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 چکیده 

  ایرانی   ورزشی  کاالهای  مصرف  تا  تولید  فرایند  سیستماتیک  تحلیل  برای  چارچوبی  با هدف ارائةاین پژوهش  

است شده  نوع    پژوهشروش    .انجام  سیستماتیک    کیفیاز  تحلیل  رویکرد  جامعبودبا  دو   ة.  شامل  آماری 

ورزشی،    بازاریابی  و  اقتصاد  ورزشی، اساتید  تولیدی  هایشرکت  کارشناسان  و  )مدیرانانسانی    ةبخش جامع

 اطالعاتی  و جامعة  (ورزشی  محصوالت  هایبازاریاب  و  بازاریابی  ورزشی، مدیران  هایفروشگاه   هایفروشنده

قابل  ةنمون.  بود تعداد  به  برمبنای اشباع نظری  آماری  و دربه و  کفایت  گیری  نمونه   ، دسترس   صورت هدفمند 

مند و  مای نظاکتابخانه  ةسند(. ابزارهای پژوهش شامل مطالع  54نفر و    22)  شدنظرخواهی  ها  از آنو    ندشد

بساختارنیمه  ةبمصاح روشیافته  از  استفاده  با  ابزار  روایی  شدرواییهای  ود.  ارزیابی  مطلوب  کیفی    سنجی 

 .شدها استفاده  بندی مفهومی برای تحلیل یافته. از روش کدگذاری و چارچوب)روایی محتوایی، ضریب کاپا(

ارائه تحلیلی  فاز  شده شامل  چارچوب  پیامد    ط، یمحشش  و  توزیع، مصرف  تولید،  بهمدیریت،    که طوریبود؛ 

کلینُ  دربرگیرندة  منظر  بین  شامل  ه  دمحیط  محیط  کارآمدالملل،  راهبردی،  مدیریت  تولید،    سازیاخلی، 

یابی مصرف خارجی و توسعه پایدار مصرف داخلی، زمینه  ةصادرات، توسعة  توزیع داخلی، توسع  یدهسازمان

صورت یک سیستم فرایندی از تولید تا مصرف )از محیط به  هومی برخاسته از چارچوب ُکدها بهمدل مف.  بود

ترسیم   به شدپیامد(    بازار  بخشیرونق  در  کنندهیینتع  عوامل  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  ، کلیطور . 

  محدود   کنندگانمصرف   فرهنگ  یا  بازاریابی  تولید،   سیستم  مانند  خاصی  حوزة  به  ایرانی  ورزشی  محصوالت

 است. ویژه راهبردی نیازمند مرحله هر و است جاری مصرف تا تولید فرایند در بلکه نیست؛

 

 .یورزش یکاالهاورزش،   صنعت  ، یورزش داتیتول ، ی ورزش یابیبازار: کلیدی واژگان
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 مقدمه 
ایرانی از لحاظ  ها در  چرا  ...   کیفیت، قیمتبیشتر موارد کاالی خارجی را به نمونة مشابه داخلی    و 

می ظرفیتترجیح  وجود  با  چرا  کشوردهند؟  در  فراوان  تولید های  موردانتظار  کیفیت  با  کاال   ،

پرسشنمی این  موا  ها شود؟  جامعة و  و  بازار  در  همواره  مشابه  پاسخ  رد  هستند.  مطرح  و  ایرانی  ها 

این   برای  زیادی  ایرانی نسبتمطرح می  ها پرسشدالیل  کاالهای    به  شود. برخی معتقدند کاالهای 

کنندگان را دلیل  آگاهی مصرفناخارجی تفاوت زیادی از لحاظ نسبت کیفیت به قیمت دارند. برخی  

دهد  ای و اسنادی نشان میعلمی، رسانه  متفاوتدانند. بررسی شواهد  ضعف بازار تولیدات ایرانی می

تنها  که ضعف ایرانی  بازار محصوالت  در  موجود  زنجیرةهای  از  مرحله  یک  یا  بُعد  یک  محصول    به 

  ،واقعاثرگذار هستند. در  که در فرایند تولید تا مصرف  وجود دارد  بلکه دالیل زیادی  ؛نیستمربوط  

باید تحلیلی جامع از  کالت کاالی ایرانی بپردازیم،  مسئلة مشبرای اینکه بهتر بتوانیم به بررسی بهتر  

 ابعاد و مراحل تولید تا مصرف محصوالت ارائه دهیم. 

با   و  متنوع  کاالهای  از  کشور  زیادمصرف  میزان  یکی  و  ،در  )ریحانی،  کاالهای  است   ،2015رزشی 

روبه(. محصوالت ورزش38 و  نوظهور  اصلی در صنعت  عنصر  بر  توانکه می  رشد ورزش هستندی  ند 

  ، 1996و همکاران،    1هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد )پیتز  ةتولید ناخالص داخلی و ارزش افزود

. صنعت ورزش در اروپا و آمریکا جزو (3  ،2007،  رشیدیو    مرز، محرم زاده، کیانمرزبه نقل از کیان

موفق    نمونةمانند نایک و آدیداس    های بزرگی د و شرکت شواقتصادی محسوب می  هفت صنعت برتر

و  شرکت تولید  بهیعتوزهای  ورزشی  محصوالت  میکنندة  یی   روندشمار  با  .  (221  ،2008،  2)فونگ 

فزایندة رشد  به  ورزش،  توجه  در  مردم  برای    مشارکت  ورزشی  تقاضا  و خدمات  شدت  به  نیزکاالها 

استدرحال لی،3)کو   افزایش  سانگ،  تیلور،  از(67؛  2012،  ونگ و    مارتینوانگر،    ،  صنعت   ،روینا؛ 

گذاری سودآور برای مشارکت بخش اقتصادی و سرمایه  د یک زمینة توسعةتوانمحصوالت ورزشی می

 خصوصی باشد. 

برای بررسی وضعیت رونق بازار محصوالت ورزشی داخلی باید تمامی ابعاد و    ، که بیان شدطورهمان

، هرکدام  کنندگانمصرفها از تولید تا مصرف را بررسی کرد. تولیدکنندگان، فروشندگان و مراحل آن

زنجیرة  حلقه از  هتأمای  ورزشی  محصوالت  به ین  که  شود  بررسی  است  الزم  و  در ستند  تفکیک 

اثرگذار   محصوالت  رونق  بر  عواملی  چه  مصرف  و  توزیع  تولید،  محصوالت هستندفازهای  تولید   .

های خارجی در داخل است.  صورت تولید بومی یا مونتاژ شرکتنوع محصوالت، به  بسته بهورزشی  
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ین محصوالت  تأم  کنندگان داخلی و خارجی در تهیة مواد اولیة تولید نقش مهمی در زنجیرةینتأم

شرکت  برعهده  توسط  محصوالت  توزیع  تودارند.  بههای  خارجی  یا  داخلی  بازار  در  صورت  لیدی 

(.  240  ،2010،  1)هالنسین و اوپرسنیکگیرد  م )با یا بدون واسطه( صورت میمستقیم یا غیرمستقی

شامل  واسطه خردهعمدهها  نمایندگان  فروشان،  و  کارگزاران  کهفروشان،  از   هستند  بزرگی   بخش 

بر این اصل استوار است توزیع است و    عنصر اصلی در حلقة. بازاریابی  دهندرا شکل میتوزیع    ةشبک

های بازار مدنظر توجه داشت و کاالی  نیازها و خواسته  به اهداف سازمانی باید بهکه برای رسیدن  

،  2نظر را بیشتر و بهتر و با کارایی بیشتری نسبت به رقبا به بازار عرضه کرد )کاتلر و آرمسترانگ مورد

فرد(  نحصربه سه روش توزیع )فشرده، انتخابی و م(. بسته به نوع بازار داخلی یا خارجی  29  ،2008

به   بستگی  این  و  دارد  وجود  مطلوب  بازار  به  دسترسی  برندموقعیت  3های استراتژ برای  دارد    یابی 

توزیع در بازار خارجی و صادرات یکی  (.  35 ، 2013، 4بروسیات ؛240 ،2010)هالنسین و اوپرسنیک، 

ابعاد مهم در صنعت ورزش کشور است از آن غفلت شده است  از  ورهای اسالمی، کش  از  برخی  .که 

که بررسی و تحلیل    هستندای برای محصوالت ورزشی ایرانی  آفریقایی و همسایه بازار بزرگ بالقوه

 تواند اطالعات مناسبی را پیش روی متولیان صنعت ورزش کشور قرار دهد. ها میآن

زنجیرة از  حلقه  آخرین  است.    حوزة مصرف  ورزشی  ورزشیمحصوالت  محصوالت  بازار مصرف    ،در 

  رةدو دیدگاه دربا  . استمطرح  بسیاری  های  پرسشو    ها ابهامفرهنگ و سبک مصرف    لةمقورمورد  د

وجود   ها درمورد خریدگیری آنتصمیم ةبه محصوالت داخلی و خارجی و نحو  کنندگاننگرش مصرف

نیاز  کنندگان محصول موردکند مصرفمی  که بیان  است  5دارد: یکی الگوی منطقی پردازش اطالعات

،  6د )بتمننکنهای شناختی ارزیابی و انتخاب میتأثیر مؤلفه دیدگاه عقالیی و تحت  براساسخود را  

دیگر123  ،1979 اطالعات  ی(.  پردازش  عاطفی  بیان  7الگوی  که  انتخاب    کندمی  است 

عواکنندگان تحتمصرف زمینتأثیر  دارد. در  قرار  نیز  عاطفی  و    ةمل  داخلی  بین محصوالت  انتخاب 

د شامل کیفیت، قیمت، میزان دسترسی، خدمات پس از فروش و  نتوانخارجی، عوامل شناختی می

 ، دنشود که سبب گرایش به محصوالت داخلی مینبودن قطعات یدکی محصوالت داخلی باشدموجو

و   هنجاری  مخالفت  مانند  عواملی  به اما  خارجی  محصوالت  خرید  با  حس  اخالقی  و  دلیل  عالقه 

جیح محصوالت داخلی به  که ممکن است باعث تر  هستندعوامل عاطفی    ةوفاداری به میهن، از دست
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کنندگان اعتقاد دارند خرید محصوالت خارجی به کاهش  که بعضی از مصرفطوری به  ؛ خارجی شوند

اقتصاد ملی کشور می  یو تأثیر  شودمی  منجر  های شغلی فرصت بر  ش به مصرف  گذارد. گرایمنفی 

که   داخلی  عنوان    نخستینکاالی  با  و  شارما،    توسط  1«گراملی  ةکنندف مصر»بار    2شین شیمپ 

های  اینکه این رویکردها در گرایش.  بگذاردعوامل شناختی نیز تأثیر  بر  تواند  ( مطرح شد، می1987)

 دارد. نیاز به تحلیل و بررسی  ،مصرف محصوالت ورزشی داخلی چگونه اثرگذار هستند

بیشتر    برای از کشور انجام  های پژوهشبه مرور    باید پژوهش    ةلئمسبررسی  شده در داخل و خارج 

ها و  سازمان  را دربارة کنندگان  ( دیدگاه مصرف2011)  3والکر و هیر  مطالعات خارجی، در    پرداخت.

