایطی را ب ،گذارندزان و نهادهای حاکمیتی در ایران با تأثیر متقابلی که بر یکدیگر میسافرهنگ

د. در مدل لی و همکاران  نشوهای ورزشی میآورند که باعث مشارکت اعضای جامعه در انواع فعالیتمی

د و نمجزا به همین نام قرار دار« و رسانه در یک مقولة هاوراها و مقامة »شها در مقولشهرداری  ،(2001)

کنند. در مدل لی و همکاران های ورزشی حمایت میهر دو مقوله در بخش پشتیبان مدل از خلق فعالیت

؛ اما در پژوهش حاضر، برای صنعت ورزش ایران  ای وجود نداردسازان مقوله برای مفهوم فرهنگ ،(2001)

، (1994د. در مدل پیتز و همکاران )هم شناسایی شد و برای آن یک مقولة مجزا تعیین ش م ،این مفهوم

مقولة  ،(2007در مدل میک )عنوان یک مقوله در زیرمجموعة بخش ترویج ورزشی قرار دارند. ها بهرسانه

شناسایی   ورزشی،  طریق پوشش رویدادهاینندة سرگرمی برای مخاطبان ازعنوان یک تولیدکها نیز بهرسانه

ها آمده در پژوهش حاضر، رسانهدسته( و مدل ب2001که در مدل لی و همکاران )درحالی ؛شده است

  ؛اندهای ورزشی شناسایی شدهکننده از خلق انواع فعالیتعنوان یک مقولة مهم پشتیبانیبه

 دادن د که بستر الزم را برای خلق و انجامنشوهایی میای شامل مقوله رایط زمینه ای: ششرایط زمینه  -3

 ؛های ورزشی نیستندای دلیل مشارکت در فعالیتکنند. شرایط زمینه های ورزشی فراهم میانواع فعالیت

ای ه عنوان شرایط زمین پنج مقوله به  های ورزشی الزم هستند. در این پژوهش،ولی برای انجام فعالیت

 -مشاوران؛ د -کاالها و تجهیزات ورزشی؛ ج -اماکن و تأسیسات ورزشی؛ ب -شناسایی شدند: الف

کنندگان درآمدزا شامل مراکز آموزشی. شایان ذکر است که مقولة حمایت -کنندگان درآمدزا؛ هحمایت

های حمایت  ای،هدرآمدهای پیامکی، درآمدهای اعانبندی،  های شرطحامیان )مالی(، شرکت  هایزیرمقوله 

را شود که منابع مالی و مادی الزم  برگزاری رویداد می  داشتن هوادار( و درآمدهای حاصل از جاذب )مانند

کنند. ای از طریق گوناگون فراهم میهای قهرمانی و حرفهخصوص ورزش ههای ورزشی ببرای خلق فعالیت 

(، شعبانی و 2013(، شهبازی و همکاران )2011(، منظمی و همکاران )2009نادریان جهرمی و هاشمی )

های نیز بر اهمیت نقش عوامل مالی در پشتیبانی از خلق انواع فعالیت  (2016)  ( و دوستی2014همکاران )

های ورزشی، های علوم ورزشی، فدراسیون اند. مقولة مراکز آموزشی که شامل دانشکدهورزشی تأکید کرده
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، کارشناسان و نیروی در تربیت متخصصان  شود،آموزشی خصوصی می  هایآکادمی ملی المپیک و شرکت

(، 2011د. منظمی و همکاران )های ورزشی نقش مهمی دارنیاز برای خلق انواع فعالیتانسانی مورد

نیاز برای بر لزوم تربیت نیروی انسانی مورد( نیز  2014( و شعبانی و همکاران )2013شهبازی و همکاران )

اره دارد هایی اشو شرکت  هامشاوران به افراد، کلینیک  اند. مقولةهای ورزشی تأکید کردهخلق انواع فعالیت

 شناسی ورزشی،انتقال بازیکن و مربی، مدیریت ورزشی، روانوهای نقلای در زمینهکه خدمات مشاوره

ایران، مقولة  ر صنعت ورزش  ددهند.  فیزیولوژی ورزشی، حرکات اصالحی، پاتولوژی ورزشی و غیره ارائه می

روز در هرچند اهمیت این مقوله هر  اند؛  انجام شدهزمینه  اینهای کمی درمشاوران نوظهور است و پژوهش

سیسات ها، تجهیزات ورزشی، اماکن و تأ های کاالشود. اهمیت نقش مقولهصنعت ورزش ایران بیشتر می

ها نقش مهم آن بر بسیاری هایشهای ورزشی بسیار بدیهی است و پژوهورزشی برای خلق انواع فعالیت

