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 چکیده

ابزار  بر آن است.مبتنی مدیریتی و تصمیمات صنعت ورزش ایران یهارساختیو ز هابازشناسی حوزههدف از این پژوهش 

و با استفاده از  دییتأگویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن  71ساخته با پژوهش پرسشنامۀ محقق

ای اعتباریابی تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی بر 953/0قدار م پرسشنامهروش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی 

های چهارگانه تن از گروه 263ی پژوهش معادل هانمونهها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. ای، شناسایی حوزهسازه

به روش تحلیل  با توجه)اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان( تعیین شد که این تعداد 

ای ، مناسب است. برKMO=84/0گیری پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه

استفاده شد.  21ۀ نسخ Spss افزارنرمحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت تها از میانگین، داده لیوتحلهیتجز

نی، رویداد، های ورزشی، بازرگا، سازمانساتیتأسکشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و  صنعت ورزشی هاحوزه

توجه به بارهای عاملی  بنابراین ی، کاال و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... .منابع انسانگردشگری، 

های مربوطه است، جایگاه هر حوزه و زیرساخت هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و

 ریزی و ارتقای آن خواهند بود.مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه کهیطوربه

 یدیکل یهاواژه

 تحلیل عاملی، دولت، رویداد، صنعت ورزش، فعالیت اقتصادی.
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 مقدمه

یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف،  عنوانبهی نسبتاً زیاد داشته و اتوسعهکشورهای مختلف ورزش  در

تا جایی  .در تولید و مصارف کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد

با وجود این در بخش اقتصاد  .(1) رودشمار مییک تجارت و صنعت مهم به عنوانبهکه در بیشتر کشورها 

شود و این امر موجب به رسمیت یک صنعت شناخته نمی عنوانبهی مختلف از جمله ایران، ورزش کشورها

ه رسمیت شناخته نشدن ورزش . ب(2)نشناختن این صنعت درآمدزا در نظام اقتصادی کشور شده است 

های اقتصادی این صنعت را نیز در پی خواهد داشت. این یلپتانسصنعت مجزا، توجه ناکافی به  عنوانبه

سهم  کشورهاشدن و حتی ناشناخته ماندن برخی ابعاد صنعت ورزش که در سایر  کمرنگامر موجب 

 شود.ی در تولید درآمد ملی دارند، میاعمده

بندی استاندارد در صنایع تعریفی روشن و واضح از ساختار اقتصادی استفاده از تعاریف و مفاهیم طبقه

ی اطالعات آماری مورد نیاز در آورجمعکند. ساختار اقتصادی مشخص سبب تسهیل هر صنعت ارائه می

جتماعی و اقتصادی ی اهابرنامهشود که دسترسی به این اطالعات دقیق و جامع، تهیه و اجرای صنعت می

. بنابراین نبود چنین ساختار مستحکمی در (3)کند ریزان تسهیل میرا برای برنامه آنهاو ارزیابی دقیق 

های ورزشی اخالل و کندی ایجاد ی سازمانهابرنامهیزی و اجرا و ارزیابی ربرنامهورزش کشور در فرایند 

شود ط با ورزش میی پژوهشی مرتبهاپروژهکند. همچنین نبود اطالعات آماری دقیق موجب اخالل در یم

 سازد.که این امر نیز خود رشد صنعت ورزش را با مشکل مواجه می

 در طول پنجاه سال گذشته، تحقیق در خصوص اقتصاد ورزش، رشد اقتصادی این صنعت را نشان

رورزان ی فراوان پژوهشگران مدیریت ورزشی و کاهاتالشبا  تاکنونداده است. صنعت ورزش چیست؟ 

عبارت دیگر، پژوهشگران مدیریت روشن و مناسبی به این پرسش داده نشده است. به صنعت ورزش پاسخ

 اند.ورزشی هنوز به توافقی نرسیده

(، پژوهشگران 4-6ی فراوان پژوهشگران مدیریت ورزشی و کارورزان صنعت ورزش )هاتالشبا وجود 

 رسد،نظر میبنابراین بهاند. مدیریت ورزشی هنوز به توافقی در خصوص تعریف صنعت ورزش نرسیده

های صنعت ورزش به وظیفۀ مهمی برای کارشناسان ورزشی تبدیل شده یرساختزها و بازشناسی حوزه

توان انتظار زیادی از شود و نمینداشتن تعریف دقیق و مشخص موجب بروز خطا می چراکه، (2)است 
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( در پژوهشی، صنعت 1997) 1رو، میکینازاریزی صحیح در این زمینه داشت. مدیران و محققان در برنامه

. از آنجا که بنیان الگوی میک تنها براساس مخارج است، (6)کند بندی میورزش را در سه حوزه طبقه

 .(2)ممکن است این ساختار سبب بروز ابهاماتی شود 

ی برای مؤثربندی صنعت ورزش سعی کردند گام ( با بخش1994و همکاران ) 2همچنین پیتز

های مختلف را ترسیم نکردند، ریزی راهبردی بازاریابی بردارند. پیتز و همکاران ارتباط بین بخشبرنامه

نظری از  هرچندبندی کلی، تنها به ارائۀ طرح کلی از صنعت ورزش بسنده کردند و توانستند یک دسته

 . (4)صنعت ورزش ارائه دهند 

را به این پدیده  هادولتالمللی، توجه فراوان  ینبفراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن در مناسبات 

ی مانند تلویزیون و ارسانهکند، ابزارهای یم( اشاره 1386. در همین زمینه حسینی )(7)جلب کرده است 

یا و نحکمتکه یطوربه، (7)مطبوعات، به استحکام نظام اقتصادی صنعت ورزش کمک کرده است 

( نیز معتقدند امروزه پخش رادیویی و تلویزیونی رویدادهای ورزشی با توجه به عالقۀ 1388خوشنویس )

 عنوانبهیی که خود نیز تا جاکند یی در صنعت ورزش ایفا میبسزاعموم به تماشای این رویدادها سهم 

رفته که گویا بدون داشتن ی پیش اگونهبه. شرایط ورزش (8)یک صنعت مستقل مطرح شده است 

( در 1387های تخصصی و مستقل، امکان ادامۀ حیات برایش میسر نباشد. بر همین اساس تجاری )رسانه

های ورزشی از جمله یۀ میان ورزش و رسانه و همچنین عالقۀ بیشتر رسانهیرگذاری دوسوتأثای بر مطالعه

