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  1وجيهه جواني
  ريز، ايران تربيت بدني ، دانشگاه تبريز، تبمديريت ورزشي، دانشكدة گروه استاديار 

 
  چكيده
شده  عتصنبه اين  روزافزوندر توسعه سبب توجه مستقيم و غيرمستقيم ورزش تأثيرات  ياقتصاد پيامد

ا شرايط سخت ب روييايور هنگام بهي، اقتصاد مقاومتروي آوردن به سياست  ،هاحوزهساير  يراستاهمو 
راه براي ةند نقشنيازمنكه تحقق اين امر، ضرورت يافته است. با علم به ايهافرصتتهديدها به  لتبديجهت 

اقتصاد  يسازادهيپتبيين اركان  ورزش است، هدف اين پژوهش ةاقتصاد مقاومتي در حوزي سازادهيپ
عميق حاصل از  يهامصاحبه ؛ي كيفياتحليل محتوبا استفاده از روش مقاومتي در صنعت ورزش بود كه 

نفـر از نخبگان و  17به  ،هاداده يگردآورمنظوربه. شد بررسي اقتصاد و ورزشة گو با خبرگان حوزوگفت
گزيده شدند، مبتني بر هدف بر يريگنمونهكه با روش  يدانشگاهتادان اقتصاد ورزش و اسة متخصصان حوز

و  يسازمقاوم ي،رساختيز يساز نهيبه ي شاملطحسسهيك الگوي  نتايج، براساس. شـد مراجعه
، ضرورت هاافتهبراساس ي .دشپيشنهاد مقاومتي در صنعت ورزش ي اقتصاد سازادهيپ جهت برجستگي،
رار گيرند ق تيعنا ، اهداف موضوعي مورداقتصاد مقاومتي در ورزشبراي اجراي  ياستگذاريس دارد كه در

بايد تدوين و اجرا شوند  ياگونهبه هااستيس، بنابراينصورتي متوازن عمل شود. و سعي شود در اجرا به
براساس آن  اتد هر سه در عمل تحقق يابن ،برجستگيو  يساز، مقاومزيرساختي يسازنهيبهكه اهداف 

فرافعال پاسخگوي  صورتبه و ورزيد در صنعت ورزش مبادرت تيوماد مقااقتص ي سياستسازادهيپبه  توانب
  الزامات محيطي بود.

 
  يديكل يهاواژه

  .تحليل محتوا، صنعت ورزش ،يسازادهيپاقتصاد مقاومتي، 

                                                            
: 09144097284 نويسندة مسئول : تلفن                                       v.javani@tabrizu.ac.ir :mailE 
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  مقدمه
 يهاربهضچگونه اقتصاد قادر است در مقابل  كنديممشخص در اقتصاد است كه  يمبحث ياقتصاد مقاومت

بر ي، اقتصادي مبتنيها آسيب نبيند. اقتصاد مقاومتضربه ناز اي حالنيمختلف مقاومت كند و درع

 نت كه با تدوياقتصادي اسمد موجود اي فرسوده و ناكاراو نهاده نختارها، قوانيا، ترميم سيسازمقاوم

انع رشد و مو فاقدام به حذ نوانيقوجودي نهادها و  فةزتعريف فلساشده و بيو كارشناس ياستراتژي علم

در مقابله با  اتشوديمت درادي مباختارهاي اقتصاهرس كردن س ينوعو به هايكاردوبارهف توسعه، حذ

 يازوكارهاو س طياز شرا ياژهيو يو مدلساز يحاطر ياقتصاد مقاومت.)1اقدام نشود( فعالنهمن التمشك

و  فعالصورت،كشور، به ياقتصاد يفضادر  و فشارها هامير فرض وجود حداكثر تحر است كهب يدااقتص

اقتصاد است كه  از ياژهيو ةگون يمدلسازيبرا ينظر يانيبن ي. اقتصاد مقاومتشوديمي، طراحلعفنه من

  .)2(خته استاده ساآم شيازپشيب هاميحرمواجهه با ت ينه خود را براالفعا

 1ياقتصاد يتح فنرالو بيشتر از اصط شوديديده نم» اومتيقاقتصاد م«ح الدر ادبيات رايج جهاني اصط

يعني قادر  ،به توان از عهده برآمدن معني كرده است2شده است. فنريت اقتصادي را بريگاگليو استفاده

، فنريت اقتصادي ممكن است يطوركلبه .خارجي يهان از شوكبودن يك كشور به ايستادگي و پس جست

ايستا يا پويا باشد. فنريت اقتصادي ايستا به مفهوم توان يا ظرفيت يك سيستم براي جذب يا منعطف 

آن، فنريت اقتصادي به توان يك سيستم براي بهبود  تريشدن در برابر خطر يا زيان است. در تعريف عموم

