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هـاي مختلـف صـنعت ورزش و    محققان زیادي در حال مطالعه بر روي بخـش که د ندهها نشان میبررسی 

نتـایج   .باشـند مـی  در حـوزه سـرگرمی  صـنعت   ورزش به عنوان یـک  ارائۀ پیشنهاداتی براي رشد و توسعه

بر این  .از حداقل دستاوردهاي توجه به این حوزه است ،یی و توسعه اقتصاديزااشتغالتحقیقات نشان داده 

صـورت   بـه  کـه  ورزش ایران بود صنعت هاي شناسایی روابط میان حوزه ،تحقیقاین  از انجام ، هدفاساس

معـادل   و به نسبت جامعه آمـاري  واریانس جامعه بر مبنايهاي تحقیق نمونه. پیمایشی انجام شد -توصیفی

 و ربیـان ، مزشـی اعضاي هیئت علمـی، کارشناسـان ور  شامل  هاي چهارگانه از میان گروه بودند که نفر 263

 پایایی آن و ) KMO=84/0( که روایی بودمحقق ساخته  ايپرسشنامه تحقیق،ابزار . شدند مشخص، قهرمانان

و  میـان عوامـل   شناسـایی روابـط   برايافزار لیزرل نرم از ،همچنین. )>01/0P( شد تایید) α=953/0( معادل

 تاییـد  مـدل شناسایی و بـرازش  عامل درونزا  12عامل برونزا و  6، نتایجبراساس . استفاده شد آن سازي مدل

خصوصی در  گذاري مناسب بخشمانع سرمایه ،نفوذ غیرمستقیم دولت بر اقتصاد ورزشاز یک سو،  .گردید

بـر   در رسالت خـود بـراي اثرگـذاري    رسانه نتوانسته و از سوي دیگر، شته استگتولید تجهیزات ورزشی 

، با این حـال . موفقیت چندانی کسب نمایدو تجهیزات ورزشی  الهاتولید کا ،ا، رویداد، گردشگريه سازمان

گرفتـه کـه   هاي فرهنگی مـرتبط بـا ورزش قـرار     خوبی تحت تاثیر فعالیت هاي همگانی و تفریحی به فعالیت

 ،بازاریـابی در امـور مربـوط بـه رویـداد اثـر       ،همچـین . ها در این حوزه داردنشان از موفقیت نسبی فعالیت

بنابراین،  .است این بخشدر عدم بلوغ کافی این نشان از  که داري ندارد ثر معنیافروشی خرده بر و دار معنی

  .است مدل عواملروابط میان  مستلزم توجه به بهبود فرآیندها در این صنعت،

  اقتصاد دولت و صنعت ورزش، ایران، :واژگان کلیدي
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  مهدمق

قدرتی خاص  ،میالدي 90ند ورزش در دهه هرچ. بدون حضور صنعت ورزش غیرقابل تصور است 21قرن 

دست آورد، ولی هنوز صنعتی جوان است و به طور طبیعـی تمـامی مشـکالت یـک     و بیش از حد تصور به

ورزش با ویژگـی معتقد است  این موردنیز در ) 1386(حسینی . )2002 ،1هان( صنعت نوپا را به همراه دارد

 عمـوم، در نظـر  . ها قابـل مشـاهده اسـت   وکار یر کسبخاص خود، اهدافی مشخص دارد که مانند سا هاي

رسد زمان آن رسیده که با رفع این  لیکن به نظر می ،مشارکت کنندگان در ورزش تنها به دنبال تفریح هستند

اي تصورات قدیمی و بعضاً نادرست، نسبت به ورزش به عنوان یک صنعت نوپا و پررونق، یک تصور حرفه

  ).1386حسینی، ( ایجاد کنیم

در طول پنجاه سال گذشته، تحقیـق پیرامـون اقتصـاد ورزش،    اند که نموده بیان 2007در سال  2لی و اشنفدر

هـر  صنعت ورزش چیست؟ سوال اساسی ایشان این بوده که . ان داده استرشد اقتصادي این صنعت را نش

صنعت ورزش انجـام   هاي فراوانی که توسط پژوهشگران مدیریت ورزشی و کارورزانکنون با تالشتاچند 

تعریـف   طبق نظرات لـی و همکـارش   ، اماشده است پاسخ روشن و مناسبی به این پرسش داده نشده است

  .)2007 اشنفدر، و لی(صنعت ورزش به وظیفه مهمی براي کارشناسان ورزشی تبدیل شده است 

ورزش را بـه عنـوان    ،عیصـنا  ریدر کنار ساکشورهاي پیشرفته دولتمردان که کند  اظهار می) 2012( 3استاتلر

ورزش در ایاالت متحده امریکا صنعتی اسـت  به طوري که ؛ آورندمی یک تجارت و صنعت مهم به حساب

در بخـش   ،ایـن وجـود   بـا . )2012 اسـتاتلر، ( الر در آن سرمایه گذاري شده استمیلیارد د 140که افزون بر

تـا جـایی    )1387 آذر،(  شود به عنوان یک صنعت شناخته نمیهمچنان ایران، ورزش اقتصاد کشوري چون 

بـه  . این امر موجب عدم به رسمیت شناختن این صنعت درآمدزا در نظام اقتصـادي کشـور شـده اسـت     که

هـاي اقتصـادي ایـن     نشدن ورزش به عنوان یک صنعت مجزا، عدم توجه کافی به پتانسـیل رسمیت شناخته 

صنعت را نیز در پی خواهد داشت و این امر موجب کم رنگ شدن و حتـی ناشـناخته مانـدن برخـی ابعـاد      

  .اي در تولید درآمد ملی دارندها سهم عمدهکه در سایر کشور شود می صنعت ورزش

مسـتلزم   هـا آن دقیـق  ارزیـابی  و اجتماعی و اقتصادي هايبرنامه اجراي و تهیهایران،  بنابه گزارش مرکز آمار

 و روشـن  تصویري بتواند نظر مورد آمارهاي که آن براي. است هنگام به و جامع آمارهاي دقیق، از گیري بهره

 ضـرورت  باشـد،  هداشت المللی بین و ملی سطوح در مقایسه قابلیت و کند ارائه ساختارهاي اقتصادي از گویا
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بر همین اسـاس،  . )1387 مرکز آمار ایران،( شود پیروي استاندارد هايبنديطبقه و و مفاهیم تعاریف از دارد

هاي ایجاد درآمد عمـده و بـا توجـه بـه تاکیـد بـر        ورزش با وجود پتانسیل ،بندي صنایع ایران در نظام طبقه

