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Abstract 
The purpose of this study was to design a strategic innovation model in sports businesses 

using the grounded theory. The research method was analytical, and qualitative 

methodology was used for this purpose. Participants in the study were 16 people including 

professors of sports management and sports managers of organizations. In the qualitative 

part, the sampling strategy was targeted with maximum diversity or heterogeneity. 

Interview content and coding were used to analyze the data. The research tool was open 

interview and the results were analyzed based on three stages of open, axial and selective 

coding. The findings showed that the presentation of innovative ideas, entrepreneurial 

policy and innovative opportunities as causal factors by considering contextual conditions 

such as innovative infrastructure, business model and plans and causal conditions 

including environmental, legal, economic and supportive factors affects strategic 

innovation. It seems that factors such as entrepreneurial policy along with the existence of 

innovative opportunities and therefore the ability to present innovative ideas, along with 

the existence of innovation infrastructure, the existence of an innovative culture in society, 

laws and other environmental factors can pave the way for the movement of sports 

businesses towards strategic innovation.  
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Extended Abstract 

Background and Purposes  
The sports industry is a competitive market in which initiative and innovation are 

considered important and necessary for its continued success (4). Because sport 

plays a major role in the global marketplace, the type of innovation in sport is also 

important for organizations, individuals and governments. Strategic innovation is 

a combination of innovation and strategy in the framework of strategic decisions 

and is one of the main ways through which small and medium-sized businesses 

can overcome these unfavorable business conditions for the growth and 

development of large business enterprises (1). The current problem in sports 

businesses is the lack of sufficient attention to innovation and innovative strategies 

in sports businesses. As a result, the purpose of this study is to develop a model 

of strategic innovation in sports businesses based on the grounded theory 

Therefore, in this study, we try to identify the causes affecting strategic innovation 

to better understand this phenomenon. 

 

Materials and Methods  
The method of this study was qualitative. The research strategy was data analysis 

of the Strauss-Corbin method. The statistical population included university 

professors and experts. Nonprobability sampling, with purposeful selection and 

with maximum variability or heterogeneity was used. Sampling continued until 

theoretical saturation was reached. The number of participants was 16. The 

duration of the interviews was 30-90 minutes and the interviews were recorded by 

a digital recorder. Prior to interviewing individuals for maximum participation of 

experts and professors, a letter with basic details of the study objectives and 

related questions was sent by E-mail to the participants. To analyze the interviews 

from an editorial approach, data-based theory of Glasser and Strauss, which is one 

of the approaches to data analysis in interviews was used (2). The first step in 

building a grounded theory is to do open coding. Open coding includes the number 

of primary codes that have been identified and categorized according to their 

implications (3). The concepts and categories obtained from the open coding stage 

are included in the coding pattern. The pattern of coding the relationships between 

categories such as describing causal conditions, contextual conditions, central 

categories, interventionist conditions, strategies, and consequences (2). Finally, 

the third stage or selective coding takes place, in which the final research model 

is formed and presented. 

Due to the novelty of the research and the possible limitations of the data, the 

triangulation approach was used. Triangulation refers to the process of using a 

variety of approaches and resources to gather information in research (5). Because 
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of the using triangulation method (using multiple resources including library 

resources, focus group and interviews with experts) in this study, various sources 

were used to collect information. 

 

Findings 
The causal factors of the strategic innovation model in sports businesses included 

3 concepts and 18 final codes, which were the presentation of innovative ideas, 

entrepreneurial policies and innovative opportunities. The intervening factors of 

the strategic innovation model in sports businesses included 6 concepts and 30 

final codes, which included environmental factors, legal factors, economic and 

financial factors, protection laws, innovation and entrepreneurship strategy, 

technology and information technology. The results related to the innovation 

strategies included 5 concepts and 18 final codes, which included entrepreneurial 

strategies, training courses, copyright, branding, financial policy and advocacy. 

The results related to the consequences of the strategic innovation including 4 

concepts and 22 final codes were identified. These concepts include the use of 

skilled and capable manpower, expanding interaction and collaboration between 

academia and industry, the growth of new business jobs and sports and economic 

development.  According to the model, the central category includes strategic 

innovation in sports businesses that causal, contextual and mediating factors have 

influenced this concept, which ultimately strategies to influence strategic 

innovation can be proposed and thus the effectiveness of these strategies can lead 

to consequences and changes in the use of manpower, institutional synergy and 

the growth of new  sports jobs. In fact, strategies refer to the interactions and 

actions that actors take in response to circumstances (causal, contextual, and 

interventions). Entrepreneurial strategies were one of the strategies that were 

identified. By studying and reviewing, the necessary strategies can be identified 

and steps can be taken according to these strategies. In this regard, the policies of 

the businesses can be identified and according to these policies and goals, steps 

have been taken to develop the sports business, and the necessary ideas have been 

identified as well as the necessary contexts have been regarded to take advantage 

of these ideas. 

 

Conclusion  
Factors such as entrepreneurial policy along with the existence of innovative 

opportunities and therefore the ability to present innovative ideas, with the 

existence of innovation infrastructure, and the existence of innovative culture in 

society, laws and other environmental factors can pave the way for sports 

businesses to develop. The consequences of such an approach will be the 
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development of innovative businesses, the creation of innovative businesses, the 

launch of sports startups, and ultimately the creation of sustainable development.  
According to the interviews with entrepreneurs and faculty members, the results 

of this study include components of the macro and micro levels that can be used 

by sports entrepreneurs as well as managers and organizational politicians in the 

sports industry.   
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 مقالة پژوهشی

براساس   ورزشی وکارهایکسب استراتژیک در  نوآوریطراحی الگوی 

 1بنیادرویکرد داده

 3زاده، زینب مندعلی 2زاده، اسفندیار خسروی1محمدیشیرین آقا

 

 بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران  گروه تربیت .  1

 مسئول(   ۀ)نویسند  علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران  ۀدانشیار مدیریت ورزشی، دانشکد.  2

 علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران   دۀ استادیار مدیریت ورزشی، دانشک.  3

 
 24/12/1399تاریخ پذیرش:                          10/09/1399تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 

 ادیبن داده  هیبا استفاده از نظر  ورزشی  وکارهایکسب  در   استراتژیک  نوآوری  الگوی  ی طراح  ، هدف این پژوهش 

، استفاده پژوهششناسی کیفی استفاده شد. استراتژی  منظور از روشتحلیلی بود که بدین  پژوهش، روش  .  بود

استادان مدیریت ورزشی و مدیران  از  نفر    16  پژوهش کنندگان در  ها بود. مشارکتاز نظریه برخاسته از داده 

