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Abstract 
The purpose of this study was to develop a framework for economic development model 

of sport industry using social networks. The research method was a two-stage instrumental 

exploratory combination.  In the qualitative section, 16 experts in the field of sport 

management (selected for identifying the economic development model of the sports 

industry using social networks) were interviewed. The tool used for identifying the factors 

of the economic development model of the sports industry using social networks, was 

semi-structured interviews with focus groups (and document studies) to evaluate validity 

and reliability of the study. In the quantitative part, the research method was descriptive-

survey. The study population was all faculty members of the colleges and departments of 

physical education and sport science in the colleges of the country. According to the latest 

statistics, there are 38 educational centers with a population of 369, 189 of whom were 

selected by random sampling based on Cochran formula. The instrument used in the 

quantitative section was a researcher-made scale based on the qualitative sector-based data 

theory network. Face validity was assessed by ten sport management professors, and the 

content validity of the questionnaire was used by Carcass model (CVR=0.86) which 

content validity was confirmed. Convergent validity, combined reliability and Cronbach's 

alpha were used. Descriptive statistics and structural equation modeling were used to 

analyze the data. The results of the qualitative research showed that the strategic factor of 

the model is multiple value creation of social networks for economic development, and in 

terms of outcomes, expected and intangible results from organizations, institutions and 

sponsors were considered. In addition, in the quantitative part, the relevant t-values of 

each factor have a significant impact, and the whole framework of the economic 
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development model of the sports industry has been endorsed by the use of social networks. 

The results also showed that the research model has a good fit. 
 

Keywords: Development, Economics, Social Networks, Sport. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The sports industry is one of the most important industries in the international 

arena, which has contributed greatly to the economy of various societies today. 

The growth of sports in all fields and its expansion in all groups has made the 

sports industry known as an important industry in the world. The expansion of 

sports has led to the widespread formation of the sports industry today 

(Meier,2018). Social networking is one of the latest advances in information 

technology as well as a new approach to marketing. On the other hand, the 

unlimited communication of users in these media leads to interaction with users 

(Molahoseni,2017). Due to the lack of comprehensive models in this regard, in 

order to present the model in the present study, the Foundation's data method will 

be used to discover concepts in this field and provide an economic development 

model using social networks in sports organizations. Therefore, this study intends 

to answer the questions “what is the paradigm affecting the economic 

development of the sports industry with the use of social networks?” 
 

Materials and Methods: 
The present study is a mixed design project and its method, due to the fact that 

there is no pre-model and the researcher has tried to discover this model, is a 

qualitative-quantitative (consecutive exploratory combined) model. Further, since 

it seeks to build a tool to measure the economic development model of the sports 

industry using social media based on qualitative data, it is a series of exploratory-

instrumental explorations. In the qualitative part, the case study is qualitative and 

the participants are experts in the field of sports management. Using targeted 

sampling method and theoretical saturation technique, key informants included 16 

experts in the field of sports management. To identify the framework of economic 

development model of the sports industry with the use of social networks, they 

are interviewed. The tools used to identify the factors of economic development 

model of sports industry with the use of social networks, semi-structured 

interviews with focus groups and study of documents have been used to provide 

validity and reliability of the study. In order to collect data, the Sports Industry 
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Economic Development Questionnaire using social networks was used, which 

includes 91 items that have been extracted according to the theoretical basis and 

the qualitative part of the research, and their items are based on a scale of five 

options. E-Likert, from fully agreeable (5) to completely disagreeable (1), was 

used to examine formal validity from the perspective of ten sports management 

professors Further, the Carcass model was used to validate the content of 

questionnaire questions (cvr = 0 / 86), and reliability was confirmed by Cronbach's 

alpha. The analysis of the results of this study was performed using structural 

equations using Amos 20 and SPSS20 softwares. 
 

Findings: 
In this model, the causal conditions, the binding or persuasive factors, and the 

process of economic development of the sports industry with the use of social 

networks are shown. Also, contextual conditions, development of sports 

equipment, development of standards and evaluation, strategy of development of 

financial resources, development and strategy of legal development process to 

have an approach to economic development with the use of social networks are 

provided. Social factors, human factors, political factors, structural factors, 

cultural factors, strategic factors, and technological factors are considered as the 

central category. The strategic factor of the model is the multiple value creation 

of social networks for economic development, and in terms of consequences, the 

expected visible and invisible results were considered by the organization, 

institutions and supporters. In order to investigate the factor structure, the 

framework of economic development model of sports industry with the use of 

social networks was used to analyze the path. After calculating the corresponding 

T value of each factor, it was determined that all the framework of the economic 

development model of the sports industry with the use of social networks has a 

significant effect. 
 

Conclusion: 

Therefore, it is recommended that training on human strength be used more 

seriously. The need to use social networks has provided data information and 

information infrastructure, which unfortunately has received very little attention 

at the moment and should be considered more. By providing a model to explain 

the economic development of the sports industry using social media, managers of 

sports organizations are advised to apply this model in practice. To develop 
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research on the economic development of the sports industry with the use of social 

networks, it is suggested that more research be conducted on the subject and the 

relationship between the subject and other management concepts. According to 

previous researchs on the impact of economic development of the sports industry 

with the use of social networks on the profits of organizations and private 

companies in sports, it is suggested that in future research, the relationship 

between economic development of the sports industry and the use of social 

networks with the profits of organizations and private companies be taken into 

consideration. 
 

Keywords: Development, Economics, Social Networks, Sport. 
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 مقالة پژوهشی 

 1یاجتماع یهاصنعت ورزش با کاربرد شبکه  یمدل توسعة اقتصاد
 

 3نژادی محسن منوچهر، *2زادهحکاک نایم، 1یدرینجمه ح

 

 ران یواحد کرمان، کرمان، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی ورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

  مسئول(   سندةی)نو  رانیواحد کرمان، کرمان، ا  ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  2

 ران ی واحد تهران، تهران، ا  ان،یدانشگاه فرهنگ  ،ی ورزش  تیریمد  اری. استاد3
 

 17/02/1399تاریخ پذیرش:                          12/1398/ 09تاریخ دریافت: 

 چکیده 

انجام شد. روش پژوهش،    یاجتماع  هایصنعت ورزش با کاربرد شبکه  یمدل توسعة اقتصاد  نی پژوهش با هدف تدو  نیا

  کیهدفمند و تکن  یریگاز روش نمونه  یریگبا بهره  یفیبود. در بخش ک  یاز نوع ابزارساز  ایدومرحله  یاکتشاف  یبیترک

نظر از خبرگان حوز  16  ،یاشباع  توسع  یشناسای  ی برا  یورزش  ت یر یمد  ةنفر  کاربرد    ی اقتصاد  ة مدل  با  ورزش  صنعت 

  هایگروه  و  هادانشکده  یعلمئتیه  یاعضا  ةهم   یها مصاحبه شد . جامعة آمارانتخاب شدند و با آن  یاجتماع  یهاشبکه

بود.  ی)دانشگاه دولت  یمرکز آموزش  38آمار،    نی بودند که طبق آخر  یسراسر  هایدانشکده  یو علوم ورزش  بدنی تیترب   )

آمار براساس فرمول کوکران،    369پژوهش    ن یا   یجامعة  بود که  آن  189نفر  از  نمونهب   ها نفر  از روش  استفاده    ی رگیا 

  ی تئور  شبکة  براساس  ساخته محقق  اسیمق  ،یه در بخش کمّشدانتخاب شدند.  ابزار استفاده  یآمار  ةعنوان نمونبه  یتصادف

برازش مدل    یبررس  یبرا  ساختاری و مدل معادالت    یفیها از آمار توصداده  لیو تحل  ه یتجز   یبود. برا  یفیبخش ک  ادیبنداده

  ی هاشبکه  ةچندگان  ینیآفرمدل ارزش  ینشان داد که عامل راهبرد  یفیپژوهش در بخش ک  جیپژوهش استفاده شد. نتا 

  ،یاز جانب سازمان   امشهودمورد انتظار مشهود و ن   جی نتا  امدها،یدر نظر گرفته شد و در بعد پ  یاقتصاد  ةتوسع   یبرا  یاجتماع

  یمعنادار  ریمربوطه هر عامل تأث  ریمس  لیدر روش تحل  یمقدار ت  زین   یمدنظر قرار گرفت. در بخش کم  انینهادها و حام

نشان   جی نتا نیشد. همچن دییتأ یاجتماع هایصنعت ورزش با کاربرد شبکه یچارچوب مدل توسعة اقتصاد یدارد و تمام

 برخوردار بود.   یمناسب ش داد که مدل پژوهش از براز
 

 ورزش. صنعت، ،یاجتماع هایاقتصاد، توسعه، شبکهکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
های فراوانی به اقتصاد  المللی است که امروزه کمکعرصة بینورزش یکی از صنایع مهم در  صنعت  

