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Methods: The statistical population of the study consisted of specialists and
management professors and sports economics that had scientific and executive
experience. The sampling method was snowball, which after an interview with 12
researcher reached theoretical saturation. Finally, the data obtained from the
interviews were analyzed by data method and analyzed through three stages of open,
axial and selective coding. Analysis was made. To verify the validity of the data, the
codes were provided to one encoder and also to four interviewees who confirmed
the findings.
Results: The findings indicated that in the coding stage, 1307 symbols were
identified which were classified in terms of conceptual similarity in nine concepts.
Conclusion: In general, in order to achieve the development of the sports economy,
we must interpret and track the past and present of the sports economy by creating
an accurate analysis of the future picture of the country's national sport using future
education, innovation and education, as well as by increasing social participation. In
future studies, using competition creation, leadership and investment, the epistemic
and ethical foundations of future studies of the country's sport economy are designed
and managed through great sporting events and the analysis of opportunities and
threats to a successful and dynamic economy in the field. Exercise our country.
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Extended Abstract
Introduction
The sports industry is one of the new industries in the international
economy in recent decades and it is more effective for economic
investment than before for any country. Strengthening physical health
in the society, economic growth resulting from its effects on the soul
and body, the workforce and creating social security due to the
prevention of young people from engaging in illegal behaviors are
other important dimensions that have caused more economic activists
to pay attention to the issue of sports. In this regard, due to the
importance and potential of various industries in the prosperity and
economic growth, planning for the sports economy and its role in
economic growth is very important. Sport is not only a revenuegenerating industry at the national level, but it can greatly help the
development of local and small economies. But collective investment
in the field of sports and sports events has wider social and economic
goals and contexts. Therefore, it is necessary to carry out the present
research and plan for improving the prospects of Iran's sports economy
in the coming years. The purpose of the current research was to
investigate future studies in Iran's sports economy (a case study of
sports events). The statistical population of the research was formed
by specialists and professors of sports management and economics
who had scientific and executive experience.

Methods
The qualitative research method and the sampling method was
snowball, which reached theoretical saturation after interviewing 12
researchers, and finally, the data obtained from the interviews were
analyzed using the foundation data method and through three stages of
open coding, central coding and A choice was analyzed. In order to
check the validity of the data, the codes were given to a coder and also
to 4 interviewees who confirmed the desired findings. The findings
indicated that in the open coding stage, 1307 signs were identified,
which were classified into 9 concepts according to conceptual
similarity.

sports and proper development of the necessary infrastructure in this
field, it has helped to promote the economy and people can also take
advantage of this blessing and conditions of prosperity and increase
interest and promotion of sports.
In this way, with the increase of capital in the sports sector and the
further development of the country's clubs at different levels and
disciplines, we can see an increase in income and a lot of profit for
them. Why so with the promotion and growth of sports economy,
investment in this sector will also prosper. In terms of the construction
and promotion of sports infrastructure plans, many developments will
take place by using the promotion and promotion of the sports
economy, and we can expect the development of infrastructures after
the promotion of the sports economy as well. Another consequence of
economic development is sports.

Conclusion
Based on the analysis and the results obtained, the final model of future
research in the sports economy of our country has been designed and
shows that in order to achieve the development of the sports economy,
the past and the present of the sports economy of our country should
be interpreted and analyzed so that we can By creating a correct
analysis of the future image in the sports economy of the country by
using future literacy, innovation and education, and also by increasing
social participation in future research by creating competition,
leadership and investing in epistemic and ethical foundations in the
future research of the economy. Design our country's sports and
through big sports events and analysis of opportunities and threats, we
can achieve a successful and dynamic economy in the field of our
country's sports. Because economic growth is one of the most basic
components of macroeconomics, and its achievement is considered as
one of the most important goals of statesmen and economists, and
effective investment in sports is one of the ways to achieve economic
growth. It is desirable. Because in today's world, sports are mentioned
as one of these sources, especially in advanced countries, which
directly and indirectly affect the economic growth of countries in the
short and long term.

Ethical Considerations
Results
In general, in order to achieve the development of the sports economy,
the past and present of the sports economy should be interpreted and
investigated in order to create a correct analysis of the future image of
the country's sports economy by using future literacy, innovation and
education, as well as by increasing social participation. In future
research, by using the creation of competition, leadership and
investment of epistemic and ethical foundations in the future research
of the country's sports economy, we can design a successful and
dynamic economy in the field of sports through major sports events
and analysis of opportunities and threats. Let's achieve the sports of
our country. Also, by increasing investment in the economic sector of
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی رویدادهای ورزشی) بود.
روش پژوهش :روش تحقیق کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی بود که
پس از مصاحبه با  12نفر محقق به اشباع نظری رسید .داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق سه مرحله کد گذاری
باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش متخصصین و اساتید مدیریت و اقتصاد
ورزش که دارای تجربه علمی و اجرایی بودند.
یافته ها :یافته ها نشان داد که در مرحله کدگذاری باز  1307نشان شناسایی گردید که با توجه به تشابه مفهومی در 9
مفهوم طبقه بندی گردید .یافته ها نشان داد که در مرحله کدگذاری باز  1307نشان شناسایی گردید که با توجه به تشابه
مفهومی در  9مفهوم طبقه بندی گردید.
نتیجه گیری :بطور کلی برای رسیدن به توسعه اقتصاد ورزش باید گذشته و حال اقتصاد ورزش را مورد تفسیر و
بررسی قرار داد تا با ایجاد تحلیلی درست از تصویر آینده در اقتصاد ورزش کشور با استفاده از سواد آینده ،نوآوری و آموزش
و همچنین با افزایش مشارکت اجتماعی در آینده پژوهی با استفاده از ایجاد رقابت ،رهبری و سرمایه گذاری بنیان های
معرفتی و اخالقی در آینده پژوهی اقتصاد ورزش را طراحی و از طریق رویدادهای ورزشی بزرگ و تحلیل فرصت ها و
تهدیدها بتوان به یك اقتصاد موفق و پویا در حوزه ورزش کشورمان دست پیدا کرد.
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مقدمه