بود.  تنوع یا ناهمگونی    بیشترینبا   هدفمند و   ، گیری در بخش کیفیاستراتژی نمونه  بودند.  هاورزشی سازمان

باز   ة مصاحب   پژوهش ابزار  ها و کدگذاری استفاده شد.  ها از تحلیل محتوای مصاحبهداده  حلیلت  ه و تجزیبرای  

های ارائه ایدهکه نشان داد   ها یافته برمبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد.    نتایج  بود و 

ای از قبیل عوامل عّلی با درنظرگرفتن شرایط زمینه   عنوان به های نوآورانه  کارآفرینانه و فرصت   مشی خط نوآورانه،  

الگو و طرحزیرساخت  از  وکار کسب های  های نوآورانه،  مله عوامل محیطی، قانونی، اقتصادی و ج و شرایط عّلی 

کنار    مشیخطعواملی مانند    رسد میبه نظر  .  هستند استراتژیک اثرگذار    نوآوری بر    ، حمایتی کارآفرینانه در 

های نوآوری،  های نوآورانه، در کنار وجود زیرساختهای نوآورانه و درنتیجه توانایی در ارائه ایده وجود فرصت 

  وکارهای کسبد زمینه را برای حرکت  نتوانمی در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی    نوآورانهوجود فرهنگ  

 د. نکن نوآوری استراتژیک فراهم سمتورزشی به
 

 ورزشی.   وکارهای کسب استراتژیک،   نوآوری ،  بنیادداده ة  نظری  : کلیدی   واژگان
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 مقدمه 
مهم و ضروری ،  آنموفقیت مداوم    دلیلبه   نوآوریصنعت ورزش، بازاری رقابتی است که در آن ابتکار و  

،  کندمیدر بازار جهانی ایفا    ایعمدهکه ورزش نقش  (. ازآنجا91  ،7201  ،1و وانگ  وان)  شودتلقی می

افراد و  ها سازماندر ورزش نیز برای    نوآورینوع    وکارهایکسب  یفضا  در  دارد.  اهمیت هاحکومت، 

تلقی    نوآوری  ،ورزشی فرایند  بلکه  شودنمیتنها یك  ن  یاجزا از   ایمجموعه،  است که   ی ازهاینوآور 

 رد یگیمرب  درنیز  را    شناختیتیجمع  بیترک صنعت و بازار و  رییتغ  د،یتول  هروی  یازهاین  طی،یپایدار مح

ازجمله  وکارکسبدر    نوآوری  اهمیت  (. 235،  2006،  2تان) و  ورزشیوکارکسبها  دلیل  به  ،های 

در حال تغییر و   پیوستهها  وکارکسب  کشورها است.ها در اقتصاد  وکارکسبگستردگی و نقش مهم  

 روازاین  ؛تکامل هستند و این مهم، نیازمند تغییرات نوآورانه همگام با تغییرات فناورانه روز دنیاست

  در مقایسه با   ها و کسب مزیت رقابتی وکارکسبدوام و پایداری این    منظوربهها  وکارکسبدر    وآورین

تلقی  وکارکسب باارزش  لیندااوردیزوال)  شودمیهای رقیب  میرابت و مریگو  بربگال   ،3  ،2019،  87.) 

  شدهمطالعه  نوآوریبسته به نوع ورزش یا    هاآن  چراکه  ؛ای هستندمفاهیم پیچیده  نوآوریورزش و  

بنیادی یا    نوآوریدر ورزش را بسته به اینکه آیا    نوآوریممکن است کاربرد  امر  کنند. این  تغییر می

  نوآوری مراحل مختلفی در فرایند    تدریجی، اجتماعی یا فنی یا ترکیبی از هر دو باشد، پیچیده کند.

اجرایی    هایبرنامهد  ، تأمین بودجه و ایجاهااستراتژی ای  وجود دارد که نیازمند خالقیت ازجمله ارتق

 (. 102 ،2017، وانگوان و است )

ازتلفیق  4استراتژیك   نوآوری است  نوآوری  ی  راهبردی  تصمیمات  استراتژی، در چارچوب    نوآوری   .و 

بر    توانند می  های کوچك و متوسطوکارکسب  اصلی است که از طریق آن  هایراهاستراتژیك یکی از  

، الوال و ایلوریتجاری بزرگ غلبه کنند )  نهادهایاین شرایط نامساعد تجاری برای رشد و توسعه  

اوک  از  توجهیدرخور  نسبت    توسعهدرحالو    یافتهتوسعه کشورهای  (.  106  ،2017،  5سیمون 

به  کوچك و متوسط وکارهای کسب، هورارند. در اقتصادهای نوظد های کوچك و متوسط راوکارکسب

  نوآوری  تازگی بهبه  . کنندمیمك  ک  6از تولید ناخالص داخلیدرصد    40از کل اشتغال و    درصد   60
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 ،1202،  1بین عباس و مختار   ،است )الکرشی  توجه شدههای کوچك و متوسط  وکارکسب استراتژیك در  

  ها آنتجاری برای همسوکردن    راهکارهایبه توانایی توسعه و اصالح مفاهیم و  استراتژیك    نوآوری(.  25

بازار،   در  تغییر  )  هایسیستمو    هاصالحیت،  هاشرکتبا  دارد  اشاره  و  شمستجاری  وبر  ورونیتس،   ،

 هایایدهمستلزم تولید یا پذیرش خدمات، فرایندها، محصوالت و    نوآورییند  افر(.  2018،  2تسوکاتوس 

  استراتژیك موجود در نقشه    هایشکافکه شرکت    افتدمیزمانی اتفاق   استراتژیك   نوآوری.  تجدید اس

  نوآوری   درنتیجه  ؛را به حداقل برساند   هاییشکافچنین    گیردمیو تصمیم    کندمی صنعت را تعیین  

جدید    تواندمی  استراتژیك انبوه  بازارهای  و  )کونن  کند  برداریبهرهاز  هانسن  گریلیچ،  ،  3مدیسون ، 

2017، 63 .) 