دارد که رابطۀ کند. وی بیان میید میتأکیزیون و اینترنت در پوشش ورزش تلو، مجالت، رادیو و هاروزنامه

شود و در نتیجه فرهنگ ورزش دوسویۀ میان رسانه و ورزش موجب افزایش محبوبیت ورزش در جامعه می

( توسعۀ فرهنگ ورزش در نهایت به بهبود 1386پور). مطابق پژوهش فروغی(9)یابد جتماع توسعه میدر ا

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2014و همکاران ) 3. ظهرابی(10)شرایط ورزش کشور خواهد انجامید 

 سازییو خصوص هیسرما و تخصص، جذب ساالرییستهرا در شا شنق نیشتریب یریتصو یهارسانهکه 

 . (11)دارد 

( گردشگری 2011) 4بر صنعت ورزش مطابق پژوهش پرایاگ و ریان اثرگذاری هابخشیکی دیگر از 

یر چشمگیری تأثکند که در شرایط اقتصادی سراسر دنیا است. وی گردشگری را صنعتی قوی معرفی می

                                                           
1 . Meek 

2 . Pitts; Fielding & Miller 

3 . Zohrabi 

4 . Prayag & Ryan 
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 بین ییباال یهمبستگ ی ووابستگدهد ( نشان نیز می2014) 1های گوزالوا و همکارانیافته .(12)دارد 

 یهارساختیز یشده برادادهمنابع اختصاص و ی در کشور روسیهورزش یگردشگر یو خارج یداخل ۀتوسع

 .(13) دوجود دار یورزش

صنعت ورزش را یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف ( 2012) 2دانشمندانی همچون اوگانسیجی

کاالها و خدمات ورزشی تلقی کرده و معتقدند ورزش قادر است در توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش 

های اخیر بخش دهند صنعت ورزش در سال. در همین زمینه آمارها نیز نشان می(14)ی ایفا کند مؤثر

، هرچند  انکارناپذیر است که ورزش (1)مهمی از اقتصاد کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است 

 بر است.ینههزای در ایران هنوز مقوله

روند شمار میی ورزشی هستۀ اصلی صنعت ورزش بهاحرفهی هاباشگاه( 2007) 3مطابق پژوهش دبور 

های ی تولیدی و بنگاههاکارخانهۀ مثاببهزیرساخت اصلی صنعت ورزش هستند که  هاباشگاه. (15)

کشورهای در حال توسعه، در سایر جوامع پیشرفته ورزش  جزبهکنند. امروزه میاقتصادی این صنعت عمل 

تر یقدقخارج شده است. با نگاهی  هادولتای به صنعتی پررونق تبدیل شده و از حمایت بسیاری از حرفه

 هاباشگاهتوان دریافت در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی یمبه ساختار ورزش در سایر جوامع 

 روینازا. (16)، صنعت ورزش رونق بسیاری یافته است هاباشگاهتغییر کرده و به مدد تجاری شدن 

ی مختلفی همچون هاروشهای خود از ینههزی در سراسر جهان برای تأمین منابع و احرفهی هاباشگاه

جذب حامیان جهت تبلیغ کاالهای تجاری، فروش بازیکن، فروش بلیت و محصوالت ورزشی و ارائۀ خدمات 

( نیز در ارائۀ نتایج تحقیق خود بر اهمیت امور 1391. چالشتری و همکاران )(17)کنند جانبی استفاده می

 ید کردندتأکمربوط به فروش تولیدات تجاری و بازرگانی و جذب منابع مالی در سازمان لیگ فوتبال ایران 

(17). 

عاملی برای  عنوانبه( به طب ورزش 2013) 4هوانگو  یو نگیچی زیادی از جمله هاپژوهشدر 

های مختلف طب ورزش مورد توجه بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی اشاره شده و امروزه جنبه

 . (81 ،91)( قرار گرفته است 2014) 6و همکاران (، توالکوئیک2015) 5گربینگ و تیلپژوهشگرانی چون 

                                                           
1 . Gozalova, Shchikanov, Vemogor & Bagdasarian 

2 . Ogunsiji 

3 . Deboure 

4 . Qing wei & Huang 

5 . Gerbing & Thiel 

6 . Torlakovic, Muftic, Radjo & Talovic 
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که تمامی محققان بر تأثیرات اقتصادی ورزش تأکید  نتیجه گرفتتوان یمبنا به اظهارات مذکور 

( 2013)2( و ژانگ و چن2008)1داشته و معتقدند در توسعۀ اقتصادی جوامع نقش مهمی دارد.  آندرف

های اخیر، ساخت اماکن ییدکنندۀ رشد چشمگیر صنعت ورزش در سالتأکنند که یکی از عوامل یماظهار 

یری از چنین فرصت اقتصادی به نوع نگرش و رویکرد گبهرهمیزان و فضاهای ورزشی است. در این میان 

. به همین دلیل است که در (20 ،21)و قانونگذاران هر کشور نسبت به مقولۀ ورزش بستگی دارد  هادولت

ای برای دستیابی به اهداف باال یا کامالً حرفه ی سطحهاورزشها نیز به حمایت مالی از برخی موارد دولت

ورزند. همچنین گاهی به حمایت از ورزش المللی مبادرت میینبیا  ا اقتصادی در سطح ملیسیاسی ی

 هادولت. نگرش (16)کنند ها اهداف خاصی را دنبال میپردازند و روشن است که با این حمایتهمگانی می

ی هاباشگاهتواند از حمایت فعاالنه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. ورزشی می یهاباشگاهبه ورزش و 

ورزشی به دالیل مختلفی به حمایت دولت نیاز دارند، آنچه اهمیت دارد این است که رابطۀ دولت و باشگاه 

 .(22)یحاً تعریف و تبیین شود صرباید 

بیشترین حمایت مالی از ورزش را دولت و منابع مالی دولتی  (1390مطابق نظر ناصح ) در ایران نیز 

گذاری دولت در ورزش، این میزان، پاسخگوی نیاز ورزش دلیل کندی رشد سرمایهدارند که به بر عهده

اند یدولت هاباشگاهدرصد  90( اظهار داشتند، بیش از 1392. جاللی فراهانی و قهفرخی )(23)یست نکشور 

ی ورزشی، مانعی در راه هاباشگاهت دولتی در مالکی .(24)کنند و از بودجۀ عمومی کشور ارتزاق می