ها سبب شده  ها و گسترش آن در تمامی گروه جوامع مختلف کرده است. رشد ورزش در تمامی عرصه

است تا ورزش یکی از صنایع مهم در جهان شناخته شود. گستردگی ورزش باعث شده است تا امروز  

صنعت (.  27،  2018  1)میر، تان، لیم و چانگ،  گسترده باشیمصورت  گیری صنعت ورزش بهشاهد شکل

وکارها و  ها، کسبکه در آن افراد، شرکتنوعی از صنایع اقتصادی موجود در سطح جهان است    ورزش

تول  ریدرگ  ی هاسازمان فعال  ی سازمانده  ا ی  ج یترو  ل،یتسه   د، یدر  .  هستندمتمرکز    یورزش  یهاتی بر 

  یهاتیکاال، خدمات و حما  زات،ی دسترس، تجهدر  و    شرفتهیآوردن امکانات پ با فراهم  صنعت ورزش 

مهم  ،ی مال توسع  ینقش  دارد  ةدر  و جعفری،    ورزش  گودرزی  دانا،  (.  29،  2005)عسگریان، فرجی 

های اقتصادی در کشورهای مختلف  تواند سبب رشد شاخصهای صنعت ورزش میاستفاده از ظرفیت

دربارة صنعت ورزش نشانگر این واقعیت است که هرساله شاهد رشد  شود. بررسی آمارهای موجود  

ای های گستردههای مختلف صنعت ورزش پیشرفتروزافزون صنعت ورزش هستیم. امروزه در حیطه

  82697واسطة  میلیارد دالر به  10حدود    2016شود. صنعت پزشکی ورزشی تنها در سال  مشاهده می

میلیارد دالر در    5/60درآمد صنعت ورزش در آمریکای شمالی از  وکار درآمد ایجاد کرده است.  کسب

ها و فضاهای مجازی  رسیده است. گسترش رسانه  2019میلیارد دالر در سال    5/73به    2014سال  

سبب شده است تا صنعت ورزش و رسانه نیز ارتباطات تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. از طرفی  

د و ارتقای درآمد صنعت ورزش شده است. همچنین صنعت ورزش ها و فضای مجازی سبب بهبورسانه

واسطة صنعت ها بهبینی شده است که درآمد رسانهها شده است. پیشسبب افزایش درآمدها در رسانه

برسد که رشدی به    2019میلیارد دالر در سال    6/20به    2014میلیارد دالر در سال    6/14ورزش از  

ود و اهمیت رسانه و فضای مجازی در مسیر توسعة اقتصادی صنعت  شدرصد را شامل می  2/7میزان  

 (. 112، 2018، 2دهد )ژانگ، کیم، ماسترومارتینو، کیوان و نارایت ورزش را نشان می

 
1. Meier, Tan, Lim, & Chung 

2. Zhang, Kim, Mastromartino, Qian & Nauright 
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 مؤثر حضور جامعه مبادالت اقتصادی عرصة  در پردرآمد، و پررونق صنعتی عنوانورزش به  صنعت

 دنیاست که در رشد  حال در صنایع ترینو سریع  روزترینبه  از یکی ورزش  است. صنعت یافته فعال و

 دو کشورها از برخی در کهای گونهاست؛ به  صنعت این سالیانة مالی تبادالت دالر، صد میلیارد چند

گیرد. صورت می مالی تبادالت ورزش صنعت  در سینما  صنعت  برابر و هفت خودروسازی صنعت برابر

کند. صنعت ورزش خدماتی و محصوالتی مربوط به ورزش فعالیت میصنعت ورزش در ابعاد مختلف  

و خدمات و محصوالت خود را به   کندای فعالیت میای قهرمانی، همگانی و حرفهههمچنین در حوزه

. صنعت ورزش همواره مدنظر پژوهشگران قرار گرفته کندمندان ورزش در تمامی ابعاد ارائه میعالقه

 رسیدند نتیجه  به این خود  پژوهش در  (  36،  2015)   1، فریرر، پرینسلو و پلسرهیس است. رادیکونایانا،  

وجود   موفقیت  اصلی عامل یازده بازاریابی الکترونیکی، بر  مؤثر یهادستورالعمل و پارامترها برکه عالوه

 گرفته  نظر در بزرگ برای رویدادهای الکترونیکی بازاریابی راهبرد اجرای و توسعه باید هنگام که دارد

این یافته جنوبی آفریقای 2010 جهانیم جا در طور موردیبه  پژوهش شود.   این هایانجام گرفت. 

-پنج مؤلفة برنامه در عامل است. این یازده ورزشی کاربردپذیر بزرگ میزبانی رویدادهای برای پژوهش

   .( 36، 2015ا و همکاران، دارد )رادیکونایان قرار و ارتباطات اطالعات فناوری مالی، عملیاتی، یزی،ر

  بازاریابی   برای  قوی  ایرسانه  و تجاری  معامالت   برای  گسترده  بستری  به  اینترنت  امروزه،   دنیای   در

است.   گسترش  حال  در  ایفزاینده  طوربه  افراد  بین  مجازی  فضای  از  استفاده  رواست؛ ازاین  شده  تبدیل

  نظران صاحب   از  بسیاری  اینترنتی،  کاربران  گسترش  و  مجازی  فضاهای  گسترش  با  اخیر  هایسال  طی

.  اند کرده  معرفی  هاشرکت  خدمات  و  محصوالت  شناساندن  برای  فرصتی  را  مجازی  بازاریابی، اجتماعات

  درنتیجه   و  وکارکسب  عملکرد  و   خدمات   توسعة  برای  نظیربی  ایوسیله   عنوانبه  تواند می  مجازی  فضای

و هیا شود    استفاده  ارزش  ایجاد احمد    گذشته،  دهة  طی  در  باب  همین  در  .(285،  2012،  2)امین 

 پژوهشگران   و  بازاریابان  توجه  اجتماعی  هایرسانه  و پدیدة  اندشده  عظیمی  تحوالت  دستخوش  هارسانه

 منظوربه  اجتماعی،  هایسایت  ازجمله  اجتماعی  هایاز رسانه  هااست. شرکت  کرده  جلب  خود  به  را

  وکارکسب  هایفرصت  شناسایی  خود،  سایتوب   ترافیک  افزایش  مشتریان،  با  مستقیم  روابط  ایجاد
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  برند   از طورکلی حمایتبه و  مشتریان از بازخورد آوریجمع  محتوا، توزیع برندی،  جوامع ایجاد  جدید، 

هودسون می  بهره  خود و  نادن  روث،  )هادسون،  شبکه70،  2015  ، 1گیرند    از   یکی   اجتماعی   های (. 

  نامحدود   ارتباطات.  اند بازاریابی  در  نوین  رویکردی  همچنین  و  اطالعات  فناوری  دستاوردهای  جدیدترین

پیدایشمی  منجر  کاربران  بر  متقابل  اثرات  به  هارسانه   این  در  کاربران با    اجتماعی   هایشبکه  شود. 

 جوانب   همة  بر  و  است  شده  افراد  از  بسیاری  زندگی  از  ناپذیرجدایی  جزئی  هارسانه   این  از  استفاده

 طور به  اجتماعی  هایرسانه  از  استفاده  دهة گذشته  طول  در  .است  داشته  مستقیم  تأثیر  آنان  زندگی

 (.  75، 2017 است )مالحسینی، یافته افزایش معناداری

در مسیر بهبود   هاهای اجتماعی در ابعاد مختلف سبب شده است تا امروزه از آن کارکردهای رسانه

های مختلف به  های بازاریابی و همچنین توسعة مسائل اقتصادی استفاده شود. در پژوهشبرخی جنبه 

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در مسیر توسعة اقتصادی صنعت ورزش اشاره شده است؛ ماهونی،  

برادی و  بررسی 2019)  2لویچ  از  پس  رسانه(  از  استفاده  که  بردند  پی  خود  و  های  اجتماعی  های 

راهکارهای مهم و عملیاتی در مسیر بهبود صنعت ورزش است.    هاهای آنقابلیت از    ن ی همچنیکی 

 هولت محصوالت، س  یریگیر پ ب  راتأثیر    نیشتریب  یاجتماع   یهاشبکه  قیزنان از طر  یورزش  یابیبازار

 یگذارمتیاهداف ق  نییتع  م، یو قد  د یاز محصوالت جد  ی آگاه  شیزمان و مکان مناسب، افزا  یدسترس

را    نیو کمتر افزابتأثیر  اجرا  تیفیک  شیر  تع  یدر  تبل  عیتوز  تی امن  نییبرنامه،  و    غاتیمحصوالت، 

