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چکیده
آنچه كه در ایران و در شرایط كنونيِ كشور به یک چالش تبدیل شده ،دیدگاه ورزشکاران در مورد برتري كاالهاي خارجي
است .هدف از تحقيق حاضر ،تحليل كيفي ترغيب ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي ایراني بود .این پژوهش از نوع مطالعات
كيفي است كه با استفاده از تکنيک نظریة داده بنياد انجام گرفت .جامعه آماري این پژوهش را كليه ورزشکاران شاخص و
نخبه استان اردبيل تشکيل داده بودند كه از بين آن ها  22نفر بعنوان نمونه آماري با استفاده از نمونه گيري هدفمند و با
تکنيک گلوله برفي انتخاب گردید ،و از طریق مصاحبه عميق به جمع آوري اطالعات آن ها پرداخته شد .داده هاي حاصل از
مصاحبه ها به روش تئوري سازي داده بنياد ،در سه مرحله باز ،محوري و انتخابي كدگذاري گردید .در تحليل یافته هاي
تحقيق از پنج مفهوم شرایط علي (پنج مقوله) ،شرایط مداخله گر (پنج مقوله) ،شرایط زمينه اي (پنج مقوله) ،راهبردها (شش
مقوله) و پيامدها (سه مقوله) در قالب الگوي كدگذاري استراوس و كوربين ( )2014استفاده شد .به طور كلي ،نتایج در قالب
یک مدل كيفي ،نشان داد كه با توجه به شرایط علي و ضرورت ترغيب ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي ایراني ،و نيز با در
نظر گرفتن شرایط مداخله گر و زمينه اي حاصل از پژوهش ،مي توان این ارزش ها را از طریق راهبردهایي همچون مبارزه با
قاچاق كاالي ورزشي ،ارتقاي كيفيت كاالهاي ورزشي داخلي،توسعه داده و رونق توليدات ورزشي را افزایش و تحریم هاي
اقتصادي را بي اثر و همبستگي ملي را دو چندان كرد .در نهایت انتظار مي رود ،پدیده اي با عنوان ترجيح و خرید كاالي
ورزشي داخلي به جاي كاالي ورزشي خارجي توسط ورزشکاران اتفاق افتد.

واژههای کلیدی :تحليل كيفي ،ترغيب ورزشکار ،كاالي ورزشي ،ورزشکار ،نظریه داده بنياد

 . 1دانشجوي دكتري مدیریت ورزشي ،گروه تربيت بدني ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران
 . 2استادیار مدیریت ورزشي ،گروه تربيت بدني ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران
 .3استاد مدیریت ورزشي ،گروه تربيت بدني ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبيل ،ایران
ایميل نویسنده مسئولmas.sport2010@gmail.com :
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Qualitative Analysis of Encouraging Athletes to Purchase Iranian
A Grounded Theory Study :Sporting Goods
Namazi, M. (MA), Imanzadeh, M. (PhD), Moharamzadeh, M. (PhD)
Abstract
Currently, there is a recent issue that has arisen among the Iranian athletes is
the perspective of the superiority of foreign goods in Iran. This study aimed
to qualitatively analyze the tendency of athletes to purchase Iranian sporting
goods. In this study, which was a qualitative study, the data was obtained by
relying on grounded theory and based on qualitative in-depth interviews with
athletes of Ardabil province. The population included all the elite athletes of
the province, who were selected by purposeful sampling and snowball
method, and 22 athletes were recruited as the statistical sample. The data
were analyzed in three coding levels of open, axial, and selective. In the
analysis of five concepts of causal conditions (five categories), intervening
conditions (five categories), contextual conditions (five categories), strategies
(six categories), and consequences (three categories), the Strauss and Corbin
coding framework (2014) was used. In general, the results in the form of a
qualitative model showed that according to the causal conditions and the
requirement to encourage athletes to purchase Iranian sporting goods, as well
as considering the intervening conditions and the context of the study, these
beliefs can be developed via some strategies such as combating the
smuggling of sporting goods or improving the quality of domestically
produced sporting goods. Overall, this study supports the idea that by
increasing sports production in Iran, it is possible to boost the trade-in
sporting goods, and by neutralizing economic sanctions and creating national
solidarity, this trade can be supported to see a tendency in athletes under the
title: Preferring to purchase domestic sporting goods, instead of foreign ones.
Keywords: Qualitative analysis, Encourage athlete, Sports goods, Athlete,
Grounded Theory
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مقدمه
پيشبرد جهاني شدن به این معنا است كه بيش از هر زمان دیگري ،مصرف كننده مي تواند از بين
توليدات داخلي و خارجي یکي را انتخاب كند .با رشد روز افزون و پرشتاب تجارت بين الملل ،كشورهاي
مختلف در سرتاسر جهان ،كاالهاي متنوعي را صادر مي كنند كه این امر مي تواند چالش ها و فرصت
هایي را براي آن ها به وجود آورد .در این ميان ،تجارت آزاد بين ممالک و جهاني شدن موجب شده است
كه مصرف كنندگان با محصوالت و كاالهاي خارجي زیادي رو به رو شوند .در نتيجه نگرش مصرف
كنندگان و خریداران به كشور سازنده و همچنين ،داخلي یا خارجي بودن كاال یکي از دغدغه هاي
شركت هاي بين المللي و پژوهشگران رفتار مصرف كننده است(نقابي ,یزداني & ,ناظم.)1395 ,
با رشد روز افزون تجارت بين الملل ،مصرف كنندگان كشورهاي مختلف به شکل قابل توجهي در معرض
كاالهاي خارجي قرار مي گيرند .این امر عالقة محققان رفتار مصرف كننده را به بررسي گرایش هاي
مصرف كنندگان یک كشور یا منطقه به كاالهاي خارجي افزایش داده است .این گرایش هاي مثبت یا
منفي ممکن است از عوامل بسياري مانند هزینه یا كيفيت ادراک شدة خود محصوالت یا عوامل متأثر از
ارزش هاي مصرف كنندگان ناشي شود .تالش هاي بسياري در جهت این موضوع انجام گرفته است كه
چگونه ارزش هاي مصرف كنندگان بر رفتار خرید آن ها تأثير مي گذارد و این خود نشان دهندة اهميت
این موضوع در عرصة جهاني است(آنت ,سجادي & ,خبيري.)1394 ,
ترجيح و انتخاب محصوالت داخلي بر محصوالت خارجي ،از عوامل رشد و پویایي اقتصاد و بخش
بازرگاني كشور به حساب مي آید و با اقتصاد مقاومتي سنخيت و تناسب دارد .در این شرایط ،مصرف
كننده و خریدار بر اساس معيارهاي هنجاري و عاطفي ،محصوالت و كاالهاي داخلي را در اولویت مصرف
خود قرار مي دهد و با تحریم خرید محصوالت و كاالهاي خارجي و غيراخالقي دانستن خرید چنين
محصوالتي ،تأثير مثبتي بر اقتصاد داخلي كشور وارد مي كند ،بنابراین ترویج و خرید محصوالت توليد
داخل كشور ،به ویژه در شرایط تحریم اقتصادي ،اهميت ویژه اي دارد(بهمني.)1391 ,
طي سال هاي اخير مشکل كم توجهي به توليدات داخلي و افزایش مصرف كاال هاي خارجي چشمگير
شده است .با پيدایش تجارت آزاد جهاني ،رقابت بين محصوالت داخلي و خارجي در بازار هاي جهاني
افزایش یافته است .شركت هاي جهاني زیادي وارد بازار ایران شده اند و به سرعت براي گرفتن سهم بازار
تالش مي كنند ،از طرفي این امکان براي مصرف كنندگان به وجود آمده است كه بتوانند به كاال هاي
متنوع و با كيفيت دست یابند(موسوي &كاظمي نيا.)1395 ,
اهميت و ضرورت این موضوع به حدي است كه در صورت ادامه این كم توجهي به توليدات داخلي ،لطمه
هاي جبران ناپذیري به ساختار اقتصاد كشور وارد خواهد شد .بي شک در این موقعيت ،نياز كشور
افزایش تمایل به مصرف كاال هاي ایراني است كه این مسئله موجب رشد صنایع داخلي ،كاهش بيکاري
و در نهایت افزایش توليد ملي مي شود كه آن خود یکي از اركان اصلي در تحقق اقتصاد مقاومتي است.
از جمله عقاید متعارف در زمينة خرید كاالي خارجي این است كه مصرف كنندگان محصوالت وارداتي را
بر مبناي كيفيت آن ها خریداري مي كنند؛ اما گاهي دیده مي شود كه خریداران و مصرف كنندگان،
كاالهاي بي كيفيت داخلي را به كاالهاي با كيفيت توليد خارج برتري مي دانند و گاهي برعکس،
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كاالهاي بي كيفيت خارجي را بر محصوالت با كيفيت توليد داخل ترجيح مي دهند .بنابراین عوامل
1