گونه یچهیما صداوس، همچنین دولت، فدراسیون فوتبال و (25)شود درآمدزایی بهینه محسوب می

و این امر عامل ضعف حمایت  اندنگرفتهدر فوتبال ایران در نظر  ی حامی مالیهاشرکتتسهیالتی را برای 

، و در نتیجه دولت برای بهبود وضعیت ورزش کشور به حمایت از بخش (26)مالی از ورزش کشور بوده 

ها در مالکیت دولت هستند و این های ورزشی و باشگاهری از سازمانهمچنین بسیا .پردازدهمگانی می

ها شده است. در نهایت، مقایسۀ وضعیت سبب کاهش خدمات و رویدادهای ورزشی توسط این سازمان

. (16)دهد در ایران و برخی کشورها وضعیت نامطلوبی را نشان می 3سهم تولید ناخالص داخلی در ورزش

المللی کاالهای ورزشی هر کشور با کنند، میزان مبادالت بینیم( اشاره 1383) عسگریان و همکاران

توسعۀ ورزش و صنعت آن کشور متناسب است. بنابراین، یکی از دالیل احتمالی پایین بودن سهم مبادالت 

                                                           
1. Andreff 

2. Zhang & Chen 

 ۀیرندتولید ناخالص داخلی در ورزش است که دربرگ GDSP(Gross Domestic Sport Product)  در اقتصاد منظور از .1

 شود.یک سال، در صنعت ورزش یک کشور تولید می مجموع ارزش کاالها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معموالً
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کاالهای ورزشی کشور از تولید ناخالص داخلی را باید کوچک بودن اندازۀ بازار کاالهای ورزشی و 

دلیل اهمیت سهم صنعت ورزش از تجارت جهانی نوار آن کشور مربوط دانست. بهورزشی خا هایینههز

تری به این بخش یجدهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور نیاز به توجه یتوانمنددرصد( و وجود  2/5)

اند، علت اصلی طورکه رضوی و بلوریان اظهار داشتهرسد همانیمنظر . بنابراین به(27)بسیار بارز است 

 . (2)کند و انحصارگرا عمل می گرادرون صورتبهاین مشکالت این است که اقتصاد ایران دولتی است و 

های مالی بنابراین هر گاه قرار باشد مقیاسی از این صنعت ارائه شود، تنها مراجعه به اعداد و ارقام و گردش

های اطالعاتی معتبر و ارقام ایران که بانکاندازی از این صنعت را نشان دهد. در تواند چشماست که می

ها ارائۀ حوزهرسد نظر میگیرد، بههای اقتصادی کمتر در دسترس محققان قرار میاقتصادی مربوط به بنگاه

های نظری و با کمک علم آمار طراحی شده باشد، های صنعت ورزش که با استفاده از مدلو زیرساخت

  کلی از وضعیت این صنعت باشد. اندازچشمائۀ بتواند نقطۀ شروع مناسبی در ار

های جامعه بدیل آن در تمام بخشیببا توجه به عنایت ویژۀ محققان به مقولۀ صنعت ورزش و نقش 

رسد نظر میی سیاسی و اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی،بههاجنبهاز سالمت گرفته تا سرگرمی و از 

که وقت آن رسیده تا با نگاهی به کلیت وضعیت موجود صنعت ورزش کشور، نمایی از تصویر کلی آن به 

بر اساس یافته های این پژوهش، آینده روشنی برای  صمیمات مدیریتی الزمتدست داشت. با این امید که 

های ها و زیرساختحاضر به شناسایی و تبیین حوزه در پژوهشارمغان آورد.  صنعت ورزش کشور به

صنعت ورزش کشور پرداخته شده تا با شناخت هرچه بهتر این ابعاد، به درک بهتری از ساختار این صنعت 

 نائل شد. 

صنعت ورزش  هاییرساختو ز هاحوزه که دست یابد پاسخ این پرسشتا به این تحقیق در نظر دارد 

عبارت دیگر، با شناخت اینکه اند. بهها کدامکنندۀ هر یک از این حوزهیینتبهای و نیز زیرساخت ایران

صنعت  گرفته درهای انجامیتفعال، تصویر کلی اندشدهبندی های سازنده این صنعت چگونه دستهحوزه

 چگونه است؟ ورزش ایران

 

 شناسی پژوهشروش

خش کیفی و کمّی انجام گرفت. محقق در بخش کیفی تحقیق، ضمن بررسی تحقیق حاضر در دو ب

ین متغیرهای مطرح در زمینۀ ترمهمهای دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی به تهیۀ فهرستی از کتاب

ید را در مقاالت تأکصنعت ورزش که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد، بیشترین تکرار و 
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خته و پس از دریافت نظر کارشناسی استادان این حوزه، اقدام به تهیۀ پرسشنامه و معیار داشتند، پردا

، کرده است. در بخش کمی آمدهدستبهگیری و سپس اخذ روایی و تعیین اعتبار جهت پرسشنامۀ اندازه

راساس روش کار گرفته شد. ب، بهآمدهدستبهوتحلیل اطالعات یهتجزی آماری استنباطی، برای هاروشنیز 

های نفر نمونه از میان گروه 263تحلیل در این مطالعه که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است، تعداد 

. کارشناسان ورزش شاغل در ادارات 2های سراسری کل کشور، . اعضای هیأت علمی دانشگاه1) چهارگانه

. 3های ورزشی، یونفدراسسۀ دولتی وابسته به وزارت ورزش و جوانان )شهر تهران( و اعضای هیأت رئی

(، برای المللیینب. ورزشکار/قهرمان داری حداقل یک مقام در سطح 4های ملی اسبق و فعلی، مربیان تیم

، مقدار مناسبی 1KMO=84/0گیری مطالعه تعیین شد که این تعداد با توجه به شاخص کیفیت نمونه

گویه با امتیازدهی در مقیاس  71شامل « صنعت ورزش»ساختل . در نهایت، پرسشنامۀ محققاست

 کنندگانمشارکتهای فردی یژگیوگویه در خصوص  4ارزشی لیکرت طراحی شد. همچنین در ابتدا پنج

ردند. ی شد. اعتبار محتوای آن را پنج تن از استادان دانشگاه تأیید کآورجمع موردنظرطراحی و اطالعات 

 953/0ۀ اولیه و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه در مطالعهمچنین 