. بندي صنایع قرار نگرفته اسـت  زایی آن در طبقه غالتوسعه درآمدهاي غیرنفتی براي کشور و نیز ظرفیت اشت

ها در این راستا، الزم باشد طرحی کلی از عوامل موثر بر صنعت  لذا بدیهی است که براي برداشتن اولین گام

 .ورزش ترسیم گردد

    منـد از صـنعت ورزش   محققـان سـعی بـر ارائـه سـاختاري نظـام       ر برخیهاي اخی در سالبنا به دلیل فوق، 

در پژوهشی، صـنعت ورزش را بـا توجـه بـه دو بخـش      ) 1994( 1فیدینگ و میلرپیتز و که  چنان ؛انداشتهد

. کندبندي میاین الگو ارتباط میان واحدهاي تولید ورزش را فهرست. بندي کردندتولیدات و مشتریان بخش

معنـی اسـت کـه     هاي مختلف صنعت ورزش در ایـن مـدل بـدان    رسد جدایی بخش نظر میعالوه بر آن به

هاي بخش دیگر ها و سازمانهاي ورزشی که در یک بخش گنجانده می شوند با شرکتها و سازمانشرکت

  .ارتباطی ندارند

شـی  براي توصیف صنعت ورزش در آمریکاي شمالی از یک الگوي سه بخ) 1997( 2میک ،در تعریفی دیگر

-سازمان -3؛ یتولیدات و خدمات ورزش -2 ؛ها و تفریحاتسرگرمی -1این سه بخش شامل . استفاده کرد

اما بنیان  ،کندالگوي میک نیز تعریف عملیاتی جامعی از صنعت ورزش ارائه می. ندهاي حمایتی ورزشی بود

بـوده و الزامـی بـراي مشـخص نمـودن تمـامی        هـا صرف شـده در ایـن بخـش    الگوي او بر اساس مخارج

چنـین  . بـا آن درگیـر هسـتند، نداشـته اسـت      محورورزشهاي  ها و سازماندي که شرکتهاي اقتصا فعالیت

عنوان  به تواند می اما ،کندساختاري به روشنی تولیدات و خدمات تعریف شده صنعت ورزش را ترسیم نمی

  .تالشی براي تعریف و ترسیم صنعت ورزش، مورد توجه قرار گیرد

هـا   توان دریافت که این مدل وشنی میه شده براي صنعت ورزش به رهاي ارائبا معرفی مدلبر این اساس و 

هریـک داراي  به طـور کامـل، تبیـین کننـدة تمـامی ابعـاد صـنعت ورزش باشـند، بلکـه          اند  نه تنها نتوانسته

  . ها رویکردي نظري بوده استاین مدل پردازان در ارائه رویکرد نظریه همچنین،. نیز هستند هاییمحدودیت

بتواند یک مدل کمی از روابط میان عوامل تبیـین کننـده مـدل صـنعت     رسد پژوهشی که  به نظر می بنابراین،

و انجـام  خواهد بود ن آزوایاي پنهان  ازکلی و روشنگري  يتصویر عرضهارائه کند، قادر به  را ورزش ایران

تا بـر اسـاس نظـرات کارشناسـان و      بر آن استحاضر  تحقیق، بدین ترتیب .آن ضروري و با اهمیت است

                                                      
1 .Pitts,D .Fielding,L. Miller,L 
2 .Meek A 
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و به سهم خود راه را براي کمک  بپردازدمدلی جامع از این حوزه  ئهبه ارا ،ت ورزش کشورخبرگان در صنع

  .نماید هاي صورت گرفته در صنعت ورزش کشور هموار به درك بهتر ساختار فعالیت

. اسـت  )1983( 1مـولین به ارائه تعریفی از صنعت ورزش نمود، اقدام نخستین بار براي از محققانی که یکی 

 هرگونه فعالیت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کاال و خدمات ورزشی را فراهم استمعتقد  وي

همـه  نیـز   )1994( همکـاران پیتـز و  در تایید نظـر مـولین،    .شود صنعت ورزش محسوب میجزئی از  ،کند

صـنعت   ایشـان معتقدنـد  . داننـد و افراد مرتبط با ورزش را صنعت ورزش مـی  اتمحصوالت، کاالها، خدم

براي ورزش، آمـادگی   ن تولیدات ارائه شده به خریدارانبه عنوان بازاري تعریف شده است که در آورزش 

هـا، کاالهـا، خـدمات، مـردم، مکـان یـا       اغت هستند و ممکن است فعالیـت جسمانی، تفریحات یا اوقات فر

 .)1994پیتز و همکاران، (د ها را نیز دربرگیرندیدگاه

با توجه به تمامی تعـاریف  محققان دیگري بودند که  )2007( 2پیتز و استاتلر پس از ایشان و در جایی دیگر،

مرتبط بـا   هاياي از فعالیت مجموعهتوان  میش را در کل صنعت ورز  معتقدند ،ارائه شده از صنعت ورزش

از  .تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی محسوب نمود که در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند

هایی است کـه بـه   ها، مردم و طرح ورزش شامل تمام محصوالت، کاالها، خدمات، مکان صنعتنظر ایشان، 

   .شود مشتري عرضه می

ه الگـوي سـ  یـک  تالش کردند صنعت ورزش را بـا  از نخستین محققانی بودند که  ،)1994(همکاران و  پیتز

  :به سه بخش تقسیم شده است 1مطابق شکل  ورزش صنعت. بخشی نشان دهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1994( الگوي صنعت ورزش، پیتز و همکاران :1شکل

                                                      
1 .Mulin 
2 Pitts B.G   & Stotlar D.K 

آن دسته از تولیدات الزم :بخش تولیدات ورزشی

یا مطلوب براي تولیدات یا تحت تاثیر قرار دادن 

 کیفیت عملکرد ورزشی

آن دسته از تولیدات که به :بخش توسعه ورزش

عنوان ابزار ارائه میشوند تا براي توسعه تولیدات 

 ه شوندورزشی بکار گرفت

عملکرد ورزشی به :بخش عملکرد ورزشی

معنی خدمات ارائه شده به مشتریان به 

 عنوان ورزشکار یا تماشاگر

:صنعت ورزش  

ها،مردم،و مکان خدمات، کاالها ، تمام تولیدات ورزشی و مرتبط باآن

هاي قابل ارائه به مشتریان دیدگاه  

 بخش بندي صنعت ورزش به تولیدات و انواع مشتریان



  
 