دیگري مي تواند به غير این علت موضوع را روشن و شفاف سازد) نگوئن و بارت .)2008 ،
بر اساس بررسي و پژوهش هاي داخل كشور ،تمایل شهروندان ایراني به خرید محصوالت ایراني از حد
مطلوب پایين تر است  .بنابراین عوامل مختلفي در بي تمایلي شهروندان ایراني به خرید كاالهاي توليد
داخل ،تأثير گذار هستند .یکي از عوامل احتمالي مطرح در این تحقيق ،سطح پایين كيفيت توليدات
داخل كشور در برابر محصوالت وارداتي است .تحقيقات نشان مي دهد ،اگرچه كيفيت كاالها مي تواند
تأثير بسزایي در عدم استفاده از محصوالت ایراني داشته باشد ،عاملي كه در این زمينه اهميت بيشتري
3

2

دارد ،عامل قوم گرایي است (بهایي و پيساني .)2009 ،
قوم گرایي مصرف كننده گویاي آن است كه چرا مصرف كننده محصوالت داخلي را نسبت به محصوالت
خارجي ترجيح مي دهند؟ حتي زماني كه دليل محکمي براي این برتري وجود ندارد یا مواقعي كه
محصوالت خارجي كيفيت برتر و قيمت كمتري دارد .افرادي كه قوم گرایي بيشتري دارند ،احساس مي
كنند خرید كاال هاي خارجي به دالیل آسيب به اقتصاد داخل كشور و افزایش درصد بيکاري ،كار
اشتباهي است واین با احساس وطن پرستي مغایرت دارد؛ از این رو مي توان گفت كه به غير از كيفيت
محصوالت و كاالها ،عواملي دیگري نيز بر تمایل به خرید كاالهاي توليد داخل مؤثر هستند (شيمپ و
5

4

شارما  . )1987،ضمن این كه لي و چن ( )2017نو آوري ،كيفيت كاالها و خدمات پس از
فروش(،پرینس ،كاماچو ،ساالزار& راميرز )2020،در تشویق شهروندان به خرید كاالي وطني را بسيار
مهم قلمداد مي كنند ،به طوري كه (كاسادو،فرناندز ،ایبانز ،ليبا )2020 ،تاثير قوم گرایي بر رفتار مصرف
كنندگان به هنگام خرید كاالها و محصوالت داخلي را نشان مي دهد.
6

در خصوص تحقيقات انجام شده در این زمينه آكدوگان ،اوزگنر ،كاپالن و كاسکون 2012 ،و نکامنبه،
7

( )2019اوتيکا ،اولوما و نکامنبه  )2019،اثر ملي گرایي مصرفي و خصومت گرایي را بر قصد خرید مجدد
بررسي كردند و نتایج نشان داد كه ،ملي گرایي مصرفي ،خصومت گرایي خریداران را باال مي برد.
پژوهش حاضر نشان داد كه هر دو مصرف كننده ملي گرا و خصومت گرا ،تاثيري منفي بر قصد خرید
مجدد كاالها و توليدات داخلي دارد .همچنين آن ها در تحقيق خود بيان داشتند كه ميهن پرستي از حد
متوسط باالتر بوده است.
8

فرین و ویال ( )2013در مقاله اي تحت عنوان" ملي گرایي منطقه اي؛ تقدم و تاخر و اثرات اعتدالي" به
بررسي ساختار ملي گرایي منطقه اي پرداختند و بيان داشتند كه مصرف كنندگان و خریداران ،مصرف
1 . Nguyen, Nguyen, & Barret
2. Ethnocentrism
3 .Bahaee & Pisani
4 .Shimp & Sharma
5. Lee & chen
6 . Akdogan, Ozgener, Kaplan, & Coskun
7 .Otika, Uloma, & Nkamnebe
8 . Ferrín & Vilela
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كاالها و توليدات داخلي را اخالقي مي دانند و یا آن ها را رد مي كنند .تفاوت عمده اي كه بين این
پژوهش و بقيه ي پژوهش ها وجود دارد این است كه بيشتر مطالعاتي كه در این زمينه انجام شده است
ملي گرایي به عنوان یک عامل بين المللي و در جهت مقابله با واردات محصوالت براي ورود به كشور
2

1

است ،در این مورد لوهانو ( )2014و زاليگا ( )2019به بررسي تأثير ملي گرایي به تمایل به خرید
مشتریان و نقش ویژگي هاي جمعيت شناختي در آن پرداختند ،تحقيقات آنان نشان داد زنان و مردان
مسن تر و كم درآمدتر ،نسبت به افراد جوان تر ملي گرایي بيشتري داشته و تمایل زیادي نسبت به
خرید كاالهاي داخلي دارند.
3