 ترقيكاهش احتمال عم در توان يك اقتصادفنريت اقتصادي  ،گريدعبارتبه.شوديه ماز شوكي پايدار گفت

است از ت عبار ياقتصاد مقاومتاما  .)3است( شدهفيشدن بحران يا حداقل بهبود آثار يك بحران تعر

و براي شرايط كه هرلحظه  نديبيم يخوبسنج است و درون و برون را بهطياقتصادي راهبردي كه مح

  ).4(دارد  يمناسب شاست تغيير كند، واكن نممك

از منظر كمسيون  ،اصول ناي يزم براي اجراال يهااستيو س يبر اقتصاد مقاومت كماح ياصول كل

د، توانمندسازي اماهيت و هويت اقتص فظاست: ح شدهانيب صورتنيو نظام اداري بد ين، بازرگانالاقتصاد ك

ساخت  التمحصو تكريمن اقتصادي، االفعاليت فعةح زمينالاص مديريت و نظم اداري، يكاراي شو افزاي

دي، جلب مشاركت عموم مردم، تقويت توانمندي و ا، سالمت اقتصانيبن، تأكيد بر فعاليت دانشلداخ

شدن واحدهاي توليدي  لتوليدي، جلوگيري از تعطي يهاتياده از حداكثر ظرففنيروي كار، است يبازده

                                                            
1. Economic Resiliance 
2. Briguglio 
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، حداكثر كردن يياوري و خوداتكاخودبةمردم جامعه، تقويت روحي يدگنبه ز كشور، توجه يهاو كارخانه

 اب التكشور در جريان مباد يريپذبيآسة آوردن درج نموجود در كشور، پاييتو تجهيزااتاده از امكانفاست

 ).5ارج(خ

مدل « با عنوان يابه مقاله توانياز كشور م جه در حوزة اقتصاد مقاومت خارگرفتانجام تز تحقيقاا

صالح رمضان ةنوشت »وضعيت نوار غزه ي، بررسيمعياره براساس اقتصاد مقاومت محصول چند يزيربرنامه

 ي، سياسي، فني، محيطيبا، بازارييلادي، مار اقتصامعي لماش يت معيار اصلفه يبررس ندر اي.اشاره كرد

، هاوهي، مهايسبز،ي، داروهاي گياهيزراعالت ، محصوتمحصوال تراهكار صادراهشت  و يو اجتماع

 ).6(پيشنهاد شد ، خرما و زيتونتمركبا

عنوان  اب يابه مقاله توانيكشور م لدر داخ يه در حوزة اقتصاد مقاومتگرفت انجام تاز تحقيقا

مردم،  يهاد، عامليت تودهار سوداگري و فسامه لاص شكه در آن ش»ياقتصاد مقاومت يهومفم بچارچو«

). همچنين 7( ن شده است، اشاره كردابي يومتاد مقابراي اقتص،فرهنگ مقاومت، يگذارتياولو ،يخوداتكاي

بررسي نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در «) در پژوهش خود با عنوان 1393كامفيروزي و همكاران (

بر نظرهاي مقام معظم رهبري اصلي، مبتني مدل مفهومي شامل هشت شاخصة» الگوي اقتصاد مقاومتي

  .)8اين حوزه است، ارائه كردند ( پردازهينظركه نخستين 

از  ندر جمع صدها ت 1389را در شهريور  يح اقتصاد مقاومتالبار اصطنمقام معظم رهبري اولي

 نيتربه مهم توانيم ي،مخاطبان اقتصاد مقاومت ننخستي يهايژگيدند. با توجه به وكركارآفرينان مطرح 

برد. اقتصاد ي پ يخارج تتهديدا اها براي توليد و مقابله بفرصتاده از فاست ييعن ياقتصاد مقاومت يويژگ

 يمتك و شوديزيرورو نم يجهان يها، با تكانهيجهان تاقتصادي كه مقاوم است؛ با تحريكا ييعن يمقاومت

رج و اداخل و خ يهاها و ضعفقوتةاقتصادي كه با توجه به هم ييعن يد مقاومتا. اقتصاستبه مردم 

  .)9(برنامه دارد  يو براي هر شرايط كنديبيرون، سناريوسازي م يهاتتهديدها و فرص

غ الغ فرمودند. در اين ابالكلي اقتصاد مقاومتي را اب يهااستيس1392 بهمن 3مقام معظم رهبري در 

وادار كردن دشمن، حفظ دستاوردهاي كشور در  ينينشت، به شكست و عقبالمشك ةفائق آمدن بر هم

و  سالهستيب اندازها و اصول قانون اساسي و سند چشمو تداوم پيشرفت و تحقق آرمانمختلف  يهانهيزم

 ةمخاطر زا و برونگرا، پويا و پيشرو در شرايط پرتحقق اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون

قتصاد مقاومتي عنوان هدف ام را بهالبخش از نظام اقتصادي اسالهام ييالگو جهاني و عينيت بخشيدن به