(  2017و همکاران ) 3پاراگاناس . ( 34، 201)ماهونی و همکاران،  محصوالت داشته است متیق تیتثب

توان برای حفظ و تقویت ارتباطات دوجانبه  های اجتماعی می در پژوهش خود اشاره کردند که از رسانه

برداری های تبلیغاتی آنالین بهرههای تجاری، ترویج و جذب حامیان و فعالیتبا طرفداران، آگاهی از نام

 (. 152، 2017کرد )پاراگاناس و همکاران، 

های کشورهای مختلف برای دستیابی  مسائل مهم در هر کشوری است. تمامی تالش  توسعه یکی از

های گوناگون متفاوت است. این مسئله های توسعه در حوزهبه توسعه در ابعاد گوناگون است. شاخص

صورت بومی در ابعاد  باید بههای توسعه را میدر کشورهای گوناگون نیز متفاوت است؛ بنابراین شاخص

 
1. Hudson, Roth, Madden & Hudson 

2. Mahoney, Lovich & Brady 

3. Parganas  
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(. در مسیر توسعة  810،  2016،  1های متفاوت بررسی کرد )مباریک، گواندروجا و دیوادسونو مدل

صورت منسجم استفاده شوند. برای توسعة  های اجتماعی بهاقتصادی صنعت ورزش نیاز است شبکه

های اولیه در این زمینه نیاز است. این های اجتماعی به ارتقای زیرساختصنعت با استفاده از شبکه 

،  2اد، رمامورتی و نادیو پراسهای زیرساختی در این حوزه است )دهندة اهمیت برخی جنبهئله نشان مس

های  دربارة عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش با کاربرد شبکه هایینشدن پژوهش(. انجام85، 2001

برنامه امروزه در مسیر  است  اقتصادی صنعت  اجتماعی، سبب شده  توسعة  و گسترش  ورزش ریزی 

گیری  ریزی مناسبی برای بهرههای اجتماعی شود و همچنین  امروزه برنامهکمترین استفاده از شبکه

های اجتماعی در مسیر توسعة صنعت ورزش انجام نشود. این مسئله سبب شده و استفاده از شبکه

ان نتوانسته است عبارتی اقتصاد ایراست امروزه صنعت ورزش در ایران توفیق چندانی نداشته باشد و به

، 2017نژاد،  ای صنعت ورزش در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور بهرة الزم را ببرد )موسوی هاز ظرفیت 

که محمدی، طوری های توسعة اقتصادی صنعت ورزش بررسی شده است؛ بهشاخص  ها (. در پژوهش15

اختار و مالکیت، توسعة ها را شامل توسعة نهادی، س( این شاخص70،  2019کالته، رضوی و فارسیانی )

پژوهشی، توسعة هواداران و درآمد حاصل از آن، توسعة نیروی انسانی، توسعة -ای، توسعة علمیرسانه

های صادرات تولیدات ورزشی و  امکانات و زیرساخت ورزشی، توسعة حقوقی و قانونی، توسعة بنگاه

(. این موضوع سبب 70،  2019های اجتماعی دانستند )محمدی و همکاران،  توسعه و گسترش شبکه 

شبکه کاربرد  با  ورزش  صنعت  اقتصادی  توسعة  مدل  ارائة  هدف  با  حاضر  پژوهش  است  های  شده 

های  اجتماعی به این سؤال پاسخ دهد که عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه

اجتماعی به چه صورت   هایاند؟ مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکهاجتماعی کدام

 است؟ 

های اجتماعی، از  برای بررسی اولیة عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه

، 2015)  3( و رای810،  2016(، مباریک و همکاران )38،  2018پور )های رضایی و صالحیپژوهش

در پژوهش  ،  مدل  ةارائ  برای  ،ین زمینهدر اهای جامع  با توجه به فقدان مدل همچنین    ( استفاده شد.80

 
1. Mubarik, Govindaraju & Devadason 

2. Prasade, Ramamurthy & Naidu 

3. Ray 
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توسعة اقتصادی با کاربرد    ة مدل کشف مفاهیم در این حوزه و ارائ  منظوربه  بنیادحاضر از روش داده

بنابراین در پژوهش حاضر قصد بر این    شده است؛ های ورزشی استفاده  در سازمان های اجتماعی  شبکه

اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد  پاسخ داده    هااست به این سؤال  شود: شرایط علّی مؤثر بر توسعة 

کدامشبکه  اجتماعی  زمینه های  شرایط  کاربرد  اند؟  با  ورزش  صنعت  اقتصادی  توسعة  بر  مؤثر  ای 

کدامشبکه  اجتماعی  مداخلههای  شرایط  کاربرد  اند؟  با  ورزش  صنعت  اقتصادی  توسعة  بر  مؤثر  گر 

های اجتماعی  هبردهای توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکهاند؟ راهای اجتماعی کدامشبکه 

اند؟  ای اجتماعی کدامهاند؟ پیامدهای حاصل از توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه کدام

 های اجتماعی از برازش مناسب برخوردار است؟ آیا مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه

 

 روش پژوهش

با  مطالعة حاضر پژوهش هدف اینکه  توجه با اقتصادی صنعت ورزش  عمیق چارچوب مدل توسعة 

قبل   از اینکه به توجه با آن روش و  است ترکیبی هایطرح  از  آن  طرح های اجتماعی بود،کاربرد شبکه

اکتشافی متوالی   ترکیبی هایمدل از بود، الگو این کشف درصدد پژوهشگر و نداشت وجود الگویی

چارچوب مدل توسعة  سنجش برای 1ابزاری  ساخت این پژوهش درپی ازآنجاکه کمّی( است.-کیفی(

با کاربرد شبکه  براساس دادهاقتصادی صنعت ورزش  اجتماعی   نوع از است، کیفی بخش هایهای 

ازاین-متوالی اکتشافی است؛   سپس و کیفی بخش تحلیل و شناسیروش  ابتدا روابزارسازی 

 نتایج گیری،نتیجه  بخش در و شودمی ارائه تفکیکبه پژوهش بخش کمّی تحلیل و شناسیروش

 .شد خواهد ارائه و ادغام هم  بخش با دو هر در آمدهدستبه

 
1. Sequential Exploratory Mixed Method-Instrument Development 
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 ابزارسازی  نوع از متوالی اکتشافی ترکيبی پژوهش فرایند -1شکل 

Figure 1- Consecutive Exploratory Combined Exploration 

Research Process of Instrument Making Type 
 

 شناسی بخش کيفی روش

مدیریت    ةخبرگان حوز کنندگانمشارکت و است کیفی موردی مطالعة کیفی، بخش در پژوهش  روش 

کلیدی   دهندگانآگاهی نظری، اشباع تکنیک و هدفمند گیریروش نمونه از گیریبهره با بودند.  ورزشی

چارچوب مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش  برای شناسایی) مدیریت ورزشی  ةخبرگان حوزاز   نفر  16(

 عوامل شناسایی برای شدهاستفاده ابزار. شد مصاحبه هاآن با و ای اجتماعی انتخاب شدندهبا کاربرد شبکه 

 هایگروه با (ساختمندنیمه  مصاحبة های اجتماعی،مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه

استفاده    1برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا  بود. اسناد مطالعة و  )کانونی 

 ارزیابی تأییدپذیری برای و پذیریاطمینان پذیری،انتقال ،))باورپذیری چهار معیار اعتبار  روشد؛ ازاین

 :  انجام گرفت زیر اقدامات معیارها این از هریک به دستیابی  برای و شد گرفته نظر در

 
1. Linkon & Goba 
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معادل بدین کمّی هایپژوهش در روایی اعتبارپذیری:  و  راهنما اساتید را هاپرسش منظوراست. 