آینده پژوهی دانش شکل بخشیدن به آینده،متناسب با امیال و آرمان های فردی و سازمانی است .به طور کلی آینده پژوهی به این
موضوع می پردازد که چگونه از دل تغییرات و تحوالت امروز واقعیت فردا تولد می یابد .کار آینده پژوه این است که با اتکا به
توانایی های علمی و شهودی خود از این گزینه های بسیارآینده ،یکی را برگزیند و از طریق روش های علمی متفاوتی که روز به
روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود یك اینده محتمل تر را تخمین بزند( خزایی و همکاران .) 2013 ،آینده پژوهی بمثابه یك
فعالیت عمومی از دهه شصت آغاز شد .برتراند دوژوئنل1اولین مطالعه نظری در مورد آینده را بنام «هنر گمان» نوشت .او در این
زمینه با اشاره به این که «هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد» نتیجه گرفت که یافتن مدارک و استنتاجات برای آینده ،نیازمند
روشهایی غیر متداول میباشد ( هوشمندی نیا و نجفی زاده.) 2017 ،
از سویی سرعت تغییرات آنچنان سرسامآور است که دیگر نمیتوان با روشهای سنتی با آنها کنار آمد« .اگر با تغییرات همگام
نشوید ،زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد» .اما آیا امکانی برای اطالع یافتن از آینده برای ما وجود دارد؟ قطعا در مورد آینده
هیچ چیز یقینی وجود ندارد و این از اصول اولیه آیندهشناسی است .اما اصل دیگری هم وجود دارد که :انسان میتواند در سرنوشت
آینده تأثیرگذار باشد .در این میانه دانشی زاده میشود که سعی میکند با پیشبینی عوامل موثر در تغییرات آینده به صورتی دوگانه،
هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده کند .آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیش
گویی هم ندارد .آیندهپژوهی هنر شکل دادن به آیندهاست ،به آن شکل که آینده را میخواهیم .کسانی که این دانش را در دست
دارند هماکنون هم به آینده جهان به دلخواه و مطلوب خود ،شکل میدهند .میتوان کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را
با تحوالت سازگار کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند .آنها ذات تغییر را درست نشناختند .آینده شناسی از این منظر دانش شناخت
تغییرات است .شناخت آینده از حیاتیترین علوم مورد نیاز هر انسانی است ( پیتر و جارات.) 2015 ،
حال سوالی که مطرح میشود این است که آینده کجاست و چگونه باید شناسایی شود .آینده امری است که سازمانها باید آن را با
اقدامات هدفمند خود طراحی کنند و شکل دهند ( عسگری و همکاران .) 2018 ،هر پدیدهای ،احتماال آیندهای دارد و به همین
دلیل این احتمال نیز وجود دارد که ما بتوانیم آینده ی تمامی پدیدهها را کندوکاو کنیم ( مقیمی .) 2015 ،با این همه ،برای تالش
یکپارچه و کل گرایانه ی آینده پژوهان نیز جایگاهی وجود دارد .این جایگاه گرچه مبتنی بر دانش تخصصی است اما اغلب ،آینده
پژوهی را در جایگاهی فراتر از دانش تخصصی قرار میدهد .آینده پژوهی معادل لغت التین « »Futures studiesاست .موضوعات
مربوط به آینده پژوهی در برگیرنده گونه های ممکن ،محتمل ،مطلوب ،برای دگرگونی از حال به آینده است ( ملکی.) 2006 ،
آینده پژوهی تصویرهای آینده (ایدهها ،دغدغهها ،امیدها ،باورها و عالیقشان نسبت به آینده) را محك زده و شفاف میسازد تا
کیفیت تصمیم هایی که برای آینده میگیرند ،بهبود دهد .بنیادیترین پرسشهای آینده در زمینه تصویرهای آینده ،علل پیدایش و
پیامدهای آنهاست ( زالی .) 2013 ،در عصر حاضر ورزش به بخش مهمی از زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع دنیا
بدل شده است .بازیهای المپیك ،رویدادهای بینالمللی ،فکر و ذهن میلیونها عالقهمند به ورزش را در سراسر دنیا به خود مشغول
میکند و در هنگام برگزاری این رقابتها میلیونها تماشاگر ،چه مستقیم و با حضور در عرصههای برگزاری فعالیتهای ورزشی و
چه از طریق رسانهها نتایج و اخبار این رویدادها را با دقت دنبال میکنند ( رحمتی.) 2009 ،
همچنین ورزش و تفریحات سالم به عنوان یك صنعت پر درآمد به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورهای دنیا نقش
دارند .در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته ورزش یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست و یکی
از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن  21به شمار می رود .صنعت ورزش به سرعت جهانی شده و قلمرو آن همه جا را تسخیر
کرده است .این صنعت با همه جنبه های اقتصادی آن از جمله رسانههای گروهی ،پوشاک و غذا و  ...توانسته است .سهم عمده ای
از ( GDPتولید خالص ملی) کشورها را بدست آورد ،به طوری که سهم صنعت ورزش از  GDPدر برخی از کشورهای پیشرفته
. Bertrand dujunel
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بیش از  2درصد گزارش شده و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است ( رستمزاده ،صادقی ،اثری و یاوری،
.) 2013
از این رو برای درک این که علم اقتصاد در تحلیلی مسایلی ورزشی ،چگونه ورزش را یاری میدهند ،تعریف علم اقتصاد مفید
خواهد بود .اقتصاد به کاربرد اصول و روشهای اقتصادی در فرایند تصمیمگیری در واحد اقتصادی یا سازمان مربوط میشود .این
مبحث در جستجوی آن است که قواعد و اصولی را به منظور تسهیل دسترسی به اهداف اقتصادی مورد نظر مدیریت به دست
بدهد .این اهداف اقتصادی به هزینه ،درآمد و سود مربوط میشود و برای سازمانهای تجاری و غیرتجاری اهمیت دارد .سود محور
اصلی موضوع اقتصاد است .فزونی درآمد بر هزینه را سود مینامند .اگر این اختالف منفی باشد ،زیان نامیده میشود .در مورد
سازمان های غیر انتفاعی ،فزونی درآمد بر هزینه را مازاد گویند ،در مقابل ،کمبود درآمد نسبت به هزینه را کسری مینامند (داگالس،
.) 2013
همچنین اقتصاد ورزش به بکارگیری تئوریهای اقتصادی برای تحلیل فعالیتهای ورزشی اطالق میشود یا به بیان دقیق تر
اقتصاد ورز ش به ارزیابی مسائل و الگوهای تخصیص بهینه منابع در سه بخش عملکرد ورزش ،تولیدات ورزش و توسعه ورزش
میپردازد .صنعت ورزش به مجموعه فعالیتهای مرتبط با تولید ،مبادله و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته میشود که در
ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند .امروز احتمام بر آینده اندیشی و تفکر راهبرد و ترسیم خطوط عمل بر اساس خط مشیهای