در پژوهش دیگري كه آكدوگان و دیگران ( )2012درباره ملي گرایي مصرف كنندگان و نگرش به كاالها
داخلي و خارجي در آفریقاي جنوبي انجام دادند به این نتایج دست یافتند كه سابقه ،آزادي فرهنگي،
وطن پرستي ،فردگرایي ،سن ،درآمد ،نگرش مثبت نسبت به حقوق بشر و تاریخ ظلم و ستم ،به عنوان
سابقه ملي گرایي براي نمونه هاي سياه و سفيد پوست در پژوهش ،در نظر گرفته مي شود .تفاوت ها
نشان دهنده این است كه نمونه پاسخ دهندگان سفيد پوست نيز داراي ملي گرایي هستند ولي نمونه
هاي سياه پوست ،ملي گراتر از نمونه هاي سفيد پوست هستند .همچنين در این پژوهش ،جنسيت به
عنوان یکي از فاكتورهاي ملي گرایي مصرفي در نظر گرفته شده بود .بيات و فرقاني( )1394در تحقيقي
با عنوان "تبيين شخصيت برند و بودجه مصرف كننده با ترجيحات و تصميم به خرید كاال" به چهار نوع
كاال با درجه هاي متفاوت مصرف از دو نوع برند داخلي و خارجي استناد كرده و نشان دادند كه در
شمال تهران و براي تمام محصوالت و كاالهاي استناد شده ،شخصيت برند ،عامل برتري برندهاي
خارجي ،بر نوع ایراني بوده است اما این نتيجه در جنوب تهران فقط براي محصوالت مصرفي و نيمه
بادوام مشاهده شد و در خصوص سایر كاالها ،عامل بودجه اي مؤثرتر بود.
حدیدي و دیگران( )1395در پژوهشي با عنوان "ميزان تمایل به مصرف كاالهاي داخلي مصرف كنندگان
ایراني از دیدگاه اقتصاد مقاومتي" ،به بررسي پنج شاخص تعهد اخالقي ،تعصب ،حمایت از اشتغال،
حمایت از توليد و اقتصاد ملي و مخالفت با محصوالت و كاالهاي خارجي در شهر زواره پرداختند و نتایج
نشان داد كه ملي گرایي شهر زواره بيشتر از متوسط است ،یعني این كه به توليدات داخلي وفادار هستند
و بيشتر از محصوالت و توليدات داخلي استفاده مي كنند ،بطوري كه هگنر ،فتشرین ،و ون دلزن ،
 )2017در بحث تنفر از برندهاي خارجي اشاره به این داشتند كه فرهنگ اعتبار به كاالهاي داخلي
بایستي در اولویت اول باشد .احسان و دیگران( )1395در مقاله ي تحت عنوان تدوین مدل ترغيب
شهروندان تهراني به خرید كاالي ساخت داخل كه به كمک روش تحقيق كيفي و نظریة برخاسته از داده
ها انجام داده اند ضمن ارائه مدل ،به این نتایج دست یافتند كه شرایط علي همانند عوامل فرهنگي،
ذهنيت منفي به محصوالت و كاالهاي ایراني ،كيفيت توليدات داخلي بر تمایل به استفاده از كاالهاي
ایراني و توليد داخلي تأثيرگذار است .همچنين استراتژي الزم براي حركت جامعه به سمت استفاده از

1 . Lohano
2 . Zalega
3 . Akdogan, et al.
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محصوالت توليد داخل كشور ،حمایت از كاالهاي داخلي و فرهنگ سازي بوده كه این ها در زمينه ي
همچون اثر تبليغات ،اطالعات و آگاهي شهروندان به وجود آمده است ،ضمن این كه عوامل مداخله ا یي
م انند فساد اداري ،فرهنگ فرار از كار بر این استراتژي تاثير مستقيم گذاشته است .اردكاني و
دیگران( )1398در پژوهشي جدید و به روز با عنوان"سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف كننده ایراني
به خرید و مصرف كاالهاي ایراني" در داخل كشور جهت بررسي تأثير عوامل مؤثر در ایجاد نگرش مثبت
و درگيري ذهني در مصرف كنندگان ایراني به خرید و مصرف كاالهاي ایراني به این نتایج مهم دست
یافتند كه متغيير هایي مانند ارزش ادراک شده ،ميهن دوستي و اطمينان مصرف كننده بر درگيري
ذهني مصرف كننده با مصرف كاالهاي ایراني تاثير مثبت و معناداري دارد .در حالي كه متغير هایي هم
چون باز بودن جهاني و ریسک ادراک شده بر درگيري ذهني مصرف كننده با مصرف كاالهاي ایراني
تاثير منفي دارند .بخشي زاده برج و داورزني( )1398در تحقيقي با عنوان"نگاشت نقشه ذهني مصرف
1

2

كنندگان نسبت به كاالي ایراني" كه به روش تحقيق كيفي و با ماهيت اكتشافي و با استفاده از
3

مصاحبه نيمه ساختار یافته انجام شده به این نتایج دست یافتند كه مصرف كننده كاالي ایراني،
كيفيت پایين كاال را ناشي از عدم مدیریت صحيح ،كم كاري و تقلب در توليد و تکنولوژي ضعيف مي
دانند همچنين با روش هاي مختلف از جمله كنترل كيفيت ،استفاده از مواد اوليه مرغوب ،بکارگيري
نيروي انساني متخصص نگرش منفي مصرف كنندگان از بين رفته است .بنابراین در قسمت بعدي نتایج
مي توان به رعایت استاندارد ،خدمات پس از فروش و دید مناسب نسبت به كاالي داخلي هم اشاره كرد،
4

5

ضمن این كه تاكراي ( )2020و گاراگونيس ( )2019در تحقيقات جداگانه اي بر این موضوع تاكيد
داشتند.
با این اوصاف ،نمونه اي از محصوالت ،كاالهاي ورزشي هستند كه اغلب نامحسوس و ذهني
هستند(مانند مسابقات ورزشي) و در ميان آن ها تنها شواهد فيزیکي كه كاالهاي ورزشي را نيز شامل
مي شود ملموس اند .كاالهاي ورزشي به ویژه پوشاک و كفش ورزشي تنوع زیادي در توليدات خارجي و
داخلي دارند و برندهاي معروفي را در بر مي گيرد .توسعه و رونق بازاریابي بين المللي فرصت ها و چالش
هایي را از منظر مشتریان و خریداران به وجود آورده كه آن ها را با مجموعه اي از كاالها و برندهاي
هاي داخلي و خارجي رو به رو كرده است ،در نتيجه مخاطب خاص معموالً ورزشکاراني هستند با انتخاب
هاي متنوع ،كه تصميم و رفتار خریداران را تحت تأثير قرار مي دهد .آگاهي از ميزان خرید و مصرف
محصوالت كاالهاي ورزشي براي شركت ها و بنگاه هاي داخلي در رقابت با شركت هاي بين المللي،
بسيار حياتي و ضروري است ،بنابراین از اهميت بيشتري برخوردار است(آنت ,سجادي & ,خبيري,
.)1392