 ؛است داده افزایش قبولیقابل حد به را پژوهش هایداده  بودنموثق  میزان که کردند تأیید مشاور

متخصص اقتصادی  منظور دواست. بدین کمّی هایپژوهش در بیرونی اعتبار جایگزین پذیری:انتقال

 د؛ را بررسی کردن  های پژوهشییافته نداشتند، مشارکت پژوهش در  که و رسانه

معادلاطمینان  جزئیات   پذیری،اطمینان  ایجاد منظور به  و است  کمّی پژوهش در پایایی پذیری: 

 ؛شد ضبط  و ثبت هابردارییادداشت و پژوهش

شد   ضبط و  ثبت دقتبه  مراحل تمامی منظوربدین  است. سوگیری از  پرهیز معنای تأییدپذیری: به

 . اختیار اساتید قرار گرفت و تأیید شد در پیوست صورتبه  همة مستندات و

 گرفت که صورت اقداماتی کانونی، افراد با مصاحبه دادنانجام برای  نیاز مورد دریافت مجوز برای

 دادن  آنان برای اعتماد جلب و مصاحبه برای کلیدی نظرانصاحب  همکاری  جلب از پس بخش این در

 هایداده و تحلیل شد. تجزیه گردآوری الزم اطالعات و مراجعه شد   مقرر زمان در الزم، اطالعات

 . شد انجام  بنیاتحلیل داده روش با هامصاحبه  از آمدهدستبه

 بخش توصيفی   نتایج

 شده است.ارائه    شمارة یکهای آماری پژوهش حاضر در جدول  های توصیفی مربوط به نمونه یافته
 

 های توصيفی پژوهش یافته -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 شناختی های جمعيتویژگی 
Demographic 

Characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percent 

 

 
 

 بخش کیفی پژوهش 
Qualitative 

Part of 

Research 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Male 

14 87.5 

 زن 

Female 

2 12.5 

 
 مرتبة علمی 

Academic Rank 

 دانشیار 
Associate 

Professor 

10 62.5 

 استادیار 
Assistant 

Professor 

6 37.5 
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پژوهش  نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که نمونه  5/12مرد و    درصد  5/87های بخش کیفی 

 درصد   5/62  مرتبة علمی دانشیار باافراد دارای    ،های پژوهشنمونه بین  زن بودند. همچنین از    درصد

 ا داشتند.  بیشترین تعداد ر

 نتایج بخش کيفی 

از  داده پژوهش  از طریق  طریق فرایند کدگذاری تحلیل شد. مراحل تحلیل دادههای کیفی  ها 

کدگذاری باز، کدگذاری محوری )مدل پارادایمی استراس و کوربین( و کدگذاری گزینشی )انتخاب  

های محوری(  کردن ارتباط بین هریک از مقولهاصلی و مشخص  ة عنوان مقولمحوری به ة  یک مقول

 در حال تکوین پایان یافت.  ةقی یا تصویر تجسمی از نظریپارادایم منطة عرضا و بشد انجام 

از   حاصل  و  که  مصاحبه    16نتایج  محتوا  تحلیل  طریق  از  و  یافت  ادامه  نظری  اشباع  حد  تا 

ای، شرایط  ی، شرایط زمینهکلی شرایط علّة  باز، محوری و انتخابی در قالب پنج مؤلف  هایکدگذاری

 است.  ارائه شدهول اجد ، دراصلی، اقدامات و پیامدها انجام شد ة گر، پدیدمداخله

 کدگذاری باز

ها، فرایند کدگذاری خشی از تحلیل پژوهش استفاده از کدگذاری باز است. پس از اتمام مصاحبه ب

 ةدر مرحل  از مصاحبه شوندگان انجام پذیرفت.نفر    16شده با  های انجامکدهای مصاحبه  شد. باز آغاز  

عنوان کدهای نهایی مشخص به  ،همیت از دید پژوهشگراکدهای مشترک به انضمام کدهای بابعد این  

از تفکیک برچسب  بندی دقیق مفاهیم بین مقولهشدند. برای طبقه و   خوردها باید هر مفهوم، بعد 

ز ای اسازی شوند. نمونهای مفهومهای زمینهها و یادداشتبررسی دقیق متن مصاحبه  اهای خام ب داده

 .نشان داده شده استشمارة دو کدگذاری باز در جدول 
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 ی از کدگذاری باز ا نمونه -2جدول  
Table 2: An Example of Open Coding 

 کد گذاری باز حاصل از یک نمونه بدست آمده از مصاحبه ها
Open Coding from a Sample of Interviews 

 توان افزایی

Empowerment 

 سودآوری
Profitability 

تغییر در فعالیت اقتصادی که از طریق شبکه های اجتماعی  بوجود  

می آید، درآمدشان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از هزینه بازدید  

کنندگان زمانی که آنها کاالها و خدماتشان را در طول یک فعالیت یا  

 رویداد ورزشی می خرند، به دست می آورند. 

 اطمینان اعتماد و 
Trust and confidence 

 خدمات 

Services 

 توسعه اقتصادی 
Economic Development 

به عنوان عاملی مهم برای درآمد   اجتماعی شبکه های از آنجایی که

این  به حساب می فعال در  اقتصادی، شرکت  نقش  بهبود  برای  آید، 

می هایزمینه  شبکه  صفحات  طریق  از  تبلیغ  اجتماعی تواند  با 

مثبت  جذاب اثر  مشتریان محصوالت خود  نظرات  و  دیدگاه  روی  تر 

باعث   نیز موثر است و این  داشته و همچنین آگاهی مشتریان مؤثر 

 توسعه اقتصادی می شود.
 

 کدگذاری محوری 

ها با یکدیگر مرتبط  ها را با توجه به ابعاد و مشخصات آن ها و زیرمقوله کدگذاری محوری، مقوله 

ها با یکدیگر از ابزار تحلیلی استراوس و کوربین استفاده شد.  ارتباط مقوله   ةنحو. برای کشف  کند می

 . شودو پیامدها می  هاالعملها، عکسابزار اصلی این ابزار تحلیلی شامل شرایط، عمل

 شرایط علّی 

ها و مسائل مرتبط با یک پدیده را خلق در این مدل شرایط علّی رویدادهایی هستند که موقعیت

شرایط  .  دهند های خاصی پاسخ میها چرا و چگونه به روشکنند که افراد و گروهو تشریح می  کرده

های  توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکهطور مستقیم بر  است که به  ی تالی شامل مقوعلّ

بهتأثیر میاجتماعی   این عوامل  یا  ایجادکننده و توسعهگونه گذارد  این    ةدهندای  پدیده هستند. در 

می،  نوآوری  ةمقول  چهارپژوهش   که  داخلی هستند  رقابت  و  آموزش  مالی،  توسعة بر  توانند  محیط 

های مربوط به شرایط علّی  . مقوله بگذارندتأثیر  های اجتماعی  اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه 

 .نشان داده شده استشمارة سه در جدول 
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 ها و مفاهيم مرتبط با شرایط علّیقولهم -3جدول 
Table 3- Categories and Concepts Related to Causal Conditions 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علی
Causality 

Conditions 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The Main Concepts 

 نوآوری

Innovation 
 افزایی تامین نیازهای موجود و توان  

 های جدید و تأثیرگذاری بلند مدت خلق فرصت

 های اقتصادی، سودآوری و تأثیر بر بازار موفقیت در فعالیت

 محیط مالی 
Financial 

Environment 

 افزایش اعتبار برای ادارات و نهادهای فعال ورزشی 

گذاری  ها برای ایجاد انگیزه جهت سرمایهتخفیف مالیات

 در حوزه ورزش 

 حمایت از نظام مالی و منافع سهام داران در بخش ورزش 

 آموزش
Education 

 

 خدمات آموزشی تخصصی و با کیفیت 

 جذب و حفظ نخبگان 

 برای آموزش و توسعه کار سرمایه گذاری 

 رقابت داخلی 
Internal 

Competition 

 خدمات ورزشی انالین 

 کیفیت خدمات ورزشی آنالین 

 های اجتماعی در ورزش رسانهشدت رقابت در فضای  
 

  ای شرایط زمينه

های مربوط به پدیده است که به شکل عمومی  خاصی از ویژگی  ةبیانگر مجموع   ایشرایط زمینه  

شوند که بدون  شامل عواملی می  ایای زمینههویژگی  اشاره دارد.   تبط به مکان رویدادها و وقایع مر

 ةو زمین  پذیر نیستامکان  های اجتماعی کاربرد شبکهتوسعة اقتصادی صنعت ورزش با  ها تحقق  آن 

می پدیده صورت  به  پاسخ  و  کنترل  اداره،  برای  راهبردها  آن  در  که  را  فراهم  شرایط خاصی  گیرد، 

در این  .  دهندای تشکیل میها و متغیرهای زمینه ای از مفاهیم، مقولهکنند. این شرایط را مجموعه می

 مالی و راهبرد توسعة توسعة منابع ارزیابی، راهبرد و  توسعة استاندارد  ورزشی، توسعة تجهیزات   ،پژوهش

 اند. نشان داده شدهشمارة چهار ای هستند که در جدول ، عوامل اصلی زمینه حقوقی توسعة  فرایند
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 ی ازمينها و مفاهيم مرتبط با شرایط هقولهم -4جدول 
Table 4- Categories and Concepts Related to Contextual Conditions 

 

 

 

 

 

 

 شرایط زمينه ای 
Background 

Conditions 

 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The Main Concepts 

 ورزشی  توسعه تجهیزات

Development of 

Sports Equipment 

 

 دولتی غیره های بخش  مشارکت  گسترش

 تجهیزات  به  همه جامعه  دسترسی

 تجهیزات  به  دسترسی توسعه

 ورزشی  تجهیزات کردن  استاندارد 

 ارزیابی  و استاندارد توسعه

Standard 

Development and 

Evaluation 

 