براي » راهةنقش ةتهي«ازجمله  ،شده استله خواستهغيه از جانب معظمالآنچه در اين اب).10( اندمتذكر شده
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 يبندو با زمان درنگيزم است قواي كشور ب: الاند. ايشان تصريح فرموده)11( مختلف است يهاعرصه

مختلف،  يهاراه براي عرصهةزم و تدوين نقشالت قوانين و مقررا ةمشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهي

ن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند الفعا ةمردم و هم ينيآفرزمينه و فرصت مناسب براي نقش

سياسي در برابر چشم جهانيان رخ  ةاقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماس ةتا به فضل الهي حماس

  .)9(نمايد

 ييهاتوحيدي، داراي مؤلفه ينيبم معظم رهبري، اين نوع اقتصاد بر مبناي جهانمقار مبناي بيانات ب

اسالمي و ةضمن تمهيد و تأمين مقاومت در اقتصاد، جامع توانيهر يك م يريكارگاست كه با اتكا و به

اقتصاد مقاومتي  ةگانده يهامؤلفهاز بشري را به توسعه و پيشرفت مادي و معنوي رهنمون ساخت. 

و  هايژگيقضاوت كرد كه هرگز اقتصاد مقاومتي راهبرد مقاومت اقتصادي نيست. و يراحتبهتوانيم

ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود : الف) اقتصادي مقاومتي عبارت است از يهامؤلفه

رويكرد ، خليدا يهاتيظرف بر هيتك، زاديتوانايي مقاومت در برابر عوامل تهد، كالن اقتصادي يهاشاخص

صالح ا ،كاهش وابستگي به درآمد فروش نفت، تأمين امنيت اقالم راهبردي و اساسي ،محوريمردم، جهادي

با  اقتصاد مقاومتي يسازادهيپ يهاگام يبنددر سطح). 12ي (محوردانش ،فساد ستيزي، الگوي مصرف

بر ةتوانمند شدن، سطح مياني يا مرحل ةسطح زيرين يا مرحل ؛سه مرحله، از فتحة شريف ةسور 3 الهام از آية

 ).11شده است ( بردهنام،شكوفايي ةپاي ايستادن و سطح زبرين يا مرحل

وكارها ها، كسباست، كه در آن افراد، شركت	بازارهاي اقتصادي	اي ازصنعت ورزش نيزگونه كهازآنجا

 آن در كه متمركزند	يورزش يهاتيفعال	بر يدهسازمان اي جيترو ل،يتسه د،يتول در ريدرگ يهاسازمانو 

به  اند،با ورزش مرتبط يصورتكه به هستند، ييهادهيا ايها كاال، خدمات، اشخاص، مكان مانند محصوالتي

گذشته، صنعت ورزش در تمام دنيا از رشد چشمگيري  ةدر چند ده. )13(شوديعرضه م دارانيخر

و تجهيزات، ايجاد و ساخت اماكن و تسهيالت به رشد توليد پوشاك  توانيم برخوردار بوده كه ازجمله

و افزايش تعداد  يامختلف حرفه يهاسازي، باال رفتن سطح رقابت يهاشبكه ةورزشي، توسع

  .)14داشت( كنندگان اشارهشركت

ورزشي اطالق  يهاتياقتصادي براي تحليل فعال يهايتئوريريكارگاقتصاد ورزش به بهمبنا،  نيبرا

منابع در سه بخش  ةاقتصاد ورزش به ارزيابي مسائل و الگوهاي تخصيص بهين ترقيدق يا به بيان شوديم

گيرد؛ كه در دو سطح خرد و كالن انجام مي )15( پردازديورزش م ةعملكرد ورزش، توليدات ورزش و توسع

و حتي ها هاي ورزشي، دولتدر سطح خرد، رفتار اقتصادي بازيگران اين عرصه اعم از ورزشكاران، بنگاه
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هاي ورزشي گيرد و در سطح كالن، تأثير فعاليتبيني قرار ميي و پيشموردبررسطرفداران و تماشاگران 

هاي ورزشي بر شود. همچنين، در سطح كالن اثر فعاليتبر ساير متغيرهاي كالن اقتصادي مطالعه مي

ها، از اهميت اير فعاليتهاي ورزشي در مقايسه با ساقتصاد جامعه و مطالعةآثار خارجي مثبت فعاليت

  .)16(اي برخوردار استويژه

مستقيم و غيرمستقيم ورزش و تفريحات سالم  تأثيرات از اهميت اقتصادي توانيدر عصر حاضر نم

 21و پردرآمدترين صنايع در قرن  نيترورزش از بزرگ .)6( كرد يپوشجوامع مختلف چشم ةدر توسع

همه جا را تسخير كرده است. اين صنعت جهاني شده و قلمرو آنسرعت . صنعت ورزش بهروديشمار مبه