در  کنندگان  ابراز کردند که توجه به دیدگاه مصرف  بررسی کردند. این پژوهشگران  نهادهای ورزشی

مناسب در بازاریابی و انطباق دیدگاه    راهبردبرداری از  خدمات، بهره  ةطراحی محصوالت و ارائ  زمینة

ارائه  و  مصرفتولیدکنندگان  دیدگاه  با  ورزشی  خدمات  راستای کنندگان  در  مهم  امری    کنندگان 

شرکت  اهداف نوع  لستهااین  تر4ی .  کوانیا،  مورد2011)  اندرسونو    ل،  ارزش  به  مشتری (  انتظار 

پرداخت   مورددر ورزشی  کردند  و    ندمحصوالت  روان بیان  عناصر  به  سوی توجه  از  مشتری  شناختی 

مصرف با  تولیدکنندگان  اقدامات  تطابق  و  همخوانی  و  و    ، کنندگانتولیدکنندگان  تولید  افزایش  به 

ورزشی محصوالت  تجزیه2016)  5یالن   .شودمی  منجر  فروش  در  مؤثر  (  عوامل  توسعدوتحلیل   ة ر 

صنعتی ورزش در میان کشورهای مشخص    ةنشان داد که مناطق اصلی در توسع  صنعت ورزش آسیا

 6باشند. همچنین تیانبه ترتیب شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ایران می  2013در سال  

( در ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر قدرت صنعت ورزشی آسیا نشان داد که بهبود سطح زندگی  2016)

یی است.  ورزش  صنعت  قدرت  وضعیت  بهبود  کلید  مطالعه2017)  لینیانو    هانگ  ،7مردم،  با (  ای 

  انجام دادند. نتایج ساختاری    معادالت  مدل  اساس  بر  ورزش  صنعت  خوشه  الگوی  تأثیر  بررسیهدف  

 ارزش محصوالت ورزشی، حمایت دولت   ةصنعت ورزش، زنجیر  ةهای مکان توسعنشان داد که مزیت

-( در مطالعه2017د. لی )نصنایع ورزشی دارة  تشکیل و توسع  یو دیگر عوامل نقش مهمی در ارتقا

تأثیرگذار   عوامل  بررسی  هدف  با  در   برای  معناداری  تفاوت  که  داد  نشان  ورزشی  تجهیزات  خرید 

 8و لیم یوجود نداشته است. چو شناختیجمعیتبندی کنندگان با توجه به گروهالگوی خرید شرکت
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تأثیرگذار    ا هدفبروش کیفی  با  ای  مطالعه(  2017) انجام مصرف کاالهای ورزشی    برتحلیل عامل 

نتایج، براساس  تناسب    دادند.  حفظ  برای  منظم  کار  به  نیاز  ورزشی،  کاالهای  خرید  اصلی  و  هدف 

تجهیزات ورزشی    ،سپس و طراحی  واقعی،   ،. همچنیناستراحتی  برای تصمیم خرید  اصلی  عامل 

 نظر است.قیمت، عملکرد و راحتی محصوالت مد ،و سپس استطراحی 

داخلی،در   روشندل  مطالعات  پژوهشی2010)  رشیدیو    شیر، جوانسحرخیز  که  ( در  دادند    نشان 

های دوم، سوم ترتیب در ردهبندی و رنگ( بهبایی محصول )بستهتنوع محصول، کیفیت محصول و زی

ایران اهمیت قرار دارند.  نژادی )و چهارم  نتیجه رسیدند که    پژوهش ( در  2011زاده و  این  به  خود 

صادقی و همکاران   ، د. در پژوهشیشوها میافزایش میزان فروش شرکتگذاری مناسب موجب  قیمت

این  2012) به  علل  (  از  یکی  که  رسیدند  در  افزایشنتیجه  و  تمایقیمت  کاهش  خرید  نتیجه  به  ل 

داخ ورزشی  تولیدکنندگان،  کاالهای  دیدگاه  از  کازیادبودن  لی  هزینهمزد  و  در  رگران  تولید  های 

  المللیبین  های نمایشگاه  در  حضور  که  دادند  نشان  (2015)  فرجیو    ، هنریکشکر.  ن استماکشور

  های آمیخته  از  درست  استفادة  نیز  و   شودمی  ورزشی  محصوالت  بازار  توسعة  موجب  ورزشی  تجهیزات

  داخلی  قراردادهای  بیستن  و  فروش  افزایش  به  ،نمایشگاه   در  ترویج  و  محصول  مکان،  قیمت،  بازاریابی

)  .انجامد می  خارجی  و داد2015ریحانی  گزارش  رقابتکه    (    ی رقابت  تیمز  جادیا  ییتنهابه  یمنابع 

طر  ندنکینم از  تنها  کارآفر  ی رقابت  یهوشمند  قیو  م  راهبردی  ی نیو  که  به    توانیاست  را  منابع 

 تبریزی قهرمانو    ، شرفیانزرندی  یوسفی  .کرد  لیتبد  یورزش  دکنندگانیتول  یبرا  پذیریرقابت  تیمز

کاالهای    تولید  راه  سر  پذیری موجود برموانع رقابت  به  توجه  ( در پژوهشی گزارش کردند با2016)

  خصوصی  بخش  همکاری   با  کشور  گذارانسیاست،  بخشی، فرابخشی داخلی و خارجی(ورزشی )میان

اقتصاد  رفع  با  و  کنند  فراهم  گذاریسرمایه  و  تولید  فرایند  بهبود  را برای  الزم  شرایط  موانع موجود، 

  ( نشان دادند که عواملی 2016)  ظهرابیو    ، نامدار جوینی، جمشیدیاندرینی   .کنندتر  کشور را فعال

  نقلوحمل و  توزیع هایزیرساخت   توسعة و بازارسنجی انسانی،  نیروی  مهارت و  تخصص افزایش مانند 

  کاهش  موجب  و  دندار  ورزشی  کاالهای  توزیع  ارتباطی  شبکة  کارایی  بر  سزاییب  نقش  ورزشی  کاالهای

پژوهش  .  شوندمی  ورزشی  کاالهای  پخش   و   توزیع  ارتباطی  شبکة  کیفیت  افزایش  و   هزینه نتایج 

زرندیشریفیان یوسفی  تبریزیو    ،  که2016)  قهرمان  بود  این  از  حاکی    بخشیدرون   موانع  بین  ( 

  داشت؛   وجود  داریمعنا  تفاوت  ایران  ورزش  صنعت  تولیدی   بخش  در  خارجی  کاالهای   با   پذیریرقابت

  ، نوراییمحمدی  .مانع قلمداد شدند کیفیت کمترین عامل  و مانع  سرمایه بیشترین عامل  کهایگونه به

دادند 2016)  شریفیانو   نشان  ریسک  که   (  همچون    کاالی  ویژگی   خرید،   فرایند   خرید،   عواملی 

  خرید   توسعة  بر  معناداری  تأثیر  فناوری،  و   خرید   از  مشتریان  ادراک  مشتریان،   های ویژگی  ورزشی،

منصوری  .دارند  ورزشی  کاالهای  اینترنتی پژوهش  بروجردیبراساس  صادقی  (، 2017)  ایزدیو    ، 
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ها  شاخص ترین مهم فروش،  مکان  و گردشگری-تفریحی اجتماعی،  بودن، برند اقتصادی،  دابعا یبترتبه

در    . هستندخارجی نسبت به کاالهای ورزشی داخلی    دوم دست  ورزشی  کاالهای  خرید  ترجیح  برای

دیگر، مدیریمنصوری  پژوهشی  نشان2018)  ایزدیو    ،    فروش،   میزان  افزایش  برای  که  دادند  ( 

 مناسب  و   مطبوع  فضای   در کنار   شدهارائه  کاالی  مناسب   کیفیت  توانایی،   و  مهارت  فروشنده،   صداقت

 . باشند  فروشندگانمدنظر   اصلی نا رکا باید  فروش در حین فروشگاه 

(، سیستم تجارت 64  ،2015تأمین منابع )ریحانی،  عواملی مانند  دهد که  نشان می  هاپژوهشمرور  

( در 62  ، 2017ارآفرینی ورزشی )فرهمندمهر،  اکوسیستم ک  ( و54،  2016،  زادهیمی رح الکترونیک )

ها ابعاد و مراحل هش، تاکنون در پژوکلیصورت اما به  ،توجهی دارند  درخوررونق صنعت ورزش نقش  

  است؛   نشدهبررسی    محصوالت ورزشی ایرانی  خصوصبهتولید تا مصرف محصوالت ورزشی    گوناگون

است حالی  در  اطالعات    که  این  فرایندجامع  کسب  این  ورزش  از  صنعت  در  مصرف  تا  بهتولید   ،  

تولید، توزیع و مصرف چه بازیگرانی   نیاز دارد. اینکه در حوزةبررسی و تحلیل سیستمی و راهبردی  

عوامل   و  دارند  بخشد  مؤثرنقش  این  رونق  این  کدامر  بازار  از  مقدمهاها  یک  ند،  ترسیم  برای  ای 

تکمیل دانش موجود  محورهای تحلیل، ندکردنمنظام برای ،راستادراین. استچارچوب تحلیل جامع 

مدیریت مراحل و فرایند تولید تا    ،ترصورت کاربردیصنعت تولید محصوالت ورزشی و به  ةدر زمین

ورزشی کاالهای  مطالعه  ،مصرف  ابتدا  دارد  اکتشافی    ایضرورت  رویکرد  با  شود؛  کیفی  انجام 

ساختار مراحل تولید تا مصرف  بندی ابعاد و  و چارچوبشناسایی    با هدف   این پژوهش   اساس،براین

 .انجام شده استسیستم  این سازییک الگوی راهنما برای کارآمد و ارائةزشی کاالهای ور

 

 پژوهش  یشناسروش
توسع  این مطالعهموضوع   فرایند  مفهومی  استکاال   ةتدوین چارچوب  ایرانی  بنابراین،های ورزشی    ؛ 

از    و  فرایندی   راهبرد،  حیثسیستماتیک، از    ،ساختار تحلیلی لحاظ  کیفی، از    ،از نظر نوع  پژوهش این  

کهکاربردی    ، نظر هدف مطالعبه  است  )شرکت  ةصورت  تولموردی  ورزشی   دةدکننیهای  محصوالت 

این  انجام شده استایران(   وب چارچانجام شده است.    1397تا    1396زمانی  ة  در محدود  مطالعه. 