 استاندارد های شاخص  پایین کران به یابی دست

 کشور 

 ورزش  در ایمنی و کیفیت  ترویج

 های فرآورده و فرآیندها منابع  از استفاده ترویج

 ورزش  در استاندارد 

 ورزش در ارزیابی جامع نظام  از گیری بهره 

 راهبرد توسعه منابع مالی 
Development 

Strategy 

Development of 

Financial 

Resources 

 تأمین در غیردولتی های بخش  مشارکت  گسترش

 ورزش  مالی منابع

 ورزش  برای کردن  هزینه  فرهنگ ترویج

 ورزش  اقتصادی امنیت تأمین به 

 ورزش  صنعت مالی تسهیالت  گسترش

 ورزش  به  جامعه اقشار همه  عادالنه  دسترسی

 توسعه  فرایند راهبرد
 حقوقی 
Legal 

Development  

Process Strategy 

 

 مقررات  و قوانین روز رسانیبه  

 ورزشی  دعاوی عادالنه و هزینه  کم سریع  فصل و حل

 ورزش  محیط  در حقوقی دانش ترویج به 

 اندرکاران دست از قانونی های حمایت گسترش

 ورزش 

 عرصه در اقتصادی  و اجتماعی امنیت به یابی دست

 ورزش 
 

  گر شرایط مداخله

عنوان تسهیلگر شود که بهگر شامل شرایط عامتری همچون زمان، فضا و فرهنگ میشرایط مداخله

نشی ککنند. این شرایط در راستای تسهیل یا محدودیت کنشی/راهبردها عمل می  ة یا محدودکنند

ها  دهند که تأثیر آنکنند. هریک از این شرایط طیفی را تشکیل میخاصی عمل می ةمتقابل در زمین
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های  مقوله  ة عوامل کالن و عوامل خرد، مقول  دو در این پژوهش  .  از بسیار دور تا بسیار نزدیک متغیر است

 اند. شان داده شدهشمارة پنج نکه در جدول اند گر در نظر گرفته شدهمداخله
 

 گرمداخلهها و مفاهيم مرتبط با شرایط قولهم -5جدول 
Table 5- Categories and Concepts Related to Intervening Conditions 

 

 

 

 

 

 

 شرایط مداخله گر
Interfering 

Conditions 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The Main Concepts 

 عوامل کالن 

Macro Factors 

 

 

 

 های بین المللی تحریم 

عدم تعامل سازمان های بین المللی جهت تعامل با  

 و معامله  سازمان های ایرانی

 فقدان اعتماد به سازمان های بین المللی 

 نفوذ گروه های سیاسی به سازمان ها 

 دغدغه های مالی گسترده سازمان ها 

 عوامل خرد 
Micro Factors 

 

 اقتصادی  باز عدم عالقه مدیران ارشد به ارائه فضای  

 عدم توجه به کارکنان در مسائل آموزشی در سازمان 

 اقتصادی فرآیندهای ناکارآمد 

 اقتصادی عدم نگرش مثبت به افزایش دامنه فعالیتی 

 اقتصادی عدم شفافیت فرآیندهای

 ضعف در تبدیل انواع دانش در سازمان 

 مدیران ورزشی  فقدان امنیت شغلی

 ورزشی  ها ضعف سیستم های ارزیابی در سازمان 

بنگاه  مهارت پایین سازمان های ورزشی جهت ایجاد  

 بین المللی   های اقتصادی
 

 محوری   ةمقول

های اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده مقوله  ةیعنی هم ؛مدنظر باید محوریت داشته باشد ةپدید 

هایی وجود که در همه یا تقریباً همه موارد، نشانه  یبه این معن؛ ها ظاهر شودشوند و به تکرار در داده

شود که اساس و  میگفته    ی محوری به ایده یا پدیدهای  ةکنند. پدید دارند که به آن مفهوم اشاره می

ند )محمدی و همکاران،  شوهای اصلی دیگر به آن ربط داده میمحور فرایندی است که تمام مقوله

از ش  ةمقول(  17،  2019 عوامل انسانی، عوامل سیاسی، عوامل ساختاری،  رایط علّی،  محوری حاصل 
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  شمارة شش آن در نظر گرفته شده است. جدول  عوامل فرهنگی، عوامل استراتژیک، عوامل فناوری  

 . دهدمحوری را نشان می ةمقول
 

 مقولة محوریها و مفاهيم مرتبط با قولهم -6جدول 
Table 6- Categories and Concepts Related to the Central Category 

 

 

 

 

 

 

 مقوله محوری
Axial Category 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The main concepts 

 فناوری
Technology 

کند   های اجتماعی ، معموالً تضمین می شبکه

که اطالعات معامالتی از سوءاستفاده محافظت  

 .شود می

 می شود  یخوشنام باعثهای اجتماعی   شبکه

اعتماد   ، اطالعات قابل باعثهای اجتماعی   شبکه

 دهد  را ارائه می

 عوامل سیاسی 
Political Factors 

 

 میزان هزینه دولت برای شبکه های اجتماعی

 تالش دولت و صنعت برای شبکه های اجتماعی

 توسعه اقتاد، سرعت انقال فناوری 

 قوانین انحصارگرایانه 

 فرهنگی عوامل 
Cultural Factors 

 

 توجه به کار و تفریحات 

 تغییر طبقات اجتماعی

 توزیع درآمد 

 مصرف گرایی و رشد جمعیت 

 عوامل  ساختاری 
Structural Factors 

 

 وضعیت بازار و گردش آن 

 روند تولید ملی 

 نرخ بهره، تورم، بیکاری 

 عوامل انسانی 

Human Factors 

شبکه های  حل مشارکت مردم از طریق  

 اجتماعی 

یادگیری از طریق تولید مشترک و اموزش شبکه  

 اجتماعی 

عالقه مندی افراد جامعه به فناوری جدید برای  

 تولید

 عوامل استراتژیک 

Strategic Factors 

 بازاریابی   شبکه تخصصی حوزه

 کسب و کار  شبکه تخصصی حوزه

 تولیدات   شبکه تخصصی حوزه

 آموزش  شبکه تخصصی حوزه
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 راهبردها

کنشطرح،  راهبردها و  مقول ها  خروجی  که  هستند  مدلة  هایی  ختم    اندمحوری  پیامدها  به  و 

پدید شمی به  پاسخ  یا  اداره  برای مدیریت،  راهبردها مجموعه تدابیری هستند که    شده بررسی  ةوند. 

  الیالبه پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از  (.  1998)استراوس و کوربین،    شونداتخاذ می

های اجتماعی«  شبکه  ةفرینی چندگانآارزش »فرعی را  ة  شد، مقول  ها و کدهای نهایی استخراجمصاحبه 

  برای  مصرف  و  توزیع  تولید،   و ترکیبی از  است  های اجتماعی شبکهقلب مفهوم  ،  گذاری کرد. ارزشنام

ر تولید کاالها و خدمات متکی  ببرداری از مواد خام و منابع درآمد  بهره  اب  تولیداست.    اقتصاد  توسعة

.  شودننده میکهای مصرفهای مولد و از آنجا به گروهشامل انتقال مواد تولید به گروه  توزیع.  است

تولید بیشتر امکان بهبود  .  ها و اجناس یا خدمات استوار استکارگیری کاالاستفاده و بهة  بر پای  مصرف

بهرهز فراهم  ندگی،  را  مؤثرتر  زیربنایی  امکانات  و  بهتر  اجتماعی  و  فرهنگی  مادی،  شرایط  از  مندی 

های مختلف آن وابسته های اقتصادی در بخشکند. فقر و غنای هر کشور به توان تولید سرانة نظاممی

از منا انبوه، جریانی  اقتصادی  این است که فعالیت  اقتصادی  اساسی تحلیل  را بین است. ویژگی  بع 

شمارة  دول عنوان جریان دورانی درآمد شناخته شده است. جدهد که بههای اقتصادی شکل میعامل

 .دهد ا و مفاهیم مربوط به راهبردها را نشان میهمقولههفت 
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 راهبردها ا و مفاهيم مرتبط با هقولهم -7جدول 
Table 7- Categories and Concepts Related to Strategies 

 

 

 

 

 

 

 راهبرد ها 
Strategies 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The Main Concepts 

ارزش آفرینی چند گانه  

 شبکه های اجتماعی 

Multiple Value 

Creation of Social 

Networks 

 