 از ياو غذا و... توانسته است سهم عمده گروهي، پوشاك يهارسانه اقتصادي آن ازجمله يهاجنبهةبا هم

GDP خصوص در بخش صنعت و فناوري، هاخير ب ةتحوالت گوناگون طي چند ده .دست آوردكشورها را به

چنانكه امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت  است؛ ورزش تأثير گذاشته بين اقتصاد و ةبر رابط

كسب درآمد ملي و  يهاوهيطور خاص، ورزش را به يكي از شطور عام و در بخش ورزش بهفراغت به

در جوامع پيشرفته نشان  هاي). بررس17( نيست ريپذاز آن امكان يپوشتبديل كرده كه چشم يامنطقه

اجتماعي كشورها، در آينده خواهد بود.  -اقتصاديةرزش از عوامل تأثيرگذار در رشد و توسعاند كه وداده

كه اين تأثيرات گذاردميطور مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد تأثير به مؤثر يهاسميورزش با ايجاد مكان

و افزايش  شوديافزايش سطح سالمت و تندرستي در ميان افراد جامعه م . سبب1:ستاشامل موارد زير 

اقتصادي در  يوراجتماعي، سبب افزايش سطح بهره ةانساني و نيز سرماي ةسطح سالمت با تأثير بر سرماي

و شودميگسترش ورزش سبب افزايش سطح سالمت .2؛ )18(دشويتوليدي و خدماتي م يهابخش

زايش چشمگير اف .3؛ دهديجانبي آن را در جامعه كاهش م يهانهيبهداشتي، درماني و هز يهانهيهز

خصوص كشورهاي پيشرفته تأثير هشاغالن در بخش ورزش كه بر روند جاري اقتصاد حاكم بر كشورها، ب

عنوان ابزاري مؤثر براي بازاريابي و از ورزش به. 4.؛گذاشته و از حجم بيكاران در حال افزايش كاسته است

پولي و مالي به بازارهاي داخلي از  يهاهيسرما.5؛ شودياستفاده م يرورزشيفروش كاالهاي ورزشي و غ

نقش  يطوركلبه. شوديوارد م يالمللنيو ب ياطريق برگزاري مسابقات ورزشي در سطح ملي، منطقه

ي چون آثارد. كردر دودسته تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي تقسيم  توانياقتصادي ورزش را م

خانوار، ايجاد اماكن و تسهيالت، تبليغات،  يهانهيهز توليد كاالها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات،

ت مستقيم تأثيرا ة، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي در زمريا، پوشش رسانهبورسمشاركت در 

سطح  يچون ارتقا ييهانهياقتصادي غيرمستقيم ورزش نيز در زم تأثيرات. رنديگياقتصادي ورزش قرار م
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، هايملي سالمت، كاهش بزهكار يهابرنامه ةتبع آن توسعدرمان و به يهانهيسالمت جامعه، كاهش هز

  .)19ست(ااقتصاد  ةنتيجه، رشد و توسع آنها و در يوركاهش غيبت كاركنان و افزايش عملكرد و بهره

ديگر اقتصادي  يهامثبت آن براي جامعه و بخش جانبي آثارتوجه در اقتصاد ورزش وجود  مورد ةنكت

اجتماعي (تقويت كارگروهي و  ةفيزيكي و رواني جامعه، جذب گردشگر، ارتقاي سرماي است مانند سالمت

تنها در سطح ملييك صنعت ورزش نه است.رقابت، عرق ملي، بازي جوانمردانه)  ة، روحييريپذنظم

اقتصادهاي محلي و كوچك كمك كند. تقويت ساختار بازار  ةبه توسع توانديم شدت بهبلكه  ،درآمدزاست

به رشد صنعت ورزش و منافع اقتصادي ناشي از  توانديم ياقوانين ورزش در سطوح استاني و منطقهو 

ورزشكاري در  ةاگر اين فرض را بپذيريم كه افزايش روحي طور مثالبه ).20آن در اين مناطق كمك كند(

 ترنهيهزكمدر گسترش ورزش بسيار  يگذارهي، سرماشوديم جامعه به كاهش احتمال ارتكاب جرم منجر

). ورزش خدمتي است كه در 2(است در مبارزه و جلوگيري از جرم و جنايت  يگذارهيتر از سرمااو كار

 يهايا ورزش مانند فوتبال و كشتي نهيهزكم يهاورزش بعضي توانيو م شوديمناطق محروم نيز تقاضا م

پايين درآمدي آن را تقاضا  يهادهك رزمي را در ايران در شمار كاالهاي پست در نظر گرفت كه افراد در

دولتي به  ةو همين امر اختصاص ياران كننديپرهزينه حركت م يهاو با افزايش درآمد به سمت ورزش

. كندياقتصادي توجيه م يهايتئور لحاظ از ،شوند يبندپست دسته ةدر طبق توانديرا كه م ييهاورزش