  وکارکسبو به توانایی شرکت یا    از استراتژی سازمانی استها بخش بااهمیتی  وکارکسبنوآوری در  

(.  21 ، 2011، 4کاسیو) اشاره داردبرای ایجاد منابع جدید شامل محصوالت و خدمات جدید و موجود  

از  گسسته تمرکز دارد.    هاینوآوریایجاد    برسیستماتیك است که    نگر کلنگرش  ،  استراتژیك  نوآوری

شود که یك فرایند تکرارپذیر داشته باشد که تفاوت مشخصی را  زمانی استراتژیك می نوآوریطرفی،  

مشتریان،   به  ارزش  انتقال  ایجاد  کنندگانمصرفدر  بنگاه  و  شرکا  رابطه،    کند.،  این   نوآوری در 

حوزه  استراتژیك   ورزشی،  کاروکسبدر  ورزشیهاسازمانهای  می  ی  مبارزه  به  ماورای را  تا  طلبد 

که کمتر سایر رقبا  کار گیرند    بهو مسیری را   نگاه  ،ذهنی آن  هایمدلو    وکارکسب  ایجادشده مرزهای  

 (.  84 ، 2016، 5، ساکانی و کوالکاسکی ادرودیگر)  اندکردهاستفاده هاسازمانو 

  ها وکارکسبآن در    سازیپیادهاستراتژیك، تدوین الگو و چگونگی    نوآوریاندکی به بررسی    هایپژوهش

بسیار   های ورزشیوکارکسبدر    نوآوریگفت شکل    توانمی.  اندورزشی پرداخته   هایوکارکسب  ویژهبه

از   اصلی    زیرا  ؛ی دیگر است هاسازمانمتفاوت  به    ایگونهبهدر حوزۀ ورزش،    نوآوریتأکید  متفاوت 

 نوآوریافزایش تعداد اعضا و افزودن خدمات بیشتر دست به    برایهای ورزشی معطوف است که  سازمان

است که با ایجاد    آمده  دست  بهاز مشتریانی    نوآوری(. این  1993  ،6، اسلك و هینینگززنند )ثایبالتمی

ایفا می ایدۀ جدید نقش مهمی در سازمان زیادی    هاآن  چراکه  ؛ کنندهای ورزشی  عاطفی  وابستگی 
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و شه )فرانك  گاهی162  ،2003،  1دارند  متخصصان،    نوآوری  اوقات (.  یا  مشتریان  توسط  ورزش  در 

؛  (1995،  2است )نیوول و سوآن   شده  ایجاددر ورزش دارند،    هاآن دلیل سطح باالیی از مشارکتی که  به

های ها که معموالً از درون یك سازمان از طریق فعالیتورزشی با انواع دیگری از نوآوری  نوآورییعنی  

 (.381 ،2003اند، متفاوت است )فرانك و شه، تحقیق و توسعه ایجاد شده

راستا،   این  داوریجماعتتابع  در  و  الوانی  خانی،  موسی  طراحی  2017)  ،  به  پژوهشی  در  الگوی ( 

کارآفرینانه سازمانی،    هایقابلیتی شامل  شرایط علّ  . نتایج نشان دادپرداختنداستراتژیك    کارآفرینی

انسانی، وجود و تشخیص    کارآفرینانه  هایقابلیت  ای زمینهشرایط    . بود  کارآفرینی  های فرصتمنابع 

منابع، سبك مدیریت و رهبری بود. شرایط   تأمین  ، بودجه وسازمانی   فرهنگیندها،  اشامل ساختار و فر

اصلی شامل  و    شامل شرایط محیط خارجی  گرمداخله بود.    ریزیبرنامهمقوله  کارآفرینانه  راهبردی 

شامل   شامل    هافرصتاز    برداریبهرهراهبردها  پیامدها  درنهایت  و  بود  عملیاتی  برنامه    پیامدهای و 

شناسایی و ارائه »( در پژوهشی با عنوان  2017گرگابی و کیماسی )  شناسحق.  بوداجرایی و راهبردی  

استراتژیك در ساختار   نوآوری  شامل  ها مؤلفه این  بیان کردند    «استراتژیك  نوآوری  هایمؤلفه چارچوب  

نوآوری استراتژیك در روابط با مشتری و    نوآوریژیك در توسعه نیروی انسانی،  استرات  نوآوریسازمانی،  

برنامه و  برومنددالرستاقی  عظیمی  پژوهشنتایج  .  هستند  سازاستراتژیك طرح  و  (  2018)  ، رضوی 

  شش   ورزشی  هایوکارکسب  در  استراتژیك   کارآفرینی  استقرار  بر  تأثیرگذار  ایزمینه  عواملنشان داد  

  های سیاست  فرهنگی،  عوامل  آموزشی،  نظام   حقوقی،  و  قانونی  عوامل  دولت،  حمایتی   هایسیاست ۀ  مؤلف

 . بود  حاکمیتی عوامل و تجاری

 بر  استراتژیك  گیریجهت  تأثیر  پژوهشی با هدف بررسی(  2010)  3رویو، روزنبالت و هرتز الزارویز

 فعال بازار  گیریجهتکه    افتندیدر  ها انجام دادند. آن  ترکیه کشور  در بازار  در  عملکرد و  نوآوری  قابلیت

 عملکرد در کلیدی نقش هاقابلیت  ن ید و اندار  نوآوری  هایقابلیترابطه مثبت با    یفناور  گیریجهتو  

( در پژوهش خود بیان کردند  2018)  4، والدیمیروا، ون فوسن و ایوانگیسدروفر  ند.نکمی بازی  شرکت

ن فروش در که مدیران و مسئوال  است  وکارکسب  هایمدلمهم رقابتی در    هایمزیت یکی از    نوآوری

( در پژوهش خود به این نتیجه 2019ژو و همکاران )  باید توجه الزم به آن داشته باشند.   هاشرکت

الکرشی    .استیکی از عوامل مهم در تولید محصول جدید    نوآوری،  وکارکسب  هایمدلرسیدند که در  

 
1. Franke & Shah 

2. Newell & Swan 

3. Ruvio, Rosenblatt & Hertz-Lazarowiz 

4. Geissdoerfer, Vladimirova, Van Fossen & Evans  
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به    ها. آنها را بررسی کردند وکارکسباستراتژیك و عملکرد    نوآوری( ارتباط بین  2021)  همکارانو  

های کوچك و متوسط  وکارکسبمعناداری بر عملکرد   تأثیراستراتژیك    نوآوریاین نتیجه رسیدند که 

  هایی پژوهش  بارۀ در  متغیر میانجی در نظر گرفتند.   عنوانبه ساختاری را  نقش متغیر سرمایه  ها  . آندارد

اند  بودهمختلف    وکارهایکسبو ارتقای    وکارکسب در حوزه    هابیشتر آن باید گفت  است،  که انجام شده  

  وکارهایکسبدر این میان مسئله حاضر در  .  اند کردهرا بیان    وکارکسببر ارتقای  و عوامل اثرگذار  

ورزشی است. اقتصاد    وکارهایکسبفقدان توجه کافی به نوآوری و راهبردهای نوآورانه در  ورزشی،  

نوآورمحور    اصطالحبهو    بنیاندانشو پیشرفته،    یافتهتوسعه همانند کشورهای    توسعهدرحالکشورهای  

چندان   وکارها کسبها یا  درنتیجه نوآوری در بنگاه ؛  تمحور اسنیست و در حال گذر از اقتصاد عامل