از منابع علمی و    کنندهیین تع  یها بندی مؤلفه بر اکتشاف و چارچوبشناسی این پژوهش مبتنیروش

  ة جامعآماری شامل    ة جامعبود.  بر روش داده بنیاد(  صورت سیستماتیک )مبتنیبهنظر  افراد صاحب

( اساتید  تولیدی  هایشرکت  کارشناسان  و  مدیرانانسانی  ورزشی،    بازاریابی   و   اقتصاد  ورزشی، 

مدیران  هایفروشگاه  های فروشنده جامع(  ورزشی  محصوالت  هایبازاریاب  و   بازاریابی   ورزشی،   ة و 

و کت اسنادی  علمی،  )منابع  نمونابخانهاطالعاتی  بود.  و در  ةای(  به صورت هدفمند  دسترس    آماری 

 نظرخواهی شد. ها از آنو  ندشد انتخاب
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 آماری پژوهش ةمشخصات نمون -1جدول 

 نمونه  گیری نمونه شدهگروه مطالعه نوع جامعه 

ة  جامع 

 انسانی 

های  مدیران و کارشناسان شرکت

 تولیدی ورزشی
 نفر  6 دسترس  هدفمند و در

 نفر  22
 نفر  5 دسترس  هدفمند و در بازاریابی ورزشی   اقتصاد و  اساتید

 نفر  5 دسترس  هدفمند و در های ورزشی های فروشگاهفروشنده

های  مدیران بازاریابی و بازاریاب

 محصوالت ورزشی 
 نفر  6 دسترس  هدفمند و در

جامعة  

 اطالعاتی

ای  منابع کتابخانه

 و علمی

 مقاله 
  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  29

39 

 نسخه 

54 

 نسخه 

 کتاب 
  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  5

 نامه پایان
  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  5

ها و اسناد  گزارش

 اجرایی 

  سند  و نامهآئین

 راهبردی

  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  4

8 

برنامه و   گزارش  نسخه 

 سالنامه 

  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  4

منابع و آرشیوهای  

 ای رسانه 

های  دیدگاه

 ای رسانه 

  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  3

7 

 نسخه 
 ای نقد رسانه

  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  2

 ای مقاالت رسانه
  و قضاوتی نوع   از  نظری

 هدفمند 
 نسخه  2

 

دعوتة  نمون سابقآماری  مانند  معیارهایی  براساس  مصاحبه  به  متناسب   ایحرفهة  شده  تخصص  و 

 43/41میانگین سنی    با   آماری دارای جنسیت مرد  ةنظرخواهی شدند. نمونها  از آنو  شدند  گزینش  

)مقاله،    ایپژوهش شامل مطالعه کتابخانه  هایابزارسال بودند.    18/21ورزشی  -شغلی   ةسابقو    سال

پایان راهبرکتاب،  سند  جامعةنامه،  زمینة  در   )... و  برنامه  گزارش  مصاحب  اطالعاتی   دی،   ةو 

پرسشنیمه  )چارچوب  پرسشساختاریافته  با  بازنامه  جامعة    پاسخ( نامة  زمینة  بود.  انسانی  در 

 نیز حقوقی و    و  علمی  معتبر  هاینسخه  ای با انتخابکتابخانه  در بخش مطالعةروایی ابزار    ،همچنین

  شده   ، چارچوب شناسایینهایتشد. درید  أیتمتخصصان    دیدگاه  از  ، رونوشت  صوری  و  محتوایی  روایی

  ها ازبرای تحلیل یافته  ارزیابی شد. و مطلوب    شد  کنترل  کدگذار  اساتید  بین  توافق  ضریب  براساس
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شده  شناسایی  یهابندی مؤلفه برای دسته  )کدگذاری باز، گزینشی و موضوعی(   سه مرحله کدگذاری

کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجام شد.  .  (شد )شکل شمارة یکاستفاده  

روابط شناسایی براساس  نیز  پژوهش  ترسیم مفهومی  _ صورت یک چارچوب سیستمی  بهشده  مدل 

یافتهشد تحلیل  روش.  طریق  از  چارچوبها  برهای  مفهومی  کدگذاری  و  تحلیل بندی  مبنای 

 .انجام شدسیستماتیک 

 

 
 پژوهش در شده ی شناسایی هامؤلفهبندی مراحل کدگذاری و دسته -1شکل 

 ( 112 ، 2010فرد و اسالمی، )دانایی
 

 

اساس شده، از روش توافق بین دو کدگذار برکدگذاری انجامافزایش اطمینان از کیفیت و دقتبرای  

باشد،  بیشتر    7/0که ضریب کاپا در شرایط معناداری از  درصورتی   د.استفاده ش  1ضریب کاپای کوهن 

  : اول، دو رویکرد اصلی وجود دارددر استفاده از این روش  بیانگر توافق میان کدگذاران خواهد بود.

تعداد مشخصی کد  باید  اینکه    اینکه کدگذار دوم  اختصاص دهد. دوم  به هر طبقه  کدگذار دوم  را 

 001/0داری  با معنا  816/0محاسبه، ضریب کاپا حدود    اساس بر  .را انجام دهد این کار    ملزم نیست

 است. پژوهش این برای کاپا بودن ضریبآمد که بیانگر مطلوب دستبه

 

 نتایج 
یافتهتحلاساس  بر مؤثر  یل  عوامل  پژوهش،  توسعدهای  چارچوب  ةر  ایرانی  ورزشی  بندی  محصوالت 

  شمارة دو صورت جدول  به  ها آن  ی هامشخصات مربوط به منظرهای چارچوب و ابعاد و مؤلفه  شدند. 

 .است

 
 

 
1. Cohen’s Kappa Value 
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منابع و  ها در همراه میزان تکرار آنشده بهشناسایی یهابندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب -2جدول  

 هامصاحبه

 3کد 

 )منظر( 

 2کد 

 )ابعاد( 
 ها( )مؤلفه 1کد 

 تکرار در 

منابع علمی  

 و اجرایی

 تکرار

در  

 مصاحبه

ط
حی

م
 

ن
بی

ل 
مل

ال
 

ی
جار

ت
- 

ی 
اد

ص
اقت

 

 11 6 المللی میزان حضور برندهای ایرانی در بازارهای ورزشی بین
-المللی از بخشمیزان حمایت مراجع و نهادهای ورزشی بین

 فیفا، فیبا و ...( ،مثال  برایمرتبط با ورزش در ایران )های 
4 8 

برندها و شرکت توجه  بینمیزان  بازار  های ورزشی  به  المللی 
 ورزش ایران 

9 7 

 6 4 میزان پوشش اخبار ورزشی ایران در سطح جهان 
 11 7 المللی در ایران سطح پوشش اخبار ورزشی بین

ی
اس

سی
ی   -

ماع
جت

ا
 

مراجع   نماینده  فعالیتوضعیت   و  بین  نهادها  المللی  ورزشی 
 ها( ملی المپیک و فدراسیون در کشور )کمیتة 

2 8 

 6 8 کشور  ه ورزش در دیپلماسی و سیاست خارجة جایگا

 4 1 شدن ورزش در ایران جهانی دامنة

ط
حی

م
 

ی 
خل

دا
 

ی 
اس

سی
 

 7 12 ورزش نگرش دولتمردان به مقولة 
 9 11 های کالن کشور اسناد و برنامهجایگاه ورزش در 

 6 8 میزان مالکیت دولت در بخش ورزش 
 5 1 و ... جایگاه ورزش در سیاست مانند انتخابات، امور خارجه 

ی
اد

ص
اقت

 

هزینة و    میزان  خانوارها  مصرف  و  خرید  سبد  در  ورزش 
 نهادها 

14 11 

 13 7 نقش ورزش در رشد اقتصادی کشور 
 8 6 ورزش  یافتة دولت به توسعةهای تخصیصحمایتمنابع و  

 10 9 زایی بخش ورزش میزان اشتغال

ی
لم

ع
 

در  به پژوهشی  و  علمی  تولیدات  تولید    راستای کارگیری 
 کاالهای ورزشی 

5 6 

 9 7 جایگاه ورزش در دستاوردهای علمی و فناوری کشور 
 7 10 پرورش وجایگاه ورزش در نظام آموزش

 5 6 جایگاه ورزش در نظام آموزش عالی 
 5 2 جایگاه فناوری اطالعات و سیستم ارتباطات در ورزش 

ی
ماع

جت
ا

- ی
نگ

ره
ف

 

 6 8 جایگاه ورزش در مبانی فرهنگی و دینی کشور 
 13 9 ها و نمادهای جامعه جایگاه ورزش در بین ارزش

 11 10 ها و ارتباطات اجتماعیجایگاه ورزش در گفتمان
 6 13 جایگاه ورزش در سبک زندگی و فراغت مردم
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ها در منابع و همراه میزان تکرار آنشده بهشناسایی یهابندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب  -2جدول ادامة 

 هامصاحبه

 3کد 
 )منظر( 

 2کد 
 )ابعاد( 

 ها( )مؤلفه 1کد 
 تکرار در 

منابع علمی  
 و اجرایی

 تکرار
در  

 مصاحبه

ت 
ری

دی
م

ی 
رد

هب
را

 

ت
اس

سی
ی 

ذار
گ

 

ریزی اقتصادی دولتی برای صنعت  گذاری و برنامه سیاست   نحوة 
 ورزش در بخش تولید کاالهای ایرانی 

6 7 

میان ساختارهای  و  نهادها  هماهنگتوسعة  در  بخشی  کننده 
 صنعت ورزش 

3 6 

  های ورزشی در توسعة ار بین سازمان تقسیم کار و تفویض اختی
 ورزش 

5 6 

منظور مشارکت در  های غیرورزشی بهتعریف نقش برای سازمان
 ورزش  توسعة

4 9 

ی
ایت

حم
 

های  از سازمانهای دولتی  سازمانحمایت مدیریتی و اطالعاتی  
 ورزشی  

11 9 

 7 5 ها حسب اولویتتخصیص بودجه و منابع دولتی بر
 8 9 اعطای تسهیالت حمایتی برای مراکز ورزشی با انتفاع عمومی 