 ،های کاالها، تجهیزات ورزشی( نیز مقوله 2001لی و همکاران ) . در مدلانددر صنعت ورزش تأکید کرده

های ها شرکتآن ،اماکن و تجهیزات ورزشی در بخش پشتیبان صنعت ورزش آمریکا قرار دارند. همچنین

های ، مقوله(1994بخشی پیتز و همکاران )اند. در مدل سهمدیریت ورزشی را یک مقولة مجزا درنظر گرفته

های ها و بدنهدارهبت پزشکی، امکانات ورزشی، اپوشاک و تجهیزات ورزشی، مربی تناسب اندام، مراق

هایی که در مدل اند. مقولهدر بخش محصوالت ورزشی قرار گرفته و  اندورزش شناسایی شده کنندةاداره 

هستند که در  هایی، جزو مقولهاندبندی شدهدر بخش محصول ورزشی دسته( 1994)همکاران پیتز و 

حاضر، مراکز  ند؛ البته در پژوهشر قسمت شرایط بسترساز قرار دارحاضر د رادایمی پژوهشالگوی پا

مجزایی تعیین شده است. در  ها مقولةکنند و برای آنز نقش مهمی در صنعت ورزش ایفا میآموزشی نی

گذاری )برای محصوالت ، دو مقولة حمایت )مالی( و صحه(2015بخشی پیتز و همکاران )مدل سه

 اند. در پژوهشش ترویج ورزشی گنجانده شدهدر بخ  و  اندورزشی توسط ورزشکاران( نیز شناسایی شدهغیر

بندی مدزا قرار دارند. دلیل تفاوت در بخشکنندگان درآها در زیرمجموعة مقولة حمایت ، این مقوله حاضر

و حاضر، تفاوت هدف  شده در پژوهش( با مدل ساخته1994ز و همکاران )مختلف در مدل پیت هایمقوله 

بندی پورتر  (، مبنای کار پژوهش نظریة بخش1994و همکاران ) مبنای روش پژوهش است. در مدل پیتز

بنیاد رویکرد استراوس سازی دادهمبنای کار روش پژوهش، نظریه   حاضر که در پژوهشحالی؛ دربوده است

نظر گرفته دوم در  عنوان بخش، کاالها و خدمات ورزشی به(1997بخشی میک )ود. در مدل سهب  و کوربین

. اندهای پشتیبان ورزش قرار گرفتههای حقوقی در بخش سازمانهای بازاریابی و شرکتسازمانند و  اهشد

( و لی و همکاران 1994)پیتز و همکاران  هایشده در پژوهش حاضر همانند پژوهشساختهدر مدل 

یی که هاعیین شد. مقولهمجزا شناسایی و ت عنوان یک مقولةصنعت کاالها و تجهیزات ورزشی به ( 2001)

، در پژوهش حاضر در ( قرار دارند1997های پشتیبان ورزش در مدل میک )بخش سازمان  در زیرمجموعة
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سازان، مراکز آموزشی، به فرهنگ ،(1997. در مدل میک )اندزیرمجموعة مقولة مشاوران قرار گرفته

ده است. دلیل آن توجه نش نهادهای حکومتینیز سیسات ورزشی و کنندگان درآمدزا، اماکن و تأ حمایت

 در  ،زیرا  ؛فراغت بوده است( توجه به سرگرمی و امور اوقات1997تواند این باشد که مبنای مدل میک )می

 آمریکای شمالی صنعت ورزش در زیرمجموعة صنعت سرگرمی قرار دارد؛

ای( و )زمینه  هایی هستند که ریشه در شرایط بسترسازگر مقوله گر: شرایط مداخله شرایط مداخله -4 

در کنند. ها را تعدیل میگذارند و آنها تأثیر میساز )علّی( دارند و بر مقولة محوری و عمل تعاملسبب 

بندی شدند که در سازی و مقولهعوامل زیادی شناسایی، مفهوم ،هاجریان گردآوری و تحلیل داده

ت ورزشی ها و تجهیزامشکالت اقتصادی، مشکالت فرهنگی، ضعف صنعت کاالهای زیرمجموعة مقوله 

  قرار گرفتند؛ی، مشکالت سیستمی، و رقبای ورزش سیسات ورزشایران، مشکالت اماکن و تأ 

شده بروز پیدا شناساییموجود  ها رفتارهای معمولی هستند که تحت شرایط  ها: عمل تعاملعمل تعامل  -5

گیرد، عمل زمان صورت میطور همبهورزشی های که خلق و مشارکت در انواع فعالیتییآنجاکنند. ازمی