نمیوجست  براساس  جو  راستا،  این  در  ملكشود.  )پژوهش  ن2019محمودی  استمرار (  مدت  یز 

-کسب نیافتناست که یکی از دالیل برای استمرار یافتهوکارهای ورزشی در طول زمان کاهش  کسب

وکارها باشد که پیامد آن، محوشدن نوآورانه در این نوع کسب تواند فقدان عملکرد  وکارهای ورزشی می

رقابت دیگر،  در  از سوی  است.  کنونی  فشرده  سازمان  نوآوریهای  برای  دولتورزشی  و  افراد  ها  ها، 

های  رغم محبوبیت فزایندۀ نوآوریبهبااهمیت است.    ،دلیل نقش مهمی که ورزش در بازار جهانی داردبه

پیش با ورزش،  نظریهرفتمرتبط  توسعۀ  در  اندکی  بینجامد، وجود  های  رشته  این  انسجام  به  ای که 

در  که  دهد  گذشته نشان می  هایپژوهشبراین، نتایج  عالوه  (.105  ،2017،  وانگ)وان و  داشته است  

انجام نشده است؛    استراتژیك  نوآوریزمینۀ  های ورزشی هیچ پژوهشی در  وکارکسبزمینه ورزش و  

  و   رویدادها   بودنپرمخاطب  و  ودنبجذاب  و  کنونی  دنیای  در  ورزش  صنعت  اهمیت  به  توجه  با   بنابراین

  انجام  ورزشی  هایوکارکسب  طریق  از  که  حوزه  این   خدمات  اهمیت  و   المللیبین  ورزشی  مسابقات

  ا ب مرتبط هایوکارکسب و صنعت  این در استراتژیك نوآوری ویژههب  و نوآوری موضوع بررسی ،شودمی

بنابراین   ؛اندکی در این زمینه وجود دارد  علمی  هایپژوهش  که  است  مهمی   هایمقوله  از  یکی،  آن

رویکرد  براساس    یورزش  ی هاوکارکسبدر    كیاستراتژ  نوآوری  یالگو  نیتدو   ، پژوهش حاضرهدف اصلی  

  مؤثرپاسخ دهد که عوامل    هاسؤال به این    است  درصدد. همچنین پژوهش حاضر  است  گراندد تئوری

 نوآوری   یالگو  بر  ، راهبردها و پیامدهای حاصل از پژوهش حاضر(گرمداخله،  ایزمینه)عوامل علّی،  

موضوع   شناخت  ضمن  تواند می  هاسؤال  این   به  پاسخ   ؟اندماکدی  ورزش  یهاوکارکسبدر    كیاستراتژ

در    کارگیریبه   برای  راهبردهایی  استراتژیك،نوآوری     و  کند  ارائه  ورزشی  وکارهایکسبنوآوری 

بنابراین در این پژوهش سعی بر آن    ؛ کند  کشف  را  نوآوری راهبردی  زمینه  در  ناشناخته  های پتانسیل

 به شناخت بیشتر این پدیده پرداخته شود. بر نوآوری استراتژیك مؤثربا شناسایی علل تا است 
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 پژوهش روش
 1و کوربین  تراوسساروش    بنیاددادهتحلیل    پژوهش،این پژوهش کیفی است. راهبرد    شدنروش انجام

علمی    کتاب و مقاالت داشتن    ، بودند. رشته تحصیلی  نظرانصاحباساتید دانشگاه و  ،  بود. جامعه آماری

با موضوع نوآوری  مرتبط  اجرایی در  سمت  داشتن  و همچنین  کارآفرینی و  های مدیریتی و تجارب 

نظران بود. روش اولیه صاحب  فهرستهای انتخاب  ورزشی ازجمله شاخص  وکارکسبو    کارآفرینیحوزه  

گیری تا رسیدن  نمونه.  بودتنوع یا ناهمگونی    بیشترینبا   با انتخاب هدفمند و  2غیراحتمالی،  گیرینمونه

توان یافت  نمی  را  اضافی   ۀهیچ نوع داد  ،وقتی کفایت نظری حاصل شد   نظری ادامه داشت.  کفایت   به

 پژوهشگر   ها( را تدوین کند. به موازاتی کهها )مقولهآن بتواند خواص یا ویژگی  ۀسیلوهبکه پژوهشگر  

  کفایت  بهکند که یك مقوله  کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل میآوری میهای مشابه را جمعداده

  16در مصاحبه    کنندگان مشارکت، تعداد روازاین  ؛(173  ، 2009  ،، الوانی و آذرفرد داناییرسیده است )

مربوط،    هاینامهپایان  مجالت،  کتب،  از  استفاده   با  پژوهش  پیشینه  ابتدا  اطالعات  گردآوری  براینفر بود.  

  نمونه   به  مصاحبه  راهنمای  تهیه  از  پس .  شد  بررسی  اینترنتی  هایسایت   و   نامه و اسناد مرتبطآیین

ها  طول مدت مصاحبهشد.    آوریجمع  باز  هایمصاحبه   از  استفاده  با  الزم  هایداده  و  شد  مراجعه  آماری

ها توسط دستگاه ضبط دیجیتالی ثبت شد. قبل از مصاحبه با افراد دقیقه بود و مصاحبهسی تا نود  

ای همراه با جزئیات اساسی اهداف مطالعه و  مشارکت متخصصان و استادان، نامه  بیشترین  منظوربه

مالقات حضوری   برایها  کنندگان ارسال شد و از آنبه مشارکتایمیل  ها مرتبط با آن توسط  سؤال

تراوس  سگالسر و ا  4ر دادهبمبتنی  نظریۀ  ،3ها از رویکرد ویرایشی مصاحبه  درخواست شد. برای تحلیل

 (. 2009 و همکاران، فردداناییاستفاده شد ) ،هاستها در مصاحبهکه یکی از رویکردهای تحلیل داده 

کدگذاری باز شامل تعداد کدهای  است.   کدبندی باز دادن انجام ،ایزمینه نظریه  ساخت  در  گام نخستین 

،  5کریوگر و نیومن)   شودمی  بندیدسته  ها آناست و با توجه به مفاهیم    شده   شناساییکه  است  اولیه  

مقوله(.  74  ،2006 و  الگوی کدگذاری  آمدهدستبههای  مفاهیم  در  باز،  مرحله کدگذاری  جای    6از 

محوری،   ۀای، مقولهایی مانند شرایط علّی، شرایط زمینهالگوی کدگذاری روابط بین مقوله  . گیردمی

 
1. Strauss & Corbin  
2. Non Probability 

3. Editing Approach 

4. Grounded Theory 

5. Kreuger & Neuman 

6. Coding Paradigm 
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  ، درنهایت(.  2009،  و همکاران    فردداناییکند )گر، راهبردها و پیامدها را ترسیم میشرایط مداخله