دولتی  جلوگیری   غیرضروری  نهادهای  کاالهای  واردات  از 
 ورزشی  

4 5 

رهای  کاوهای اقتصادی برای کسبهای مالیاتی و مشوقمعافیت
 ورزش  مرتبط با تولید کاال در حوزة

9 8 

ی 
یاب

رز
و ا

ت 
ظار

ن
 

 4 3 و حقوقی در ورزش  های اقتصادی حقیقیدهی فعالیتسازمان
 5 4 ورزشی کاالهای  تولید با   مرتبط مالیاتی بخش  ارزیابی  و نظارت

 7 6 نظارت و حسابرسی مالی بر نظام ورزش )شفافیت مالی( 

مناقصه صحیح  برگزاری  بر  مزایدهنظارت  و  در  ها  دولتی  های 
 ورزش 

12 10 

 9 11 سیستم نظارت الکترونیک در بخش ورزش   توسعة

رآم
کا

ی 
ساز

د
 

ید 
تول

 

ن
می

تأ
 

اولیه توسط شرکتکارگیری روشبه تأمین مواد  -های مناسب 
 های تولیدی 

8 12 

شرکت با  ارتباط  ورزشی  کاالهای  تولیدکننده  های 
 کنندگان مواد اولیه تأمین

11 9 

 8 11 میزان نیاز به مواد اولیه خارجی )واردات مواد اولیه( 

 6 8 مونتاژ برخی از محصوالت ورزشی برندهای جهانی 

ی 
اح

طر
 

 7 11 طراحی محصوالت با استفاده از دانش و فناوری روز 

طراحی محصوالت با توجه به نیازها و عالیق بازار هدف داخلی  
 و خارجی

11 9 

طراحی  بهره در  ایرانی  ورزشی  و  فرهنگی  نمادهای  از  گیری 
 محصوالت 

9 4 

 5 9 توجه به اصول برندسازی در طراحی محصوالت 
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ها در منابع و همراه میزان تکرار آنشده بهشناسایی یهابندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب  -2جدول ادامة 

 هامصاحبه

 3کد 

 )منظر( 

 2کد 

 )ابعاد( 
 ها( )مؤلفه 1کد 

 تکرار در 

منابع علمی  

 و اجرایی

 تکرار

در  

 مصاحبه

ی 
ساز

مد
ارآ

ک
 

ید 
تول

 

ید
تول

 

 6 5 محصول های روز در خط تولید گیری از فناوریبهره

 5 8 کارگیری متخصصان داخلی و خارجی در تولید به

 8 10 خارجی  بازارهای   با پذیررقابت  و متناسب محصوالت تولید

به   نسبت  بازدهی کار  تولید از لحاظ  مدیریت مناسب فرایند 

 منابع 
8 6 

ی 
ساز

مد
ارآ

ک
 

یع 
وز

ت
 

ی 
خل

دا
 

ی 
یاب

زار
با

 

 7 9 سیما ورزشی صداوهای هایی مانند برنامهکمکِ رسانه

  ورزشی   کاالهای  با   مرتبط  برای تبلیغات  کمتر   دریافت هزینة 

 ملی  رسانه در
13 10 

  در   ویژهبه  بازاریابی  برای  هاسایتوب  و  مجازی  فضای  نقش

 توزیع  راستای
6 4 

 8 9 تأکید بر رعایت حقوق مالکیت فکری معنوی تولیدکنندگان 

 7 10 های تولیدی داخلی برند شرکتحمایت قانونی و حقوقی از  

 10 7 های بازاریابی و تبلیغات کارگیری انواع روشبه

 6 10 کارگیری تیم بازاریابی و تدوین برنامه بازاریابی به
ی 

گان
زر

با
 

 5 6 ایجاد سیستم توزیع استانی محصوالت ورزشی 

 5 3 توزیع کاالهای ورزشی  ای در حوزة های زنجیره نقش فروشگاه

 7 6 های ورزشی فروشیتوسعة سیستم خرده

 10 8 نقل محصوالت وهای حملکاهش هزینه

 4 9 ها میزان فعالیت نمایندگی

ش 
رو

ف
 

 7 4 بندی مناسب محصوالت متناسب با بازار داخلی بسته

 4 9 گذاری مناسب و متناسب با بازار داخلیقیمت

 7 9 توزیع مناسب در بازار داخلی عرضه و 

 8 11 خدمات پس از فروش   ارائة

عة
وس

ت
  

ت 
درا

صا
 

ن
 بی

ی
یاب

زار
با

ل 
مل

ال
 

 9 13 المللی و ایرانی های ورزشی بینگیری از رسانهبهره

 6 5 المللی رعایت استانداردهای بازاریابی بین

 10 4 های بازاریابی و تبلیغات کارگیری انواع روشبه

 7 8 بازاریابی   یری تیم بازاریابی و تدوین برنامةکارگبه

لزوم توجه به کیفیت و استاندارد محصوالت تولیدی منطبق  

 المللی بر بازار بین 
4 5 
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ها در منابع و همراه میزان تکرار آنشده بهشناسایی یهابندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب  -2جدول ادامة 

 هامصاحبه

 3کد 

 )منظر( 

 2کد 

 )ابعاد( 
 ها( )مؤلفه 1کد 

 تکرار در 

منابع علمی  

 و اجرایی

 تکرار

در  

 مصاحبه

عة
وس

ت
  

ت 
درا

صا
 

ن
 بی

ی
گان

زر
با

ل 
مل

ال
 

 7 12 قوانین گمرکی کشورهای بازار هدف 

 8 13 های ورزشیقابلیت صادرات توسط شرکت

 6 7 ونقل محصوالت به خارج از کشور های حملهزینه

ها تولیدات ایرانی در خارج از  نحوة فعالیت نمایندگیمیزان و  

 کشور 
15 8 

ی 
رج

خا
ش 

رو
ف

 

 6 7 بندی مناسب محصوالت متناسب با بازار خارجی هدف بسته

 10 5 گذاری مناسب محصوالت متناسب با بازار خارجی هدف قیمت

 7 10 عرضه و توزیع مناسب محصول در بازار خارجی هدف 

 5 6 خدمات پس از فروش ارائة  

عة
وس

ت
 

ف
صر

م
 

ی
خل

دا
 

تار 
رف

ف 
صر

م
 

 6 9 هدف  ن مدگرایی مشتریان داخلی در جامعةمیزا

 10 11 ترجیحات مصرف در بین مشتریان داخلی

 6 8 عالقه به خرید و لذت از آن 

 8 11 توجه به انتظارات مشتریان داخلی از محصول
ی

ها
گو

ال
 

ید 
خر

 
 5 7 معیارهای انتخاب محصول مشتریان داخلی کارگیری به

 11 12 و ...( در مشتریان داخلی  الگوهای رایج خرید )اینترنتی

 6 15 قابلیت دسترسی مشتریان داخلی به محصوالت 

،  ی اینترنتیجستجومورد محصول ) نحوة کسب اطالعات در

 جو و ...(وپرس
9 7 

نه
می

ز
ی

یاب
 

ف 
صر

م
 

ی 
رج

خا
 

تار 
رف

ف 
صر

م
 

 5 8 هدف مدگرایی مشتریان خارجی در جامعة

 6 7 ترجیحات مصرف در بین مشتریان خارجی

 5 11 عالقه به خرید و لذت از آن 

 11 13 انتظارات مشتریان خارجی از محصول 

ی
ها

گو
ال

 

ید 
خر

 

 10 12 معیارهای انتخاب محصول توسط مشتریان خارجی 

 5 9 ...( در مشتریان خارجی و  الگوهای رایج خرید )اینترنتی

 8 6 قابلیت دسترسی مشتریان خارجی به محصوالت 

،  جستجوی اینترنتیمورد محصول ) ب اطالعات درکس نحوة 

 جو و ...(وپرس
7 10 
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ها در منابع و همراه میزان تکرار آنشده بهشناسایی یهابندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب  -2جدول ادامة 

 هامصاحبه

 3کد 

 )منظر( 
 ها( )مؤلفه 1کد 

 تکرار در 

منابع علمی  

 و اجرایی

 تکرار

در  

 مصاحبه

عه
وس

ت
 

دار 
پای

 
ت

وال
ص

مح
 

ی
زش

ور
  

ی 
ران

ای
 

 12 11 ارتقای برند محصوالت ورزشی ایرانی در داخل و خارج 

 6 7 سازی مصرف محصوالت ورزشی ایرانی در جامعه فرهنگ

 7 9 زیست کشور محیطت ورزشی سازگار با اقلیم و تولید محصوال 

 9 8 تولید محصوالت ورزشی متناسب با سطوح نیازها و عالیق جامعه 

شرکترقابت  کردننهادینه در  در  پذیری  ورزشی  تولیدی  های 

 کشور 
5 4 

 8 7 مدیریت صنعت و بازار محصوالت ورزشی داخلی  کارآمدسازی 

 

  استحاضر شامل شش فاز محیط، مدیریت، تولید، توزیع، مصرف و پیامد  پژوهش چارچوب مفهومی 

به خود   ابعاد مختص  این فازها داری منظرها و  از  . فاز محیط شامل دو محیط هستندکه هرکدام 

)بین تجاریالمللی  بُعد  )اجتماعی-سیاسی و    اقتصادی-دو  داخلی  محیط  و  بُعد (  ،  سیاسی  چهار 

حمایت و  ،  گذاریسیاست)  مدیریت راهبردی. فاز مدیریت شامل  است (  علمیو    اجتماعی،  اقتصادی

ارزیابیو    پشتیبانی و  شامل  .  است  (نظارت  تولید   (تولیدو    طراحی،  تأمین)  تولید  سازیکارآمدفاز 

صادرات    ( و توسعةفروشو    بازرگانی ،  بازاریابیدهی توزیع داخلی ). فاز توزیع از دو منظر ساماناست

فاز مصرف از دو منظر  است.    شده( بررسی  خارجی  فروشو    المللبین  بازرگانی ،  المللبین  بازاریابی )

داخلی  ةتوسع مصرف)  مصرف  خریدو    رفتار  و  الگوی  خارجیزمینه(  مصرف  مصرف)  یابی   رفتار 

پایدار کاالهای ورزشی    ةتوسع  ،در فاز نهاییاست.    شدهالمللی( تحلیل  بین  الگوی خریدو  المللی  بین

و    هایپیامدعنوان  به تا مصرف کاالهای ورزشی  تولید  بعد مستقل درسیستم  نظر گرفته شده  یک 