بـراي توصـیف صـنعت ورزش در    او . پس از آنان، میک نیز سعی کرد مدلی از این صنعت را پیشنهاد دهـد 

بـا  تـر  مـدلی کامـل   و اسـتفاده کـرد   )1997( 2ل مطابق شکاصلی  سه بخشبا  شمالی از یک الگو آمریکاي

  :نمودبیشتر ارائه  اجزاي

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  )1997( ، میکالگوي صنعت ورزش :2شکل

  

 در تعریـف صـنعت ورزش و ارائـه   رسـد  هاي ارائه شده در باال، به نظر می بر اساس اظهارات فوق و مدل

جزاي بسیار متنـوع  اشاید  -است ت گرفتهمحدودي صورهاي تالشهاي نظري از سوي نظریه پردازان  مدل

، صنعت به ویژه که در هر چهار حوزة سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادي فعالیـت دارد    و پرشمار این

افزارهـاي  نـرم اسـتفاده از  توان با امروزه می در واقع،  .بزرگترین چالش آنان در ارائه چنین مدلی بوده است

از وضـعیت موجـود    ،خبرگان و دست اندرکاران اتبر اساس نظر ار دارد ودر اختیار محققان قرکه  مختلفی

 نیـز مشـخص  این صنعت در کشور مدلی با تمام جزئیات ارائه نمود که بتواند روابط میان عوامل صنعت را 

  .نماید

  پیشینه و ادبیات پژوهش

  .شوداشاره می ورزش نعتادبیات مرتبط در زمینه اجزاي ص ترینترین و مرتبطبه برخی از مهم در اینجا 

فروشـی ایفـا   هاي بازرگانی و خردهاذعان دارند که دولت نقش موثري در فعالیت 1داهان، جاناتان و جاناتان

بـا عنـوان    کتابش در 1386در سالمقدم   پردازي، مورددر همین . )2015، داهان، جاناتان و جاناتان( می کند

طور مفصل به بررسـی  هب "هاي بخش بازرگانیتوسعه فعالیتر حمایت از تشکیل و نقش نهادهاي دولتی د"

هوگـان و  (هـا   ریـزي دولـت در مـدیریت خـرده فروشـی     سند برنامه در ،همچنین .پرداخته استاین رابطه 

                                                      
1 Dahan, Nicolas M, Doh, Jonathan P, Raelin, Jonathan D 

 تحقیق و توسعه

و تدارکات تهیه  

 تولید

 توزیع

 خدمات

 خرده فروشی

 کاالهاي سخت کاالهاي نرم

اي و غیر حرفه اي هایورزشی حرفه تیم اي یا آماتور غیر حرفه  ايحرفه  هاي بازرگانینمایشگاه تجزیه و تحلیل بازار   

ايحرفه رسانه ها رویدادها  

هاي پشتیبان ورزشسازمان  ورزشی هاي سرگرمی تولیدات ورزشی 
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 نقشـی واحد ضروري در توسعه اقتصاد ایرلنـد بـوده و    ،فروشیاشاره شده که بخش خرده) 1،2012سالیوان

ریزي بـراي  برنامهآنان معتقدند  .کندها و کل کشور ایرلند ایفا می شهرمیان ري پذیکلیدي در حیات و رقابت

هوگـان و  (فرایند مدیریت صحیح بخش خرده فروشی در ایجاد امنیت کسب و کار در این حوزه موثر است

  .بدون شک این حقایق قابل تعمیم در عرصه صنعت ورزش نیز هست .)2012سالیوان،

را به خود اختصاص داده است و بدون شـک   يا هاي بازاریابی جایگاه ویژه فعالیتخرده فروشی، در  امروزه

، )2007( پیتز و استاتلردر همین راستا نیز، . رود صنعت ورزش به شمار می عامل مهمی در توسعه ،بازاریابی

حسـوب  هاي مرتبط با تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشـی م اي از فعالیت صنعت ورزش را مجموعه

سـازماندهی و   معتقدنـد ) 2010( 2نائورت و رامفـورد  .نمودند که در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند

تمرکز بر منـابع گونـاگون    الی بر لیگ برتر انگلستان بر پایهاي آمریکاي شمهاي حرفه ساختار بازاریابی لیگ

جنـاس ویـژه بـا نشـان     فـروش ا  زشگاه،هاي ویژه در ورفروش جایگاه اي،رسانهدرآمدي از قبیل حق پخش

خدمات متنوع به هواداران و تماشاگران قرار دارد که موجب جذب حامیان و سرمایه گذاران  باشگاه و ارائه

نیز  )1391(حسینی، رضوي و حسینی سلطان  ،رجبی ).2010نائورت و رامفورد،( گردد بزرگ براي آنان می

توانـد فـروش را افـزایش دهـد،      بازاریابی مـی  هايشیوه ی ازیک حمایت مالی ورزشی به عنوانکنند بیان می

، سـلطان حسـینی،   رجبـی (ها را باال برد و روابط با مشتریان را دائمی سـازد  ها را تغییر دهد، آگاهیگرایش

شـهرهاي بـزرگ دنیـا بـراي      ،در اقتصـاد مـدرن جهـانی   هنري نیز معتقد اسـت   ).1391، رضوي و حسینی

ات المپیک را به عنوان یک پایگاه اعتباري منحصر به فـرد و فرصـتی بـراي بازاریـابی     گذاري، مسابق سرمایه

هاي اقتصـادي المپیـک    نیز صرفه)2017( 4زویاسکاند و) 2016( 3ویشین . )1390هنري، ( دهند محلی ارائه می

اد ورزشی بزرگ، فایده اقتصادي بالقوه مهم میزبانی یک رویدمعتقدند  و می نمایند تاییدبراي شهر میزبان را 

کند و ورود تعداد زیادي از تماشـاگران بـه شـهر     بازي میرا کلیدي در جذب عالقه مندي به شهرها  ینقش

  .)2017؛ اسکاندیزو، 2016نیشیو،(بخش مسئول براي تحریک فواید اقتصادي است  ،میزبان

نیـا و  حکمـت ( اسـت گسـترش ورزش   ابـزار توسـعه و   تـرین مهماي رسانه هايشبکهافزایش  ،تردید دونب

هاي گروهـی ارتبـاط نزدیکـی وجـود     بسیاري از محققان معتقدند میان ورزش و رسانه .)1388 خوشنویس،

  نقش ورزش در ابعاد اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي وسیاسـی و بعـد تجـاري و اقتصـادي آن بـراي          .دارد