 . شودمی  و ارائه  گیردمی  شکلکه مدل نهایی پژوهش    گیردمیانتخابی صورت    کدگذاریمرحله سوم یا  

استفاده   1سازیمثلث  کرد یها، از روداده  ی احتمال  تیو محدود   پژوهش ودن  بنو  دلیلبهاست شایان ذکر  

  پژوهشدر    اطالعات  یآورجمع   برایو منابع گوناگون    کردهایاستفاده از رو  ندیبه فرا  «سازیمثلث».  شد

)استفاده    سازیمثلثبا توجه به استفاده از شیوه  .  (39  ،2014،  2)اسکینر، ادواردز و کوربت  شودیم  گفته

 ، در (، گروه کانونی با کارشناسان و مصاحبه با متخصصانایکتابخانهشامل منابع    از منابع چندگانه

براین، در پژوهش حاضر عالوه  آوری اطالعات استفاده شد.جمع   منظوربهاز منابع متنوع    پژوهشاین  

  ذکر شده است،  یك ( که در جدول شمارۀ  2014)  و همکاران  سنجش روایی از معیارهای اسکینر  برای

 استفاده شد. 
 

 های اطمینان از روایی روش  -1جدول 
Table 1- Methods of Ensuring Validity 

 هاروش
Methods 

 پژوهش  نیاجرا در ا ۀنحو
The Method of Implementation in this Research 

 مدت یطوالن  یریدرگ
Long-term 

Involvement  

عمل   ،ینظر  تیحساس  شیافزا  مشارکت  یمشارکت  با  ارتباط  براو    ی اب یارز   یکنندگان 
 محقق  ی هابرداشت

 دار ی پا مشاهده
Sustainable 
Observation 

مح  ی عمل  مشارکت  در  حضور  و  جزئ   طیمحقق  اکتشاف  و  تجارب    ات یمشارکت 
 کنندگان مشارکت

  ریمسمجدد  یبازرس
 اطالعات  کسب

Re-inspection of 
the Way to 

Obtain 
Information 

و   یریاز سوگ  یریشگیپرای  ب   آمده دستبه  یاطالعات و کدها  ی ادوار  یبازرس  دادنانجام
 پژوهشموضوع   با( آشنا ی دکتر یهمکار )دانشجو ك یتوسط محقق و   ، از صحت نانیاطم

 کردن چك
Checking 

بارۀ  در  شوندگانمصاحبهاز    ی و نظرسنج  قیبه کمك گروه تحق  آمده دستبهاطالعات    یبررس
 ج ی نتا

 یسازمثلث
Triangulation  

 ها داده یآورجمع یاز منابع متعدد برا استفاده

 مستمر  سهیمقا
Continuous 
Comparison 

منابع    آمدهدستبه  ی هادادهمستمر    سهیمقا سا   شده یبررساز  طول    ر یبا  تمام  در  منابع 
 پژوهش

 

 
1. Triangulation 

2. Skinner, Edwards & Corbett 
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موضوعی دو کدگذار، از یك متخصص مدیریت ورزشی که در  برای محاسبه پایایی با روش توافق درون

انجام در  داشت  حضورپژوهش  دادن  مراحل  مناسبی  آگاهی  از  بود،   بارۀو  برخوردار  پژوهش  این 

  برایهای الزم  ها و تکنیكشرکت کند. آموزش   پژوهش همکار در کدگذاری    عنوانبهدرخواست شد تا  

نمونه دو   عنوانبههمراه همکار،  به  پژوهشگرانانتقال داده شد. سپس  پژوهش  کدگذاری به همکار  

از مصاحبه  را کدگذاری کردمورد  توافق درون  ندها  از  موضوعی محاسبه شد که  و درصد  استفاده  با 

 :فرمول زیر محاسبه شد

 
 

 

تعداد کل توافقات بین    و   کد   110  شده ثبت  تعداد کل کدهای که  شود  مشاهده می  دودر جدول شمارۀ  

معادل    ، در این پژوهش  گرفتهانجامهای  . همچنین پایایی بین کدگذاران برای مصاحبهتاست  41کدها  

-، قابلیت اعتماد کدگذاریبوددرصد    60میزان پایایی بیشتر از    اینکهبا توجه به    بنابراین  ؛ بوددرصد    78

 .بودتوان گفت میزان پایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب و می  شدا تأیید ه
 

 محاسبه پایایی  -2ل  جدو
Table 2 - Calculation of Reliability 

 ردیف 
Row 

شماره 

 مصاحبه
Interview 

Number 

تعداد کل  

 کدها 
Total 

Number of 

Codes 

  موردکدهای 

 توافق 
Agreed Codes 

کدهای عدم  

 توافق 
Disagreement 

Codes 

 پایایی 
Reliability 

1 4 10 4 2 0.80 

2 9 15 6 3 0.80 

3 12 16 6 4 0.75 

 جمع 

Total 
41 16 9 0.78 

نرمتحلیل  همۀ کمك  با  آماری  کیودا   افزارهای  گرفت.  2020  ۀنسخ  1مکس  کیودا  انجام    ، مکس 

علوم اجتماعی و    هایحوزه ست که بسیار در  هادادهکیفی    تحلیل  ه وتجزی  برایپیشرفته    افزارینرم

 
1. MAXQDA   



 97                                                     ...یوکارهادر کسب کیاستراتژ ینوآور  یالگو یطراح: آقامحمدی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

  پژوهشی  مؤسساتبرای دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و    افزارنرمکاربرد دارد. این    ... علوم انسانی و 

روش تحلیل   ، بنیادیا داده  ایزمینه کیفی ازجمله روش نظریه    پژوهش  هایروش  کارگیریبهکه خواهان  

  زمان  باکیفی را    هایپژوهش  توانمی  زارافنرم از این    گیریبهره. با  ستهستند بسیار کارگشا ا،محتو

 (. 71 ، 2016 )بهشتی،  انجام دادبیشتر  هولتکمتر، دقت و س
 

 نتایج
گونه ه شده است. همانئهای پژوهش اراشناختی نمونههای جمعیتبرخی ویژگی   شمارۀ سهدر جدول  

حوزه کارآفرینی استفاده  شود، در نمونه پژوهش سعی شده است از اساتید و متخصصان  که مشاهده می

 شود.
 گان شوندمصاحبهمشخصات  -3جدول 

Table 3- Profiles of the Interviewees 

ف 
دی

ر
 R

o
w

 