ماهیت    است. ورزشی  محصوالت  مصرف  تا  تولید  سیستم  در  پیامد  تا  محیط  منظرهای  تحلیل 

  شمارة دو   صورت شکلو برآیند تعامل بین متغیرهای به  اثرگذاری بین عوامل  برایفرایندی دارد و  

 مشخص شده است.
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 کاالهای ورزشی ایرانی  ةچارچوب مفهومی فرایند توسع  -2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه 
پژوهش   توسعشنبا هدف  این  فرایند  مفهومی  چارچوب  ایرانی    ةاسایی  ورزشی  .  انجام شدکاالهای 

 ة ابعاد و فرایندهای موجود در توسعة هماین پژوهش بررسی نسبتاً جامع   در های مهم یکی از نوآوری

تبیین یک چا ایرانی است. در این پژوهش به شناسایی و  بر  رچوب علمی و مبتنیکاالهای ورزشی 

از پیمایش کیفی در قالب  مؤلفه  ،راستای و کیفی اقدام شد. درهمینهای کمّداده شش  های حاصل 

 محیط، مدیریت، تولید، توزیع، مصرف و پیامد بود. فاز یعنی 

بین محیط  و  ملی  محیط  منظر  دو  شامل  محیط  تحلیلفاز  ابعاد  است.  منظرها  شدنی المللی  ی  در 

مقو سه  شامل  بها  لةمحیط  اقتصادی  و  اجتماعی  ورزشی،  خارجی صلی  و  داخلی  محیط  تفکیک 

 یک اکوسیستم و پیشایند است.   مثابةیرانی بود. در این پژوهش، محیط بهصنعت محصوالت ورزشی ا

فرهمندمهر،    ها پژوهشبرخی   ارزیابی  در صنعت ورزش  را  نقش محیط  (  2017)مانند  پویا  و  فعال 

پژوهشکرده برخی  و  شهری،  اند  آقائی  )مانند  نیز  ریحانی،  2014ها  به آ(  2015؛  را  یک ن  عنوان 

اص ندادهمتغیر  قرار  مدنظر  فعال  و  بیناند.  لی  محیط  طرح  المللیدر  سوی  مسائل  از  شده 

شد و هرکدام از  بندی  « طبقهاجتماعی-سیاسی « و »اقتصادی-تجاری»دو بُعد  شوندگان در  مصاحبه 

تمامی عواملی که  شود.  پرداخته می  هاکه در ادامه به آن  ند هایی بودنیز شامل زیرمجموعه  ابعاداین  

توان می  ،روینازدارند؛ ابر تمام یا بخشی از سازمان اثر بالقوه  ،  خارج از مرز سازمان وجود دارند  در

بین محیط  که  احسانی،زادهیمعظ ) المللی  گفت  کوزه  کردنایج   ،  تواند  می(  190  ، 2014،  چیانو 

شرکتبه بر  نیز  مستقیم  بگذارد.صورت  اثر  تولیدی  مشارکت  ،یگردازسوی  های  نظر  در  کنندگااز  ن 

تولیدکنندمصاحبه، شرکت بازارهای    ةهای  در  بتوانند  نیازمند شرایطی هستند که  کاالهای ورزشی 
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صورتی محقق خواهد شد که نهادها و مراجع دولتی و    دراین امر  و    یابندالمللی حضور  بین  ورزشی

احسانی، کردنایج   زاده یمعظ) کنندی ایران حمایت  بازار ورزش گوناگونای هخصوصی ورزشی از بخش

در ایران از دیگر المللی  های ورزشی بینمیزان پوشش رسانه  ،. همچنین(200  ،2014،  چیانو کوزه

  از سویی، المللی شود. در محیط بین  شدن برندهای ایرانیتواند باعث مطرحعوامل مهمی است که می

ب ارتباطات  گسترش  و  سیاسی  کشورهای  المللیینروابط  و  ایران  عاملی  می  گوناگون  بین  تواند 

در  کمک ب  راستایکننده  بازارهای  گسترش  و  تولی  المللیینرشد  ورزشی  برای  کاالهای  دکنندگان 

کشور    ةه ورزش در دیپلماسی و سیاست خارجدر مصاحبه، جایگا   گان کنندکه شرکتطوری باشد؛ به

له مواردی برای جمالمللی در کشور را ازورزشی بین  نهادها و مراجع  ةنمایند   وضعیت فعالیتنیز  و  

دهندگان به این  پاسخ،  محیط داخلیبررسی    برای  .اند کردهای و جهانی مطرح  منطقه  کسب بازارهای

رشد و  راستای    عنوان محرکی درتوانند بهاملی در محیط داخلی میعودادند که چه  می  پاسخسؤال  

مصرف  ةتوسع تا  تولید  ورزشی    فازهای  تجهیزات  و  نظر  کمککاالها  از  باشند؟  کننده 

بُعد  ، شوندگانمصاحبه  چهار  شامل  داخلی  »سیاسی»  محیط  »اقتصادی«،  » اجتماعی«،  و  «  علمی« 

مقولآنان معتقد    ،همچنین.  است به  دولتمردان  نگرش  که  در    ةبودند  مالکیت دولت  میزان  ورزش، 

بستری مناسب د  نتوانمی...  مانند انتخابات، امور خارجه و  بخش ورزش و جایگاه ورزش در سیاست  

در   سیاسی  رونق  باشدبرای  ورزشی  تجهیزات  و  کاال  استیونسون طوری به  ؛بازار  و  لنداستورم   1که 

خط2001) مرتبط،  مقررات  و  قوانین  چون  عواملی  مامشی(  اداری،    کردنسادهلیاتی،  های  مراحل 

مالی کسب  حمایت  توسعة  و  تسهیل  در  را  وام  اعطای  جدید  و  بخش  می  مؤثروکارهای  در  دانند. 

ورزش در سبد خرید و مصرف خانوارها  ة  شوندگان معتقد بودند میزان هزینبرخی از مصاحبهدیگری  

اقتصاد  ة توسعدولت به    ةیافتهای تخصیص ی کشور، منابع و حمایتو نهادها، نقش ورزش در رشد 

های  ادی در شرکتاقتصد باعث شکوفایی و رونق  نتوانبخش ورزش، می  ییزاورزش و میزان اشتغال

ورزشی شو نظرها می  ،روینازا  ؛ ندتولیدی  این  که  با    توان گفت  می   های نظریهمطابق  باشد.  رفتاری 

وکار  د کسبوب اقتصادی در فرایند ایجاهای حمایتی دولتی، شرایط مطلسیاست  اساس این نظریةبر

)استادزاده،   هستند  از    ،2003اثرگذار  نقل  کوزه  ،زادهیمعظبه  و  کردنایج    ،2014،  چیاناحسانی، 

اینکه ما   بیان کردند شوندگان اما در بخش دیگری با عنوان عوامل اجتماعی، برخی از مصاحبه  ،(192

با استفاده از گنجاندن ورزش در مبانی    ریم بستری اجتماعی است تا بتوانای داتوسعهحالدرة  جامع

ارزشفرهنگ جامعهی،  نمادهای  و  ورزش  ،  ها  گفتمانرا  جایگاه  اجتماعی  ،هادر  بک س  ، ارتباطات 

ایجاد ک مردم  فراغت  و  مشارکت    رد زندگی  میزان  طریق  این  از  و  تا  یابد  افزایش  بدنی  فعالیت  در 

کارهای  وسبب رونق در کسب  ،عبارتیهای ورزشی نیز افزایش یابد و بهکاالمیزان مصرف    ،نتیجهدر

 
1. Lundstrom & Stevenson 
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تواند از  نباید و نمیدهندگان، ورزش نهادی اجتماعی است که ورزشی شود. از نظر این دسته از پاسخ

بخشدیگ بماندر  دور  اجتماع  کشوررشد    ،روینا  از  ؛ های  فرهنگی  و  اقتصادی  رشد    سیاسی،  به 

نیز  وکسب ورزشی  دیمنجر  کارهای  بخش  در  شد.  مصاحبهخواهد  کردند گری  اذعان    شوندگان 

صنعدرصورتی  بین  ارتباط  به-تکه  شود،    صورتجامعه  برقرار  نیازهای  تومیمطلوبی  را ان  بازار 

کاالهای  کردشناسایی   خواسته  ی و  به  توجه  عرضه  با  بازار  به  مشتریان  دیگرکرد.  های  با  ،  از طرفی 

با توجه به را  کیفیت  توان کاالهای متنوع و بانوین میهای  علمی و فناوری  یاستفاده از دستاوردها

تولید  هخواسته و  طراحی  مشتریان  خا  کردای  مشابه  محصوالت  با  بتوانند  کنند؛  که  رقابت  رجی 

منظور افزایش  گیری از فناوری تولید بهدر راستای رونق تولید، افزایش کیفیت کاالها و بهره  ،بنابراین

های توسعه و بخش  ،بنابراین  دهند؛توانند انجام  میاقدامات مهمی    یانبنهای دانشوری، شرکتبهره

 ها باید فعال شود. در تمامی صنایع و شرکت  قتحقی

فاز مدیریت مشتمل بر مدیریت راهبردی )میان بخشی و فرابخشی( صنعت تولیدات ورزشی کشور  

بخشی شود. با توجه به اینکه موانع درونمیاری، پشتیبانی و ارزیابی  گذابعاد سیاستشامل  و    است

مربوطتولبه   و میهستند،    یدکننده  )داخلی  فرابخشی  موانع  درونی همچون  عوامل  این  توان گفت 

یوسفی زرندی و قهرمان    ،ذارند )شریفیانگیر میتأثپذیری بازار کاالهای ورزشی  خارجی( بر رقابت

از68،  2016،  تبریزی متغیر در مدل    ،رواین(؛  این  به سیاست  اساسبرمبنای  بازار نیاز  تنظیم  های 

متخصصان،که  طوری به  است؛ دید  و  سیاست  ةنحو  از  اقتصادی  برنامهگذاری  توسعریزی   ة دولتی، 

میان ساختارهای  و  هماهنگنهادها  میبخشی  ورزش  صنعت  در  رونق  نتوانکننده  و  رشد  در  د 

که    کردند( گزارش 2010مندعلیزاده و هنری ) ،در این زمینه ها ورزشی مؤثر باشند.اقتصادی شرکت

اخلی در صنعت  زایی و افزایش تولید ناخالص دگذاری در تولید کاالهای ورزشی باعث اشتغالسرمایه

توان گفت می  ،همچنین  شود.این امر سبب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می  و  شودورزش می

بین اختیار  تفویض  و  کار  سازمانتقسیم  برای  نقش  تعریف  و  غیرورزشی  سازمانی   منظور به های 

کار در  وکسب  ةرشد و توسع  راستای  در عنوان عواملی  تواند بهمی  ،صنعت ورزش  ةمشارکت در توسع

کننده در این  تخصصان مشارکت ، از نظر مدیگرسوی از.  باشدهای تولیدکننده کاالهای ورزشی  شرکت

سازمان،  پژوهش از  اطالعاتی  و  مدیریتی  ورزشحمایت  دولتی  های  منابع  و  بودجه  تخصیص  ی، 

اولویتبر انتفاع  حسب  با  ورزشی  مراکز  برای  حمایتی  تسهیالت  اعطای  معافیتها،  و  های  عمومی 

مایتی باشند که  عواملی حد  نتوانورزش می ة  وکارهای حوزهای اقتصادی برای کسباتی و مشوق مالی

افزایش  موجب  ، معرفی این برندها به جامعه هنتیجپا حمایت کنند و در  وکارهای نوتوانند از کسبمی

  نکردن حمایتتوان گفت که  یافته میدر تبیین این    سرعت رشد در کسب و کارهای ورزشی شوند.