تعیین شد و پس از تحلیل عاملی مقدار برای هر حوزه مدل اکتشافی تعیین شد. در ادامه این مقدار برای 

از یک دلیل اینکه ها به(. شایان ذکر است برخی حوزه>01/0Pنوشته شده است ) 3هر حوزه در جدول 

. در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی اند، مقدار آلفا قابل بررسی نبودساخته شده زیرساخت

ها شناسایی شدند. حد نصاب معیار ها مشخص و حوزهی زیرساختبار عامل، 2و روش چرخش واریماکس

گونه مرزبندی محقق یچهه شد. پاسخگویان از در نظر گرفت 3/0ی حداقل بار عاملپذیرش متغیرها کسب 

و آزمون  KMOمنظور بررسی کفایت مدل اکتشافی پرسشنامه از شاخص ها اطالعی نداشتند. بهیهگومیان 

 بارتلت استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته

، سطح تحصیلی %1/36سال با  30-39های پژوهش بیشترین فراوانی مربوط به ردۀ سنی براساس یافته 

بیشترین و است  %6/23ۀ ورزش با در حوزسال سابقۀ فعالیت  10-20، %6/69کارشناسی ارشد و باالتر با 

                                                           
1. Kleine en Middelgrote Ondernemingen 

2. Varimax 
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اوانی کل نمونه % فر 4/30فراوانی در زمینۀ فعالیت ورزشی پاسخگویان مربوط به کارشناسان ورزش با 

 است.

 مطلوبیت تحلیل عاملی و کفايت مدل اکتشافی

دست آمد که مقدار بسیار خوب برای نیکویی به 84/0، برابر KMOمقدار شاخص  1مطابق جدول 

دست آمد که استفاده از این روش برای به 124برازش مدل عاملی است. مقدار آمارۀ آزمون بارتلت برابر با 

 کند.یمیید تأها را داده

 

 KMO. نتايج آزمون بارتلت و شاخص 1جدول 

 برای کفایت مدل اکتشافی KMOشاخص  84/0

 دوخی آزمون 144/12423

 درجۀ آزادی 2556

 سطح معناداری 000/0

 

 ها در مدل اکتشافی صنعت ورزش کشور ارائه شده است.سهم واریانس هر یک از حوزه 2در جدول 

دهندۀ آنها یلتشکهای ای، زیرساختبا توجه به اهمیت شناسایی ترکیبِ صنعت ورزش در هر حوزه

حوزه  18از  متأثرهای این تحقیق، صنعت ورزش کشور و بارهای عاملی شناسایی و ارائه شد. براساس یافته

بار ترتیب یک بهکنندۀ هر های تبیینهای مدل اکتشافی و زیرساختحوزه 3تبیین شده است. در جدول 

 ی معرفی شده است.عامل
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ها. سهم واریانس و مقدار آلفا برای هر یک از حوزه2جدول   

 درصد فراوانی تجمعی درصد واريانس واريانس کل α های صنعت ورزشحوزه

 933/6 993/6 035/5 887/0 های بازاريابیفعالیت

 583/13 590/6 744/4 886/0 اماکن ورزشی

 777/19 195/9 460/4 862/0 های خصوصی و دولتی سازمان

 112/25 533/5 841/3 845/0 های همگانی و تفريحیفعالیت
 843/29 730/4 406/3 801/0 طب ورزش

 559/34 716/4 395/3 809/0 های بازرگانی ورزشیفعالیت
 958/38 400/4 168/3 828/0 فناوری مرتبط با ورزش 

 242/43 283/4 084/3 718/0 رويداد
 980/46 738/3 692/2 625/0 گردشگری

 389/50 409/3 455/2 718/0 با ورزشامور فرهنگی مرتبط 
 754/53 365/3 422/2  منابع انسانی

 804/56 050/3 196/2 652/0 ارتباط با صنعت
 845/59 041/3 189/2 691/0 رسانة ورزشی

 861/62 016/3 171/2  فروشان تخصصیخرده
 508/65 648/2 906/1 693/0 فعالیت اقتصادی

 995/67 486/2 790/1 699/0 کاال و خدمات ورزشی
 358/70 363/2 701/1  دولت

 617/72 259/2 627/1  های عملیاتیهزينه

 

 یبار عاملو  کنندهیینتبهای همراه زيرساختهای صنعت ورزش کشور بهحوزه .3 جدول

 یبار عامل هازيرساخت حوزه
ت

الی
فع

از 
ل 

ص
حا

د 
آم

در
ی

ياب
زار

 با
ی

ها
 

 828/0 هاباشگاهو  هایمت نشان و نام از برداریبهره امتیاز از حاصل درآمد شدن شناخته رسمیت به

 ورزشی خدمات و کاال صاحبان یبرداربهره امتیاز از حاصل درآمد شدن شناخته رسمیت به

 مالکیت حق قانون براساس
793/0 

 ورزش در داوطلب نیروهای از یریگبهره و آموزش

 مسابقات نتایج بینییشپ و ی،دواناسب مسابقات در یبندشرط

750/0 

606/0 

 599/0 ورزشی خدمات یهاآژانس

 538/0 نشریات اینترنت، تلویزیون، و رادیو در ورزشی خدمات و کاالها تبلیغات

 504/0 (پارالمپیک و المپیک المللیینب کمیتۀ مانند) المللیینب ورزشی یهاسازمان

 378/0 ورزشی رویداد در تماشاگران شدهصرف هایینههز

 و 
ن

اک
ام

أس
ت

ی
زش

ور
ت 

سا
ی

 

 712/0 ورزشی رشتۀ یک ویژۀ سرپوشیده ورزشی اماکن

 705/0 چندمنظوره سرپوشیده اماکن

 671/0 ...(رانی،یلاتومب موتورسواری، دوچرخه، دوومیدانی،)هایستپ

 612/0 ورزشی هاییوماستاد جمله از ورزشی یساتتأس و اماکن

 658/0 چندمنظوره.......( نمایشی، شنای ی،احرفه تفریحی،)روباز  و سرپوشیده استخرهای

 609/0 (روباز و سرپوشیده) تفریحی عمومی آبی اماکن

 529/0 ساحلی هاییباز اماکن
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 یبار عاملو  کنندهیینتبهای همراه زيرساختهای صنعت ورزش کشور بهحوزه .3 جدولادامۀ 