 سمت

Post 

 رشته تحصیلی

Major 

 تحصیالت

Education 

 حوزه فعالیت
Activity Area  

 اجرایی 

Executive  

 دانشگاهی 

Academic 

1 

 دانشگاه علمی هیئت
Faculty Member 

of University 

 مدیریت ورزشی 
Sports 

Management  

مدیریت   یدکترا

 ورزشی 

Ph.D. in Sports 

Management 

 ✓  

2 

 دانشگاه علمی هیئت

Faculty Member 

of University 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

مدیریت   یدکترا

 ورزشی 

Ph.D. in Sports 

Management 

 ✓  

3 

 دانشگاه علمی هیئت

Faculty Member 

of University 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

مدیریت   یدکترا

 ورزشی 
Ph.D. in Sports 

Management 

 ✓  

4 

 علمی دانشگاه هیئت
Faculty Member 

of University 

 مدیریت ورزشی 
Sports 

Management 

دکترای مدیریت  

 ورزشی 
Ph.D. in Sports 

Management 

 ✓  
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 گان شوندمصاحبهمشخصات  -3ادامة جدول 
Table 3- Profiles of the Interviewees 

ف 
دی

ر
 R

o
w

 

 سمت

Post 

 رشته تحصیلی

Major 

 تحصیالت

Education 

 حوزه فعالیت
Activity Area   

 اجرایی 

Executive  

 دانشگاهی 

Academic 

5 

 دانشگاه  علمیهیئت

Faculty Member 

of University 

 بازاریابی ورزشی 

Sports 

Marketing  

بازاریابی  ای دکتر

 ورزشی 
Ph.D. in Sports 

Marketing 

 ✓  

6 

  و اشتغال کارگروه عضو

 کارآفرینی
Member of the 

Employment and 

Entrepreneurship 

Working Group 

 کارآفرینی
Entrepreneurship 

 کارآفرینی  یدکترا
Ph.D. in 

Entrepreneurship 
 ✓  

7 

  و اشتغال کارگروه عضو

 کارآفرینی

Member of the 

Employment and 

Entrepreneurship 

Working Group 

 کارآفرینی

Entrepreneurship 

 کارآفرینی  یدکترا

Ph.D. in 

Entrepreneurship 

 ✓  

8 

 ورزشی  کارآفرین
Sports 

Entrepreneur 

 ورزشی مدیریت 
Sports 

Management 

ارشد  کارشناسی

 مدیریت ورزشی 
Master in Sports 

Management 

  

9 

 ورزشی  کارآفرین
Sports 

Entrepreneur 

مدیریت بازاریابی  

 ورزشی 

Sports 

Marketing 

Management 

ارشد  کارشناسی

مدیریت بازاریابی  

 ورزشی 
Master in Sports 

Marketing  

  

10 

 مدیران سازمان ورزشی 

Managers of 

Sports 

Organization  

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

دکترای مدیریت  

 ورزشی 
Ph.D. in Sports 

Management 
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 گان شوندمصاحبهمشخصات  -3ادامة جدول 
Table 3- Profiles of the Interviewees 

ف 
دی

ر
 R

o
w

 

 سمت

Post 

 رشته تحصیلی

Major 

 تحصیالت

Education 

 حوزه فعالیت
Activity Area   

 اجرایی 

Executive  

 اجرایی 

Executive  

11 
 کارآفرین 

Entrepreneur 
 کارآفرینی

Entrepreneurship 

 دکترای کارآفرینی 
Ph.D. in 

Entrepreneurship 

✓   

12 
 کارآفرین 

Entrepreneur 
 کارآفرینی

Entrepreneurship 

 دکترای کارآفرینی 
Ph.D. in 

Entrepreneurship 
✓   

13 
 کارآفرین 

Entrepreneur 
 کارآفرینی

Entrepreneurship 

ارشد  کارشناسی

 کارآفرینی
Master in 

Entrepreneurship 

✓   

14 
 کارآفرین 

Entrepreneur 
 کارآفرینی

Entrepreneurship 

ارشد  کارشناسی

 کارآفرینی
Master in 

Entrepreneurship 

✓   

15 

 مدیران سازمان ورزشی 
Managers of 

Sports 

Organization 

 مدیریت ورزشی 
Sports 

Management 

دکترای مدیریت  

 ورزشی 

Ph.D. in Sports 

Management 

✓   

16 

 مدیران سازمان ورزشی 
Managers of 

Sports 

Organization 

 مدیریت ورزشی 

Sports 

Management 

دکترای مدیریت  

 ورزشی 
Ph.D. in Sports 

Management 

✓   

 

ی ورزش  یهاسازمان در    كیاستراتژ  نوآوری  نتایج مربوط به عوامل علّی الگویۀ چهار  در جدول شمار

 . اندشدهأیید ت  شناسایی و نهایی   کد 18م و هومفسه ، شودمیکه مشاهده  گونههماناست.  ذکر شده 
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 ی ورزشی هاسازماناستراتژیک در  نوآوریمفاهیم و کدهای نهایی عوامل علّی  -4ل جدو
Table 4 - Concepts and Final Codes of Causal Factors of Strategic Innovation in 

Sports Organizations 

 
 

ی  ورزش  یهاسازمان در    كیاستراتژ  نوآوری  الگوی  ایزمینه نتایج مربوط به عوامل    پنج،  ۀدر جدول شمار

 . اندشده  ید أیتشناسایی و    نهایی  کد  22م و  هومفشش  ،  شودمیکه مشاهده    گونههماناست.    شده ذکر  
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 ی ورزشیهاسازماناستراتژیک در   نوآوری ایزمینهمفاهیم و کدهای نهایی عوامل  -5جدول 
Table 5 - Concepts and Final Codes of Strategic Innovation Factors in Sports 

Organizations 

 
 

  یهاسازماندر    كیاستراتژ  نوآوری  الگوی  گرمداخله نتایج مربوط به عوامل    شش،  ۀدر جدول شمار

تأیید  شناسایی و    نهایی   کد  30و   هوممف  شش،  شودمیکه مشاهده  گونههماناست.    شده ذکر  ی  ورزش