نبود  توسعة  برای  مناسب  تسهیالتندادن  تخصیص   جملهاز  دولت و  تخصصی  تولید    و   الزم  نظارت 
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باعث شکست کسب  ،تولیدات  بر  کافی )تابناک،  کار میوعواملی هستند که  از  به    ،2012شوند  نقل 

تبریزیشریفیان،   قهرمان  و  زرندی  شرکت  ،همچنین(.  69  ،2016،  یوسفی  تحقیق افراد  در   کننده 

که بودند  نحو  معتقد  بر  صنعتی  واحدهای  تسهیالت    ةنظارت  از  ارزیابی  استفاده  تا  یابد  تداوم  باید 

واحدها درمنا این  که صاحبان  مالی  به  ، انداختیار گرفتهبع  مسیر درست خود  گرفته شدر  و  ود  کار 

اقتصادی و   راستای  های تولیدی ورزشی درشرکت  ،عبارتیبه  شود؛مشکالت این واحدها رفع   رونق 

که بتوانند بر گردش پولی طوری به  ؛باید از یک سیستم نظارتی منسجم برخوردار باشند  ییزااشتغال

 . کنند نظارت و حسابرسیهای دولتی در بخش ورزش ها و مزایده و مالی، مناقصه

. استمربوط  محصوالت خارجی    مونتاژد به سیستم تولید کشور با تولید بومی و خودکفا یا  فاز تولی

با   نیازمندتولید  به  بهیتوجه  الزم  اش  فناوری  و  اولیه  چالش  ، مواد  جزو  برنامههمواره  ریزی های 

تولید یک  ،  یژه در شرایط تحریم است. برخی اعتقاد دارند نسبت به هزینه و منابعوبه اقتصادی کشور  

نی  راهبرد بهمناسب  محصوالت  برخی  است  بهتر  و  توست  و جای  شوند  وارد  کشور  از  خارج  از  لید 

آن  به ضروریجای  محصوالت  تولید  ) بر  ریحانی  شود.  تمرکز  رقابتی  2015تر  مزیت  بررسی  در   )

تولیدی ورزشیشرکت رام  ، های  عنوان    نابع  رقابتی دستهبه   زی ساکارآمدکند.  بندی مییک مزیت 

استخراج تولید   عامل  بودچهارمین  استخراج شده  کدهای  مصاحبه  .  از  مقولدر  شده    ة عمد  ةسه 

دادند که  می  پاسخ« کدبندی شدند. در این بخش افراد به این سؤال  تولید« و »طراحی«، »تأمین»

روش  میچه  را  برای  هایی  شرکتتولید    سازیکارآمدتوان  به در  ورزشی  تولیدی  بست؟  های  کار 

استفاده هستند.  وعی در تولید کاالهای ورزشی قابلو متن  گوناگون  ةمواد اولی،  تأمینة  مقولبراساس  

های محدود و  کشور و با ظرفیتاز  یا خارج  از کشور    گوناگونی ی  ا هرکدام از این مواد اولیه در جاه 

می  متفاوتی  بنابراینشوند تولید  فاصل  ،؛  به  توجه  تأم  ةبا  کارخان  ینمراکز  از  اولیه  مواد   ةاین 

-و تجهیزات ورزشی باعث می   از این مواد در ترکیب کاالها  گوناگونترکیبات    ة ، استفادیدکنندهتول

تمام قیمت  نیـز    ةشدشود  محصول  زیراماین  باشد؛  هزین  هم  ،تغیر  و هم  اولیه  مواد  واحد    ةقیمت 

به اولیامعنطور  حمل  مواد  ازطرف  ،فمختل  ةداری درمورد  بود.  تأمین    یتظرف  ،دیگرمتفاوت خواهد 

د بـرای تواننتنهایی نمی کدام بههیچ  ،بنابراین  ؛کشور محدود است  گوناگوندر جاهای  نیز  این مواد  

استفاده از هر نوع براین،  افزون  زشی را تأمین کنند.تولید کاالهای ور  ةمدت طوالنی ظرفیت کارخان

ی )کاال و تجهیزات( را تغییر دهد؛  ایتواند مشخصات محصول نهاده میستفبسته به درصد ا  اولیه  ةماد

خاصی قرار    ةو هرکدام باید در محدود   است  ه مشخصات استاندارد این محصول تعریف شدهکدرحالی

ها قرار دارند و تأمین نیازهای  گیرند. در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت

عامل  آن  سازمانها  رقابتی  مزیت  کسب  گسترده  هااصلی  تقاضای  با  داخلی  بازار  یک  داشتن  ست. 

نندگان کاالها و خدمات  تواند عاملی برای رونق در بازار ورزش و کسب توانایی رقابت برای تولیدکمی
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  (. در68،  2012،  ونگو    تیلور، سانگ، لی، وانگر، مارتین،  المللی باشد )کوهای بیندر عرصه ورزشی  

-روش  یریکارگهای تولیدی باید با بهمدیران شرکتند  بود  شونده معتقدافراد مصاحبه   ،راستا  نهمی

داخلی و    ةنندگان، میزان نیاز به مواد اولیکتأمینها با  سازمانی شرکتارتباطات بین  و  مناسب  یها

کنند  تأمین  را  موردنیاز شرکت  تأمین    خارجی  مشتریان  نیازهای  به  توجه  با  محصوالتی  بتوانند  تا 

از دید متخصصانکن از اهمیت  طراحی زیبا و متن،  ند. در بخش دیگری    زیادیوع کاالهای ورزشی 

-ملی و جهانی برخوردار است. در تعمیم این نتایج میبرای افزایش میزان فروش و کسب بازارهای  

قبلی   مطالعات  به  )چکه  طوری به  ؛کرد  مراجعهتوان  لیم  و  مطالعه2017وی  در  کیفی  (  دربارة ای 

م خرید،  مصرف کاالهای ورزشی نشان دادند که عامل اصلی برای تصمی  بر عوامل تأثیرگذار    تحلیل

کاال مناسب  مرحل  ستطراحی  در  مداز  بعد    ةو  محصوالت  راحتی  و  عملکرد  است. قیمت،  نظر 

)  ،همچنین هیر  و  مصرف2010والکر  دیدگاه  به  توجه  که  کردند  بیان  پژوهشی  در  در  کنندگان  ( 

-طراحی محصوالت امری مهم در بازاریابی و انطباق دیدگاه تولیدکنندگان با دیدگاه مصرف  زمینة

ودند که برای طراحی کاالهای متنوع باید  معتقد بشوندگان  . در بخش دیگری مصاحبهاستکنندگان  

بازا عالیق  و  نیازها  به  توجه  با  و  روز  فناوری  و  دانش  شوداز  استفاده  خارجی  و  داخلی  هدف  ؛  ر 

طراحطوری به در  ایرانی  ورزشی  و  فرهنگی  نمادهای  از  شود.  که  استفاده  ورزشی  کاالهای  ی 

تولید  ،  دیگری ازسوی برای  بودند که  باآنان معتقد  فناوری  کیفیتکاالهای  از  خط   پیشرفتةهای  باید 

که کاالهای متناسب با بازارهای طوریبه  کنند؛صصان داخلی و خارجی استفاده تولید محصول و متخ

 خارجی عرضه کنند. 

بود.   )صادرات(  خارجی  توزیع  و  داخلی  توزیع  منظر  دو  شامل  توزیع  در    شدنی تحلیلابعاد  فاز 

اینکه   اریابی، بازرگانی و فروش در بازار داخلی و بازار خارجی هدف است.توزیع شامل بازمنظرهای  

برندهای   با  بتوانند  خارجی  بازارهای  برخی  در  هم  و  داخلی  بازار  در  هم  ایران  ورزشی  محصوالت 

باشندبین داشته  رقابت  وا  لزوماً  ، المللی  خوبی  تولید  ازجمله به  توزیع  سیستم  بلکه  و  نیست  بسته 

«،  بازاریابی»  ةعمد  ةسه مقولدر  شده از مصاحبه  کدهای استخراج   بازاریابی بسیار اهمیت دارد.  راهبرد

نیز شامل زیرمجموعه  ند بندی شد« طبقهفروش« و »بازرگانی» از این عوامل    ندهایی بودو هرکدام 

آن به  ادامه  در  می  ها که  که  شوندگانمصاحبهشود.  پرداخته  بودند  مانند  هایی  رسانهکمک  معتقد 

صداوبرنامه ورزشی  تأکسهای  فکری    یدیما،  مالکیت  حقوق  رعایت  تولیدکنندگان،  و  بر  معنوی 

بهانواع روش  یریکارگبه تبلیغات و  بازاریابی و  برنام  یریکارگهای  بازاریابی و تدوین  بازاریابی    ةتیم 

در  می مناسبراستای  تواند  توزیع  و  ورزشی  بازارهای  کاالهای  کسب  شرکت  ورزشیتر  های  برای 

باشد مؤثر  می  . تولیدی  یافته  این  تبیین  بهدر  کرد؛  مراجعه  قبلی  مطالعات  به  نتایج  طوری توان  که 

  بازاریابی   هایآمیخته  از  استفادة صحیح  که  حاکی از این بود   (2015)هنری و فرجی    ، کشکر  پژوهش 
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 انعقاد   و  فروش  افزایش  تجهیزات ورزشی بهالمللی  بین  نمایشگاه  در  تبلیغات  و  محصول  مکان،  قیمت،