توسعه اقتصادی  ایجاد کمیته های تخصصی در خصوص 

 در سازمان های ورزشی  اجتماعیورزش با کاربرد شبکه های 

ایجاد دوره های آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت  

توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد  کارکنان و مدیران در 

 شبکه های اجتماعی 

ایجاد نظام پاداش و ارتقاء در سازمان ها با تأکید بر فعالیت  

توسعه اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه  های مربوط به 

 ی اجتماعیها

 در سازمان افراد خالق در زمینه اقتصادی معرفی و پاداش به 

برگزاری همایش های بین المللی و دعوت از سازمان های  

 مربوطه 

توسعه  بازنگری و اصالح شرح شغل های کارکنان با تأکید بر 

 اقتصادی صنعت ورزش 

 به روز رسانی اهداف و فعالیت های سازمان های ورزشی 

اهانه و ساالنه در خصوص عملکرد و فعالیت  ارزیابی های م

 در سازمان های ورزشی توسعه اقتصادی صنعت ورزش  های

ایجاد سامانه اطالعاتی در بدنه سازمان های ورزشی جهت  

توسعه  مدیریت و استفاده از اطالعات کسب شده به واسطه 

 اقتصادی صنعت ورزش 

گزینش مناسب نیروی انسانی جهت ورود به سازمان های  

توسعه  رزشی با تأکید بر آگاهی و دانش در خصوص و

 اقتصادی صنعت ورزش 

توسعه  ارتقاء فناوری اطالعات و ارتباطات جهت توسعه 

 در سازمان های ورزشی  اقتصادی صنعت ورزش
 

 پيامدها 

اقتصادی بخش آخر مدل  .  ها هستندا و واکنشهپیامدها همان بروندادها یا نتایج کنش توسعة 

توسعة حامیان  و    توسعة نهادها سازمانی،  شامل پیامدهای    های اجتماعیبا کاربرد شبکهصنعت ورزش  

سپس با توجه به   شدند.است. با توجه به کدگذاری باز، مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استخراج  
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  جدولشدند. در  گذاری  های اصلی استخراج و ناممقوله  ،ها و مفاهیم حرکت رفت و برگشت میان تم

 ارائه شده است. ها و مفاهیم مربوط به پیامدها مقوله شمارة هشت
 

 پيامدها ها و مفاهيم مرتبط با قولهم -8جدول 
Table 8- Categories and Concepts Related to Consequences 

 

 

 

 

 

 

 پيامد ها
Conseq

uences 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهيم اصلی 
The Main Concepts 

 سازمانی 
Organization

al 

 

 حرفه ای لیگ های حمایت  و گسترش 

 کشور  باشگاهی نظام  ساماندهی 

 حرفه ای  ورزش  ملی  ساختار اصالح 

 حرفه ای  ورزش صنعت مالی تسهیالت گسترش 

دستاندرکاراناقتصادی در   از  قانونی  حمایت های گسترش 

 حرفه ای  ورزش

 منطق مبنای بر  حرفه ای ورزش  نهادهای وجودی توجیه 

 سطح  هر  در فایده هزینه

 نهادها  توسعه
Developmen

t of 

Institutions 

 

 برای منعطف و هماهنگ شفاف پاسخگو ساختار به یابی دست

 کشور  ورزش  مختلف  سطوح

 مدیریت در  تمرکز عدم ملی  نظارت گذاری و سیاست در  تمرکز

 اجرا  و اجرایی

 سطح  هر در  فایده هزینه منطق  مبنای بر نهادها وجودی توجیه

 مردمی و ملی مشارکت  بیشترین مبنای بر ورزشی نهادهای ساختار

 ترکیبی تشکیالتی ساختار کمک به  تشکیالتی انعطاف  بیشترین 

 نهادهای ورزشی  برای

 توسعه حامیان 
Sponsor 

Developmen

t 
 

 سطح جهانی  در کشور ورزشی سازمانهای قدرت و نفوذ افزایش
 بین المللی  رویدادهای میزبانی کسب

 بین المللی  ورزشی حامیان جذب

 داخلی  ورزشی رسانه های توسعه
 ورزشی  گردشگران جذب توسعه

 

 کدگذاری انتخابی 

نتایج گام  انتخابی  بهکدگذاری  را  قبلی کدگذاری  مقولهبرد میکار    های  انتخاب ،  را  اصلی  های 

به  را به شکل نظامها  کند، آنمی ارتباط میسایر مقولهمند  اعتبار میها  را  ارتباطات  بخشد و دهد، 

پارادایمی این  .  دهدتوسعه می  ،بیشتری دارندة  هایی را که نیاز به بست و توسعمقوله  پژوهش  مدل 
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آور یا  ساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. در این مدل، شرایط علّی، عوامل الزامارب

شود.  نشان داده می  های اجتماعیتوسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکهایند  کننده و فرترغیب

 توسعة توسعة  ارزیابی، راهبرد و استاندارد  ورزشی، توسعة توسعة تجهیزاتای،  شرایط زمینه همچنین  

های  شبکه  توسعة اقتصادی با کاربرد برای داشتن رویکرد  حقوقی   توسعة  فرایند مالی و راهبرد منابع

گیرند.    شرایطی که برای موفقیت بهتر در اجرای این فرایند باید بیشتر مد نظر قرار  ؛است  اجتماعی

گر بر که شرایط مداخلهدرصورتی   ؛این شرایط اثرهای مثبت یا منفی خاصی بر اجرای فرایندها ندارند

اقتصادی با کاربرد شبکه فرایند   وانند اجرای تمیو  رند  تأثیر مثبت یا منفی داهای اجتماعی  توسعة 

ترین عامل در ایجاد  را مختل، تسهیل و تسریع کنند. در این فرایند اصلی  های اجتماعیکاربرد شبکه

عوامل انسانی، عوامل سیاسی، عوامل ساختاری،    ، های اجتماعیتوسعة اقتصادی با کاربرد شبکه فرایند  

محوری در نظر گرفته   ةعنوان مقولبهکه    هستند  عوامل فرهنگی، عوامل استراتژیک و عوامل فناوری

توسعة اقتصادی  اما باید گفت بدون این مقوله فرایند    ، ترین استتوان گفت این مقوله مهم. نمیاندشده

های  ة شبکهآفرینی چندگانپذیر نیست. عامل راهبردی مدل، ارزش کانام  های اجتماعیبا کاربرد شبکه

در نظر گرفته شده است و در بعد پیامدها، نتایج مورد انتظار مشهود   توسعة اقتصادیبرای    اجتماعی

معنی   ها بهپیامدهایی که تجلی آن  ؛ مد نظر قرار گرفتحامیان و    نهادهاسازمانی،  و نامشهود از جانب  

شکل    دراست. مدل پارادایمی پژوهش به  های اجتماعی  توسعة اقتصادی با کاربرد شبکه   ةظهور پدید

 .نشان داده شده است شمارة دو
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 مدل پارادایمی پژوهش  -2شکل 

Figure 2- Paradigm Model of Research 
 

 شناسی بخش کمّی روش

صورت میدانی بود. هدف  بهدر بخش کمّی، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و روش اجرا 

انجام تدوین از  مرحله،  این  کاربرد   دادن  با  ورزش  صنعت  اقتصادی  توسعة  مدل  چارچوب  الگوی 

ها  علمی دانشکدهشده همة اعضای هیئت های اجتماعی در مرحلة کیفی بود. جامعة آماری مطالعهشبکه 

مرکز    38که طبق آخرین آمار  های سراسری بودند  بدنی و علوم ورزشی دانشکدههای تربیتو گروه

نفر بودند که براساس فرمول کوکران   369آموزشی )دانشگاه دولتی( بود. جامعة اماری این پژوهش  

عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای  گیری تصادفی بهها با استفاده از روش نمونهنفر از آن  189

های اجتماعی استفاده  با کاربرد شبکه  توسعة اقتصادی صنعت ورزش  ها از پرسشنامةگردآوری داده

استخراج شد    پژوهشگویه بود که با توجه به مبانی نظری و با توجه به بخش کیفی    91که شامل    شد

ای لیکرت، از کامالً موافقم )پنج( تا کامالً مخالفم )یک( تنظیم  گزینهها بر پایة طیف پنجهای آنگویهو  
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نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای   شده بود. برای بررسی روایی صوری از

( و روایی محتوایی   = 86/0CVRهای پرسش نامه از مدل الشه استفاده شد )روایی محتوایی سؤال

تأیید شد. روایی همگرا در جدول شمارة نه ارائه شده است. برقراری روایی همگرا و مطلوب مدل حاکی  

تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادالت   شده بود.گیری در جامعة مطالعهازهاز اعتبار مناسب ابزار اند

 انجام شد.   20نسخة  2و آموس 20نسخة  1اس اسپیافزارهای اسساختاری با استفاده از نرم

آلفای کرونباخ   مشخص است، همة متغیرنه  طورکه در جدول شمارة  همان پایایی ترکیبی و  ها 

از   استخراج و    7/0بیشتر  واریانس  از  میانگین  بیشتر  بنابراین می  5/0شدة  آوردند؛  به دست  توان  را 