 اند. شده
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 ی ورزشی هاسازماناستراتژیک در  نوآوریر د گرمداخلهمفاهیم و کدهای نهایی عوامل  -6 جدول
Table 6 - Concepts and Final Codes of Intervention Factors on Strategic Innovation 

in Sports Organizations 

 شونده مصاحبه
Interviewee 

 کدهای نهایی 
Final Codes 

 ردیف 
Row 

 مفاهیم
Concepts 

 مقوله اصلی 
The 

Main 

Category 

P1, P4 
تدوین اهداف مناسب برای  

 وکارهای ورزشی کسب
1 

 ی طیعوامل مح
Environmental 

Factors  

 گر عوامل مداخله

Interfering 

Factors 

P10, P13 
های  ظرفیتایجاد تعهد به استفاده از 

 سازمان برای ایجاد فضای کارآفرینانه 
2 

P10 
توجه به نیازهای سازمان برای رشد و  

 وکار پیشرفت کسب
3 

P1, P14 
های بازار در طراحی  توجه به سیاست

 وکار ورزشی الگوی کسب
4 

P1, P16 
های رقبا در ایجاد  توجه به توانایی

 وکار ورزشی فضای کسب
5 

P8, P12 

ضعف بازار ورزش برای  شناسایی نقاط

وکار ورزشی  طراحی الگوی کسب

 مناسب 

6 

P4, P12, 

P16 

شناسایی نیازهای بازار برای دستیابی  

وکار  های مناسب کسببه هدف

 ورزشی 

7 

P2, P8, P16 
هایی اداری در  تغییر رویه بوروکراسی

 وکارهای ورزشی کسب
8 

P4, P7, P16 
رفتارهای اجتماعی در  تأثیر برخی 

 وکارهای ورزشی کسب
9 

P7, P16 
های حمایتی برای ایجاد  نبودن قانون

 وکارهای ورزشی کسب
10 

 ی قانون  عوامل
Legal Factors 

P2, P15 
های مربوط به  گذاریضعف در سیاست

 نوآوری و خالقیت در کشور 
11 

P1, P6, P13 
درروند رشد   موانع قانونی

 وکارهای ورزشی کسب
12 



 103                                                     ...یوکارهادر کسب کیاستراتژ ینوآور  یالگو یطراح: آقامحمدی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

P11, P14 
نقش مسائل اقتصادی در افزایش تنش  

 وکارهای ورزشی در کسب
13 

   یو مال یاقتصادعوامل 
Economic and 

Financial 

Factors  

P10, P16 
منابع مالی برای طراحی   نشدن تأمین

 وکارهای ورزشی کسب
14 

P12 
شده بر رشد  های اعمالتأثیر تحریم

 وکارهای ورزشی استراتژیك کسب
15 

P9, P13 
موانع مربوط به اخذ تسهیالت از  

 ها و مؤسسات مالی بانك
16 

P1, P4 

های ارتباطات  تأثیر محدودیت

وکارهای  المللی بر رشد کسببین

 ورزشی 
17 

P10, P1 

نبود بسترهای مناسب برای  

گذاران خارجی در  سرمایه

 وکارهای ورزشی کسب
18 

P12, P16 
مشکالت اجرایی قانونی در حمایت از  

 وکارهای نوپای ورزشی کسب
19 

 حمایتی  ن یقوان 
Protective Rules 

P1, P14 
رونق  از  ن  مسئوال  نکردنحمایت

 های تولیدی در صنعت ورزش کارگاه
20 

P1, P16 
های منسجم در  نبود صنف

 ورزشی  وکارهایکسب
21 

P8, P12 
دولت برای تأمین  حمایت کافی نبود 

 وکارهای ورزشی کسب مواد اولیه در
22 

P4, P 13 
توجهی به رفع موانع توسعه نوآوری  کم

 وکارهای ورزشی استراتژیك در کسب
23 

نوآوری و    یاستراتژ

 کارآفرینی
Innovation and 

Entrepreneurship 

Strategy 

P2, P9, P15 

-برداری از فرصتتوجهی به بهرهکم

نوآوری استراتژیك در  های 

 وکارهای ورزشی کسب
24 

P4, P7, P15 
فقدان برنامه استراتژیك کارآفرینی در  

 وکارهای ورزشی کسب
25 

P7, P16 
های علم و فناوری در  فعالیت پارک

 وکارهای ورزشی کسب
26 

فناوری  و  یتکنولوژ

 اطالعات 
P2, P14 

افزاری در  های نرمفناوری

 وکارهای ورزشی کسب
27 
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ی ورزش  یهاسازماندر    كیاستراتژ  نوآوری  نتایج مربوط به راهبردهای الگوی،  هفت  ۀدر جدول شمار

 . اندشده یدأیتشناسایی و  نهایی کد  18و  هوممف  پنج، شودمیکه مشاهده  گونههماناست.  شده ذکر 
 

 ی ورزشی هاسازماناستراتژیک در  نوآوریمفاهیم و کدهای نهایی راهبردهای  -7جدول 
Table 7- Final Concepts and Codes of Strategic Innovation Strategies in Sports 

Organizations 

 شونده مصاحبه
Interviewee 

 کدهای نهایی 
Final Codes 

 ردیف 
Row 

 مفاهیم
Concepts 

 مقوله اصلی 
The 

Main 

Category 

P2, P7, P13 
های کارآفرینی در  تدوین استراتژی

 صنعت ورزش 
1 

راهبردهای  

 کارآفرینانه 
Entrepreneurial 

Strategies 

راهبردهای  

نوآوری  

 ك ی استراتژ
Strategies of 

Strategic 

Innovation 

P2, P7, P11 
در   کارآفرینی ستمیاکوس  تیتقو

 وکارهای ورزشی کسب
2 

P1, P7, P10 
تغییر رویکرد و سیاست در ارتباط با  

 کارآفرینان حوزه صنعت ورزش 
3 

P2, P4, P14 
های آموزشی  برگزاری دوره

 وکارهای ورزشی کسب
4 

 ی آموزش هایدوره

Education 

Courses 

P1, P8 
های توانمندسازی  برگزاری دوره

 های کارآفرینی در ورزش مهارت
5 

P2, P11 

ها و اقدامات  معرفی فعالیت

وکار  های موفق در کسبالگوها/سازمان

 ورزشی 

6 

P9, P13 
رایت در  تصویب و اجرای قانون کپی

 حوزه نوآوری در صنعت ورزش 
7 

 ریحق تکث تی رعا

 ( رایت کپی)قانون 

P1, P6, P13 
های نوین در  گیری از تکنولوژیبهره

 وکارهای ورزشی کسب
28 

Technology and 

Information 

Technology 

P10, P4 
دسترسی به اطالعات روز دنیا در  

 وکارهای ورزشی کسب
29 

P1, P6 
رشد تجهیزات و لوازم ورزشی در  

 صنعت ورزش 
30 
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P10 
کارگیری لوگوهای شخصی و طراحی و به