1 . Qualitative research
2 . Exploratory nature
3 . Semi-structured interview
4 . Thackeray
5 . Gkaragkounis
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گرایش به سمت كاالها و نشان هاي جهاني در كشورهاي درحال توسعه یک واقعيت است و ایران نيز از
این قاعده مستثني نيست .بنابراین محصوالت و كاالهاي داخلي در كشورهایي همچون ایران باید قادر
باشند به طور مؤثر با كاالهاي وارداتي رقابت كنند ،این موضوع در زمينه كاالهاي ورزشي ،كه باتوجه به
فعاليت هاي بازاریابي گسترده و عرصه بين المللي وسيع ورزشي ،پررنگ تر از محصوالت دیگر مطرح
هستند ،احتماالً با اهميت بيشتري نمود مي یابد.
انجام این تحقيق و مشخص شدن شاخص هاي موثر در ترغيب ورزشکاران به خرید كاالهاي ورزشي
ایراني مي تواند اطالعات بسيار ارزشمندي را در اختيار دولتمردان جمهوري اسالمي ایران ،وزارت ورزش
و جوانان ،وزارت آموزش و پرورش ،توليد كنندگان وسایل ورزشي ،پژوهشگران و متخصصين امر ورزش و
تربيت بدني قرار دهد.
لذا با توجه به موارد فوق ،مسئلة اصلي پژوهش ،ضمن تحليل تمایل یا عدم تمایل ورزشکاران به خرید
كاالي ایراني ،تشویق ورزشکاران نسبت به خرید كاالهاي ورزشي توليد داخل بود .بنابراین محققان تالش
كرده اند با استفاد ه از روش نظریه داده بنياد(گراندد تئوري) مدلي طراحي كنند تا بتوانند ورزشکاران را
به خرید كاالهاي ورزشي ایراني تشویق و ترغيب نمایند .با این اوصاف ،بنا به ضرورت و اهميت موضوع
حمایت از توليدكنندگان داخل كشور ،محققان در این پژوهش به دنبال پاسخگویي به این سؤاالت مي
باشند كه در ترغيب ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي ایراني چه عواملي نقش دارند؟ و براي عمومي
كردن خرید كاالي ورزشي توليد داخل در بين ورزشکاران چه باید كرد و مدل مطلوب پيشنهادي
چيست؟
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش این تحقيق ،از نوع تحقيقات كيفي بود .با توجه به هدف تحقيق و ماهيت اكتشافي
موضوع ،الگوي این پژوهش با استفاده از نظریه داده بنياد 1ارائه شد .جامعه آماري پژوهش را تمامي
ورزشکاران شاخص و نخبه استان اردبيل(شهرهاي استان) تشکيل دادند و نمونه آماري این پژوهش نيز
جهت هدفمندسازي تحقيق ،از بين ورزشکاران نخبه و شاخصي كه داراي حداقل  18سال سن و  8سال
سابقه ورزشي داشته و یک بار به اردوي تيم هاي ملي در رشته خود دعوت شده بودند ،انتخاب شدند .در
این پژوهش ،از روش نمونه گيري نظري و تکنيک گلوله برفي استفاده شد .در روش نمونه گيري نظري،
تعداد نمونة از قبل تعيين نمي شود و تا زماني كه الگو به مرحلة ساخت و اشباع نرسيده است ،نمونه
گيري تا آخر مصاحبه ها ادامه پيدا مي كند .همچنين روش نمونه گيري گلوله برفي ،بدین صورت بود
كه چنانچه شركت كنندگان افراد دیگري را مي شناختند كه سابقه حضور در تيم هاي ملي داشتند،
براي شركت در مطالعه معرفي مي كردند .نمونه گيري تا جایي ادامه یافت كه محققان به این نتيجه
رسيدند كه اطالعات جدید ،همان تکرار اطالعات قبلي است و دیگر اطالعات مفهومي جدیدي كه نياز به
كد جدید یا گسترش كدهاي موجود داشته باشد ،به دست نمي داد (جعفرلو & قرباني .)1396 ,روش
جمع آوري داده ها به صورت مصاحبه باز و نيمه ساختار یافته بود .در پژوهش حاضر از نظرات  22نفر
(ورزشکار) در قالب  22مصاحبه استفاده شد و زماني كه موضوع به حد اشباع نظري رسيد ،فرایند جمع
1 . Grounded Theory
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آوري داده ها به پایان رسيد .شایان ذكر است هرچند محقق یک راهنماي اوليه براي مصاحبه ها داشت،
براي دسترسي به اطالعات عميق تر ،مصاحبه ها به صورت نيمه ساختاریافته انجام گرفت .در این
پژوهش ،پژوهشگر به منظور ثبت اطالعات مورد نياز ،عالوه بر یادداشت رئوس مطالب ،با كسب اجازه از
افراد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه ها اقدام كرد .براي تحليل داده هاي حاصل از مطالعه برخاسته از
داده ها ،از الگوي پيشنهاد(كوربين و استراوس )2014 ،استفاده شد،كه این الگو شامل پنج بخش شرایط
علي ،شرایط زمينه اي ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و پيامدها مي شد(بجاني ,شهالیي ,كشکر& ,
غفوري.)1398 ,
براي تحليل تحقيقات كيفي در روش سيستماتيک نظریة داده بنياد ،محقق كار تحليل ها را با كدگذاري
باز شروع و با استفاده از آن ،داده ها را در كدهاي اصلي(انتخابي) شناسایي شده كدگذاري نموده است.
بعد از این مرحله ،از كدگذاري محوري استفاده شده است كه به واسطة آن ،محقق بر یکي از مقوله هاي
شناسایي شده در كدگذاري باز ،متمركز مي شود ،سپس به داده ها باز مي گردد و كدهاي اصلي دیگر را
در اطراف این مقولة محوري ،سازماندهي مي كند(احسان ,نظري ,حسنقلي پور & ,صمدي.)1395 ,
2
براي تعيين موثق بودن داده ها از دو روش بازكدگذاري 1توسط یک پژوهشگر دیگر و بازبيني اعضاء
استفاده شد(نوروزي ,احساني ,چيان & ,اميري . )1397 ,ده درصد از كلية صفحات كدگذاري هاي شده
در اختيار یک پژوهشگر دیگر(كه آگاهي بيشتري در خصوص كد گذاري داشتند) قرار گرفت .ضریب
اسکات كه نشان دهندة ميزان توافق كد گذاري در دو مرحله است ،براي مقوله هاي اصلي 82درصد است
كه نشان داد این كد گذاري ها داراي ثبات و درجه توافق مطلوبي بود .ضمن این كه براي تعيين تأیيد
پذیري از روش بازبيني اعضاء استفاده گردید .كدگذاري ها و مدل نهایي در اختيار سه نفر از مصاحبه
شوندگان(ورزشکاران) قرار گرفت و آن ها نظرهاي خود را اعمال و در نهایت مدل كلي تحقيق را تأیيد
كردند.
یافته های تحقیق
نتایج تحليل داده هاي كيفي حاصل از مصاحبه ها ،با استفاده از سه روش كدگذاري باز ،كدگذاري
محوري و كدگذاري انتخابي و با ارائه مدل پارادایمي براي ترغيب ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي
ایراني با  25مقولة اصلي و  54مقولة فرعي درقالب ابعاد ششگانه شامل موجبات علي(پنج مقوله) ،پدیدة
اصلي(یک مقوله) ،راهبرد(شش مقوله) ،ویژگي هاي زمينه اي(پنج مقوله) ،شرایط مداخله گر(پنج مقوله)
و پيامد(سه مقوله) به شرح جدول  1نشان داده مي شود.