شدة  پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید کرد. پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج 

با کاربرد شبکه اقتصادی صنعت ورزش  اینکه بهمدل توسعة  به  با توجه  اجتماعی  صورت مدل  های 

 صورت دستی محاسبه شده است.مراتبی آورده شده، بهسلسله 
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 پایایی و روایی همگرایی -9جدول  
Table 9- Reliability and Validity of Convergence 

 آلفای کرونباخ 
Cronbach's 

Alpha 

 پایایی ترکيبی
Combined 

Reliability 

 شدهميانگين واریانس استخراج
Mean Variance 

Extracted 

متغيرهای 

 پژوهش
Research 

Variables 

 شرایط علّی  0.82 0.88 0.84

Causal 

Conditions 
 ایشرایط زمینه 0.80 0.87 0.87

to 

Contextual 

Conditions 
توسعة اقتصادی   0.81 0.86 0.81

صنعت ورزش با  

های  کاربرد شبکه

 اجتماعی 
Economic 

Developmen

t of Sports 

Industry 

with the Use 

of Social 

Networks 

 گر شرایط مداخله 0.78 0.90 0.80

Intervening 

Conditions 
 راهبردها  0.76 0.93 0.79

Strategies 
 پیامدها  0.87 0.91 0.76

Consequenc

es 
 

کاربرد شبکه با  اقتصادی صنعت ورزش  توسعة  عاملی چارچوب مدل  بررسی ساختار  های  برای 

مربوطه   روش تحلیل مسیر در تیاجتماعی، از روش تحلیل مسیر استفاده شد. پس از محاسبة مقدار 

های،  مشخص شد که تمامی چارچوب مدل توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه هر عامل  

 .اجتماعی تأثیر معناداری دارند. در شکل شمارة سه مدل آماری پژوهش به نمایش گذاشته است
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 دهد، تمامی متغیرها اثر معنادار دارند.  نشان می 10طورکه جدول شمارة همان
 

 اثرات مستقيم متغيرها  -10جدول 
Table 10- Direct Effects of Variables 

 فرضيات
Assumpti

ons 

مقدار 

 معناداری 
P-Value 

نسبت 

 بحرانی 
Critical 

Ratio 

 خطای معيار 
The 

Standard 

Error 

برآورد 

 استاندارد 
Standard 

Estimate 

 متغيرهای پژوهش
Research 

Variables 

 قبول 
Accept 

0.002 4.89 0.19 0.69 

توسعة   بر   یعلّ شرایط

اقتصادی صنعت ورزش با  

های  کاربرد شبکه

 گذارند.اجتماعی تأثیر می

 قبول 
Accept 

0.003 4.36 0.20 0.68 

  ای برشرایط زمینه

راهبردهای توسعة  

 گذارند. اقتصادی تأثیر می

 قبول 
Accept 

0.003 4.11 0.16 0.66 

توسعة اقتصادی صنعت  

ورزش با کاربرد شبکه  

  های اجتماعی بر

تأثیر    راهبردها

 گذارند. می

 قبول 
Accept 

0.001 4.14 0.22 0.71 

  شرایط مداخله گر بر

راهبردهای توسعة  

 گذارند. اقتصادی تأثیر می

 قبول 
Accept 

0.006 4.69 0.25 0.87 

راهبردها بر پیامدهای  

راهبردهای توسعة  

 گذارند. اقتصادی تأثیر می
 

 های برازش مدل شاخص  -11جدول 
Table 11- Model Fit Indices 

2X df /df2X RSMEA CFI GFI AGFI NFL 

132.343 64 2.067 0.004 0.923 0.920 0.925 0.924 
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 مدل ساختاری پژوهش  -3شکل 

Figure 3- Structural Model of Research 
 

بر پدیدة محوری )پدیدة    69/0با مقدار    ، شرایط علّی نشان داده شده است  در این مدل طورکه  همان

گر با  مداخلهشرایط  ،  66/0همچنین پدیدة محوری )پدیدة اصلی( با مقدار اثر    اصلی( اثرگذار است.

بر راهبردها اثرگذار هستند. راهبردها نیز با مقدار    68/0مقدار اثر  ای با و شرایط زمینه  71/0مقدار اثر  

اثر می  78/0 های برازندگی مشخص شد که مدل پژوهش مدل  براساس شاخص.  گذارندبر پیامدها 

 (. 11مناسبی است )جدول شمارة 
 

 گیریبحث و نتیجه 

عوامل از  پژوهش  این  رقابت داخلی  ،  نوآوری  در  مقوله ع بهمحیط مالی، آموزش و  از  های  نوان یکی 

 1اسکوتو   نام برده شد. های اجتماعی،  وسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکهتعوامل علّی در  

رسانه2017) از  ناشی  نوآوری  برد که  پی  پژوهش خود  اندازه( در  اجتماعی درپی  بازده  های  گیری 

به سرمایه رسانه  این  از  استفاده  و  است  محرک  گذاری  فرایندهای عنوان  از  حمایت  برای  خارجی، 

اقتصادی است )اسکوتو،  جست  نوآوری در توسعة  پاراگاناس و همکاران   (.34،  2017وجو و  باور  به 

 
1. Scuotto 
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توان برای حفظ و تقویت ارتباطات دوجانبه با طرفداران، آگاهی از  های اجتماعی می( از رسانه2017)

برداری کرد )پاراگاناس و  تبلیغاتی آنالین بهرههای  های تجاری، ترویج و جذب حامیان و فعالیتنام

 (. 152، 2017همکاران، 

( در مقالة خود چارجوب جدیدی برای توسعه و خدمات  74،  2016)  1الوا، سالیرو، روستی و سیلوا 

رسانه نوآوری  طریق  از  آنجدید  کردند.  ارائه  اجتماعی  کاربران ها  های  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

عی ضمن تجزیه و تحلیل محیط مالی و بازار، اطالعات مربوط به شرایط محصول و های اجتمارسانه

تأکید    آورند. همچنین محققانهای اجتماعی به دست میتوسعة اقتصادی را در بازار از طریق رسانه

مخاطبان، ها و ایجاد توان تحلیلگری و گزینشگری  مندی از رسانه اند که ارتقای سطح مهارت بهرهکرده

ای نیاز دارد. ریزی رسانهشود و خود به برنامهای خوانـده میآموزش ضـروری اسـت کـه سـواد رسـانه

رسانه آموزش  ویژگیبرنامة  این  بر  باید  ورزدای  تأکید  کلیدی  مهارت  :های  ارزشتوسعة  و  های  ها 

د و حتی مردم کشورهای  شناختی، عـاطفی و رفتـاری مـرتبط بـا محـیط اجتمـاعی، فرهنگ کشور خو

توان می  پژوهشهای این پژوهش همسوست. از نتایج  تایج یادشده با یافتهن  (. 93،  2014)ملکان،  دیگر  

اشاره کرد که   این موضوع  از طریق کاربرد رسانهبه  اقتصادی  نوآوری و توسعة  باعث  اجتماعی  های 

شرکت بین  داخلی  میرقابت  عواملها  این  و  ریختموجب    شود  بهرهحذف  افزایش  و  وری  وپاش 

مالیآموزش   ارائة.  شوندمی محیط  و  الزم  آن  های  از  حمایت  به  و  مربوط  مباحث  از  نیز  توسعة  ها 

ضمن    .منظور حرکت در مرزهای دانش دارداست که نقش مهمی در افزایش توان کشور به  اقتصادی

   .ودشمینیز ها پذیری در مقابل تحریماینکه این موضوع باعث کاهش آسیب

 ارزیابی، راهبرد و  استانداردتوسعة  ورزشی،   توسعة تجهیزات   که    حاکی از این بود  پژوهش  نتایج  

وسعة اقتصادی  تای در  عوامل اصلی زمینهاز  ،  حقوقیتوسعة   فرایند مالی، راهبرد منابعتوسعة توسعة  

پژوهش   های اجتماعیصنعت ورزش با کاربرد شبکه (  72،  2019محمدی و همکاران )هستند. در 

ای،  نهادی، ساختار و مالکیت، توسعة رسانهتوسعة  های توسعة اقتصادی صنعت ورزش شامل  شاخص

امکانات و  توسعة  پژوهشی، توسعة هواداران و درآمد حاصل از آن، توسعة نیروی انسانی،  -توسعة علمی

بنگاه توسعة  قانونی،  و  حقوقی  توسعة  ورزشی،  صازیرساخت  و  های  توسعه  و  ورزشی  تولیدات  درات 

 
1. Ulloa, Saleiro Rossetti & Silva 
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( به این 54،  2013راجی )  های این پژوهش همسوست.های اجتماعی بود که با یافتهگسترش شبکه 

شرکت که  رسید  بهنتیجه  دارویی  بههای  رسانهواسطة  خود  کارگیری  تعامالت  در  اجتماعی  های 

توانند منابع مادی و قانونی  نین میفردی را به دست آورند و همچهای رقابتی منحصربهتوانند مزیتمی

( و پوتس و  38،  2016)  1های مطالعات آیزنبرگهای این پژوهش با یافتهیافته  .خود را بهبود بخشند

که  89،  2018)  2تماس رسیدند  نتیجه  این  به  پژوهشگران  این  است.  همخوان   نداشتنتعامل( 

های سیاسی  نفوذ گروه،  المللیهای بیناعتماد به سازمانفقدان  ،  معامله  برایالمللی  های بینسازمان

سازمان دامن  نبود،  هابه  افزایش  به  مثبت    یندهایافرنبودن  شفاف  ،  اقتصادی  هایفعالیتة  نگرش 

ها تأخیر ایجاد توانند در توسعة اقتصادی سازمانمی  ضعف تبدیل انواع دانش در سازمانو    اقتصادی

 کنند.  