برخاسته از بنیانهای معرفتی منتج به فرایندها و فرآوردهها میشود ( عبدلی .) 2015 ،همچنین جالئی و همکاران ( )1397در
پژوهشی به بررسی نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران پرداختند .لذا پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت
و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران ،با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفة گسترده برای دوره ی
( )1353-1391می پردازد .بدین منظور ،روش اقتصادسنجی با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزودة بخش ورزش ،اندازة
دولت ،موجودی سرمایة بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به کار برده شد .نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع
انسانی بخش ورزش ،در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد .همچنین ،نقش
منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است .برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع
انسانی سرمایه گذاری انجام شودکه با نتایج تحقیقات حاضر هم نظر می باشد ( مندلی زاده .) 2010،از آنجا که ورزش به عنوان
یك صنعت ،یکی از صنایع متنوع در دنیای تجارت است .از لحاظ اقتصادی ،یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در بسیاری
از کشورها است( مندلی زاده.) 2010،
تحقیقات نشان میدهد که برگزاری رویدادهای ورزشی میتواند گردشگران ،تماشاگران و شرکت کنندگان زیادی را به خود
جذب و باعث افزایش توجه رسانهها و ایجاد یك تصویر مثبت از جامعه در ذهن گردشگران شود ( باردا و همکاران .) 2017،از
ویژگیهای اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی توانایی آنها برای جذب مخاطبان در سراسر جهان و تأثیر بالقوه بر میزبان است .به
عنوان یك نتیجه ،کشور میزبان میتواند تصویر فرهنگ و سازمان اجتماعی خود را عالوه بر قدرت سیاسی و اقتصادی خود ارائه
دهد ( مندز .) 2016،تحقیقات لیال سهرابی ( )1394نیز در این زمینه به این نتیجه رسیده است که زیر مولفه های افزایش میزان
مشارکت بخش خصوصی،ایجاد حس غرور ملی،تخصیص بودجه به استعدادیابی و موارد زیر ساختی ورزش،ایجاد طرح یکپارچه
استعدادیابی ورزشی و ترویج فرهنگ نیاز به ورزش در زندگی در اولویت قرار دارد که با یافته های دیگر محققان همسویی دارد (
سهرابی ،هنری و غفوری  .) 2015،همچنین تعداد زیادی از انسانها برای تماشای رویدادهای ورزشی به ورزشگاههای محل
برگزاری میروند .امروزه رویدادهای ورزشی به دلیل منافع فراوانی که در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و
زیست محیطی دارد ،برای تمامی کشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است .بسیاری از کشورها یا شهرها ،متقاضی برگزاری
رویدادهای ورزشی به ویژه رویدادهای ورزشی بزرگ هستند و به این دلیل اقدامهای پنهان و آشکار بسیاری انجام میدهند تا
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بتوانند میزبانی آنها را بر عهده بگیرند .اگر در گذشته رقابتهای ورزشی تنها مسابقه نام داشتند و برگزاری آنها فقط به مسائل
ورزشی مربوط میشد؛ امروزه این رقابتها ،رویدادهای ورزشی نام دارند و ضروری است با برنامهریزی صحیح (که اغلب از
مدتها قبل از زمان برگزاری رویداد شروع میشود) سازماندهی ،رهبری و هدایت مناسب ،ایجاد ایمنی و امنیت ،کنترل و ارزیابی
دقیق و تدوین قانونها ،آییننامهها و مقررات مخصوص که بسیاری از آنها ربطی هم به ورزش ندارند ،مدیریت شوند ( جاللی
فراهانی .) 2017،الکساندریس بیان میکند که رویدادهای بزرگ ورزشی مانند بازیهای المپیك ،فرصت ارزشمندی برای کشورهای
میزبان و جوامع محلی جهت رشد اقتصاد ،بهبود سرگرمیهای ورزشی ،بازشناسی نام تجاری و افزایش اعتماد به نفس جوامع فراهم
می آورد .او معتقد است تعداد زیادی بازدیدکننده ،بازیکن ،تماشاگر و رسانه در این گونه رویدادها درگیر میشوند ،همچنین تعداد
زیادی گردشگر ب رای تماشا و مشارکت در رویدادهای بزرگ حضور می یابند ،به همین دلیل مسابقات ورزشی اثرات قابل توجهی
دارد ( الکساندریس .) 2016 ،باردا،1زوبیتا ،چن،کاسیلها و کاگیاما ( )2017نیز در پژوهشی به ارزیابی تاثیر رویدادهای بزرگ ورزشی
در استراتژیهای قیمتگذاری هتل :مورد جام جهانی  2014فوتبال پرداختند .نتایج نشان داد که شاخصهای عملکرد کل بخش
مسکن برزیل به جام جهانی واکنش نشان دادند .اگر چه همه شهرهای میزبان رشد را به دلیل افزایش قیمت اتاق هتل در طی این
رویداد افزایش دادند ،عرضه و اشغال انجام شده از هر شهر متفاوت بود .لذا این مطالعه به مدیران کمك میکند که چگونه برگزاری
رویدادهای همچون جام جهانی فوتبال تقاضای استراتژیهای قیمت گذاری و مدیریت درآمد در بخش هتلهای برزیلی را در
مناطقی که گردشگری شلوغ در فصلی را تجربه میکنند ،تحت تاثیر قرار میدهد کهدر این رابطه یافته های همسویی را ارائه کرده
است (باردا ،زوبیتا ،چن،کاسیلها و کاگیاما.)2017 ،
باید توجه داشت که بسیاری از تصویرهای آینده ،چشم اندازهای خلق شده برای صدور به کشورهای در حال توسعهاند .که
یا از عهدهی آینده پژوهی بر نمیآیند و یا ضرورت آن را به منزلهی یك وظیفهی ملی درک نکردهاند .در خوشبینانهترین حاالت،
تصویرهای فراهم آمده از آینده که در کانونهای تفکر غربی ترسیم میگردد ،حاوی و ناقل ارزشهای غربی و نافی منافع ملی
کشورهای در حال توسعه است .این کانونهای تفکر با شناخت نیاز حیاتی کشورهای دیگر ،بر اساس اهداف و منافع ملی خود
آینده را ترسیم کرده و رقم میزنند .درک این حقیقت ،بار دیگر ضرورت توجه به آینده پژوهی به مثابه فرصت ملی را به ما
گوشزد میکند .نتایح تحقیقات پیتر و جارات )2017( 2در پژوهشی با عنوان عمل آینده پژوهی در برنامهریزی بلند مدت ،دانش
عمل آینده پژوهی را در برنامهریزی بلندمدت از طریق تحلیل رهیافتهای همکارانه برنامهریزی در دو سازمان مرتبط گسترش
دادند .یافتههای پژوهش به مدیران و پژوهشگران کمك میکند تا برنامهریزی بلندمدت را به عنوان راهبردهای اجرایی و پیش
بینی در قالب گزینههای آینده در حال ظهور در نظر گیرندکه با یافته های بیان شده در باال همخوانی دارد ( پیتر و جارات.)2017 ،