                                                      
1 Hogan,P . O’Sullivan,J  
2 Nauright J., Ramfjord 
3  Tatsuru Nishio 
4 Scandizzo 



  
 

 ،کهنـدل و خـدایاري   ،يتجـار (وجود آمدن این ارتبـاط نزدیـک شـده اسـت     ه هاي گروهی موجب برسانه

هاي گروهـی در   رسانه .نمودند تاییدنیز ارتباط نزدیک رسانه و ورزش را  )2016(1آلونز و سولبرگ .)1387

بهبود عملکرد منابع انسـانی در ورزش، بهبـود تبلیغـات، توسـعه     : ازجمله ،توانند موثر باشند بیشتر موارد می

  :زیون نیازمندندیخصوص تلوه بها د دلیل به رسانه اي به چنهاي حرفه ورزش . ...گردشگري ورزشی و

هـا امضـا    زیونیاز توافقنامه هایی که با تلواي از درآمد ناشی  اي بخش عمدهحرفههاي  ها و تیم لیگ .1

 ؛آورنددست میه شده را ب

دهد و باعث افزایش میزان محبوبیت آن رشته ورزشی  زیون لذت تماشاي رویداد را افزایش مییتلو .2

 ؛شود می

 ؛افزایش صعودي میزان دستمزد بازیکنان .3

  ).1391سیدعامري،( ايافزایش رشد و مشارکت در ورزش حرفه .4

 بخـش  گـذاري  سـرمایه  جـذب  در هـا رسانه که است این از حاکینیز  )2014( 2بیونگیون پژوهش هايیافته

دهـد  ن مـی نشـا  )1391( همکـاران  هـاي رجبـی و  همچنین یافته .)2014بیونگیون، ( موثر هستند خصوصی

 ارشد مدیران نظر از. باشندمی موثر بسیار قهرمانی ورزشخصوصی  بخش گذاري سرمایه جذبدر  هارسانه

 رد یـا پـذیرش   باعـث  تماشـاگران،  کیفیـت  و کمیـت  همچنـین  و ايپوشش رسانه نحوه و میزان ها،شرکت

  . است شده قهرمانی ورزش در خصوصی هاي شرکت گذاريسرمایه

هـاي   کـه بـازي   نتیجه گیري کـرد   بیستمالمپیک طی قرن هاي  دوره بازي 26یز با توجه به ن )1387( سجادي

المپیک همزمان با پیشرفت صنعت ارتباطات و ساخت وسایل مـدرن در سراسـر جهـان، شـهرت بیشـتري      

،  اي در جهـان  امکانات فنی رسـانه  سطح اقتصاد و با گسترش و پیشرفت، )1391( به بیان سیدعامري. یافت

ترین دالیل این امر پیشـرفت   شود که از مهم زیونی و رادیویی افزوده مییهاي  تلو وز به روز بر تعداد کانالر

  .هاي دیجیتال است وريارتقاي ابزارها و فنااي و دانش ماهواره

تهیه گزارش از ورزشکاران جهت الگوپذیري سـایر افـراد   هاي گروهی در رویداد ورزشی مانند  رسانهنقش 

 ...هـا، و جذابیت بیشتر رویدادهاي ورزشی با افزودن تحلیـل و تفسـیرها، گـزارش   و  بویژه نوجوانانجامعه 

اي به ویژه تلوزیون، دیدگاه مردم درخصوص شهر یا به علت پوشش رسانه .گردد موجب رشد رویدادها می

تصـادي رویـدادهاي   از لحـاظ اق  ،عـالوه بـر ایـن    .کنـد  تغییر می ،شود اي که رویداد درآن برگزار میمنطقه

                                                      
1 Arne M. Ulvnes & Harry Arne Solberg 
2 Song, Byunghyun 
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هـا و   ماننـد تفـریح  (هاي مرتبط با پذیرش مهمانان، حمل ونقل محلی و جهـانگردي  برجسته به علت هزینه

 ).1391 سـیدعامري،  ؛2016، 1، جـاگو و فوسـیت  وایـر د( شـود  به نفع شهر یا کشو میزبان تمام می) خریدها

  فراهـانی  جاللی ).1389و همکاران، نیحسیسلطان(شوند  رویدادهاي ورزشی باعث رونق و آبادانی شهر می

معتقدنـد رویـداد   نیز   )2016( 2، کوتز و فرناندزو بارجاس )1390(هنري ،)1997(، میک )1392(قهفرخی  و

بسـیاري ازمحققـان معتقدنـد     .هاي اقتصادي منطقه میزبـان دارد  ورزشی از منظر تجاري اثر مثبتی بر فعالیت

، مجتهدي، نادریان و حسینیسلطان(هاي اقتصادي بسیار تاثیر گذارند تهاي ورزشی در تولید فعالیاستادیوم

  ).1389 ،عابدي

هاي ملی سالمت توسعه برنامه ، هاي درمانورزش به دلیل تاثیر زیاد بر تندرستی باعث کاهش هزینه ،امروزه

یـر مسـتقیم   اثرات اقتصادي غ ،همچنین .)3،2000آندرف( و افزایش نیروي کار نسبت به جمعیت شده است

هـاي  هاي درمان و به تبع آن توسعه برنامـه ارتقاي سالمتی جامعه، کاهش هزینه :هایی چونورزش در زمینه

مـد   ...وري آنان و ملی توسعه سالمت، کاهش بزهکاري ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره

) 2013(4لیفه اي و نگیچودر پژوهش هاي زیادي از جمله  .)1387 جعفري،و  عسگریان( گیرد نظر قرار می

هاي مختلف طب  جنبه ون عاملی براي بهبود ساختار اقتصادي و اجتماعی اشاره شده به طب ورزش به عنوا

 6، مفتیـک، رادجـو و توالویـک   توالکوئیک و )2015( 5ورزش مورد توجه پژوهشگرانی چون گربینگ و تیل

   .قرار گرفته است) 2014(

  مدل مفهومی پژوهش

   :شد مدل مفهومی صنعت ورزش کشور طراحی ،پژوهش بر اساس ادبیات

                                                      
1 Larry Dwyer, Leo Jago & Peter Forsyth 
2 Angel Barajas, DennisCoates, PatricioSanchez-Fernandez 
3 Anderef 
4 Zhang Kebai Li Wenjing ,Chen Lifei 
5 Gerbing ,K & Thiel, A 
6 Torlakovic, A . Muftic,M. Radjo,I & Talovic,M. 