1. re-coding
2.member checking
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جدول -1کدهای ثانویه و مفاهیم
کد های اولیه(عوامل علی)

کد های محوری

برتري كاالهاي داخلي ،نقش كيفيت درخرید كاالها

برتري

ارزش گذاري به كاالي ایراني ،احترام و افتخار به كاالي ایراني،
احترام و ارزش به سالیق ورزشکاران ،ارزش گذاري به كاالهاي
وطني ،دوام و كاركرد بهتر كاالي ایراني

ارزشمندي

اعتماد و اطمينان به توليدات داخل ،تمایل به خرید با ذهنيت
مثبت ،واكنش مثبت خریداران قبلي ،ایجاد جو مثبت در بازار

ذهنيت مثبت

تبليغات كاالهاي ایراني توسط دولت

تبليغ كاال

تجربيات شخصي خریداران كاالي داخلي

تبليغات ورزشکاران

نقش اینترنت در خرید كاالها ،تاثير تبليغات در رسانه ها

تبليغ اینترنتي و رسانه اي

وجود شرایط تحریمي در كشور

بي اثر كردن تحریم ها

جلوگيري از قاچاق كاالي ورزشي خارجي

مبارزه با قاچاق

كنترل توليد كنندگان توسط دولت ،ایجاد راهبرد مناسب توسط
دولت ،ایجاد انگيزش توسط دولت در ورزشکاران ،نظارت بر كاال
و خدمات پس از فروش ،اقدام و تصميم گيري به موقع مدیران
ورزشي ،تعامل نهادهاي دولتي و سازمان هاي ورزشي

سياست هاي مناسب

کدهای انتخابی

سرآمد و كيفيت
كاال

تبليغات مثبت
رسانه و ورزشکاران

اتخاذ رویه و
سياست مناسب
دولت

نياز سنجي توليد كنندگان ،فناوري به روز دستگاههاي توليد
كاالهاي ورزشي ،بسته بندي شيک كاالها ،توليد یکنواخت
وسایل ورزشي ایراني

فناوري قوي

تعامل دانشگاه و بازار ،نقش كاركان شركت در توليدات داخلي،
رابطه افراد متخصص با خرید كاالي ایراني ،رابطه رضایت مندي
كاركنان كيفيت كاال ،سر و سامان دادن به وضع شركت ها،
رابطه شایسته ساالري در شركت و خرید كاال

رابطه خوب

وجود فرهنگ چشم و هم چشمي

فرهنگ قوي در بين ورزشکاران

رابطه اعتماد و ميهن پرستي

اعتماد ورزشکاران

هنجارها و

شيک پوشي با توليدات داخلي

اهميت به(مد) مدل

ارزش هاي مثبت

توجه به منفعت كشور ،برتري منفعت گروهي بر فردي

ترجيح منافع گروهي بر فردي

112

تدوین مدل معادالت ساختاری رابطه علی اتحاد استراتژیک ،انعطاف پذیری منابع انسانی و منابع تعارض سازمانی با
مزیتهای رقابتی در صنعت تولیدات ورزشی

ادامه جدول -1کدهای ثانویه و مفاهیم
کد های اولیه(عوامل علی)

کد های محوری

رابطه وطن پرستي با منزلت اجتماعي ،نگاه ویژه به برند ایراني

منزلت ورزشکاران

شناخت ورزشکاران از كاالي ورزشي ایراني ،آگاهي از كاالي
ایراني
شناخت شركت ها و ورزشکاران

شناخت ورزشکاران

تعمير پذیري كاالهاي ایراني ،تعویض یا پس دادن كاالها،
تضمين و گارانتي كاالها

تضمين كاال

نقش قيمت در خرید كاالهاي ورزشي ،دسترسي سریع به كاالي
ورزشي ایراني

دسترسي آسان و قيمت مطلوب

کد های اولیه(عوامل مداخله گر)

کد های محوری

عدم توافق بر یک استراتژي واحد در دولت ،عدم ثبات قيمت ها
و خط مشي در برنامه دولت ،نبود وجود افراد متخصص و
كارآمد  ،فضاي متشنج اقتصادي كشور

نبود یک برنامه مدون

عدم حمایت دولت از شركت هاي ورزشي ،حمایت دولت از
شركت هاي بي كيفيت ،عدم نظارت دولت ،وجود تجربيات منفي
شركت ها

عدم حمایت مناسب و صحيح

اتالف نيروي كار و سرمایه ،عدم ارائه خدمات پس از فروش ،عدم
كارایي بهتر شركت ها ،ضعف در نگهداري نيروي انساني ،عدم
رعایت شایسته ساالري

بي برنامگي و ضعف در شركت
هاي داخلي

احساس بي مورد خطر در مسئوالن  ،وجود فساد در بدنه شركت
ها

وجود فساد اداري در شركت ها

دید منفي ورزشکاران ،نگاه منفي ورزشکاران به بخشنامه هاي
دولت ،ذهنيت منفي نسبت به تاثير كم تبليغات دولتي ،فضاي
بي اعتمادي بين دولت و ورزشکاران ،دید منفي ورزشکاران به
مدیران ،عدم باور و اعتماد ورزشکاران به توليدات داخلي