 یبار عامل هازيرساخت حوزه

ن
ما

از
س

ها
ی 

ولت
 د

 و
ی

ص
صو

 خ
ی

ش
رز

ة و
ین

زم
در 

ل 
عا

ف
 

 834/0 (بدنی تربیت علمی مانند انجمن)قانونی  و اداری ورزشی یهاانجمن

 654/0 ورزش زمینۀ در فعال غیردولتی یهاسازمان

 617/0 ورزشی امکانات و تسهیالت

 559/0 دولتیمؤسسات  و پرورش، ادارات و آموزش و بسیج ها،یشهردار ورزش سازمان

 542/0 نظامیان ورزشی رویدادهای و نظامی پرسنل ورزش

 464/0 هایونفدراس وها استان جوانان و ورزش مانند ادارات وزارت به وابسته ورزشی یهاسازمان

 469/0 (المپیک ملی کمیتۀ مانند)دولت  به غیروابسته ورزشی یهاسازمان

ت
الی

فع
از 

ل 
ص

حا
د 

آم
در

 و 
ی

گان
هم

ی 
ها

ی
ح

ري
تف

 

 742/0 ورزش یهاموزه از هواداران بازید از حاصل درآمدهای

 610/0 (برف روی اسکی جامپینگ و اسکیت، بادی)جدید  بدنی هاییتفعال

 594/0 باستانی ورزشی میادین

 557/0 رانییلاتومب یهاباشگاه

 484/0 بخش خصوصی فعال در زمینۀ ورزش

 447/0 تندرستی یهاکلوپ و ورزشی یهاباشگاه

 435/0 (سنتی)محلی  و بومی یهاورزش

 382/0 .... و بسکتبال والیبال مانند عادی یهاورزش

 327/0 حمایت مالی در ورزش

ش
رز

ب و
ط

 

 799/0 مردم عموم به ورزشی طب خدمات ارائۀ یهادرمانگاه

 و محققان و نخبه ورزشکاران به ورزشی طب تخصصی خدمات ارائۀ هایآزمایشگاه

 دوپینگ هایآزمایشگاه
728/0 

 تغذیه، خدمات مانند) محققان نخبه ورزشکاران به ورزشی طب خدمات های ارائۀدرمانگاه

 (اصالحی حرکات
699/0 

 تحلیل و ورزشکاران تعداد مانند گیریاندازه و سنجش یهاگزارش طریق از خدمت ارائۀ

 ورزشی رشتۀ یک یا تیم یک پیشرفت میزان آمار
625/0 

 591/0 معلوالن و جانبازان به ورزشی امکانات و خدمات ارائۀ هایینیککل

عال
ف

ت
ی

ی
گان

زر
 با

ی
ها

 

 721/0 ورزشی تجهیزات هاییشگاهنما

 604/0 ورزشی بازرگانیمؤسسات 

 554/0 یاحرفه ورزشکاران آزاد هاییتفعال

 483/0 ورزش در پژوهشی علمی نشریات

 476/0 تخصصیفروشان عمده

با 
ط 

تب
مر

ی 
ور

نا
ف

 و 
ش

رز
د و

ولی
ت

ی
زش

ور
ت 

زا
هی

ج
ت

 

 702/0 ورزشی یهاسازمان در اطالعات مدیریت هاییستمس

 635/0 ورزشی تفریحی خدمات ۀدهندارائه یهاسازمان

 527/0 ورزشی تجهیزات و محصوالت فناوری و توسعه تحقیق، یواحدها

 585/0 (فروشییتبل، تبلیغات، ها)فروشگاهاطالعات  یو تکنولوژ اینترنت
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 یبار عاملو  کنندهیینتبهای همراه زيرساختهای صنعت ورزش کشور بهحوزه .3 جدولادامۀ 

 

  

 یبار عامل هازيرساخت حوزه

ی
زش

ور
د 

دا
وي

ر
 

 692/0 روزهیک ورزشی رویدادهای برگزاری

 647/0 چندروزه ورزشی رویدادهای برگزاری

 569/0 فراغت اوقات و تفریحی مسابقات با مرتبط یهاسازمان وها تیم

 391/0 کشور در ورزشی یساتتأس و اماکن ساخت

ی 
گر

دش
گر

ی
زش

ور
 

 799/0 (...یت، پارکینگ،بلکانسسیون، ) استادیوم داخل در ورزشی گردشگر هایینههز  

 797/0 (خوراک و... وآمد، اقامت،رفت)استادیوم  خارج در ورزشی گردشگر هایینههز

ور
ام

 
ی

نگ
ره

ف
 

ط
تب

مر
 

 با
ش

رز
و

 

 608/0 با ورزش مرتبط فرهنگی امور

 681/0 ورزش زمینۀ در آموزشی یافزارهانرم و هادییس یدکنندۀتول یهاشرکت

 612/0 هایبازپرور وها زندان در ورزشی خدمات ۀدهندارائه یهاشرکت

 489/0 ورزشی اییانههای رابازی یدکنندۀتول یهاشرکت

ع 
ناب

م

ی
سان

ان
 

 651/0 .(..و ورزش در کردگانیلتحص و داوران مانند مربیان)ورزش  در متخصص انسانی منابع

با 
ط 

با
رت

ا

ت
نع

ص
 
 612/0 (ورزش در زااشتغال و کارآفرینانههای فعالیت هدایت)ورزشی  هاییتعاون

ی تربیت بدنیهاپژوهشگاهو  هاپژوهشکده  505/0 

ی
زش

ور
ة 

سان
ر

 

(ورزشی نشریات درآمد گردش)ورزشی  مجالت و نشریات  813/0 

ورزشی هایکتاب نشر زمینۀ در خدمات ارائۀ یهاشرکت  570/0 

 پزشکی، علوم آزاد، سراسری، یهادانشگاه جمله ازها دانشگاهبدنی تربیت  یهادانشکده

کاربردی علمی جامع غیرانتفاعی، نور، پیام  
404/0 

ن
شا

رو
ه ف

رد
خ

 

 385/0 کشور ورزش به یارسانه خدمات ارائۀ یهاشرکت

فروشان تخصصیخرده  715/0 

ورزشی بازاریابی یهاشرکت  385/0 
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 یبار عاملو  کنندهیینتبهای همراه زيرساختهای صنعت ورزش کشور بهحوزه .3 جدولادامۀ 

 

 