  
 

  
  

  مدل مفهومی پژوهش بر اساس چهارچوب نظري و ادبیات پژوهش: 3شکل

  شناسی پژوهش روش

، ضـمن  انمحققـ . بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی عوامل صنعت ورزش انجام شـده اسـت   ،پژوهش حاضر

تـرین   بـه تهیـه فهرسـتی از مهـم     ،بررسی کتب دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با خبرگـان 

که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد، بیشترین تکـرار   رح در زمینه صنعت ورزشمتغیرهاي مط

هـا، اقـدام بـه     و پس از دریافت نظر کارشناسی اساتید در مصـاحبه اند و تاکید را در مقاالت داشته، پرداخته 

  ).1393، ، معماري و سعادتیآقائی( ه اندکشور نمودتهیه پرسشنامه براي مدلسازي صنعت ورزش 

   ابزار و روش جمع آوري اطالعات

اسـاتید مـدیریت   سوال به دست آمد کـه بـا مراجعـه بـه      71اي با  نامه پرسش ،پس از مطالعه ادبیات تحقیق

ی درونـی  سپس براي بررسی پایایی همسان. شد تاییداز این اساتید  نفر 5ی آن توسط ای، اعتبار محتوورزشی

آلفـاي  . گرفتـه شـد  نفر بـه کـار    30شاخص آلفاي کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی شامل از و ثبات آن نیز 

، مجـدداً  هـا  جمع آوي کامل پرشنامهاین ضریب پس  -آمد به دست 953/0کرونباخ کل پرسشنامه به میزان 

؛ هاي سراسري کـل کشـور  انشگاهاعضاي هیئت علمی د -1( هاي چهارگانه از گروه نفر 263تعداد .تایید شد

مربیـان   -3؛ شـهر تهـران   کارشناسان ورزش شاغل در ادارات دولتی وابسته به وزارت ورزش و جوانان -2

بـه روش  ) ي حداقل یک مقـام در سـطح بـین المللـی    اقهرمان دار/ورزشکار -4؛ هاي ملی اسبق و فعلیتیم

سازمان هاي خصوصی و 

 دولتی فعال در ورزش

 

اماکن و 

تاسیسات 

 ورزشی

فعالیت هاي 

 بازاریابی

 

 گردشگري

 فرهنگی امور
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ایــن تعــداد بــا توجــه بــه شــاخص  -دو بــه پرسشــنامه پاســخ دادنــ ندتصــادفی دردســترس انتخــاب شــد

)84/=0KMO (مناسب ارزیابی شد.  

براي عواملی که داراي یک متغیـر  ، اما به صورت جداگانه نیز بررسی شد مقدار آلفا براي هر عامل ،همچنین

 هـاي خصوصـی و   ، سـازمان =866/0αاماکن و تاسیسـات ورزشـی  : گیري نبود هستند مقدار آلفا قابل اندازه

، =845/0αهــاي همگــانی و تفریحــی فعالیــت ، درآمــد حاصــل از=862/0αورزش  زمینــه دولتــی فعــال در

 ، رویـداد =828/0αو تجهیـزات ورزشـی     تولیـد ورزش  مرتبط بـا   ، فناوري=809/0αبازرگانی  هاي فعالیت

718/0α=625/0 ، گردشگريα=652/0 انسانی، ارتباط با صنعت، منابعα=فروشان ورزشـی، کـاال و    ، خرده

، طـب  =887/0αهـاي بازاریـابی    حاصـل ازفعالیـت   هاي عملیاتی، درآمد ، هزینه=699/0αورزشی خدمات 

 ، فعالیـت اقتصـادي  =691/0α، رسـانه ورزشـی  =718/0α، امورفرهنگی مرتبط بـا ورزش =801/0αورزشی

سازي شـد   مدل مسیري، صنعت ورزش کشور با استفاده از آزمون پیرسون و روش تحلیل. =693/0αدولت 

شناسـایی معیارهـاي نیکـویی     و سـازي  بـراي مـدل   1از نرم افزار لیزرل ،همچنین). 1393و همکاران، آقائی (

  .استفاده شد 2برازش

  ي پژوهشها یافته

کـه  ) 1393آقائی و همکـاران، (عامل است  18با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، صنعت ورزش شامل 

سازي تحلیـل مسـیري صـنعت     در این تحقیق، مدل .شد در بخش قبلی، نام هریک از عوامل به اختصار ذکر

امـاکن   شامل عوامل درونزا ،براساس این مدل. ورزش کشور، با توجه به نتایج مدل اکتشافی صورت گرفت

هـاي   فعالیـت  هاي خصوصی و دولتی فعال در زمینه ورزش، درآمد حاصـل از  و تاسیسات ورزشی، سازمان

تجهیـزات ورزشـی، رویـداد،     تولیـد ورزش و  انی، فناوري مرتبط بـا هاي بازرگ همگانی و تفریحی، فعالیت

هـاي   فروشان ورزشـی، کـاال و خـدمات ورزشـی، هزینـه      صنعت، خرده گردشگري، منابع انسانی، ارتباط با

هاي بازاریابی، طب ورزشی، امورفرهنگی مـرتبط بـا    عملیاتی، و عوامل برونزا شامل درآمد حاصل ازفعالیت

سپس معادالت ساختاري بر اساس مـدل بـرازش   . دولت هستندو  ، فعالیت اقتصاديورزش، رسانه ورزشی

. کشـف شـدند   ،ناظرند و معلولی و همبستگی میان متغیرهاهاي خاصی که بر روابط علت  شده و نیز فرضیه

م و غیر مستقیم بر متغیرهـاي  آشکار شده در این مدل، به طور مستقی) متغیرهاي مستقل(  شش متغیر برونزا

  . ، اثرگذارند)متغیرهاي وابسته(زا مدل روند

                                                      
1 . Lisrel 
2 . Goodness of Fit statistics  



  
 

مقـدار  . دو استفاده گردیداست، از آمارة کاي از برازش مناسبی برخوردار مدل براي آزمون این فرض که آیا

 73این مقدار از مقدار بحرانـی کـاي دو بـا درجـه آزادي    . است 08/265 دو براي این مدل برابر باآماره کاي

ان اف  096/0برابـر بـا    2اي اس ام و آر 91/0برابر با  1آي اف شاخص جی. مدل است دتاییمقدار مناسبی براي 

برابـر بـا    7آر ام آر97/0برابـر بـا     6و آي اف آي 5سـی اف آي  93/0برابر بـا  4ان ان اف آي 96/0رابر باب 3آي