ذهنيت و باور غلط ورزشکاران

ضعف فرهنگ صبر و پایداري در ورزشکاران

بي تابي و بي قراري در ورزشکاران

عدم وجود همبستگي و اتحاد در ورزشکاران

ضعف همبستگي ورزشکاران

نقش تحریم در عدم دسترسي به فناوري به روز

تحریم هاي اقتصادي بر عليه ایران

کدهای انتخابی

ضمانت و قيمت
مناسب

کدهای انتخابی

عدم حمایت دولت

نبود برنامه و
وجود فساد اداري

ذهنيت منفي
ورزشکاران

فشار اقتصادي
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ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي ،اهميت دادن صرف منفعت
به شركت

فرهنگ ترجيح منافع فردي بر
گروهي

عدم ارائه گزارش شفاف شركت ها ،نامناسب بودن فضاي كسب و
كار در كشور ،موانع اقتصادي در سر راه شركت ها ،وجود ضعف
در مراكز آموزشي

نامناسب بودن فضاي كسب و كار

داشتن فرهنگ غلط ،فرار از تالش و كار

فرهنگ تنبلي و تن پروري

کد های اولیه(عوامل زمینه ای )

کد های محوری

کد های انتخابی

خرید از طریق اینترنت ،نقش اینترنت در خرید ،رونق خرید
اینترنتي

خرید اینترنتي

راه هاي مناسب
خرید

روش هاي اطالعاتي در خرید

روش خرید

رقابت ورزشي سالم در كشور

فضاي رقابتي سالم

برگزاري مسابقات ورزشي

برگزاري مسابقات ورزشي

نقش كيفيت در خرید كاال

اهميت كيفيت كاال بر ورزشکاران

نقش قيمت در خرید

قيمت مناسب كاال براي
ورزشکاران

فرهنگ غلط

فضاي رقابتي و
مسابقات
ورزشي سالم
قيمت و كيفيت
مناسب

ادامه جدول -1کدهای ثانویه و مفاهیم
کد های اولیه(عوامل زمینه ای)

کد های محوری

کدهای انتخابی

نقش كشور توليد كننده

تاثير نام كشور توليد كننده(ایران)

مسئوليت پذیري و عملگرایي در مسئولين

صداقت و عمل گرایي در مسئولين

احساس مسئوليت
و عملگرایي
مسئولين شركت
ها

تاثير تبليغات صحيح ،تبليغات دهان به دهان ورزشکاران ،نقش
صداو سيما در تبليغات

تاثير تبليغات بر افکار ورزشکاران

تبليغات مثبت

کد های اولیه(عوامل راهبردی)

کد های محوری

کدهای انتخابی

دسترسي سریع به كاالي ورزشي ایراني ،توجه بيشتر به كاالي
ورزشي ایراني ،ارزشمندي كاالي ورزشي ایراني ،توجه به ارزش
ظاهري و بسته بندي كاالي ورزشي ،بهبود توليد كاالهاي
ورزشي ،قيمت مطلوب كاالها ،توجه به ارزش توليد كاالي
ورزشي ،استاندارد سازي كاالي ورزشي ایراني
باال بردن كيفيت كاالها ،تعهد به كيفيت كاالي ورزشي ،نظارت
بر كيفيت كاالها توسط كارشناسان ورزش ،تعامل دانشگاه با
توليد كنندگان كاالي ورزشي باكيفيت ،توجه به قصد خرید
ورزشکار ،توجه مدیران عالي كشور به كيفيت كاالهاي ورزشي
آگاه سازي ورزشکاران نسبت به كاالي ورزشي ایراني ،اطالع
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بهبود ارزشمندي كاالي هاي
ورزشي

باال بردن كيفيت
توليدات ورزشي
ارتقاي كيفيت كاال

تبليغ كاالهاي ایراني
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مزیتهای رقابتی در صنعت تولیدات ورزشی
رساني نسبت به كاالي ورزشي ایراني
نقش صداقت در تبليغ ،حس وطن پرستي نسبت به كاالي
وطني ،تاثير داشتن نظرات و بيانات شخصيت هاي دولتي،
تشویق توليدكنندگان به توليد كاالي خوب ایراني ،باور پذیري و
اعتماد به كاالي ایراني

تبليغات و فرهنگ
استفاده از كاالي
ایراني
فرهنگ سازي و تبليغ

جلوگيري از فعاليت توليد كنندگان كاالي بي كيفيت،
جلوگيري از قاچاق كاالي ورزشي ،بهبود صنعت ورزش كشور

بهبود فضاي كسب و كار

رواج خصوصي سازي در بهبود توليد كاالي ورزشي ایراني،
رقابتي كردن و سالم نگه داشتن فضاي بازار ورزشي

برون سپاري و ایجاد فضاي سالم
در شركت هاي توليدي

احداث كارخانه هاي كارآمد در كشور ،حمایت از سرمایه گذاري
كارخانه هاي توليد ورزشي

حمایت از سرمایه گذاري ورزشي

داشتن چشم انداز و انضباط كاري در شركت ها ،استفاده از
كاركنان ماهر ،توجه به ارزش افزوده شركت هاي داخلي،
مدیریت خوب شركت ها ،حمایت مالياتي از شركت هاي داخلي

حمایت ،ساماندهي و بهسازي
شركت ها

اهدا تندیس و آرم "با حمایت از كاالي ایراني" در مسابقات

اهدا لوح یادبود در مسابقات

رونق ورزش هاي همگاني ،برگزاري مسابقات ورزشي

توجه به برنامه هاي ورزشي

اجراي منظم
مسابقات ورزشي
در سطح كشور

خرید كاالي ورزشي از طریق اینترنت

رونق فروش اینترنتي

تشویق ورزشکاران
به خرید اینترنتي

کد های اولیه(پیامد)

کد های محوری

کدهای انتخابی

توجه به اقتصاد مقاومتي در كشور

اقتصاد مقاوم در صنعت ورزش

بي اثر كردن
تحریم هاي
اقتصادي

توسعه كار و سرمایه ایراني ،توسعه درآمد و رشد اقتصادي در
كشور

توسعه و رشد اقتصادي

رونق توليدات
ورزشي داخلي

بهبود وضعيت
توليدي شركت
هاي ورزشي كشور

حمایت و
ساماندهي از
شركت هاي
توليدي ورزشي
كشور

ادامه جدول -1کدهای ثانویه و مفاهیم
کد های اولیه(عوامل پیامد)

کد های محوری

کدهای انتخابی

رشد و توسعه اتحاد ملي در بين ورزشکاران

همبستگي و اتحاد در ورزشکاران

ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان ،رونق کسب و کار در

رقابت سالم در بين ورزشکاران

بهبود رقابت
پذیري و
همبستگي

کد های اولیه(پدیده)