ظهرابی   ،درینی   ،همچنین  . انجامدمی  خارجی  و   داخلی  قراردادهای و  جمشیدیان  جوینی،  نامدار 

عواملی 2016) کردند  بیان   توسعة   و  بازارسنجی  انسانی،  نیروی  مهارت  و  تخصص  افزایش  مانند  ( 

  توزیع  ارتباطی  شبکة  کارایی  رد   سزاییب  نقش  ورزشی  کاالهای   نقلوحمل  و   توزیع  هایزیرساخت 

 پخش   و  توزیع  ارتباطی  شبکة  کیفیت  افزایش  و  هزینه  کاهش  موجب  و  دندار  ورزشی  کاالهای

توزیع متشکل از   ةبه ایجاد یک شبکیک شرکت  توان گفت  می   ،بنابراین  ؛ شوندمی  ورزشی  کاالهای

)فشرده، انتخابی و    متفاوتسه روش    ،روینااز  ؛ نیاز داردفروشان  کنندگان و خردهها، توزیعنمایندگی

یابی  موقعیت  هایاستراتژ ود دارد و این بستگی به  فرد( برای دسترسی به بازار مطلوب وجمنحصربه 

  ن معتقدشوندگادر بخش دیگری مصاحبه(.  240  ،2010،  یکو اوپرسن  ینبرند داخلی دارد )هالنس

کارآمد برای  که  ورزش  سازیبودند  تمی  یبازرگانی کاالهای  از سیستم  استفاده  با  استانی  توان  وزیع 

خرده ورزشی،  )وبفروشی محصوالت  وب  تحت  فروش  سیستم  ورزشی،  اعطای  هایتساهای  و   )

کانال  ،ها گینمایند را کاهش د تعداد  تا های توزیع  .  وندبازرگانی کاال موفق ش  ةبتوانند در زمین  هند 

الت متناسب با بازار داخلی،  بندی مناسب محصوشوندگان اذعان داشتند که بستهمصاحبه  ،همچنین

خدمات    ةزیع مناسب در بازار داخلی و ارائگذاری مناسب و متناسب با بازار داخلی، عرضه و توقیمت

اثرگنتوانفروش می  بازارهای داخلی  توان گفت  می  ،کلیطورد. بهنذار باشد بر میزان فروش و کسب 

بازار از   یتخود بهتر است با توجه موقع  یهای تولیدی در توزیع مناسب کاالهابرای موفقیت شرکت

از   استفاده    هایاستراتژ یکی  اولاز    که  کنندتوزیع  رسیدنیعنی    روش  برای  فشرده  نام    توزیع  به 

زمانی    شود؛میکننده استفاده  برای دسترسی به مصرف  و  مقابل رقبا  گرفتن در  االتر قرارو ب  تجاری

توزیع انتخابی،    یعنی   دومروش  شود.  ها تحویل داده میکه محصول از طریق بیشترین تنوع واسطه

کند، اما باید بیش از یک واسطه باشد.  ها را برای فروش محصوالت خود انتخاب میکمترین واسطه

به روش  ماین  توسط  استفاده  ارک شدت  برتر  بهترین   شودمیهای  انتخاب  در  بیشتری  کنترل  تا 

شده است که فرد، توزیع بسیار دقیق انتخابتوزیع منحصربه   یعنی  سومروش  ها داشته باشد.  رسانه

منطق یک  در  خردهعمده  ةفقط  توزفروشی،  یا  صنعتی  یعفروشی  میبهکننده  رویکرد  رودکار  این   .

ک برای  را  نمایندگیقدرت خریدار  بین  قیمت محصوالت مشابه  کاهش می اهش  و همکاری  ها  دهد 

خردهنزدیک   و  تولیدکننده  میبه فروش  بین    ،حاضر  پژوهشدر    (.35  ،2013)بروسیات،  رود  کار 

.  است«  فروش خارجی« و »المللبازرگانی بین«، »المللبازاریابی بین»  صادرات شامل سه بُعد   ةتوسع

المللی ورزشی و ایرانی، رعایت استانداردهای بازاریابی  های بینگیری از رسانهبهرهاز دید متخصصان،  

  ةتیم بازاریابی و تدوین برنام  یریکارگهای بازاریابی و تبلیغات، بهانواع روش  یریکارگالمللی، بهبین

رات مؤثر صاد  ةر توسعدند  نتواهای تولید در کشورهای هدف میبازاریابی و حضور نمایندگان شرکت
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شرکتنباش دیگری  بخش  در  مصاحبه  د.  در  گمرکی   بیانکنندگان  سیستم  مطلوبیت  که  کردند 

توسط شرکت صادرات  قابلیت  بازار هدف،  دارای  هزینهکشورهای  ورزشی،  نقل  وحمل  کم های  های 

نمایندگی  فعالیت  میزان  و  از کشور میها شرکتمحصوالت  باعثها در خارج  رونق صادرات   توانند 

توسعه موضوع بااهمیتی صادرات در کشورهای درحال  ةکه توسع ن. با توجه به ایشوندالهای ورزشی  کا

ش سازنده و زیربنایی  عنوان نقصادرات به  به   ،زش در این زمینه نیز مستثنا نیستو صنعت ور  است

 یری کارگبه  ،راستا. دراینشودمی  های شغلی در جامعه توجهی و فرصتتولیدات داخل  ةدر راه توسع

ها  مدل  گونهینا  هایبیشتر اثربه شناسایی هرچه و    داردها، روندی تازه  های مدیریتی در سازمانمدل

و تجارت ورزشی ترین هدف صنعت تولید  بازار داخلی اصلی  .است  ها نیازبر عملکرد صادرات شرکت

برای دست  است، راستاییابی به چشماما  باید در  اقتصادی کشور  به   اندازهای  بازارهای  صادرات  ویژه 

عالوهاسال کرد.  حرکت  خاورمیانه  و  به  امروزه  ،اینبرمی  را  مهمی  نقش  صادرات  یک  توسعة  عنوان 

های نسبی موجود در  مزیت  گیری ازعهده دارد. در این مسیر بهرهرشد و توسعه در کشور بر  راهبرد

، منوط به این  راهبردری رساند. موفقیت در این  تواند ما را در تحقق اهداف یاتنهایی نمیکشور به 

بهاس کشور  در  موجود  نسبی  مزیت  که  افزات  )اسالمیسمت  کند  حرکت  رقابتی  توان  و  نسب  یش 

د78  ،2010پیراسته،   بخش  در  بستهمصاحبه  یگری(.  که  بودند  معتقد  مناسب    یبندشوندگان 

و   یمناسب در بازار خارج  یعو توز  مناسب و متناسب با بازار هدف، عرضه  یگذاریمتمحصوالت، ق

 یورزش  ی صادرات کاالها  ةرشد و توسع  یهدف برا  یند در جذب بازارهانتوایخدمات فروش م  ةارائ

باش یافته می  د. نمؤثر  این  تبیین  قبلی مراجعه کرد؛ در  به مطالعات  نتایج  براساس  که  طوری هب  توان 

های تولیدی توان رقابت داشته باشند، الزم  اینکه شرکتبرای  (،  2004)  1پژوهش کلباسی و گریاوانی 

 ،رواینعرضه کنند؛ از  رقبا باالتری نسبت به کاالهای    تر و کیفیتاست کاالهای خود را با قیمت کم 

بیتوان گفت  می انتخاب  با توجه به مشکالت مالی و درآمدی در  ن کاالهای مشابه عامل  مشتریان 

 (. 114 ، 2012، تجاریو قاسمی گیرند )کشکر،  نظر میقیمت را در

  در منظرهای شدنی  ابعاد تحلیلفاز مصرف نیز شامل دو فاز مصرف داخلی و مصرف خارجی است.  

مصرف    ةمقول  مصرف شامل رفتار مصرف و الگوی خرید در بازار داخلی و بازار خارجی هدف است.

فرهنگ    .(71  ، 2016  ،محمدیان  و  ، خاشعی، دشتی شاهرخکاشانی )نظرپور  فرهنگی است    ایمقوله 

به بیشترگونه غالب در کشور  در  است که  می  ای  داده  ترجیح  ایرانی  به  اجناس خارجی   شود. موارد 

« و  رفتار مصرف»  ةعمدة  دو مقولدر  مصرف داخلی    ةتوسعدر فاز  شده از مصاحبه  کدهای استخراج 

زیرمجموعه   ند بندی شد« طبقه الگوی خرید» نیز شامل  عوامل  این  از  هرکدام  بودو  در    ندهایی  که 

آن  به  می  هاادامه  مشارکتپرداخته  نظر  از  تولیدی شود.  صنایع  صاحبان  مصاحبه،  در  کنندگان 

 
1. Kalbasi & Garivani 
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به   با توجه  باید  را  عالقه به خرید و مدگرایی مشتریان داورزشی  خلی، ترجیحات مصرف مشتریان 

-عالیق و سلیقهبا  مطابق    ی ، کاالهای و با توجه به انتظارات مشتریان داخلی از محصول  بگیرند درنظر  

  ،یافته  ینا  یینتب  درهای مشتریان تولید کنند تا با کاالهای مشابه خارجی توان رقابت داشته باشند.  