   .کنند می تاییدگزارش شد که تمامی این مقادیر برازش مدل را 072/0

  زش مدل تحلیل مسیرشاخص هاي برا :1جدول

) GFI RMSEA کاي دو ٩٥%  CI) 
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  مدل تحلیل مسیري صنعت ورزش کشور )4(شکل

 

  

  

  

  مدل صنعت ورزش کشور :4شکل

  

  

                                                      
1 Goodness of Fit Index 
2 Root Mean Square Error of Approximation 
3.NFI 
4 NNFI 
5CFI 
6IFI 
7 Standardized RMR 

 بازاریابی

 طب ورزشی

 امور فرھنگی

 رسانھ

 فعالیت اقتصادی

 دولت

 رویداد

 گردشگری 

 خرده فروشی

خدماتکاال و   

ھای  ھزینھ
 عملیاتی

 اماکن 

 تفریحی 

ھا سازمان  

 بازرگانی

 فناوری

 ارتباط با صنعت

 منابع انسانی
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  گیري بحث و نتیجه

روابط بـین عوامـل درونـزا بـا عوامـل برونـزا        پیرامونگیري  و نتیجه آمده، به بحث به دستبر اساس مدل 

 .)>05/0P(شود  پرداخته می

مثبـت  ر یاثت "هاي بازرگانی ورزشیفعالیت"و  "کاال و خدمات ورزشی" يبر دو عامل درونزاعامل دولت  

زرگـانی  هاي با فعالیت" و دولت بر 044/0 "کاال و خدمات ورزشی"ضریب اثر دولت بر  .و معناداري ندارد

  .است  -91/2 "ورزشی

بـا نتـایج    )2015(و داهـان و همکـاران    )1386( ، پـردازي مقـدم  )2012( نتایج پژوهش هوگان و سـالیوان 

خشـد و در  برود همواره دولت بتواند شرایط کسب و کار را بهبـود ب ار میانتظ .پژوهش حاضر همسو نیست

یژه حـاکم بـر اقتصـاد و تجـارت     بنا به اختصاصات ولیکن . این موارد نقش تسهیل کننده و مثبت ایفا نماید

 کـه  به طریقی به بهبود وضعیت موجود پرداخت دبای ،منفی دولت بر این دو عاملنقش با توجه به و  کشور

 .این مهم با افزایش سایر عوامل برونزا تاثیرگذار بر دولت قابل اجرا است ،طبق مدل مسیري صنعت ورزش

اي که بـین دولـت و رسـانه آشـکار شـده انتظـار        ر اساس همبستگی دو سویهمطابق مدل به دست آمده و ب

سـایر   بـر  آن واحد در عامـل دولـت و نقـش    206/0رود با ارتقاي یک واحدي در عامل رسانه به میزان  می

البته با نگاهی دقیق تر به مدل می توان سـایر همبسـتگی هـاي دو سـویه بـین      . عوامل مدل شاهد رشد بود

  . عوامل مدل را نیز پیش بینی نمود

بـر دو عامـل   بتواند دولت از هر طریقی که صورت گیرد باعث خواهد شد تا دولت   رشد و توسعه ،در واقع

همبسـتگی دو سـویه   ، امـا  اثـر مثبتـی بگـذارد    "بازرگانی ورزشی هايفعالیت"و  "کاال و خدمات ورزشی"

هاي اقتصادي و عامل دولت نشان از آن دارد که با افزایش یک واحدي نفوذ دولت  آشکار شده میان فعالیت

، اثري کاهشی ایجاد "هاي اقتصادي در حوزه ورزشفعالیت"در عامل  036/0توان انتظار داشت به میزان  می

ن همبستگی از قبل نیز قابل انتظار بود و به نظر می رسد ناشـی از نفـوذ نامناسـب دولـت بـر      بروز ای. شود

 و مقتضی است تا هر چه سریع تر راهکارهاي تصدي دولت بر این مقوله استهاي اقتصادي کشور  فعالیت

  .به نظارت بر آنها تغییر یابد فعالیت هاي اقتصادي در ورزش

تجهیزات "و  "فناوري مرتبط با تولید ورزش"  دل به دست آمده، بر عواملمطابق م عامل فعالیت اقتصادي 

امـاکن و  "، "هـاي ورزشـی  سـازمان "، "انسـانی منابع" عوامل بر، اما دارد تاثیر معناداري "رویداد و ورزشی

ضـریب اثـر   . نـدارد اثرگـذاري معنـاداري    "هاي تفریحی و همگانی درآمد حاصل از فعالیت" و "تاسیسات



  
 

، فعالیـت اقتصـادي بـر    36/0"فناوري مـرتبط بـا تولیـد ورزش و تجهیـزات ورزشـی     "اقتصادي بر فعالیت 

هاي خصوصـی و   سازمان"فعالیت اقتصادي بر ، 068/0" منابع انسانی"فعالیت اقتصادي بر ، 47/0" رویداد"

درآمـد  "ر ، فعالیت اقتصادي ب50/0"اماکن ورزشی"فعالیت اقتصادي بر ، 63/2"دولتی فعال در زمینه ورزش

 .است 0028/0" هاي تفریحی و همگانی حاصل از فعایت

 وایر و همکـاران د، )1389( و همکاران سلطان حسینی ،)1391(ایج پژوهش سید عامريیافته هاي فوق با نت

  .ستهمسو  )2016(و بارجاس و همکاران ) 2016(

ـ   هاي اقتصادي بـر ایـن عوامـل مـی    براي بهبود تاثیرات فعالیت   ود سـایر عوامـل اثرگـذار بـر     تـوان از بهب

هاي اقتصادي از جملـه   رسد نفوذ منفی عامل دولت بر فعالیت به نظر می. هاي اقتصادي کمک گرفت فعالیت

. باشد "تولید تجهیزات ورزشی" و" منابع انسانی"هاي  اقتصاد در ورزش مانع از اثرگذاري معنادار در حوزه

زایـی و کـاهش    هـاي جـذب سـرمایه و اشـتغال    ترین بخش که این دو حوزه یکی از مهم استالزم به ذکر 

اثرگـذاري  . وابستگی دولت به واردات وسایل و تجهیزات ورزشی و خروج ارز از کشور را رقـم مـی زنـد   

هاي تفریحی و ورزش همگانی و نیـز درآمـدزایی    هاي اقتصادي بر درآمدزایی در بخش غیرمعنی دار فعالیت

که به نظـر مـی رسـد ریشـه در نفـوذ       داردیز نشان از ضعف شدیدي از بخش اماکن و تاسیسات ورزشی ن