از این رو اقتصاد ورزشی حیطه گستردهای است که با دیگر بخشهای اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد ولی به دلیل تنگناهای متعدد
اقتصادی قادر به رشد زیادی نیست .شاید این عدم رشد چالشهایی باشد که کشورمان ایران با آنها رو به رو است و مسئولین
نظام جهت رفع آنها تدابیری اندیشیده اند .یکی از این تدابیر ارائه نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقالب حضرت آیت ا...
خامنهای است .عصر پر چالش کنونی برای جمهوری اسالمی ،تحریم ها و دشواریهای فراوان و ویژهای ،به دنبال داشته است که
نظام اقتصادی کشور را الجرم به اتخاذ یك نظام اقتصاد متناسب با این تحوالت و چالشهای خاص ،فرا میخواند .لذا آینده نگری
و پیش بینی چشم اندازهای ممکن در اقتصاد ورزشی و صنعت ورزش قابل انکار نیست .در این راستا با توجه به اهمیت و پتانسیل
صنایع مختلف در شکوفایی و رشد اقتصادی ،برنامهریزی برای اقتصاد ورزش و نقش آن در رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت
میباشد .ورزش نه تنها در سطح ملی یك صنعت درآمدزا میباشد بلکه شدیدا میتواند به توسعه اقتصادهای محلی و کوچك کمك
. Barada, zubieta,chen, Casella& kagiama
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کند .اما سرمایهگذاری جمعی ،در زمینه ورزش و رویدادهای ورزشی دارای اهداف و زمینههای اجتماعی اقتصادی وسیعتری است.
از این رو ضرورت انجام پژوهش حاضر برنامهریزی کالن برای بهبود چشم انداز اقتصاد ورزش ایران در سالهای آتی میباشد.
در همین راستا قابل ذکر است که امروزه تغییرات با سرعت روزافزونی رخ میدهد .تغییرات فنآوری ،افزایش روزافزون وابستگی
متقابل کشورها و ملل ،تمایل روزافزون به جهانی شدن ،لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده را برای دولتها ،صاحبان کسب و کار،
سازمان ها و مردم ایجاد می نماید .مطالعات آیندهنگری و آینده پژوهی هسته مرکزی تفکر استراتژیك است .نگاه به آینده مقارن
با عدم قطعیت است و ضرورت این مطالعه در این نهفته است که سازمانها (کسب و کار اقتصاددانها) بدون شناخت الزم از
تحوالت محیطی در آینده نمیتوانند به بقای خود ادامه دهند .ضرورت میطلبد که برای اقتصاد ورزشی کشور برنامهریزی مدون و
چشماندازی طراحی شود تا بتوانیم از کشورهای در حال توسعه عقب نباشیم و این نیاز به برنامهریزی برای آینده دارد( زیایی پرور،
.) 1394
همچنین شهرهای بزرگ دنیا با جدیت ،تالشهای بازاریابی شهر خود را بر رویدادهای بزرگ ورزشی متمرکز کردهاند؛ بهعنوان
مثال ،شهر منچستر در مسابقات کشورهای مشترکالمنافع و شهرهای لسآنجلس ،استانبول ،پکن و لندن برای بازیهای المپیك،
نمونههایی از این مورد هستند که توانستهاند از این طریق منافع زیادی را برای بخشهای مختلف مانند صنعت گردشگری ،جذب
حامیان مالی ،مطرح شدن در رسانهها ،توسعة صنعت ورزش ،کیفیت زندگی جامعة میزبان و غیره را کسب کنند( کاپالنیدو و
کاراداکیس .) 2014 ،باید توجه داشت که بسیاری از تصویرهای آینده ،چشم اندازهای خلق شده برای صدور به کشورهای در
حال توسعهاند .که یا از عهدهی آینده پژوهی بر نمیآیند و یا ضرورت آن را به منزلهی یك وظیفهی ملی درک نکردهاند .در
خوشبینانهترین حاالت ،تصویرهای فراهم آمده از آینده که در کانونهای تفکر غربی ترسیم میگردد ،حاوی و ناقل ارزشهای
غربی و نافی منافع ملی کشورهای در حال توسعه است .این کانونهای تفکر با شناخت نیاز حیاتی کشورهای دیگر ،بر اساس
اهداف و منافع ملی خود آینده را ترسیم کرده و رقم میزنند .درک این حقیقت ،بار دیگر ضرورت توجه به آینده پژوهی به مثابه
فرصت ملی را به ما گوشزد میکند.
از این رو اقتصاد ورزشی حیطه گستردهای است که با دیگر بخشهای اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد ولی به دلیل تنگناهای
متعدد اقتصادی قادر به رشد زیادی نیست .شاید این عدم رشد چالشهایی باشد که کشورمان ایران با آنها رو به رو است و مسئولین
نظام جهت رفع آنها تدابیری اندیشیده اند .یکی از این تدابیر ارائه نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقالب حضرت آیت ا...
خامنهای است .عصر پر چالش کنونی برای جمهوری اسالمی ،تحریم ها و دشواریهای فراوان و ویژهای ،به دنبال داشته است که
نظام اقتصادی کشور را الجرم به اتخاذ یك نظام اقتصاد متناسب با این تحوالت و چالشهای خاص ،فرا میخواند .لذا آینده نگری
و پیشبینی چشم اندازهای ممکن در اقتصاد ورزشی و صنعت ورزش قابل انکار نیست .در این راستا با توجه به اهمیت و پتانسیل
صنایع مختلف در شکوفایی و رشد اقتصادی ،برنامهریزی برای اقتصاد ورزش و نقش آن در رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت
میباشد .ورزش نه تنها در سطح ملی یك صنعت درآمدزا میباشد بلکه شدیدا میتواند به توسعه اقتصادهای محلی و کوچك کمك
کند .اما سرمایهگذاری جمعی ،در زمینه ورزش و رویدادهای ورزشی دارای اهداف و زمینههای اجتماعی اقتصادی وسیعتری است.
از این رو ضرورت انجام پژوهش حاضر برنامهریزی کالن برای بهبود چشم انداز اقتصاد ورزش ایران در سالهای آتی میباشد.
همچنین امروزه تغییرات با سرعت روزافزونی رخ میدهد .تغییرات فنآوری افزایش روزافزون وابستگی متقابل کشورها و ملل
تمایل روزافزون به جهانی شدن ،لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده را برای دولتها ،صاحبان کسب و کار ،سازمان ها و مردم ایجاد
می نماید .مطالعات آینده نگری و آین ده پژوهی هسته مرکزی تفکر استراتژیك است .نگاه به آینده مقارن با عدم قطعیت است و
ضرورت این مطالعه در این نهفته است که سازمانها (کسب و کار اقتصاددانها) بدون شناخت الزم از تحوالت محیطی در آینده
نمیتوانند به بقای خود ادامه دهند .ضرورت میطلبد که برای اقتصاد ورزشی کشور برنامهریزی مدون و چشماندازی طراحی شود
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تا بتوانیم از کشورهای در حال توسعه عقب نباشیم و این نیاز به برنامهریزی برای آینده دارد ( زیایی پرور .) 1394 ،بنابراین با توجه
به اهمیت موضوع و آیندهی پیش روی آن ما در این پژوهش به بررسی آینده پژوهی اقتصاد ورزش ایران خواهیم پرداخت.
روششناسی پژوهش