 گیریو نتیجه بحث

 گیری پرداخته خواهد شد:در ادامه به تفکیک هر حوزه به ارائۀ بحث و نتیجه

در این حوزه  نیروهای داوطلبهای بازاریابی: ظاهر شدن زیرساخت مربوط به درآمد حاصل از فعالیت

نباید از نیروهای داوطلب برای درآمدزایی در ورزش استفاده شود.  اصوالً چراکهرسد، نظر نمیمعمول به

بخشی از نیروی انسانی  عنوانبه( نیز بر اهمیت داوطلبان 1392نژاد و همکاران )یهمت( و 1388حمیدی )

نماید که در ایران از نیروهای ای، این برداشت را در ذهن متصور میاما حصول چنین نتیجه ،کنندید میتأک

ی هاسازمانشود. برای تفسیر دلیل آشکار شدن زیرساخت طلب برای کسب منافع مادی استفاده میداو

 در این حوزه نیز ممکن است بتوان به المللی المپیک و پارالمپیک(ینبالمللی )مانند کمیتۀ ورزشی بین

 اریابی ورزشی اشاره کرد.ی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بازقانونگذاردر  هاسازماندلیل اهمیت این 

(، لی و 2008(، آندرف )1383کریمیان و تندنویس )(، 1386های حسینی )یدگاهداماکن ورزشی: 

بر اقتصاد با پژوهش  آنهایرات تأثو در خصوص اماکن ورزشی ( 2013( و ژانگ و چن )2001همکاران )

 یبار عامل هازيرساخت حوزه

ت 
الی

فع

ی
اد

ص
قت

ا
 

 637/0 ...(ها، اتومبیل، واسب)ورزشی  مسابقات در شرکت وسایل مالکان

 634/0 ایحرفهیمهن و یاحرفه یهاباشگاه و هایمت اقتصادی فعالیت

 400/0 ورزشی استعدادیابی یهاشرکت

ت 
ما

خد
و 

ال 
کا

زش
ور

 ی

 627/0 ورزشی تجهیزات و یساتاماکن، تأس نگهداری و تعمیرات خدمات یهاشرکت  

 402/0 ورزشی تجهیزات و کاال تولید

ت
دول

 

 763/0 مجلس نمایندگان و شهرداری و شوراها مقامات

نه
زي

ه
ی 

ها ی
یات

مل
ع

 

 وبازیکنان  ورزشکاران بازیکنان مخارج) هایمت و بازیکنان عملیاتی هایینههز و حقوق

 (پشتیبانان
755/0 
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برخوردار است، چراکه  بیرشد مناس رسد این صنعت در حوزۀ اماکن ورزشی ازنظر می. بهحاضر همسوست

 اند.ترین همبستگی را با حوزۀ مذکور نشان دادهکنندۀ این حوزه مناسبیینتبهای زیرساخت

، در رتبۀ سوم تبیین تسهیالت و امکانات ورزشیی خصوصی و دولتی فعال در زمینۀ ورزش: هاسازمان

اشد که بیشتر امکانات ورزشی کشور وابسته یا رسد به این دلیل بنظر میاین حوزه قرار گرفته است، به

 ورزش نظامییافتگی سازماندلیل رسد بهمی نظربههای خاص هستند. در مرتبۀ بعد، تحت نظارت سازمان

ها سازمان مستقل در زمینۀ ورزش شناخته شده است. به هر حال این سازمان عنوانبهدر کشور این بخش 

 کنند.در این صنعت نوپای ورزش ایفا میی مؤثرخواسته یا ناخواسته نقش 

و  بخش خصوصی فعال در ورزشهای همگانی و تفریحی: حضور زیرساخت یتفعالدرآمد حاصل از 

(، همخوانی دارد. 1392، در این حوزه، با پژوهش جاللی فراهانی و قهفرخی )های بومی و محلیورزش

در صنعت ورزش، بیشتر از جایگاه تفریحی  های بومی و محلی و سنتیرسد ورزشمی نظربهبنابراین 

حمایت (، 1387( و معماری و همکاران )1391ی رجبی و همکاران )هاپژوهشبرخوردارند. همچنین، نتایج 

های پژوهش حاضر همخوانی ندارد. کنند که با یافتهیمی مهم بخش بازاریابی معرفی هامؤلفهرا از  مالی

(، 1388(، پاداش )1392(، جاللی فراهانی و قهفرخی )1385(، پارسامهر )1390طبق پژوهش ناصح )

گیرد و پژوهشگران معتقدند مالی در بخش همگانی و تفریحی توسط دولت صورت مییت حمابیشترین 

. بنابراین از دیدگاه بازاریابی (17 ،26)یرد برای حمایت مالی باید اصالحاتی در صنعت ورزش ایران صورت گ

عت ورزش ایران تجاری آشکار شدن زیرساخت حمایت مالی در حوزۀ ورزش همگانی و تفریحی برای صن

 رسد.نظرمیمنطقی به

 عنوانبه( به طب ورزش 2013) هوانگو  یو نگیچی زیادی از جمله هاپژوهشطب ورزش: در 

های مختلف طب ورزش مورد عاملی برای بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی اشاره شده و امروزه جنبه

 ( قرار گرفته است.2014همکاران )(، توالکوئیک و 2015گربینگ و تیل)توجه پژوهشگرانی چون 

مستقل فعالیت ندارند، و طب ورزشی  صورتبهمعدودی، نهادهای طب ورزشی  جزبهدر ایران  هرچند

بار با باالترین  مردم عموم به ورزشی طب خدمات ارائۀ هایینیککلاز طب عمومی جدا نیست، بنابراین 

 ارائۀ هایینیککلین همبستگی مربوط به زیرساخت ترکنندۀ این حوزه است. همچنین پایینی تبیینعامل

رسد در این بخش توجه بیشتر مدیران مورد نظر میاست، که به جانبازان به ورزشی امکانات و خدمات

ی را که طب ایران در کشورهای منطقه االعادهفوقتوان فرصت یمانتظار است. با کمی دقت در این موضوع 

زایی پزشکان اشتغال تنهانهای نیز تعمیم داد. بنابراین رشد این بخش داراست، به بخش ورزش حرفه
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ی خواهد داشت، بلکه با ممانعت از خروج ارز برای درمان و معالجۀ ورزشکاران در پمتخصص را بیش از پیش 

های ورزشی خود در ایران تواند فرصتی را برای جلب گردشگران برای پیگیری درمان آسیبکشور، می