  مصرف   رفتار  الگویافراد بر    یالتو تما  یازها ن  عاملکه    دادند   نشان(  2002)  ، بست و کانی 1هاوکینز 

تما  یازها)ن   خرید   و  مصرف  الگوهای   شناخت  برای  ،روازاین؛  گذاردمی  یرتأث   ید با  یانمشتر  ( یالتو 

  ، 3لی   و   کاکن  ؛ 60  ،2001  ،2یسو تال   یناناک؛  118  ،2000  لی، )  کردمطالعه    راآنان    ی زندگ  هایسبک

به بازار عرضه   یانمشتر  یقو عال  نیازها   بهبا توجه    ی یکاالها   یشترب   ی و آگاه  علم با    تا (  165  ،2002

در بخش دیگری   .کنند  کسب  یورزش  یاز بازار کاالها  را  یبتوانند سهم مناسب  یقطر  ینتا از ا  کنند

نتیجه ن مصرف داخلی را گسترش دهند و درمیزا  ندکه بتوانشوندگان معتقد بودند برای اینمصاحبه 

بازار   از  بیشتری  باشند،سهم  آگدربارة  باید    داشته  مشتریان  خرید  را الگوهای  الزم  شناخت  و  اهی 

باشند باید  دلیل،  همینبه  ؛ داشته  که  بودند  معتقد  توسط   دربارة آنان  محصول  انتخاب  معیارهای 

مشتریان   رسیهای مجازی و ...(، قابلیت دست، شبکهیتسامشتریان داخلی، الگوهای رایج خرید )وب

نحو اینترنتیمورد محصول )کسب اطالعات در  ةداخلی به محصوالت و  ...( و، پرسجستجوی  و  جو 

انجام د  هایبررسی را  نیازها و خواسته  هند الزم  این زمینه  بتوانند در  را شناسایی  تا  های مشتریان 

را  آنو  کرده   عوامل شناختی  انتخاب بین محصوالت داخلی و    ، از طرفی  . کنند  برطرفها  خارجی، 

به  وفاداری  و  عالقه  )حس  عاطفی  و  فروش(  از  پس  خدمات  و  دسترسی  میزان  قیمت،  )کیفیت، 

ترجیح ند سبب گرایش به محصوالت داخلی و  نتوامنفی بر اقتصاد ملی و اشتغال( می  یرمیهن، تأث

شو خارجی  به  داخلی  )نمحصوالت  شیمپ4ترنس د  مدیران    ،بنابراین(؛  282  ،1987،  شارماو    ،  به 

میشرکت توصیه  ورزشی  تولیدی  عوامل  های  این  باید  داخلی  مصرف  افزایش  جهت  در  که  شود 

درشناخت را  عاطفی  و  بگیرند  ی  عوامل  نظر  این  به  توجه  با  توسعگوناگونی    هایاستراتژو  برای   ة را 

ه به عناصر شناختی  توجنیز  (  2009)کیم  و    ، لی5کومار.  کار گیرندمصرف داخلی محصوالت خود به

افزو عاطفی خریداران در طراحی محصوالت )رنگ، بسته  از عوامل مؤثر در  و...( را  ایش  بندی، برند 

انتظار مشتری در ( به ارزش مورد2011)  اندرسونو    ، ترایل، کوانی ل  ،اند. همچنینتولید ذکر کرده

پرداخت ورزشی  روان   کردند  بیانو    ندمحصوالت  عناصر  به  سوی توجه  از  مشتری  شناختی 

تو اقدامات  تطابق  و  همخوانی  و  مصرفتولیدکنندگان  با  توکنندگان  لیدکنندگان  افزایش  و  به  لید 

 
1. Hawkins  
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4  . Terence 
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شده  کدهای استخراج یابی مصرف خارجی،  زمینهبخش    در  .شودمنجر میفروش محصوالت ورزشی  

مصاحبه   مقولدر  از  بین»  ةعمد  ةدو  مصرف  »المللیرفتار  و  بین«  خرید  طبقه المللیالگوی  بندی  « 

هی وارد  ای و جهانی باید با علم و آگابرای کسب بازارهای منطقه   ،شوندگاناز دیدگاه مصاحبه  ند.شد

شد زمین  ،رونیااز؛  عمل  در  الزم  اطالعات  انتظارات مدگرایی  تغییرات    ةباید  خارجی،  مشتریان 

شناسایی  معیارها  و  مشتریان محصول  انتخاب  بازارهای   شودی  وارد  اطالعات  این  به  توجه  با  و 

ای خارجی را تصاحب که بتوانند بازارههای تولیدی برای اینشرکت  ،ای و جهانی شد؛ بنابراینمنطقه

و با شناختی که از این الگوهای خرید   نندای خرید اطالعات الزم را کسب کالگوه  دربارة  باید،  کنند

دهای  مشتریان هدف طراحی کنند تا بتواند با برن  ةمیل و سلیقبا  صوالت خود را مطابق  دارند، مح

 ورند.آدست هبخشی از بازار هدف کشورهای را ب ،نتیجهمطرح جهانی رقابت کنند و در

عملکرد مناسب  داشتن  دیگر    ،پایدار سیستم محصوالت ورزشی است. امروزه  فاز پیامد شامل توسعة

نهایی   نیستسازمانهدف  توسعةها  اصلی  هدف  بلکه  ازپایدار    ؛  توسعة    هایاستراتژ ،  روینااست؛ 

دیدگاه  از    .منجر شوندپایدار در این زمینه    صنعت محصوالت ورزشی ایرانی درنهایت باید به توسعة

ایرانی در داخل و خارج، فرهنگ،  پژوهشدر    گانکنندشرکت   یسازارتقای برند محصوالت ورزشی 

جامعف  مصر در  ایرانی  ورزشی  و  ة  محصوالت  اقلیم  با  سازگار  ورزشی  محصوالت  تولید  ورزش، 

 کردنازها و عالیق جامعه، نهادینهکشور، تولید محصوالت ورزشی متناسب با سطوح نی  ستیزطیمح

شرکترقابت در  تپذیری  کارآمد های  و  کشور  در  ورزشی  بازار   سازیولیدی  و  صنعت  مدیریت 

داخلی ورزشی  توسع  محصوالت  درنتیجه  ةسبب  و  ورزشی  کاالهای  در  این  ،  پایدار  در  خودکفایی 

بهمی  .شوندزمینه می اذعان داشت  بیتوان  و  متقابل  نیاز  و  دلیل  به همدیگر  و جامعه  پایان ورزش 

انجامآنجااز بدون    دادنکه  توسعةهای ورزشی ممکن  کاال وجود  ورزش  برای  نیازمند   نیست،  ورزش 

 محیطیجمله مسائل زیستبا درنظرگرفتن تمام جوانب و شرایط ازصورت پایدار و  این هستیم که به

نتایج  شاهد    ، پایدار ورزش و کاالهای ورزشی  بر توسعةو فرهنگی به این امر مهم بپردازیم تا عالوه

 باشیم. اع مثبت آن در اجتم

پ  تا  محیط  منظرهای  محصوالتحلیل  مصرف  تا  تولید  سیستم  در  فرایندی  یامد  ماهیت  ورزشی  ت 

محصوالت ورزشی ایرانی   های توسعةها و محدودیت نیز چالشها و  ها و قابلیتظرفیت  ،روینادارد؛ از

فاز   یک  به  فرهمندمهر    ،نیستمربوط  تنها  دارد.  را  خود  به  مختص  موارد  منظر  یا  فاز  هر  بلکه 

زشی  کارهای وروورزش کشور نشان داد که برای کسب  وسیستم صنعت( در بررسی عناصر اک2017)

د.  نمتفاوتی داراثر  در مراحل توزیع    کننده هستند و عوامل گوناگوندر هر فاز عوامل خاصی تعیین

ابعاد صنعت ورزش کشور گزارش کرد که فراینسازمدل( در  2014آقائی شهری ) د کلی توسعة  ی 

ی مزیت سازمدل( در  2015پایین )کالن به خرد( است. ریحانی )صنعت ورزش رویکردی از باال به  
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تولی صنعت  در  که  داد  نشان  کشور  ورزشی  تولیدات  صنعت  ورزشیرقابتی  طریق   ،دات  از  منابع 

یزی رتحلیل، برنامهدر    ،اساساند؛ براینبه مزیت رقابتی  شدنی تبدیلراهبرد هوشمندی و کارآفرینی  

ت فرایندی این صنعت،  صنعت محصوالت ورزشی ایرانی باید به ماهی توسعةو اقدامات راهبردی برای 

تعیین آنعوامل  بین  روابط  و  فرایند  از  فاز  هر  در  توجهکننده  بهها  شود.  ویژه    نتایج   ، کلیصورت ی 

 حوزة   به  ایرانی  ورزشی  محصوالت  بازار  بخشیرونق  در  کنندهتعیین  عوامل  که  داد  نشان  پژوهش

  تولید  فرایند  در   بلکه؛  نیست  محدودکنندگان  مصرف  فرهنگ  یا  بازاریابی  تولید،   سیستم  مانند   خاصی

 است.  ویژه راهبردی کارگیریبه نیازمند مرحله هر  و است توزیع و جاری ، مصرف تا

رف ارتقای سیستم تولید تا مص  برای  ، های پژوهشآمده از یافتهدستبراساس چارچوب به   ،هایتندر

می پیشنهاد  ورزشی  بهدسته  شودکاالهای  نظام  دستبندی  اقدامات  در  فرایندها  و  ابعاد  برای  آمده 

أخر بین متغیرها  معلولی و تقدم و ت و ی علّ  ةورزشی مبنا قرار گیرد و به رابط مدیریت صنعت تولیدات

و به  د  ا نکنبه برخی اقدامات موردی اکتفهای تولیدی  مدیریت شرکت  ،همچنین.  شوددرعمل توجه  

ا  پژوهشتمامی فرایندهای   برای  ژوهش در  شده در این پ کار فرایند تشریح  ینتوجه داشته باشد و 

تصمیم قرار  محوریت  ازگیردگیری  سازمان  ،طرفی.  بین  مناسبی  کار  و  تقسیم  متولی  مراکز  و  ها 

ورزشی    ربطیذ تولیدات  صنعت  مناس  منظوربهدر  منابع  توزیع  و  منافع  از گصورت  ب  تا  یرد 

شده  روابط ترسیم   ،همچنینرفتن منابع جلوگیری شود.  ها و هدرو ناهماهنگی بین بخش  یکاری مواز

نه عوامل  آنبین  نقش  برحسب  توسعگانه  فرایند  در  ایران    ةها  ورزشی  به    ،بنابراین  باشد؛کاالهای 

الزم را برای    هایاستراتژ و نقش آنان در فرایند توسعه،  شود با توجه به این عوامل  مدیران توصیه می

 گیرند. کار  وکارهای ورزشی بهکسب رشد و رونق
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Abstract 
The aim of this study was to provide a framework for systematic analaysis of the 
production process to the consumption of Iranian sports goods. the research methodology 
was performed in terms of quality, process strategy and the objective was applied. The 
statistical population was selected two parts consists of human community (Directors of 
sports production companies, Professors in Economics and Sport Marketing, and ect) and 
the information community. the statistical sample was surveyed for targeted available 
selection (22 people and 54 documents) based on theoretical saturation and you will be 
considered. Research tools included systematic library study and the exploratory interview 
structure. the validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a 
desirable level (Content validity, Kappa coefficient). The method of conceptual coding 
and frameworks were used for analyze the findings. The presented analytical framework 
consists of six phases of management, production, distribution, consumption, and 
outcomes. So that nine total view of the international environment, the internal 
environment, strategic management, production efficiency, organization of domestic 
distribution, export development, domestic consumption development, field-Identify 
external consumption and sustainable development. The conceptual model derived from 
the code strings is depicted as a process system from production to consumption 
(environment to the outcome). totally results showed that the factors determining the boom 
of the Iranian sports products market are not limited to a specific area, such as the 
production system, marketing or consumer culture, but in the process of production to 
consumption, and each stage requires a special strategy . 
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