م بازار ورزش و گردش مالي آن در مقايسه با كشورهاي كشور ايران اين است كه حج موردمهم در  ةنكت

از جمعيت و جوان بودن آن،  توانديخليج و بسياري از كشورهاي ديگر بسيار باالست، كه اين امر م ةحاشي

متعادل، وجود فرهنگ ورزش در تمدن اسالم و ايران و... باشد. داشتن يك بازار داخلي با تقاضاي  يوهواآب

عاملي براي رونق در بازار ورزش و كسب توانايي رقابت براي توليدكنندگان كاالها و  توانديگسترده م

  .)21باشد( يالمللنيب يهاخدمات ورزشي در عرصه

اقتصادي،  ةدر ورزش و تأثير آن بر روي رشد و توسع يگذارهيمستقيم و غيرمستقيم سرماآثاربررسي 

، انگليس و آمريكا ازجمله كشورهايي هستند كه براي اقتصاد كشورهاست. كانادا يبسيار مهم ةمسئل

اند. صنعت ورزش در آمريكا نوعي ماشين اقتصادي است كه در اين زمينه انجام داده ياتحقيقات گسترده

). اين صنعت 23است( تصوررقابليبدون صنعت ورزش غ 21قرن  )22دالر درآمد دارد ( هاونيليساالنه م

ورزشي، در پيشبرد اهداف ورزش  يهاتيو غيرمصرفي مرتبط با فعالمحصوالت مصرفي  ةبا توليد و عرض

 در كشورهاي ژهيوو تفريحات سالم نقش بسزايي دارد. رواج ورزش و تفريحات سالم در عصر حاضر به

  ).24سبب رونق هرچه بيشتر اين صنعت شده است( افتهي توسعه
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اين صنعت  ةاندازه و دامنجه بهصنعت ورزش در هر كشوري با تومختلف  يهاكميت و كيفيت بخش

كلي، عوامل  يهااستيتاكنون الگوي واحد و يكساني براي آن ارائه نشده است. س رونيازا .متفاوت است

شمار به زمينهاقتصادي كشورهاي مختلف ازجمله عوامل دخيل در اين  يهاستميفرهنگي، اجتماعي و س

گذارهدف اصلي اين صنعت تأثير مقاومتي در اقتصادي كاني ارسازادهيپچگونگي بررسي  بنابراين. رونديم

 اين پژوهش بوده است.

  

 ي تحقيقشناسروش

 يدهيند سازماناشده است. تحليل محتوا عبارت است از فردر اين پژوهش از روش تحليـل محتـوا استفاده

و مفاهيم  هانهيمكه به پيدايش ز ياگونهها و اطالعـات كيفـي بهداسـتان، نوشته يسازكپارچهيو 

 شـوديذكـر م» كيفـي«و » كمـي« ةتحليـل محتـوا، دوگان يهامياز جديدترين تقس يكيدر.منجرشود

با توجه به نظرية اطالعـات حاصـل بـوده،  يدهازآنجاكه در تحقيق حاضـر محقق در پـي سازمان .)25(

در تحقيقات كيفـي  يريگنمونه .ددار استفاده شاز روش تحليـل محتواي كيفي جهتاقتصاد مقاومتي، 

بوده يا افرادي كـه تجـاربي دارنـد يـا  مطالعه مورد ةست. افرادي كه بيشتر معرف پديدابـر هدف مبتنـي

ها را تـشكيل ، نمونهاستدر حـال كـسب تجاربي هستند كه محقق در پي يافتن اطالعـات در مـورد آن 

 يهـابر هـدف و محـدود بوده و نمونه مبتني يريگنمونهنيز  قدر اين تحقيبنابراين،  .)26( دهنـديمـ

از نخبگان و نفـر  17با  هاداده يگردآورمنظوربهپـژوهش انتخاب شدند.  ةپـژوهش از بـين افـراد جامعـ

علت گرفت.سـاختاريافته انجـام نيمهعميق  ةمصاحبدانشگاهي  متخصصان حوزة اقتصاد ورزش و استادان

اطالعات الزم به  ةپس از ارائ .آنان به موضوع موردنظر بود ةكنندگان فـرض احاطشركتانتخاب اين 

ناشناس هـا، اطمينان از بر ضبط مصاحبههدف مطالعه، فرم رضايت آگاهانه مبني ةكنندگان دربـارشركت

و  15قل زمان انجام مصاحبه حدامدت.دشها امضا و حفـظ محرمانـه مانـدن اطالعات توسط نمونه ماندن

 يبردارادداشتضبط و ي هامصاحبهو  دو جلسه متغير بود كتايدقيقه و تعداد جلسات مصاحبه از  60حداكثر

مـصاحبه اطالعـات جديـدي  14پس از  .دش ها تعيـينتعداد نمونه براساس زمان اشـباع داده .شديم