 ازد.فراهم س

از  ینۀ ورزشزمای در های آزاد ورزشکاران حرفهیتفعالرسد نظر میهای بازرگانی ورزشی: بهیتفعال

نظر پاسخگویان این پژوهش، بیشتر در جهت تجارت و کسب درآمد بوده است تا در زمینۀ امور فرهنگی 

ار شدن زیرساخت و آموزشی مرتبط با ورزش. همچنین یکی از عجایب صنعت ورزش در این حوزه، آشک

کنند. است. گویا این نشریات بیشتر در جهت منافع مادی طی طریق می نشریات علمی پژوهشی ورزشی

ها و سازی یافتهیتجارهای محققان این رشته در جهت ساز معرفی توانمندیینهزمشاید هم این نشریات 

 های تحقیقاتی ایشان باشد.ایده

ۀ دهندارائهی هاسازمانهیزات ورزشی: در خصوص زیرساخت فناوری مرتبط با تولید ورزش و تج

رسد عدم همبستگی کافی این زیرساخت با حوزۀ خدمات ورزشی نظر می، بهخدمات تفریحی ورزشی

 صورتبهاند های مختلف ورزش نتوانستههای خدمات ورزشی در بخشۀ این است که زیرساختدهندنشان

 ای منسجم و هماهنگ نمایان شوند.حوزه

( رویدادهای مختلف را از لحاظ مدت زمان به دو 1392رویداد ورزشی: جاللی فراهانی و قهفرخی)

بندی توسط بسیاری از پژوهشگران و پژوهش حاضر، یمتقسکنند. این یم تقسیم چندروزهروزه و گروه یک

در حوزۀ رویداد  یسات ورزشی در کشورتأسساخت اماکن و رسد آشکار شدن نظر میپذیرفته شده است. به

این باشد که فلسفۀ وجودی اماکن ورزشی، میزبانی رویداد ورزشی است و هدف  )2010)1بنا به نظر فرد

 از ساخت اماکن ورزشی بزرگ، برگزاری رویداد ورزشی است. 

و  گردشگران ورزشی در داخلهای ینههزهای پژوهش دو زیرساخت گردشگری ورزشی: مطابق یافته

ی پرایاگ و ریان هاپژوهشهای اند. یافتهکنندۀ حوزۀ گردشگری ورزشییینتبی خوببه خارج استادیوم

توان دریافت یم( با پژوهش حاضر همسویی دارند. از این نتایج 2014( گوزالوا و همکاران )2011)

های اساسی تواند یکی از حوزهیم، یک صنعت معرفی شده است عنوانبهگردشگری ورزشی که خود 

 شمار آید.صنعت ورزش به

                                                           
1. Feried, R 
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پور ( و فروغی1392(، خزائی پول و همکاران )1387امور فرهنگی مرتبط با ورزش: پژوهش تجاری )

ی همخوانکنند که با پژوهش حاضر ید میتأک(، بر اهمیت امور فرهنگی مرتبط با ورزش 1386همکاران ) و

فرهنگ ورزش در جامعه موجب رشد صنعت ورزش خواهد شد. یکی از دارد. بدیهی است توسعۀ 

معرفی شد، که بیانگر نقش  هاها و زنداننهادهای ورزشی در بازپروریهای اساسی این حوزه، یرساختز

مثبت و باارزش صنعت ورزش در پیشگیری از فساد در جامعه است. بنابراین رسیدگی بیشتر مسئوالن به 

 هدایت خواهد کرد. ترسالمای ی جامعهسوبهامور فرهنگی مرتبط با ورزش، کشور را 

کنندۀ این حوزه است. یکی از نییتبی تنها زیرساخت بار عاملبا بیشترین  منابع انسانی :منابع انسانی

ها و از جمله ورزش ایران، منابع انسانی آن است. ورزش به تجارتی عظیم های سازمانین سرمایهترباارزش

 دیده در زمینۀ مدیریت ورزشی نیاز است. یمتعلتبدیل شده، که برای توسعۀ آن، به افراد 

 ی تربیت بدنیهاپژوهشگاهو  هاوهشکدهپژو  های ورزشییتعاونهای ارتباط با صنعت: زیرساخت

بخش تعاون با  ارتباط علم با عمل را در صنعت ورزش ایجاد کنند. اندموظفاند که های مهمیبخش

موجود، محملی مناسب برای جذب و هدایت  یاتوسعه هاییرساختکنونی و برخورداری از ز ۀموقعیت ویژ

 هاییههای تعاونی و تجمیع سرمامشارکت افراد در تشکل. (28)است کارآفرینانه  هاییتو حمایت فعال

اندک آنها در کنار تسهیالت مالی و فنی بخش تعاون یک راهکار مناسب، جدید و پایدار جهت ایجاد 

در صنایع مختلف،  هایبا توجه به کارایی و اهمیت تعاونبنابراین . (20)است اشتغال و تولید برای جامعه 

. عدم ارتباط نزدیک (23)فت دست یا نیز صنعت ورزش ۀتوسعبه توان ورزشی می هاییتعاون ۀبا توسع

ین عوامل درونی موانع اشتغال ترمهمی مختلف اجرایی و اقتصادی جامعه هابخشو  هاشگاهدانبین 

 چندمنظورهحصول نوعی توافق  حلراهرسد بهترین یمنظر . به(29)یالن تربیت بدنی ماست التحصفارغ

بین دانشگاه و جامعه است که راهگشای این امر است. در غیر این صورت، توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 

 بسیار سطح دانشگاهی دارا بودن برعالوه المللیینب صحنۀ بر تأثیرگذار کشورهای .(22)شود کمرنگ می

 های ارتباط با صنعت در تمام. ایجاد بخش(4)دو هستند  این بین قوی ارتباط دارای قدرتمند، صنایع و باال

صنایع مطرح است و همواره مورد توافق متخصصان و محققان صنایع مختلف بوده که در حوزۀ ورزش نیز 

 ید است. تأکمورد 

با پژوهش  یریتصو یهارسانه( در خصوص 2014رسانۀ ورزشی: نتایج پژوهش ظهرابی و همکاران )

های دانشکده. هرچند در نگاه اول، خالف انتظار است، لیکن آشکار شدن زیرساخت (11)حاضر همسوست 