از  پژوهشنتایج   از شرایط علّی،    ةمقولکه    این بود  حاکی  عوامل انسانی، عوامل  محوری حاصل 

در نظر گرفته شده  سیاسی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی، عوامل استراتژیک و عوامل فناوری،  

شبکه تدر  که  است   کاربرد  با  ورزش  صنعت  اقتصادی  اجتماعیوسعة  شد های  برده  و    .نام  ماهونی 

های اجتماعی در بهبود صنعت ورزش پژوهشی با هدف نقش استراتژی رسانه ( در  39،  2019همکاران )

های آن یکی از راهکارهای مهم و عملیاتی در  های اجتماعی و قابلیتپی بردند که استفاده از رسانه

 با عنوان »ارائة  خود پژوهش ( در84،  2015همکاران ) و مسیر بهبود صنعت ورزش است. رادیکونایانا

رویدادهای الکترونیک تجارت تژی استرا چارچوب  این ورزشی« بزرگ برای  که  رسیدند نتیجه به 

 تعیین موفقیت اصلی عامل یازده بازاریابی الکترونیکی، بر مؤثر هایدستورالعمل  و پارامترها  برعالوه

 گرفته نظر در بزرگ برای رویدادهای الکترونیکی بازاریابی راهبرد اجرای  و توسعه باید هنگام که شد

 برای هاانجام گرفت. یافته جنوبی آفریقای 2010 جهانیجام دربارة طور موردی ها بهآن شود. پژوهش

رویدادهای است.به ورزشی بزرگ میزبانی  مؤلفة در عامل یازده این کاربردنی   ریزی،برنامه  پنج 

(  170،  2015)  3کارج  دارند. پژوهش فیلو، لوک و قرار و ارتباطات اطالعات فناوری مالی، عملیاتی،

های رسانه نشان  شان داد که رسانه های اجتماعی در ارتباطات نقش ترویجی در جهت بهبود نقشن

 
1. Isenberg 

2. Potts & Thomas 

3. Filo, Lock & Karg 
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با توجه به مجموعه  مطالعة حاضر  پژوهشگر  دهد. که این یافته ها با تحقیق حاضر همسو می باشد . می

مصاحبه از  که  مقولمفاهیمی  شد،  استخراج  نهایی  کدهای  و  ارزش فرعی    ةها  چندگانرا    ةآفرینی 

اجتماعی  شبکه  است. نامهای  کرده  رسانهبدون  گذاری  پخش  از شک،  یکی  ورزشی  رویدادهای  ای 

توسعة اقتصادی صنعت  بخش آخر مدل  ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعة صنعت ورزش بوده است.  مهم

است.  توسعه حامیان  و    نهادها توسعةسازمانی،  شامل پیامدهای    های اجتماعیورزش با کاربرد شبکه

سپس با توجه به حرکت   ند. با توجه به کدگذاری باز، مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استخراج شد

ناممقوله   ،ها و مفاهیمرفت و برگشت میان تم استخراج و  اصلی  یافتهگذاری  های  با  های  شدند که 

)پژوهش و همکاران  الوا  و همکاران  (،  49،  2016های  و همکاران 72،  2019)محمدی  ماهونی  و   )

   ( همخوانی دارد.39، 2019)

 معیارهای سایر بر زیادی تأثیرتوسعة سازمانی، توسعة نهادها و توسعة حامیان  اینکه   به با توجه

 سازیپیاده برای های ورزشیمدیران سازمان شودمی پیشنهادتوسعة اقتصادی صنعت ورزش  دارند، 

 پاسخگویی، نتایج، مطابقکنند.   توجه معیار پیامدها به های اجتماعیتأکید بر شبکهتوسعة اقتصادی با  

ارزیابی،   و استاندارد ورزشی، توسعه توسعه تجهیزات توسعه اقتصادی،   مداخله گر، عوامل کالن و عوامل

راهبرد منابع توسعه  راهبرد  و  استحقوقی   توسعه  فرایند مالی  ای  زمینه  شرایط   این به نظر .جزء 

توسعة اقتصادی صنعت  سازیپیاده برای شودهای ورزشی پیشنهاد میسازمان مدیران به بندی،دسته

 مدلی ارائة با  .توجه کنند شاندستة در معیارها از هریک به ،های اجتماعیورزش با کاربرد شبکه

های مدیران سازمان به ،های اجتماعیتوسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه تبیین  منظور به

توسعة   زمینة در پژوهش توسعة برای  .گیرند به کار عمل در را مدل این شودمی توصیه ورزشی  

 دربارة های بیشتریپژوهش شودمی  پیشنهاد  های اجتماعی اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه

 در قبلی پژوهشگران اذعان به توجه با  .شود انجام مدیریت مفاهیم سایر با موضوع ارتباط و موضوع

-ها و شرکتسازمان سود بر  های اجتماعیتوسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه تأثیر زمینة

توسعة اقتصادی صنعت ورزش    ارتباط آینده  هایپژوهش  در شودمی ای خصوصی در ورزش، پیشنهاده

   شود. داده خصوصی نشانهای ها و شرکتسازمان سود های اجتماعی با با کاربرد شبکه
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ثیرگذاری بر زندگی  أ سرعت در حال تبه  ، های نوینعنوان یکی از بستربه  های اجتماعیشبکه امروزه  

ت هستندبشر   این  همبثیر  أ .  می  ةر  دیده  اجتماعی  ت  ؛شودوجوه  جمله  آن  شدید  أ از  های  شبکهثیر 

شبکه   اجتماعی از  استفاده  ازآنجاکه  است.  اقتصاد  کسببر  در  اجتماعی  پشتوانهای  نیازمند   ة وکار 

تر به این زمینه نگاهی ژرف  اقتصادو    ورزشحقوق    ةاندرکاران حوزباید دست  ، حقوقی بسیار قوی است

ذکرشده    ةیافتمدل توسعه.  ی گام بردارندی قوانین امنیتی، حمایتی و قضا  ةدر جهت ارائو   داشته باشند

باید این موارد را   بنابراین  ؛گیردر میظصورت یکپارچه در نرا به   توسعة اقتصادی، کل اجزای  در باال

، کردنطور مجزا در نظر گرفت و هنگام اجراییبه   اقتصادی ورزشهای صنعت  برای هریک از بخش

مهارت باال در  سطح  ند  های اجتماعی نیازمگرفتن از فضای شبکهبهرهکرد.  ها را لحاظ  های آنتفاوت

تا حد زیادی از کمبود    در ورزش  سفانه مشاغل خدماتی أ استفاده از دانش فناوری اطالعات است و مت

وط به نیروی انسانی به  بهای مرموزشآشود  پیشنهاد می  بنابراین   ؛ برند آموزش در این بخش رنج می

زیربنای  و    هاداده،  مین اطالعاتأ ت   ،اجتماعی های  لزوم استفاده از شبکه شوند.  تری استفاده  شکل جدی

مدنظر قرار و باید بیشتر  است  این مورد بسیار کم توجه شده  به  اطالعاتی داده است که در حال حاضر  

 به ، های اجتماعیتوسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه تبیین منظوربه مدلی ارائة با  گیرد.

 پژوهش توسعة برای  .گیرند به کار درعمل را مدل این شودمی های ورزشی توصیهمدیران سازمان

های  پژوهش شودمی پیشنهاد های اجتماعی، توسعة اقتصادی صنعت ورزش با کاربرد شبکه زمینة در

  .شود انجام مدیریت مفاهیم سایر با موضوع ارتباط و موضوع دربارة بیشتری
 

 تشکر و قدردانی 

 کنیم.   تشکر و قدردانی می پژوهش در حوزة این نظران صاحبگان و کننداز تمامی مشارکت
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