روش پژوهش در این تحقیق کیفی (گراندتئوری ـ اشتراس کوربین) است .با در نظر گرفتن ماهیت پژوهش و هدف آن که از نوع
آینده پژوهی است محقق برای رسیدن به روندهای موثر اینده اقتصاد ورزش ،به استفاده از روش مصاحبه همت گمارد ،الزم به ذکر
یادآوری است از مدل اسالتر(آموزش ـ سرمایه گذاری ـ سواد آینده ـ نو آوری ـ رقابت ـ رهبری) برای رسیدن به طراحی مصاحبه
استفاده شده است.
با توجه به کیفی بودن مطالعه از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد؛ یکی از دالئل استفاده از این روش نمونه گیری
این است که همه افراد مورد مطالعه یك حرفه ،مهارت و یا دانش خاص دارند و تعداد آن ها نیز اندک است .بنابراین جامعه آماری
این پژوهش متشکل از کلیه خبرگانی بود که در زمینه اقتصاد و رویداهای ورزشی تخصص علمی و عملی دارند .ابتدا لیستی از
خبرگان تهیه شد و سپس با آن ها مصاحبه عمیق انجام گردید .پس از اتمام مصاحبه از هر یك از افراد مورد مصاحبه خواسته شد
که سایر خبرگان در زمینه رویدادهای ورزشی را به محقق معرفی نمایند؛ در این مطالعه با 12نفر مصاحبه انجام شد .در بخش اول
تحقیق (مطالعه کتابخانه ای) ،محقق به بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق پرداخت و مولفه های اصلی و تاثیر گذار
آیندهپژوهی در اقتصاد ورزش ایران را شناسایی نمود .این موارد در خالل مصاحبه های کیفی به عنوان راهنمای مصاحبه مد نظر
قرار گرفت .در مرحله دوم ،برای فرآیند جمع آوری اطالعات از مصاحبه های کیفی خبرگان این حوزه استفاده شد.
در بخش مصاحبه ها با توجه به اینکه از روش گرندد تئوری ( اشتراس و کوربین ) 1990 ،استفاده شد و غالب مطالعات ،الگوی
کد گذاری پارادایمی را برای تحلیل داده های حاصل از گرندد تئوری معرفی می کنند ،این تحقیق نیز از این الگو در قالب یك
فرآیند کدگذاری سیستماتیك شامل کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،استفاده کرد .در فرایند مصاحبه جهت روایی سنجی سواالت
قابل پرسش از نظرات  7نفر از متخصصین بنام عرصه اقتصاد ورزش استفاده گردید همچنین روایی پرسشنامه توسط نظرات 10
نفر از متخصصین مدیریت ورزشی کشور استفاده گردید .ولی جهت سنجش پایایی در دو فرایند فوق از دو مرحله مختلف استفاده
گردید:
پایایی در مصاحبه کیفی از طریق فرایندهای اعتمادپذیری ،انتقال پذیری ،اتکاپذیری و تاییدپذیری توسط نیمی از افراد مصاحبه
شونده و همچنین  5نفر از افرادی که در مصاحبه شرکت نمیکردند انجام پذیرفت به این صورت که پس از فرایند مصاحبه نیز از
آنها نظرخواهی شد.
يافتههای پژوهش