هایی بخش عنوانبههای ارتباط با صنعت و نه بخش عنوانبهنهادهای ورزشی و نه  عنوانبهنه  تربیت بدنی
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کند. به بیان دیگر، نقش منزلۀ یک رسانه در این بخش فعالیت میبهبرای تربیت نیروی انسانی، بلکه 

 بدنی در توسعۀ ورزش مشابه نقش رسانۀ ورزشی تبیین شده است. های تربیت دانشکده

عامل  عنوانبهگذاری ( صحه2012( و اوگانسیجی )1392جاللی فراهانی و قهفرخی )خرده فروشان: 

های محدود بخش بازاریابی معرفی بر توسعۀ برند محصوالت و افزایش فروش را از جمله فعالیت مؤثر

 فروشان در توسعۀ نقاط تماس با مشتریان نیز موضوعی است که بهاند. لیکن انتظارات از حوزۀ خردهکرده

 مطالعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

(، رجبی و همکاران 1389(، قهفرخی )1392فعالیت اقتصادی: پژوهش جاللی فراهانی و قهفرخی )

های اقتصادی ( به این موارد اشاره داشته که فعالیت1390( و ناصح )1392(، چالشتری و همکاران )1391)

ها با پژوهش حاضر دی برخوردار است که این یافتهی ورزشی در صنعت ورزش از اهمیت زیاهاباشگاه

دست آمد، آشکار شدن زیرساخت همخوانی دارد. یکی از نتایج خالف انتظاری که در این تحقیق به

(، نیز نشان داد که استعدادیابی 1392نتایج پژوهش حسینی ) کهطورهماندر این حوزه است!  استعدادیابی

های متعددی مواجه است، این نابسامانی، در تحقیق حاضر ت و چالشدر ورزش قهرمانی ایران با مشکال

 ید شده است.تأکنیز به گونۀ دیگری 

ژوهش ( با پ1383( و عسگریان و همکاران )2008های آندرف )کاال و خدمات ورزشی: نتایج پژوهش

ر حضوهایی چون نایک و پوما در تولید و عرضۀ کاالهای ورزشی مرغوب حاضر همسوست. هرچند غول

ای و محلی و در هتر قادرند در بازارهای منطقی کوچکوکارهاکسبی در جهان دارند، همچنان اگسترده

 ین بخش درهای پنهان بازار برای جلب مشتریان کاالهای ورزشی داخلی فعالیت کنند. رونق امیان الیه

 یده نیست. یی در شرایط فعلی کشور نیز بر کسی پوشزااشتغالید ناخالص ملی و توسعۀ افزایش تول

( و جاللی فراهانی و قهفرخی 1998) 1(، جکسون1385(، پارسامهر )2008های آندرف )دولت: یافته

ای به نام دولت در صنعت ورزش کشور همخوان هستند. هرچند امروزه، ( با حضور حوزه1392)

یی عملیاتی و عملکرد مالی در حد مطلوب قرار ندارند و چندان کاراورزشی دولتی از لحاظ ی هاسازمان

 طوربه صنعت ورزش، آنچه اهمیت دارد تعریف و تبیین رابطۀ دولت و (24)دلخواه عموم جامعه نیستند 

 صریح است. 

                                                           
1. Jackson, R. 
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 ورزشکاران بازیکنان مخارج) هایمت و بازیکنان عملیاتی هایینههز و حقوقهای عملیاتی: ینههز

( و 1997دهد. میک )های عملیاتی نشان میبیشترین همبستگی را با حوزۀ هزینه (یکنان و پشتیبانانباز

 ید کردند. تأکهای عملیاتی در ورزش (، بر اهمیت بخش هزینه2007پیتز و استاتلر )

توان از نتایج حاصل از این تحقیق ارائه داد، شناسایی و معرفی گیری کلی: آنچه در مجموع مییجهنت

های استاندارد مورد قبول ورزش کشور است. صنعتی که هرچند هنوز نتوانسته حداقلحوزه در صنعت  18

 عنوانبهدر مطالعات و سمینارهای مربوطه  کمدستدست آورد، یکی از صنایع این کشور به عنوانبهرا 

شان شود. بنابراین این مطالعه از آن جهت که توانسته تصویری کلی از صنعت ورزش نصنعت از آن یاد می

های صنعت ، در خور توجه است. همچنین به محققان بعدی امکان مطالعۀ تخصصی در سایر حوزهدهد

های آن را از پیش بدانند. همچنین بارهای که قادر خواهند بود روابط و زیربخشیدرحالدهد؛ ورزش را می

کند، وطه ارائه میاز میزان اهمیت و وضعیت هر زیرساخت در فضای کلی حوزۀ مرب شدهمحاسبهعاملی 

های حاصل از بندیتوان انتظار داشت که براساس دستهترتیب میکه در نوع خود جالب توجه است. بدین

، تا حدودی یک نقشۀ کلی در اختیار فعاالن این صنعت چه شدهمحاسبهاین تحقیق و نیز بارهای عاملی 

گیرد ها قرار میتصادی و سایر زیربخشهای اقدر حوزۀ تحقیقات و چه در عرصۀ مدیریت و نیز در بخش

که تا پیش از این، میسر نبوده است. همچنین این پژوهش به لحاظ روش تحقیق، در نوع خود در تمام 

های فراوان و تا جایی که به دست محققان رسیده، تا به حال به این بوده و با بررسی فردمنحصربهدنیا 

های نظری بوده از نوع مدل آمدهدستبهی که چند مدل اونهگبهروش به صنعت ورزش نگاه نشده است. 

ها به خرد صورتی کیفی و از نگاه تنها یک محقق صورت گرفته و کمتر در ارائۀ مدلها بهبندیو دسته

 جمعی توجه شده است. 

ان بوده رسمدیران را با ارائۀ تصویر کلی از این صنعت یاری تنهانهبر این اساس محققان امیدوارند تا 

تر در حوزۀ صنعت های این تحقیق برای تحقیقات بعدی و کاملباشند، بلکه محققان بعدی نیز از یافته

ها، همچنین بندی حوزهتر به نوع دستهیقدقها و نیز نگاه ها، ضعفمند شوند. شناسایی قوتورزش، بهره

های دیگر در این مدل، همگی زیرساختها در این صنعت یا حضور پررنگ برخی غیبت برخی زیرساخت

 .های پنهان و آشکار آن فراهم سازندها تعمق و تفحص را در الیهتوانند ساعتمی
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