ديگر نيز انجام  ةن سـه مصاحبولـي بـراي اطمينـا ،اشباع اطالعات بود ةدهندمطـرح نـشد كـه نشان

پـس از انجام هر  ،شـديدقت شنيده مـ. پـس از انجـام هـر مـصاحبه، متن كامل آن ابتدا بهگرفت

 طور به هـاداده ليوتحلهيتجز مصاحبه، بـراي روشـن شـدن ماهيـت و ابعـاد مفهـوم انتزاعـي و ذهنـي

صـورتي بـود كـه ابتـدا  بـه اـل تحليـل محتـومراحداشت. ادامه  يريگهمزمان و در طـول نمونه
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. مـتن شدندميشده مقايـسه  ضبط ةو بـا مصاحب شدهشده خوانده بر روي كاغذ پياده يهامصاحبه

صورت سيستم كدگـذاري بـاز هـا بعـد از چنـدين بـار بـازخواني دقيـق توسـط پژوهشگر، بهمصاحبه

ها بـه واحـدهاي منظور ابتدا متن مصاحبه. بـدينشدند ليوتحلهياوليه تجز يهابـراي توليـد طبقه

شده و بـه كـدها تبـديل شدند. كدهاي مختلف بـراسـاس بعد خالصه ةمعنـايي تقـسيم شدند كه در مرحل

شدند. در اين مرحله،  يبنـددسـته ييهـاباهم مقايسه شـده و بـه طبقـه شان يهاهـا و شباهتتفـاوت

 به .بحث و بازنگري قـرار گرفتند مورد هاهيما ليه توسط دو پژوهـشگر جهت رسيدن به دروناو يهاطبقه

ن اصـلي، استفاده از اهـا، انتخاب مطلعداده ها از تحليـل همزمانمنظور افزايش اعتبار و مقبوليت داده

 .)27تفاده شـد(ن اسـامداوم، توصيفدقيق و عميق و بـازنگري ناظر ةشاهدمتلفيق زماني، رسيدگي و 

  

  هاافتهي
ها استخراج شدند. اين از مصاحبه (واحدهاي معنا)كُـد اوليـه 371پس از مشخص شدن مفاهيم اوليه، 

شدند. سپس با مرور  يبنـدها و تناسبات طبقـهو براساس تشابه يسازكُدها پس از چند بار مرور، خالصه

ي اوليه شناسايي شدند. واحدها ي معناييواحدها صورت به طبقات معناي دروني آنها ةبيشتر و مقايس

ي واحدها ترتيب ايندند، بدينش يصورت مفهومي و انتزاعي نامگذاراوليه براساس ماهيتشان، به معنايي

را پديـدار سـاختند. در پايان فرايند  در صنعت ورزش ترمقاومي اقتصاد سازادهي، ماهيت و ابعاد پمعنايي

  د.، پديدار شي اقتصاد مقاومتي در صنعت ورزش استسازادهيپسه سطح متوالي تحليل، 

  

  هايكدگذاراز  يانمونه .1جدول 
 سطح هيمادرون طبقه   واحدهاي معنا
  مبارزه با فساد

  عدالت در توزيع منابع
 ياحرفهشفافيت در ورزش 

    
 عدالت

 
يرساختيزيسازنهيبه  

 
 
 
 

1 

  ي مصرف عمومي ورزشسازفرهنگ
 پهلوانيتقويت و اشاعةمنش 

 سالمت  

گذارهيسرمااعتمادسازي براي   
ي حمايتيقانونگذار  

 تضمين اميني و اخالقي فضاهاي ورزشي

 امينت 

  ي اجتماعيهاتيمسئولتوجه به 
  اصالح ساختارهاي معيوب

  نوآوري
  قطع وابستگي به نفت

 اقتصادي تيفنر

يسازمقاوم تفكر راهبردي    2 
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  هايكدگذاراز  يانمونه.1جدول ادامة 
 سطح هيمادرون طبقه واحدهاي معنا
  ورزش براي همه

 توجه به تندرستي سرماية انساني
   مردمي سازي

  يي پايدارزااشتغال
 رشد پرشتاب

 3 برجستگي پويايي

  انيبندانشتوليد 
  يالمللنيبمرجعيت 

 يالمللنيبيسكوهانمايش اقتدار و تصاحب 

 قدرت

  

ي اقتصاد يهاانيباهدف تحكيم بني رساختيزي سازنهيبه ،ستا ييمبناكه سطحدر اولين سطح آن

. دشداريپدبر عدالت، سالمت و امينت مقاومتي مبتنياقتصاد  يزيرطرحي و زيرهيدر جهت پاصنعت ورزش 

 يترليكن با تعابير بسيار گسترده ،نداجوامع انسانية، نيازهاي فطري اوليه همي حاصلهاهيمادرون چه اگر