براساس یافته های توصیفی تحقیق ،متغیرهای در نظر گرفته شده در جدول  1زیر به نگارش درآمده است.

آیندهپژوهی در اقتصاد ورزشی ایران ...

272
جدول  .1یافتههای توصیفی

ردیف
1
2

سن
67
37

تحصیالت
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی

سمت
هیئت علمی دانشگاه-دارای مسئولیت اجرایی ورزش
هیئت علمی دانشگاه -آگاه به مدیریت رویداد ورزشی

سابقهی شغلی
30
12

3
4
5
6

35
35
35
38

دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی

دبیر فدراسیون
هیئت علمی دانشگاه -آگاه به مسائل اقتصادی ورزش
هیئت علمی دانشگاه -آگاه به مسائل بازاریابی ورزش
هیئت علمی دانشگاه -آگاه به مسائل بازاریابی ورزش

9
3
5
10

7
8
9
10

31
45
38

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی
فوق لیسانس
فوق لیسانس مدیریت ورزشی

فعال اقتصادی حوزه ورزش
هئیت علمی دانشگاه -آگاه به مدیریت رویداد ورزشی
مدیر عامل شرکت ورزشی
بازیکن سابق تیم ملی والیبال -فعال اقتصادی حوزه ورزش

5
12
9
10

11
12

48
42

دکترای تخصصی حقوق
فوق لیسانس مدیریت ورزشی

هئیت علمی دانشگاه
مدیر ورزشی دولتی

14
12

یافتههای تحقیق بر اساس تحلیل مصاحبه های استخراج شده از کلیه خبرگانی بود که در زمینه اقتصاد و رویداهای ورزشی
تخصص علمی و عملی دارند که بر اساس تحلیل اشتراوس و کوربین در سه مرحله ی کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به روش
داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این مرحله پژوهشگر مقوله اصلی کدگذاری باز (در این تحقیق "آینده پژوهی در
اقتصاد ورزشی ایران" مطالعه موردی مبحث رویدادهای ورزشی) را انتخاب نمود و آنها را در مرکز فرایند مورد بررسی قرار داد.
جدول.2کدگذاری گزینشی ـ محوری ـ باز آینده پژوهی اقتصاد ورزشی ایران (مبحث رویدادهای ورزشی)
گزینشی

محوری
ابزار

باز
ابزرا الکترونیك مدرن
آموزش نیروی انسانی فراگیر
آموزش آکادمیك

آموزشی

روش ها

آموزش در آموزش عالی
آموزش از طریق همایشها
تغییر شکل و نوع رویداد ورزشی

برنامه ها

افزایش کیفیت محتوا
تعامل آموزش و صنعت ورزش
حمایت از خصوصی سازی

خصوصی سازی
سرمایه گذاری

توسعه ورزشگاه ها
رشد ورزش و رویدادهای ورزشی

نگرش سرمایه گذار

تغییر نگاه سرمایه گذار
تغییر نگاه مسئولین ورزشی
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فرهنگ سازی
دولتی بودن اقتصاد
ایجاد فاکتورهای اقتصادی

رشد ورزش در سازمان ها و تاثیرمثبت بر اقتصاد
افزایش جذابیت رویداد و تاثیر مثبت بر اقتصاد
عوامل داخلی و خارجی

نظام حقوقی-سیاسی-حمایتی

عدم وجود نظام حقوقی
فرهنگ سازی
روشن بودن سواد آینده

زیرساخت ها

فاصله تا سواد بین المللی
تغییر در زیرساختها در سواد آینده
تاثیر رفتار مصرف کننده در آینده

سواد آینده

دانش آینده

افزایش تکنولوژی در آینده
تغییر در کیفیت آموزش
تشکیل سیستم مدیریت دانش با کیفیت

بررسی وضعیت آینده

بررسی وضعیت موجود و آینده
افزایش سواد حرکتی در آینده
وجود نوآوری های مدرن در دنیا

ارتباط بین المللی

به وجود آمدن ابزارهای نوآوری در آینده
اجبار کردن خالقیت سازمان های ورزشی
ضعف ساختار

نوآوری

تجارب گذشته

استفاده از تجارب نوآوری گذشته
رقابتی کردن ارگانهای ورزشی در نوآوری
اجباری کردن خالقیت نوآوری در آینده

ساختار نوآور

استفاده از دانشگاه ها و استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
تولید زیرساخت های الزم برای نوآوری
رقابت جدی در آینده