 .غیرمستقیم دولت بر این بخش داشته باشد

ـ  "هاي عملیـاتی هزینه" املبر ع عامل رسانه ورزشی هـاي   سـازمان "بـر عوامـل   ، امـا  دارد معنـاداري  ریاثت

، "ت ورزشـی فنـاوري مـرتبط بـا تولیـد ورزش و تجهیـزا     "، "خصوصی و دولتـی فعـال در زمینـه ورزش   

. اثرگذاري معنـاداري مشـاهده نشـد     "کاال و خدمات ورزشی" و "منابع انسانی"، "گردشگري"، "رویداد"

هـاي خصوصـی و    رسانه ورزشـی بـر سـازمان    ،23/0هاي عملیاتی  ضریب اثر متغیر رسانه ورزشی بر هزینه

رزش و تجهیـزات ورزشـی   رسانه ورزشی بر فناوري مـرتبط بـا تولیـد و    ،14/2دولتی فعال در زمینه ورزش

، رسانه ورزشی بر منابع انسانی -089/0رسانه ورزشی بر گردشگري ، 36/0، رسانه ورزشی بر رویداد024/0

 .است 021/0و رسانه ورزشی بر کاال و خدمات ورزشی  068/0

 رجبـی ، )1391(سـیدعامري ، )1387(همکـاران  و ، تجـاري )1388(نیـا و خوشـنویس  حکمت نتایج پژوهش

بـا پـژوهش حاضـر     )2016( 2آلـونز و سـولبرگ   و) 2014( 1، بیونگیـون )1387(سجادي، )1391(وهمکاران

                                                      
1 Song, Byunghyun 
2 Arne M. Ulvnes & Harry Arne Solberg 
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تاثیر رسانه بـر افـزایش حقـوق و دسـتمزد     " مورداز سویی نتایج پژوهش سید عامري در  ، اماهمسو نیست

  .ستتاثیر مثبت رسانه بر هزینه هاي عملیاتی همسوبا  "بازیکنان

توان از بهبود سایر عوامـل اثرگـذار بـر رسـانه ورزشـی       بر این عوامل می براي بهبود تاثیرات رسانه ورزشی

 :هاي مهم این صـنعت از جملـه   رسد رسانه چنانچه شایسته است نتوانسته بر بخش به نظر می. کمک گرفت

بـی دلیـل   . و تجهیزات ورزشی اثرگذاري معنی داري داشته باشد ا، رویداد، گردشگري تولید کاالهاه سازمان

یکـی از  ! ه وزارت صنایع ایران هنوز ورزش را در ردة صنایع فعال کشور بـه ثبـت نرسـانده اسـت    نیست ک

ي راهکارهاي قابل ارائه بر اساس این مدل و خروج از این بن بست تقویت ارتباط رسانه با عوامـل برونـزا  

اقتصـادي،  هـاي   این ارتباطات، تقویت روابط بخش ورزشی رسانه بـا دولـت، فعالیـت    از جمله ؛مدل است

در این صورت می تـوان انتظـار داشـت پـس از مـدیریت بهینـه و       . بازاریابی ورزشی و امور فرهنگی است

گذشت زمان الزم، اثرگذاري رسانه با عوامل ذکر شده که در مدل نیز منعکس شده است، به اثرگذاري مثبت 

  . و معنی داري بدل شود

فنـاوري  "و  "هـاي همگـانی و تفریحـی    صل از فعالیـت درآمد حا" بر عامل امور فرهنگی مرتبط با ورزش

امور فرهنگی مرتبط بـا   ضریب اثر. اثر مثبت و معنی داري دارد "مرتبط با تولید ورزش و تجهیزات ورزشی

امور فرهنگی مرتبط با ورزش بر فنـاوري   و 15/0 هاي تفریحی و همگانی ورزش بر درآمد حاصل از فعایت

  .است  25/0 ات ورزشیمرتبط با تولید ورزش و تجهیز

توان از بهبود سایر عوامل اثرگـذار بـر    براي بهبود تأثیرات امور فرهنگی مرتبط با ورزش بر این دو عامل می

انـد بـه    هاي همگانی و تفریحی توانسـته  رسد فعالیت به نظر می  .امور فرهنگی مرتبط با ورزش کمک گرفت

این بحث که چند سالی اسـت در امـور   . ش قرار گیرندهاي فرهنگی مرتبط با ورز خوبی تحت تاثیر فعالیت

در جامعـه  . د را بـه خـوبی ایفـا کنـد    توانسته نقش خو است، ها آغاز گشته ها و نیز رسانه فرهنگی شهرداري

ل عموم به امر ورزش و تفریح براي تندرستی جسم و روح به خوبی شـناخته شـده و   اامروز نیز توجه و اقب

توان از نقش چندین عامل برونزا از  همچنین با عنایت به مدل می. گردد منتفع می جامعه از مزایاي این توجه

که قدر مسلم منظور بازاریابی اجتماعی  -هاي بازاریابی عنوان رسانه، دولت و فعالیت باها  ترین آن جمله مهم

 . مند شد براي ارتقاي امور فرهنگی بهره -است

ضریب اثر طب ورزشی بـر منـابع    .اثر مثبت و معنی داري دارد "منابع انسانی" بر عاملعامل طب ورزشی 

 هوانـگ و  يو نـگ یچ، )1387(جعفريو  عسگریان ،)2000،آندرف(هاي  نتایج پژوهش .است -37/0انسانی



  
 

طب ورزشـی   .ستبا پژوهش حاض همسو) 2014(مکاران، توالکوئیک و ه)2015(، گربینگ و تیل)2013(

لـذا  . مدل همبستگی دارد يمدل است که همچون عامل فرهنگی با سایر عوامل برونزا ينیز از عوامل برونزا

توانـد   آنچه که جالب توجه است، این عامل می. توان از این همبستگی در جهت ارتقاي آن استفاده نمود می

رشته از جمله ورزشکاران و توسعه سطح آمادگی جسمانی و نیز بـازپروري آنـان    بر عامل منابع انسانی این

لذا با توجه . تر آنان به میادین ورزشی اثرگذار باشد پس از آسیب دیدگی و نیز بازگشت هر چه بهتر و سریع

توان نتیجه گرفت این بخـش از صـنعت ورزش کشـور نسـبتا خـوب       به اثرگذاري مثبت و معنی دار آن می

توان به  یریت شده و با توجه به ضرایب اثر و و موثر مستقیم و غیر مستقیمی که در مدل آشکار شده، میمد