را مستحكم ساخته  ورزشاقتصاد  يهاشهي. چنين شرايطي راست قرارگرفته ديمورد تأك زشصنعت وردر 

  .سازديفراهم مي سازمقاومسطح و زمينه را براي 

، و مشاركت همچون وابستگي اقتصاد به نفتي مردمتفكر راهبردي و  يهادر سطح مياني، چالش

و ضعف ي نگركلعدم ، يسازيخصوصي صحيح سياست ريكارگبهعدم عمومي،  ةبودج به وابستگي

 گاهيدر جاآن را و شودميرا موجب  ورزشي اقتصاد يريپذبيمجموع آس،در نهادهاي اجتماعي و مردمي

  .دهديممنفعالنه قرار 

نامطلوب  يور، بهرهدر ايجاد محصولاندك  يريپذرشد مانند رقابت يها، چالشسومدر سطح 

 يمدا،وجود شكاف دانش فني با جهان،ناكاري و تجربيي دانشگاهانسان ةسرمايبين كنشگران،وجود شكاف 

، ورزشي يوكارهاكسب در يسازتي، ضعف ظرفانيبن دانش يهاتينهاد بازار و بخش خصوصي،ضعف فعال

مجموع موجب عملكرد ضعيف در بازارهاي مالي و ضعف قوانين و الزامات نهادي  به هاباشگاهورود عدم 

دنبال خود شد. عملكرد پايين رشد نيز بنيان اقتصاد را سست خواهد كرد و به رشد اقتصاد ملي خواهند

. سازديبخشي اقتصاد ملي را با چالش مواجه ممجموع الهامدر و  كنديرا نيز بازتوليد م يديگر يهابيآس

، اقتصاد ورزش پويا و قدرتمند خواهد شد و به مرحلة برجستگي هانهيزمولي در صورت تقويت اين 

  .شوديم تبديل هابخشي ساير برا بخشالهامرسدو به الگوي يم
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  ي اقتصاد مقاومتيسازادهيپمدل هرمي سطوح .1شكل

 
  يريگجهينتبحث و 

 ،ن عدالت اقتصاديالاهداف ك كه دهدينشان م ديآيكلي اقتصاد مقاومتي برم يهااستيارزيابي ساز  آنچه

، نفوذ اقتصادي و رشد پويا و باثبات ينگرردم پايه، كالنمت اقتصادي، امنيت اقتصادي، اقتصاد مالس

اخير ةتحوالت گوناگون طي چند دهاز سوي ديگر،  .دهنديغي را شكل مالاب يهااستيي سامحتو

، چنانكه امروز است بين اقتصاد و ورزش تأثير گذاشته ةخصوص در بخش صنعت و فناوري، بر رابطهب

طور خاص، ورزش را به يكي طور عام و در بخش ورزش بهاغت بهحجم پول در گردش، در بخش صنعت فر

نيست.  ريپذاز آن امكان يپوشكه چشم است تبديل كرده ياكسب درآمد ملي و منطقه يهاوهياز ش

 -اقتصاديةاند كه ورزش از عوامل تأثيرگذار در رشد و توسعدر جوامع پيشرفته نشان داده هايبررس

ي اقتصاد مقاومتي در صنعت سازادهيپالگوي در اين مقاله رونيازا .ه خواهد بوداجتماعي كشورها، در آيند

  .شد يبررسمهمي از اقتصاد كالن  بخش ريز عنوان به ورزش

راه  ةگانه در نقشسطوح سه پديدار شدنبر  وهالع هامصاحبه در الگوي حاصل از تحليل محتواي

. ارتباط متقابل نمود پيدا كرد تياهم بانيز قابل اين سطوح روابط متدر ورزش، اقتصاد مقاومتي  يسازادهيپ

تحقق آن سطح  سازنهياست و زم ازينشياست كه هر سطح براي سطح بعدي يك پ گونهنيسطوح مذكور ا

برجستگي

مقاوم سازي

سازي زيرساختي بهينه
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. سازديرا فراهم م الزاماتخود ظرفيت و  ترنييتر براي سطح پاالتر خواهد بود. در مقابل، سطوح باالبا

ها، ايجاد اين گام ةكلي هم ةو نتيج كننديصورت متقابل همديگر را تقويت مطوح به، اين سجهتنيازا

پيام مهمي دارد و آن  يبندين سطحااست. ورزش اقتصاد  بخشيبرجستگي و الهامو  ،توانمندي، پايداري

اقتصادي  مت، امنيت و عدالتالقبالً س نكهيمگر ا ،تحقق نخواهد يافت يسازاين است كه براي مثال، مقاوم

 اندگرفته قرار ديتأكدر تحقيقات قبلي نيز مورد  هامؤلفه. اين باشد افتهيقابل قبولي تحقق ةاندازبه در ورزش

مفاسد اقتصادي در جريان باشد و سطح قابل قبولي از  مانند يصورت در شرايطي كه مسائل ني. در ا)21(