مشارکت افراد مختلف جامعه در انواع  شده در پژوهش حاضر،شناسایی شرایط موجودها تحت تعامل

های ورزشی خلق فعالیت  هایی که در مقولةها و شرکتکه توسط افراد، سازمان  ای استهای ورزشیفعالیت

 شود؛ریزی و اجرا می، برنامهقرار دارند

های ورزشی هستند. یعنی مشارکت افراد جامعه در انواع فعالیت   ؛هایامدها: پیامدها نتیجة عمل تعاملپ   -6

بهبود  هایسازی شدند و در زیرمجموعة مقوله پیامدهای بسیاری در جریان پژوهش شناسایی و مفهوم

اقتصادی  و توسعةنگی فره اعی، بهبود متغیرهای زیستی، توسعةمتغیرهای روانی، بهبود متغیرهای اجتم

 گنجانده شدند. 

های متعددی است که در آن ران دارای مفاهیم فراوان و مقولهصنعت ورزش ای ،که بحث شدگونههمان

امکان ، همة مفاهیم در صنعت ورزش ایران درحدحاضر کنند. در پژوهشهای مختلفی ایفا مینقش

شدة دوبخشی نیز شدند. یک مدل سادهبندی و خالصه های مختلف دسته شدند و در مقوله شناسایی 

خلق انواع   کنندة پدیدة صنعت ورزش ایران است. بخش اصلی صنعت ورزش ایران،ترسیم شد که توصیف

ها، رویدادها و غیره است. بخش پشتیبانی ها، رقابتها، مسابقهها، تمرینقالب بازیهای ورزشی درفعالیت

نقش  بردارند. درمجموع، ها و مفاهیم بسیاری درقولهزیرم کدامشامل هشت مقولة اصلی است که هر

 کمتری دارد؛و بخش خصوصی سهم    استهای ورزشی در ایران زیاد  نهادهای دولتی در خلق انواع فعالیت

تولید کاالها و تجهیزات   ها مانندنعت ورزش ایران فعال است و در برخی حوزه البته بخش خصوصی در ص

های ورزشی کنندگان فعالیتها مانند مشاوران و خلقولی در برخی حوزه ؛ افول استورزشی درحال 

ها بسیار مهم و فاده از مدل برای درک بهتر پدیدهاست ،که قبالً بیان شدگونه. همانرشد استدرحال
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تمام شرایط و عوامل اصلی  توانند با استفاده از این مدلضروری است و مدیران و پژوهشگران ورزشی می

های تری در موضوع مناسب  هایتصمیمهمچنین،  جا مشاهده کنند و  در صنعت ورزش ایران را یک  موجود

هایی که شود، به مفاهیم و مقولهمختلف بگیرند و اجرا کنند. به مدیران و سایر پژوهشگران توصیه می

مفاهیم و  توان بهجه بیشتری نمایند که از آن جمله میتو ،شده است کمتری ها توجهکنون به آنتا

  سازان و مراکز آموزشی اشاره کرد.های مشاوران، فرهنگهای موجود در مقولهه زیرمقول
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Abstract  
The purpose purpose of this study was to design a conceptual model of the Iranian sports 
industry. The methodology of research was of qualitative type and Grounded Theory (GT). 
The data collection tools were interviews and review of the research literature. Sampling 
method was theoretical sampling method and theoretical saturation was obtained after 
review more than 300 texts of articles, books, news agencies, websites, newspapers and 
magazines and conduct 16 interviews with sports marketing management specialists and 
senior sports officials. The data analysis methods were questions and continuous 
comparison during open, axial and selective coding steps. Eventually, a two-part model 
of the Iran's sports industry was designed after performing the research processes. In this 
model, the creation of sporting activities as the main categories and the main section and 
the eight other major categories were identified and determined as categories of support 
section which included (1) sovereignty institutions, (2) consultants, (3) educational 
centers, (4) income supporters, (5) culture makers, (6) sports facilities and places, (7) 
sports goods and facilities, and (8) media. Consultants are emerging phenomena that are 
in line with the knowledge-based economy, and the importance and volume of their 
activities are increasing day by day. Culture makers are another considerable category that 
so far, less attention has been paid to them and their responsibility in promoting the sport 
culture in the country.  
          
Keywords: Sports Industry, Creating Sports Activities, Sovereignty Institutions, 
consultants, Culture Makers. 

 

 

 
1. Email: rahimkhosromanesh@yahoo.com  

2. Email: mkhabiri@ut.ac.ir  

3. Email: khanifar@ut.ac.ir  

4. Email: e.alidoust@ut.ac.ir  

5. Email: matin@ut.ac.ir  