  . اي بهتر این بخش را پیش برد گونه

-خـرده " اثر مثبت و معنی داري دارد و بر "رویداد"امل برع هاي بازاریابی عامل درآمد حاصل از فعالیت 

و درآمد  10/1هاي بازاریابی بر رویداد درآمد حاصل از فعالیت .دارداثرمنفی و معنی داري  "فروشان ورزشی

 .است -88/0فروشان تخصصی هاي بازاریابی ورزشی بر خرده حاصل از فعالیت

 )2017( و اسکاندیزو) 2016( تاتسورا نیشیو ،)1390( هنري ،)2010( نائورت و رامفورد هاينتایج پژوهش 

همسـو  نا )1391( همکـاران  و رجبـی  و )2007(پیتز و استاتلرهاي نتایج پژوهشبا پژوهش حاضر همسو و 

  .می باشد

در عمل خـرده فروشـان   که  به طرز مشخصی تبیین شده استصنعت ورزش ایران،  در فضاي فعلی و مدل

که خرده فروشی نیز رونـق   رسد براي این به نظر می بنابراین. بخش بازاریابی نبوده است ازقادر به اثرپذیري 

اي مـوثر از   زایی داشته باشد، باید بـه گونـه   در جهت کمک به تولید ناخالص ملی و نیز بحث اشتغال بهتري

همبستگی سایر عوامل برونزا مدل از جمله دولت و رسانه براي ارتقاي بازاریابی و نیـز از همبسـتگی سـایر    

هاي ورزشی توانسته انـد  رویداد ،از سویی .عوامل درونزا مدل براي ارتقاي عامل خرده فروشی بهره گرفت

 يیابی در جهت ارتقابنابراین استفاده از عامل بازار .خود بهره گیرند يبخوبی از عامل بازاریابی جهت ارتقا

  .گیردسطح رویدادهاي ورزشی کشور بیش از پیش مورد تاکید قرار می

مسـائل از جملـه   در نهایت با توجه به وضعیت مدل صنعت ورزش کشور و نتایج پژوهش، با وجود برخی 

ساختار اقتصادي ورزش کشور و حاکمیت دولت بر اقتصاد ورزشی، عدم توفیق در خصوصی سازي وعـدم  

برخی موارد و عدم کفایت رسانه ورزشی در پوشش همه جانبه صنعت ورزش و توانایی بخش بازاریابی در 

در راسـتاي   حـوزه هاي ایـن  از توانایی ،دهد آنچنان که شایسته استسایر ضعف هاي این صنعت نشان می
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لذا با توجه به مسـائل و مشـکالت وضـعیت     .توسعه کشور و توسعه ورزش کشور بهره برداري نشده است

ـ  يایجاد بستري مناسب توسط دولت جهت ارتقاموجود صنعت ورزش کشور  نظـر  ه این صنعت ضروري ب

سـطح رویـدادها،    يی در ارتقـا توانـایی بازاریـاب   :نقاط قوت این صـنعت از جملـه   از سوي دیگر،. رسدمی

نقطـه امیـدي بـراي    ... گذاري بر سایر بخـش هـا و   در تاثیرهاي بخش امور فرهنگی و طب ورزش  توانایی

ده صـنعت  هاي آشکار شـ رود با توجه به ویژگیانتظار می همچنین، .روندشمار میه ورزش کشور بصنعت 

   .رسیم و اجرا شودانداز روشنی براي این صنعت تورزش در پژوهش حاضر، چشم

  

  
 

 مدل تحلیل مسیري عوامل صنعت ورزش کشور در وضعیت مطلوب

  

با توجه به اطالعات استخراج شده از مدل وضعیت موجود و مطلوب صنعت ورزش کشور، تفاوت چندانی 

رسد پاسخگویان براي وضعیت مطلوب و برون رفت از شکل فعلی  نظر می به. بین این دو مدل مشاهده نشد

رود  انداز  مشخصی در ذهن نداشتند و در کشور ما آنچه از ورزش به عنوان یک صـنعت انتظـار مـی    چشم

حال آنکه مدل وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بـا مـدل مفهـومی    . حتی براي خبرگان امر روشن نیست



  
 

بـر  پژوهشگرکه بر اساس پیشینه پژوهش ایجاد شده، نیـز فاصـله دارد و تعـداد زیـادي از فرضـیات مبنـی       

شاید این امر حاکی از آن . افزار پذیرفته نشدند هاي استخراج شده از نرم اثرگذاري عوامل بر یکدیگر در مدل

تنها  ها نه ما مدیریت عوامل صنعت ورزش بخوبی صورت نگرفته و بسیاري از این بخش است که در کشور

رسد آنچه در حال حاضر مورد نیاز  ر میبه نظ. بلکه از نظر پژوهشگران نیز پنهان مانده است ،از دید مدیران

هـایی کـه اثرگـذاري     بخـش "هاي کلیدي این صـنعت و توسـعه    تقویت بخش ،صنعت ورزش کشور است

 مـورد گیـري در   لـذا تصـمیم  . اسـت  هاي مـرتبط  از طریق سایر بخش "یستها بخوبی مقدور ن مستقیم برآن

 پذیردعملی و با کمترین وقفه صورت به صورت علمی و  دوضعیت کنونی و آتی صنعت ورزش کشور بای

  .و شرایط بهبودي این صنعت فراهم شود
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Studies show that many researchers are studying on various sectors of the sports 
industry and suggesting the development of sports as an entertainment industry. 
Research results show that employment and economic development are the 
minimum achievements in this area. Accordingly, the purpose of this research 
was to identify the relations between the areas of sport industry in Iran which 
was conducted descriptively-survey. The research samples were based on the 
variance of society and in relation to the statistical society, 263 persons were 
identified among the four groups including faculty members, sports experts, 
coaches, and heroes. The validity of the Researcher made questionnaire(KMO = 
0.84 and its reliability (α=0.953) was confirmed (P <0.01). LISREL software for 
modeling was used. The results showed that 6 exogenous factors and 12 
endogenous factors in the model confirmed. On the one hand, the government's 
indirect influence on the sports economy has prevented the private sector from 
investing in the production of sports equipment. Also, media failed to succeed 
in its mission of influencing organizations, events, tourism, production of goods 
and equipment. However, community and recreational activities are well 
influenced by cultural activities related to sport, which indicates the relative 
success of activities in this area. Similarly, marketing in event has a significant 
effect, and does not have a significant effect on retail sales, which indicates that 
there is insufficient maturity in this section. Therefore, improving processes in 
this industry requires attention to the relationships between model factors. 
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