با  كه مستلزم همراهي كنشگران اقتصادي ورزش اقتصاد ي و پايداريساز، مقاومنشده باشدامنيت فراهم 

مدت از جانب عوامل اقتصادي و سودجويي شخصي كوتاه يجا به مصالح ملي و توجه به منافع بلندمدت

مثالً براي برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال  .رسدينظر نمچندان معقول به ،استدر حوزة ورزش مردم 

، ديآيدست مبه مختلفي انحا ؛ اما درآمد سرشاري كه بهدشوير هزينه مدال هاونيليدر آفريقاي جنوبي، م

 ديآيدست منيست؛ مثل درآمد سرشاري كه از طريق رسانه و پخش تلويزيوني به هانهيقابل قياس با هز

و مواردي از اين  آن از چه در مسابقات و چه بعد -شوديم ياندازصورت فعالي راهيا توريسم كشور كه به

 .)16،22كشور خواهد گذاشت(اي اقتصادي مثبتي برتأثيرات. خالصه اينكه در درازمدت، دست

فراهم نشود، در  همراه جرياني از تفكر راهبرديسازي بهمناسبي از مردمي بستريدر شرايطي كه 

 را در موضعورزشي اقتصاد وضعيت  محيطيزيرا فشارهاي  ،خواهد يافتنتحقق  قدرتمند و پويا ياقتصاد

) گرفتار شدن در دور باطل و 11(ي قبلي محققان هاپژوهشكه پيامد آن مطابق انفعالي قرار خواهد داد 

 ورزشياقتصاد  حوزةحقيقي و پويايي رشد از  ةفرصت نوآوري و تحقيق و توسع آن تبعو بهي است روزمرگ

كه تحقق  امعننيدب ،است توجهشايان از سوي ديگر نيز الگو  متقابل سطوح ةابطر .شوديسلب م

خواهد كرد و  يسازتيظرف ورزشياقتصاد ي سازنهيبهدر جهت ، هاليپتانسي ريكارگبا به يسازمقاوم

با فراهم  ي آنسازبراي مقاومي ورزش اقتصاد برجستگي، طورنيموجب تقويت بيشتر آن خواهد شد. هم

 كهيدرحال .نديآفريمجديدي را  ياهتيظرف بهبود رشد و پوياييو  هاتيخلق مز انه،نوآور شرايط نساخت

ي هاحوزهي صحيح راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در حوزة ورزش با توسعه و پويايي در سازادهيپدر صورت 

و  )15ورزشي، صنعت ورزش فراغتي ( گردشگريصنعت كاالهاي ورزشي، صنعت  جمله از مختلف آن

در  ياو افزايش بالقوه )28( انساني جامعهدر جهت اعتالي كيفي سرماية استانداردهاي مصرف ورزشي 

مثبتي بر  راتيتأثي از اقتصاد ملي بخشريز عنوان به) همراه خواهد بود كه خود 25( اشتغال و درآمد
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اجتماعي  ةدرواقع بسياري از نتايج مثبت در حوزة سرماي .ي كالن اقتصادي خواهد داشتهاشاخص

  .دشويورزش ايجاد م ةليوسبه

در كلي اقتصاد مقاومتي  يهااستيس يساز ادهيپ منظور سعي شد كه الگويي به پژوهشدر اين 

. سياست اقتصادي در ورزش پديدار شدن و اهداف موضوعي الاهداف كالگو، اين در ود. ورزش ارائه ش

، اهداف موضوعي اقتصاد مقاومتي در ورزشبراي اجراي  ياستگذاريس ، ضرورت دارد كه درهاافتهبراساس ي

به لحاظ ارتباط متقابل و تعاملي سطوح صورتي متوازن عمل شود. قرار گيرند و در اجرا به تيعنا مورد

 بايد گفت كهحالنيباا، مشخص كرد يسازادهيپ سطوحتقدم و تأخر زماني براي توانينمبا يكديگر  گانهسه

. دارددي اهميت زيا هر سه سطحتوجه به و  استتر البراي سطح سياستي با ييهر سطح سياستي مبنا

و  يساز، مقاومي زيرساختيسازنهيتدوين و اجرا شوند كه اهداف به ياگونهبايد بههااستي، سبنابراين

  د.هر سه در عمل تحقق يابن برجستگي؛

ي بنددستهافزوده يا  هاشاخصهي بيشتر بر تعداد هامطالعهبا  تواننديمي آتي پژوهشگران هامطالعهدر 

 ي بوده، همچنينپردازهينظرا عنايت به اينكه پژوهش پيشرو از نوع بنيادي و ديگري را ارائه دهند. ب

ي كمي مدلسازي كمي مانند آزمون تحليل مسير، معادالت ساختاري و... به هاروشبا استفاده از  تواننديم

  و راهكارهاي عملياتي را ارائه دهند. بپردازند
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