افزایش زیرساختها

ضعف در زیرساخت های رقابت
برنامه ریزی جدی برای رقابت
عدم رقابت در اسپانسرینگ

رقابت

اسپانسرینگ

الگوبرداری در رقابت
رابطه مستقیم رقابت با اقتصاد ورزشی
عدم رقابت در تبلیغات

تبلیغات

تغییر در نگاه فرهنگی
شناساییرقبای ورزشی

رهبری

آموزش

ابتدا آموزش
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ضعف نیروی انسانی
سازمانهای خالق و نوآور
کمبود رویدادها و مهارت های برگزاری رویدادها
مدیریت رویداد

مدیریت الزم
برنامه ریزی و تنظیم مقررات رویداد
توجه به بومی سازی

بومی ساری ورزشی

خصوصی سازی
جلب حمایت اقشار و برندها
زیرساخت ها

عوامل داخلی

قوانین
وابستگی دولت

موانع توسعه

عوامل سیاسی
عوامل خارجی

عوامل اقتصادی
ارتباط بین المللی
سهامداران ورزشگاه

برآمده از رویدادها

منابع گردشگری
نیروهای متخصص

فرصت ها

منابع بین المللی
برآمده از اقتصاد ورزش

الزام قوانین به خصوصی سازی
جنبه های سرمایه گذاری
هزینه ها

محیط خارجی

عدم برنامه ریزی کالن
ارتباطات بد بین المللی

تهدیدها

عوامل اقتصادی
ویژگی رویدادهای ورزشی

عدم حضور بانوان
بروکراسی اداری

بر اساس جدول  1307 ،2نشان در مرحله ی کدگذاری باز شناسایی شدند که در یافته های متخصصین بر اساس کد های 9
سوالی شناسایی شدند که در مرحله ی دوم یعنی مرحله ی کدگذاری محوری  5 ،بخش شرایط علی ،شرایط زمینه ای ،شرایط
مداخله گر ،راهبردها و پیامدها بر اساس این  1307نشان ،مفاهیم استخراج می شود .
مدل پارادایمی این تحقیق که جمع بندی از مراحل مختلف کدگزاری بر اساس نظریه ی داده بنیاد است در شکل  1زیر به
نمایش گذاشته شده است.
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شرایط زمینهای:
آموزش ،سرمایه گذاری ،سواد آینده ،نوآوری ،رقابت،
رهبری

شرایط علی:
اقتصاد ورزشی ضعیف
بی عالقه بودن مردم به ورزش
مناسب نبودن شرایط حضور
سرمایه گذاران
وابسته بودن اقتصاد ورزش به
رویدادهای پردرآمدزا
نگاه چند بعدی به اقتصاد ورزش
کشور
توسعه ورزش در آینده

مقوله محوری:
آینده پژوهی در
اقتصاد ورزشی
کشور

راهبردها:
سطح خرد
سطح میانی
سطح کالن

شرایط مداخلهگر:
سطح کالن
عوامل مدیریتی
عوامل سخت افزاری
عوامل فرهنگی
عوامل اقتصادی

پیامدها:
عالقمندی بیشتر به ورزش
رشد کیفیت برگزاری رویدادهای
ورزشی
رشد صنعت ورزش کشور(اقتصاد
ورزش)
قابل پیش بینی بودن اقتصاد
ورزشی در حوزه رویدادها در ابعاد
مختلف
ایجاد درآمد و افزایش سود برای
رویدادهای ورزشی های ورزشی
افزایش کیفیت طرح های
اقتصادی وابسته به رویداد های
ورزشی
توسعهکشور بر اساس اقتصاد
برآمده از برگزاری رویداد ورزشی

شکل  .1مدل پارادایمی تحقیق

شرایط علی،شرایط زمینهای،شرایط مداخله گر،شرایط راهبردی و پیامدهای منتج شده از مدل پارادایمی به صورت اختصار مورد
بررسی قرارگرفته است.

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حا ضرکه بر آمده از م صاحبه های کدگذاری شده از متخ ص صین این تحقیق بوده ا ست ،آینده پژوهی در اقت صاد
ورزش ایران که بر اساس رویدادهای ورزشی زمانی قابل انجام خواهد بود که بنیان های معرفتی و اخالقی با توجه به مولفه های
اقت صاد ورز شی رویداد های ورز شی تعریف شده و در ضمن محدودیت ها و موانع برطرف گردد البته در این ق سمت با توجه به
مدل پارادایمی منتج از کدگذاری باید توجه داشت که انگیزاننده هایی را باید بوجود اورد.
با توجه به این مدل می توان دریافت که در ابتدا باید به برر سی موازین و ادبیات و همچنین مطالعات آینده پژوهی دقت کرد
که این مهم در سایه ی در نظر گرفتن آینده ی محتمل و آینده ی مکمل اقتصاد ورزشی ممکن خواهد بود و در سایه ی آن می
توان به جلو پیش رفت .پس از این مقدمه ای که فراهم گردید به نظر متخصصین امر ،باید با استفاده از ابزاری مانند سوادآینده،
نوآوری وآموزش همچنین به تحلیل در ستی از آینده ی اقت صاد ورز شی د ست یافت .نتایج با تحقیقات پیتر وجارات (  ) 2015و
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هینونی و روتســـالینین ) 2016 (1و نیازآذری ( )2018و عســـگری و همکاران (  ) 2018همخوانی دارد .در این پژوهش منظور
اینســت که تحلیل درســتی از آینده ی اقتصــاد ورزشــی باید فراهم کرد تا بتوان آینده پژوهی را در این ورطه رقم زد .پس از این
مرحله برای اینکه زمینه فراهم گردد باید افزایش م شارکت اجتماعی را رقم زد که این مهم ممکن نی ست مگر با سرمایه گذاری،
رقابت و رهبری مناسب تا مسیر رسیدن به بنیان های معرفتی و اخالقی مناسب تر و بهتر فراهم گردد.که در این زمینه تحقیقات
ما سینی ) 2011 (2و آم سلر وفاکر ) 2017 (3بر این مو ضوع تاکید دارند .در پایان با توجه به پژوهش می توان گفت که با برر سی
گذ شته و در نظر گرفتن آینده ی مکمل و محتمل متغیرهای ا صلی تحقیق در صورتیکه تحلیل در ستی از ت صویر آینده دا شته
باشــیم و همچنین مشــارکت اجتماعی را گســترده تر کنیم می توانیم بنیان های معرفتی و اخالقی را فراهم کنیم تا در آیندهی
پژوهی اقتصاد برآمده از رویدادهای ورزشی رشد کنیم و محدودیت ها و موانع را از بین ببریم و بر انگیزانندهها بیفزاییم .تحقیقات
جونس و ناوارو ) 2018 (4و اتانابه و همکاران) 2018 (5و رودپشتی ونونهالی فر(  )1397() 2018همسویی دارد.
بنابراین با توجه به افزایش ســرمایه در بخش ورزش و ترویج اقتصــاد مرتبط با آن میتوان انتظار داشــت که ســطوح مختلف
علوم ورزشــی نیز بدلیل این افزایش ســرمایه و حمایت از بخش علوم مرتبط با آن رونق گیرد و از این طریق به توســعهی بیشــتر
طرحهای پژوهشی در خصوص رویدادهای ورزشی نیز دست یافت .در پژوهش های انجام گرفته توسط هوشمندی نیا وهمکاران
(  ) 2017وکاوتســوس و زمانســکی ) 2010 (6نیز به اهمیت این موضــوع تاکید شــده اســت .همچنین میتوان بیان کرد که این
راهبردها و برنامههای زمینهای مطرح شده در حوزهی اقتصاد ورزش رشد اقتصاد ورزش کشور را نیزدر پی خواهند داشت؛ چراکه
برای موفقیت در هر زمینهای باید شــرایط مقدماتی و اولیه آن محیا باشــد تا بتوان از آنها در جهت رشــد و ترویج برنامههای مورد
نظر ا ستفاده کرد .لذا در این خ صوص نیز برر سی عوامل بیان شده و زمینههای مورد بحث میتوانند ر شد اقت صاد ورزش را درپی
داشــته باشــند .تحقیقات باراد و همکاران (  ) 2017و الکســاندریس( ) 2016 7و جالیی و همکاران ( ) 2018با موضــوع همخوانی
دارد .از سوی دیگر با ارائهی راهکارهای سازنده و مثبت در این خ صوص میتوان اقت صاد ورزش و پی شرفت مورد نظر آن را در
ابعاد مختلفش پیشبینی کرده و به برنامهریزی مناســبتری در این زمینه بپردازیم .همچنین نتایج پژوهشهای چون ســهرابی و
همکاران (  ) 2015به اهمیت مسائل ذکر شده در حوزهی اقتصاد ورزش تأکید شده است.
از این طریق میتوان با افزایش سرمایه در بخش ورزش و توسعهی بی شتر باشگاههای ک شور در سطوح و رشتههای مختلف
شاهد افزایش درآمد و سود زیاد نیز برای آنها با شیم .چراکه که با ترویج و ر شد اقت صاد ورزش ،سرمایهگذاری نیز در این بخش
رونق خواهد گرفت .در بعد ساخت و ترویج طرحهای زیرساختی ورزش نیز با استفاده از رونق و ترویج اقتصاد ورزش هم تحوالت
زیادی صورت خواهد گرفت و میتوان انتظار توسعهی زیرساختها را نیز پس از رونق اقتصاد ورزش مد نظر قرار داد که به عنوان
یکی دیگر از پیامدهای توسعهی اقتصاد ورزش است.
از سوی دیگر زمانی که شاهد ر شد ورزش و بخ صوص اقت صاد مرتبط باآن با شیم و زیر ساخت الزم به بهترین شکل وجود
دا شته با شد عالقه به ورزش نیز افزایش زیادی خواهد دا شت و با این شرایط به تو سعهی ک شور بر ا ساس اقت صاد بر آمده از
برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی کمك فراوانی خواهد شد.این مورد در پژوهش هایی مانند پژوهش خداداد کاشی وکریمی نیا (
 ) 2016و عیدی و یوسفی (  ) 2013نیز مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین عوامل فرهنگی مانند ایجاد تصویر نامطلوب نسبت
به ورزش ،عمل کردن رســانه در حیطه ورزش ،ضــعف کارکرد مطلوب (فرهنگ ســازی ،افزایش دانش) ،کارکرد نامطلوب و
1.