کد های محوری

کدهای انتخابی

اولویت دادن به كاالي ورزشي ایراني ،مرغوبيت كاالي ایراني،
كاالي ایراني بهتر از كاالي خارجي،

مرغوبيت كاالي ایراني

ترجيح و خرید
كاالي ایراني

صنعت ورزش

اولویت كاالي ایراني
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بعد از كدگذاري و طبقه بندي داده ها با تکيه بر نظریه داده بنياد و با استفاده ازكدگذاري در سه مرحله
كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي به تحليل داده هاي برآمده از مصاحبه ها پرداخته
شد .و نهایتا  25كد اصلي(انتخابي) از داده هاي موجود به دست آمدند ،و در قالب مدل معروف
پيشنهادي ) (Corbin & Strauss, 2014نظریه داده بنياد تحت مقوله هاي شرایط علي ،عوامل
مداخله گر ،زمينه(بستر) ،راهبردها ،پيامدها و پدیده قرار گرفتند ،و بعد از این مرحله مقوله هاي اصلي و
انتخابي نمایان و در نهایت مدل نهایي تحقيق ترسيم شد(شکل.)1

شکل -1مدل نهایي پژوهش براساس رویکرد سيستماتيک كوربين و استراوس()2014

بحث ونتیجه گیری
بررسي و تحليل كيفي كه در فرایند انتخاب و خرید كاالي ورزشي ایراني توسط ورزشکاران تأثيرگذار
هستند و در نهایت ،ترجيح وي را براي خرید كاالي ورزشي داخلي در قياس با نمونه هاي مشابه خارجي
رقم مي زنند ،مهم و ضروري هستند .در همين رابطه ،پژوهش حاضر تأثير برخي از عوامل مؤثر بر تمایل
مصرف كننده و ورزشکاران به خرید و مصرف كاالهاي ایراني را بررسي كرده است .در این تحقيق ضمن
تحليل چرایي تمایل یا عدم تمایل كم ورزشکاران به خرید كاالهاي ورزشي داخلي مدلي ارائه شد تا بتوان
ورزشکاران را به خر ید كاالهاي ورزشي ایراني ترغيب كرد .براي دستيابي به این هدف ،از روش تحقيق
اكتشافي و نظریه برخاسته از داده ها براي توسعة مدل استفاده شد و بر همين اساس مدل مفهومي
پژوهش توسعه یافت.
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نظریه ترغيب ورزشکاران استان اردبيل به خرید كاالي توليد داخل با رویکرد نظریه داده بنياد بيان مي
كند كه ورزشکاران و قهرمانان شاخص به دالیل متعددي از جمله؛ سرآمد و كيفيت كاالي ورزشي ایراني،
تبليغات مثبت رسانه ها و ورزشکاران ،اتخاذ رویه و سياست مناسب توسط دولت ،هنجارها و ارزش هاي
مثبت در بين ورزشکاران ،ضمانت و قيمت مناسب كاالي ورزشي ایراني ،خرید و استفاده از كاالهاي
وزشي توليد داخل را به جاي توليدات خارجي ترجيح مي دهند به طوري كه اكثر مصاحبه شوندگان بر
این موضوع اذعان داشتند و با تحقيقات مربوط به (اردكاني و دیگران( ،)1398 ،بخشي زاده برج &
داورزني (Otika et al., 2019) ،)1398 ,و ) (Prince, 2020همسو و مطابقت دارد.
راهبردها(استراتژي) بيانگر رفتارها ،فعاليت ها و تعامالت هدف داري هستند كه در پاسخ به مقوله
محوري و تحت تاءثير شرایط مداخله گر و بر اساس بستر(زمينه) به عنوان عوامل راهبردي در ترغيب
ورزشکاران به خرید كاالهاي ورزشي توليد ساخت داخل موثر واقع شده اند .كه در كد گذاري انتخابي به
عنوان مقوله هاي اصلي مطرح شدند ،و در واقع ستون اصلي مدل ترسيمي به حساب مي آید و نفش
كليدي و مهم را ایفاء مي كند .بر اساس این نظریه ،در راستاي مواجهه با تشویق و ترغيب ورزشکاران به
خرید كاالهاي ورزشي توليد ایراني به جاي كاالهاي ورزشي توليد خارج ،باید از راهبردهایي مانند؛ باال
بردن كيفيت توليدات ورزشي ،تبليغات و فرهنگ استفاده از كاالي ورزشي ایراني ،بهبود وضعيت توليدي
شركت هاي ورزشي كشور ،حمایت و ساماندهي از شركت هاي توليدي ورزشي كشور ،اجراي منظم
مسابقات ورزشي درسطح كشور ،تشویق ورزشکاران به خرید اینترنتي استفاده كرد ،به طوري كه تمام
محققين و پژوهشگران داخلي و خارجي بر توليد كاالي با كيفيت داخلي تاكيد فراوان دارند و عنوان مي
كنند با ساخت كاالي توليد با كيفيت راهبردهای ي ایجاد مي شود كه روند رو به رشدي بوجود آید ،همان
گونه كه (شارما ،شيمپ و شين( ، )1994 ،گکارا گونيس( ، )2019 ،احسان و دیگران( ،)1395 ،حدیدي
و دیگران( ،)1395 ،اردكاني و دیگران )1398 ،در پژوهش مشابه و جداگانه اي به ارتقاء كيفيت كاالي
ساخت داخل اشاره كرده اند ،و این مورد همسو و مطابق با این نتيجه هستند.
در روند اجراي راهبرد هاي ترغيب ورزشکاران به خرید كاالهاي ورزشي ایراني ،عوامل و متغيرهایي وجود
دارند كه مانع اجراي موفق راهبردهاي مذكور مي شوند و به عنوان عوامل مداخله گر در ترغيب
ورزشکاران به هنگام خرید محسوب مي شوند؛ عدم حمایت و برنامه منجسم از سوي دولت ،نبود برنامه
و وجود فساد اداري در شركت هاي داخلي ،دید و ذهنيت منفي ورزشکاران به شركت هاي داخلي ،فشار
اقتصادي بر دولت و شر كت ها و وجود فرهنگ هاي غلط در فضاي كسب وكار كه به طور كلي این مقوله
ها به عنوان عوامل مخل و مخرب عمل مي كنند ،طوري كه (فرناندز-فرین و باند-ویلال( ،)2013 ،شارما و
دیگران( ،)1994،آكدوگان و همکاران ))2012 ،كاماچو و دیگران( ، )2020 ،بخشي زاده برج & داورزني,
( ،)1398احسان و دیگران )1395 ،در تحقيقات جداگانه و مشابهي به نوعي به آن ها اشاره داشته اند و
با این موضوع هم سو و مطابقت دارند.
در قسمت بعدي كه در طراحي مدل ،تدوین و به آن ها اشاره شده عوامل زمينه اي موثر در ترغيب
ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي توليد داخل مي باشد كه مقوله هاي اصلي مانند؛ وجود راه هاي
مناسب خرید ورزشکا ران ،فضاي رقابتي و مسابقات ورزشي سالم ،قيمت و كيفيت مناسب كاالي ورزشي،
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احساس مسئوليت و عملگرایي مسئولين شركت ها و تبليغات مثبت كاالي ورزشي ایراني كه هر كدام از
آن ها قابل بحث و بررسي است .وجود موءلفه هاي هم چون خرید اینترنتي ورزشکاران و روش خرید
ورزشکاران راه هاي مناسب خرید ورزشکاران را توجيه مي كند ،چرا كه اگر ورزشکاران در زمان خرید
دسترسي آسان و هرچه بهتر به خرید داشته باشند ،زمينه را براي خرید كاالهاي ورزشي وطني آماده مي
كند .یکي دیگر از راه هاي خرید ورزشکاران از طریق اینترنت و شبکه هاي اجتماعي است و موضوعي كه
از دل داده هاي مصاحبه شوندگان بوجود آمده است .فضاي رقابتي سالم و برگزاري مسابقات ورزشي از
دیگر مو،لفه اي مربوط به مقوله اصلي برگزاي مسابقات ورزشي است كه در ميادین مختلف ورزشي زمينه
را براي جوانان و ورزشکاران جهت ترغيب خرید كاالهاي ورزشي ایراني فراهم كند .احساس مسئوليت و
عملگرایي مسئولين شركت ها یکي دیگر از مقوله هاي اصلي در این حيطه جمع بندي شده كه موءلفه
هاي جزئي مانند تاثير نام كشور توليد كننده(ایران) ،صداقت و عمل گرایي در مسئولين در این بخش
قرار گرفته است و بيانگر آن است اگر قصد ورزشکاران خرید كاالي هاي ورزشي ایراني عامل و بستري
جهت هدایت و خرید آنان را فراهم مي سازد شعاري است كه مسئولين از سال ها قبل سر داده اند و بنا
به اعتمادي كه نسبت حرف شان دارند اقدام مي كنند .این نتيجه با نتایج تحقيقات (حدیدي و دیگران،
( ،)1395اردكاني و دیگران( ،)1398 ،لي و چان)2017 ،و (ثاكري )2020 ،مطابقت و همخواني دارد.
نکته اي كه نباید فراموش كرد این است كه به طور كلي قيمت مناسب همراه با كيفيت كاالي ورزشي
یک بستري مناسب جهت خرید ورزشکاران به خرید كاالهاي ورزشي ایراني فراهم مي كند.
بر اساس نتایج تحقيق در صورتي كه راهبرد ترغيب ورزشکاران به خرید كاالي ورزشي ساخت داخل
موثر واقع شود این راهبردها مي تواند پيامدهاي را به دنبال داشته باشند؛ اوال هميشه یک بستر خوب
پيامد مطلوب ي را به بار مي آورد ثانيا رفع موانع موجود باعث مي شود ما هميشه روند رو به رشدي را
شاهد باشيم .بر اساس دسته بندي هاي انجام گرفته در صورت توسعه مدل ترغيب ورزشکاران -ما شاهد
توسعه رونق توليدات ورزشي داخلي در كشور ،بهبود رقابت پذیري و همبستگي در بين ورزشکاران و بي
اثر كردن تحریم هاي اقتصادي خواهيم بود ،همچنين الزم به ذكر است كه این بخش با نتایج
تحقيقات(حدیدي و دیگران(،)1395 ،هنگر و همکاران)2017 ،و (زالگا)2019 ،همسو مي باشد .همان
گونه كه تمامي مصاحبه شوندگان و ورزشکاران بر این موضوع اذعان داشتند و از همه مهم تر نتایج این
پژوهش گویا و تایيد مطالب فوق مي باشد.
به طور كلي با توجه به عوامل علي ،مداخله گر و زمينه اي و در قالب یک الگوي كيفي مي توان نتيجه
گرفت كه بر خالف ميل باطني ما ،گرایش به سمت مصرف كاالهاي خارجي در كشور ما وجود دارد و
عوارض و آثار سوء آن در تمام ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است .متأسفانه
توليدكنندگان داخلي بدون توجه به تحقيقات در بازار و با فشار بر سيستم همچنان به توليد ادامه مي
دهند و آن چه را كه خود مي خواهند انتخاب مي كنند ،درحالي كه در تجارت امروز به خصوص در مورد
كاالهاي ورزشي كه تغييرات و تحوالت سریع تکنولوژي و فناوري در دنياي مدرن ورزش رقابت زیادي
وجود دارد ،با توجه به دو سویه بودن رابطه بين نيازهاي مشتري و بازار ،باید واحدهاي توليدكننده با
استفاده از سيستم كششي پس از بررسي سليقه و خواست مصرف كنندگان ،محصوالت را توليد و عرضه
كنند .با این اوصاف نتایج این تحقيق نشان داد كه با اتخاذ یک رویه وسياست كلي و با ارتقاء كيفيت
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كاالهاي ورزشي توليد داخل مي توان ورزشکاران را به خرید كاالهاي ورزشي ساخت داخل ترغيب نمود و
با ایجاد راهبرد مناسب در كشور رونق توليدات ورزشي را افزایش ،تحریم هاي اقتصادي عليه كشور را بي
اثر و همبستگي ملي را افزایش داد و در نهایت پدیده اي با عنوان ترجيح و خرید كاالي ورزشي داخلي به
جاي كاالي ورزشي خارجي توسط ورزشکاران رخ خواهد داد.
لذا با توجه به مدل توسعه یافتة این پژوهش ،به منظور ترغيب ورزشکاران به استفاده از كاالي ورزشي
ایراني ،پيشنهاد مي شود؛ مواردي همچون مبارزه با قاچاق كاالي ورزشي ،ارتقاي سطح كيفيت كاالهاي
ایراني ،تبليغات كاالهاي ورزشي توليد داخل ،بهبود فضاي كسب و كار در كشور ،ترویج فروش اینترنتي
كاالهاي ورزشي داخلي ،فرهنگ سازي و تبليغ مصرف كاالهاي ورزشي داخلي در دستور كار قرار گيرد ،و
همچنين پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي از روش آميخته(كمي و كيفي) استفاده و نتایج این تحقيق
در اختيار متوليان ،مدیران و دست اندركاران ورزشي قرار گيرد.
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