Hinuni & rolstantin
Massini
3. Amsler & Faker
4. Junes & Navarro
& 5. Watanabe
6. Kavestus & Zemansky
7. Alexandriss
2.
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تخریب فرهنگی ،تاکید ب سیار زیاد به پخش حداکثر بازیهای سطح اول دنیا و مقای سه با سطح ملی و باشگاهی و محدودیت
رســانه اثرگذار میباشــند .در نهایت عوامل اقتصــادی مانند تحریم ،یارانه ورزش ،نرخ تورم و گرانی ،رشــد پایین اقتصــادی ،نبود
خصوصیسازی ،درآمد اقشار مختلف ،هزینههای مشارکت نقش مساسی دارند.
لذا در پژوهشهای که در این زمینه صورت گرفته به اهمیت این موارد تأکید شده ا ست (جالئی،ح سینی و ر سولی.)1397 ،
همچنین نتایج پژوهشهای سهرابی و هنری ( )1394به اهمیت م سائل ذکر شده در حوزهی اقت صاد ورزش تأکید شده ا ست.
بنابراین عوامل مطرح شده در این زمینه با فرهم کردن شرایط و مداخله در توسعهی اقتصاد ورزش کشورمان میتوانند به موفقیت
بیشتر در این حوزهی بسیار اقرگذار در اقتصاد کمك فراوانی کنند.
در سطح بنیانهای اخالقی نیز میتوان با استفاده از حمایتهای فرهنگی ،دعوت از داوطلبین ،درگیر کردن بیشتر رسانهها در
حوزهی اقتصاد ورزش و اهمیت آن ،برگزاری جلسات با سرمایهگذاران و توجیه مثبت بودن سرمایهگذاری در بخش ورزش و جلب
رضایت حمایت سرمایهگذاران ،حضور بانوان در ورزش بصورت جدیتر ،افزایش عالقمندی به ورزش در جامعه ،برندسازی قویتر
در حوزه ی ورزش و بومی سازی ورزش با توجه به منطقه و موقعیت کشورمان در جهت افزایش توجهات بیشتر و ایجاد انگیزه در
سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش اقتصاد ورزش میتوانند از جمله راهبردهای مؤثر در این زمینه باشند .لذا ما در سطح
بنیانهای اخالقی م شکالت کمتری را شاهد ه ستیم و با ا ستفاده از پتان سیل و حمایتهای فرهنگی و دا شتن بخش نیروهای
داوطلب در این زمینه میتوانیم به خوبی این زمینه را پوشش مناسب دهیم.
بنابراین در این خصــوص و چارچوب ،پژوهشــی که بتوانیم نتایج آن را با این پژوهش مورد بحث قرار دهیم انجام نشــده یا
محقق به آن دسترسی پیدا نکرده است .اما در پژوهشهایی که به اهمیت اقتصاد ورزش پرداختهاند نیز مشخص شده است که با
اجرای راهبردهایی منا سب میتوان در جهت د ستر سی به اهداف خود گام بردا شت .به طوری که جالئی و همکاران ( )1397در
نتایج خود ن شان دادند که برنامهریزی و مدیریت در حوزهی منابع ان سانی نقش ا سا سی در ر شد اقت صاد ورزش دارند.در مجموع
نتایج بدست آمده از این پژوهش چنین مشخص میکند که توسعهی اقتصاد در ورزش کشور میتواند با ایجاد پیامدهای مثبت و
مناســب در این بخش برای افزایش عالقه ســرمایهگذاران و رونق ورزش و همچنین افزایش درآمد برای ورزش کشــورمان مؤثر
با شد .چون ریل گذاری و تر سیم نق شه راه برای جهت دهی و هدایت جامعه بنا بر آینده پژوهی سیا ست گذاری و برنامه ریزی
رویکرد جدید حکمروایی در جوامع و مجامع جهانی ا ست .امروز احتمام بر آینده اندی شی و تفکر راهبرد و تر سیم خطوط عمل بر
ا ساس خط م شی های برخاسته از بنیان های معرفتی منتج به فرایندها و فرآورده ها می شود .مفهوم سازی "م شکالت و چالش
های جهانی" و دستیابی به ره یافت های مقتضی از طریق گستره علمی راهبردی آینده پژوهی امکان پذیر است .
بر اساس تحلیل صورت گرفته و نتایج بدست آمده ،مدل نهایی آینده پژوهی در اقتصاد ورزش کشورمان طراحی و بیانگر این
است که در ابتدا باید برای رسیدن به توسعهی اقتصاد ورزش گذشته و حال اقتصاد ورزش کشورمان را مورد تفسیر و بررسی قرار
دهیم تا بتوانیم با ایجاد تحلیلی درســت از تصــویر آینده در اقتصــاد ورزش کشــور با اســتفاده از ســواد آینده ،نوآوری و آموزش و
همچنین با افزایش مشــارکت اجتماعی در آینده پژوهی با اســتفاده از ایجاد رقابت ،رهبری و ســرمایهگذاری بنیانهای معرفتی و
اخالقی در آینده پژوهی اقتصاد ورزش کشورمان را طراحی و طریق رویدادهای ورزش بزرگ و تحلیل فرصتها و تهدیدها بتوانیم
به یك اقت صاد موفق و پویا در حوزهی ورزش ک شورمان د ست پیدا کنیم .چرا که ر شد اقت صادی یکی از ا سا سیترین مولفههای
اقتصاد کالن است که دستیابی به آن به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولتمردان و اقتصاددانان مطرح میباشد و سرمایهگذاری
کارا در بخش ورزش یکی از راهکارهای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب است .زیرا در دنیای امروز از ورزش به عنوان یکی
از این منابع ،بخ صوص در ک شورهای پی شرفته یاد می شود که به صورت م ستقیم و غیر م ستقیم در دورههای کوتاه مدت و بلند
مدت بر رشــد اقتصــادی کشــورها تاثیرگذار میباشــد .طبق بررســیهای به عمل آمده ،دلیل منفی و معنادار بودن رابطه امکانات
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ورزشی با رشد اقتصادی در گروه کشورهای با درآمد متوسط را میتوان پایین بودن امید به زندگی که سبب کاهش نشاط میشود
و کمتر بودن تعداد ورزشـــگاه ها به ازای هر یك میلیون نفر که گرانی امکانات ورزشـــی را با خود به همراه دارد منجر به عدم
بهرهوری افراد در گروه کشــورهای با درآمد متوســط و تأثیر منفی بر رشــد اقتصــادی میگردد .پس بهتر اســت در عصــر حاضــر
م سئوالن با دقت بی شتری به این مهم پرداخته و شرایطی را فراهم آورند که با افزایش سرمایهگذاری در بخش اقت صاد ورزش و
توسعهی مناسب زیرساخت های الزم در این زمینه هم به ترویج اقتصاد کمك کرده و هم مردم نیز بتوانند از این موهبت و شرایط
رونق و افزایش عالقه و ترویج ورزش استفاده نمایند.
پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات ارائه شده در اين بخش با استفاده از تحلیل مصاحبههای صاحبنظران ،مطالعات پیشینه و تطبیقی و نیز
بحث و نتیجهگیری انجام شده در صفحات پیشین است:
 پیشنهاد میشود که محدوديتهای موجود در اين زمینه همچون نگاه چند بعدی به اقتصاد ورزش کشور و
وابسته بودن اقتصاد ورزش به دولت در مرحلهی اول حل و فصل شده و به بخش خصوصی واگذار شود تا با
نگاهی متفاوت مانند درآمدزا بودن اقتصاد ورزش بويژه از طريق برگزاری رويدادهای ورزشی همچون کشورهای
موفق در اين زمینه قدم برداشته شود.
 پیشنهاد میشود که از طريق آموزش راههای سرمايهگذاری در اقتصاد ورزش و ايجاد دانش مناسب در خصوص
اقتصاد ورزش در میان سرمايهگذاران در بخش ورزش و حمايت مناسب دولت از بخش خصوصی در حوزهی
ورزش به ايجاد بستری مناسب برای موفقیت اين بخش از اقتصاد تالش صورت گیرد.
 پیشنهاد میشود که از طريق حمايت از نوآوری و بررسی وضعیت آينده و آموزش به ايجاد يک ساختار نوآور
در حوزهی اقتصاد ورزش و همچنین بررسی وضعیت آينده در اين زمینه با استفاده از ابزار و روشهای مناسب
ابعاد مختلف اقتصاد ورزش مورد توجه قرار گیرند.
 پیشنهاد میشود که از طريق رهبری و مديريت مناسب که بتواند از طريق تقويت مديريت اقتصاد ورزش و
ايجاد نگرش متفاوت و مثبت در میان سرمايهگذاران اين بخش و همچنین استفاده از ارتباطات بینالمللی در
بومی سازی توسعهی اقتصاد ورزش ،بستر الزم برای اين مهم فراهم شود.
 دستیابی به ساختار مبتنی بر آينده پژوهی در اقتصاد ورزش کشور ،نیازمند انتخاب رهیافت مطلوب آينده
پژوهی و تطبیق آن با ساختار مناسب در جهت اجرايی کردن آن میباشد .بدين منظور پیشنهاد میشود که
رهیافتهای آينده پژوهی در پنل متشکل از خبرگان تشريح و بررسی شود و رهیافت مناسب به عنوان رهیافت
مطلوب در اين راستا انتخاب شود .در ادامه ساختار سازمانی آينده پژوهی در اقتصاد ورزش کشور در حوزه
برنامهريزی ،پژوهش و فناوری اطالعات تدوين شود.
 برنامهريزی جهت ايجاد يک مرکز به عنوان قلب راهبردی و برنامهريزی شکوفايی و حمايت از موضوع اقتصاد
ورزش که بتواند از طريق آينده نگری مبتنی بر علوم و دانش اقتصاد ورزش بصورت جدی اين مسئله را
ساماندهی و پیگیری کند.
 برگزاری رويداد های ورزشی در شهرهای مختلف کشور برای میزبانی مسابقات ورزشی ملی و بین المللی،امکانی
برای سنجش ظرفیت های ورزشی و فرهنگی و همچنین فرصت بزرگی برای توسعه ورزش در سراسر کشور
است که بايد با نیازسنجی و متناسب با ظرفیت های هر منطقه در نظر گرفته شود.
 برگزاری کارگاه های آموزشی آينده پژوهی در رويدادهای ورزشی از بعد اقتصادی برای ادارات تربیت بدنی
دانشگاه ها و سازمان های ورزشی کشور.
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، بکارگیری تئوری های اقتصادی برای تحلیل فعالیت ها و رويدادهای ورزشی در سه بخش عملکرد ورزش
.تولیدات ورزش و توسعه ورزش
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از کلیه اســاتید و همکاران گرانقدر که در تکمیل داده ها و راهنمایی اینجانب برای تکمیل کار مســاعدت نمودند تشــکر به عمل
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