 سازمانی مختص در ورزش 
8 

Observance of 

Reproduction 

Rights 

(Copyright 

Law) P1, P9, P16 

سازی در رعایت حقوق معنوی  فرهنگ

وکارهای  نوآوری و خالقیت در کسب

 ورزشی 
9 

P7, P12 10 های ورزشی وکاردر کسب یبرندساز 

 نگ یبرند

Branding  

P16 
باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات  

 ورزشی  وکارهایدر کسب ارائه قابل
11 

P4, P14 
برای    نام و نشان تجاریاز   استفاده

 وکارهای ورزشی معرفی کسب
12 

P1, P12, 

P15 

گیری از اصول مزیت رقابتی در  بهره

 وکارهای ورزشی کسب
13 

P4, P9, P13 
شناسایی راهبردهای موفقیت سایر  

 وکار ورزشی برندهای کسب
14 

P7, P16 
حمایت دولت از کارآفرینان صنعت  

 ورزش 
15 

و   یمال است یس

 یتیحما 
Financial and 

Support Policy 

P5, P13 
تأسیس صندوق حمایت برای  

 وکارهای ورزشی کسب
16 

P7, P14, 

P15 

ی، پولی و ارزی  مال هایسیاست  نیتدو

وکارهای ورزشی  در حمایت از کسب

 مؤثر
17 

P3, P7 
به شیوۀ    سازیخصوصی اجرای سیاست

 در صنعت ورزش  مناسب
18 

 

ی ورزش  ی هاسازماندر    كیاستراتژ  نوآوری  ، نتایج مربوط به پیامدهای الگویهشتدر جدول شماره  

 . اندشده  دأییتشناسایی و    نهایی  کد  22و    هوممف  چهار،  شودمیکه مشاهده    گونههمان.  است  شدهذکر  
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 ی ورزشی هاسازماناستراتژیک در  نوآوریمفاهیم و کدهای نهایی پیامدهای  -8جدول 
Table 8 - Concepts and Final Codes of the Consequences of Strategic Innovation in 

Sports Organizations 

 شونده مصاحبه
Interviewee 

 کدهای نهایی 
Final Codes 

 ردیف 
Row 

 مفاهیم
Concepts 

 مقوله اصلی 
The Main 
Category 

P2, P10 
جدید برای    هایشناسایی ایده

از   ی رگیبهره 1 ها و الگوهای نوآورانه وجودآوردن طرحبه
  یانسان  یروین 

 توانا  ومتخصص 
Using Expert 
and Capable 

Human 
Resources 

 
 
 
 
 
 

پیامدهای نوآوری  
 استراتژیك 

Consequences 
of Strategic 
Innovation 

P8, P9 
ورود افراد متخصص علوم ورزشی به بازار  

 2 وکارهای ورزشی کسب

P1, P3, P14 
وکارهای  پرورش نیروهای نوآور در کسب

 3 بنیان ورزشی دانش

P7 
های انسانی نوآور  مندی از سرمایهبهره

 4 های ورزشی کارآفرین برای بقای سازمان

P10, P15 
دانشگاه در حوزه کارآفرینی در   فعالیت 

 وکارهای ورزشی کسب
تعامل و  گسترش  5

دانشگاه   یفکرهم
 و صنعت 

Expansion of 
Interaction 

and 
Cooperation 

between 
University 

and Industry 

P3, P9 6 وکارهای ورزشی توسعه و گسترش کسب 

P2, P9 
آموختگان علوم  توسعه فکری دانش

 وکارهای ورزشی کسبورزشی در 
7 

P8, P15 
ارتقای سالمت عموم مردم از طریق  

 صنعت ورزش 
8 

P6, P11 
ایجاد رقابت بیشتر در صنعت ورزش  

 بنیان های دانشبر فعالیتمبتنی 
9 

P5, P9 
وکارهای  ارتقای جایگاه ورزش در کسب

 کشور 
10 

مشاغل نو   رشد 
 ی وکار ورزشکسب

The Growth 
of New 
Sports 

Business 

P1, 24, P5, 
P3 

های  و حوزه تیماهبیشتر معرفی هرچه
 در جامعه  صنعت ورزش مختلف  

11 

P14 
در بهبود سالمت   ورزش  ارتقای جایگاه 

 جامعه 
12 

P7, P16  13 رشد و توسعه ابعاد مختلف صنعت ورزش 

P1, P15  14 جدید  یمشاغل ورزشو معرفی  ییشناسا 

P9, P11 
ایجاد اشتغال در جامعه از طریق در  

 15 صنعت ورزش 

P3, P9, P14 
تنوع شغلی در صنعت ورزش و  

 16 وکارهای آن کسب

P1, P3 اقتصادی توسعه   17 افزوده در جامعه ارزش جادیا 
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P3, P14  18 یناخالص داخل د یتولکمك به بهبود Economic 
Development 

P1, P3 
گذاری بیشتر در  سرمایهجذب  کمك به 

 19 صنعت ورزش 

P5, P12  20 ی ورزشو فضاهای توسعه اماکن 

P9, P10  21 توسعه صادرات ورزشی 

P2, P7 
بخش خصوصی و    درآمدزاییافزایش 

 22 دولتی

 

در شکل شماره   پژوهش  نهایی  الگوی    ، شودمیکه مشاهده    گونههماناست.    شده ارائه    یكالگوی 

 د. شبنیاد )رویکرد استراوس و کوربین( ترسیم پژوهش با اقتباس از نظریه داده

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی ورزش  وکارهایکسب در  یک استراتژ نوآوری یالگومدل نهایی   -1شکل 

Figure1- The Final Model of Strategic Innovation Model in Sports Business 
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 یریگجهینتبحث و 
شامل وجود و   یورزش  وکارهایکسبدر    كیاستراتژ  نوآوری  یعوامل علّ  می پژوهش، مفاه  جیطبق نتا

ی  هایافتهاین نتیجه با  .  بودنوآورانه    ی هافرصتوجود    و   ینانهکارآفر  ی هامشیخط،  نوآورانه  یدهارائه ا

جماعت  ،(2018)  همکاران  و  ی دالرستاق  عظیمی   هایپژوهش )  تابع  همکاران  میثاقی    (،2017و 

  هاپژوهشدر این   شدهاستخراج به مفاهیم    توانمی در این رابطه    .همسوست  (2020)  فاروجی و قامتی

ای به پذیرش یك ایده  گسترده  طوربه بود. غالباً نوآوری    راستاکرد که در یك    اشاره  پژوهش حاضربا  

باید از طرف سازمان    تنهانهاست که برای سازمان جدید است. ایدۀ جدید    شده  دادهیا رفتار نسبت  

شود باید  ،  پذیرش  شودموفقیت  طوربهبلکه  گرفته  کار  به  نیز  و  سیاست  ،براینعالوه  .آمیزی  ها 

شیوه  هایمشیخط  برای  قوی  کارآفرینانه  روابط  ایجاد  و  یکپارچه  نوآوری   تواندمیهای  ایجاد  در 

و  او)  باشد  مؤثراستراتژیك   ایجاد  (. صنعت ورزش فرصت101  ،2017،  وانگن  مانند  های مختلفی 

  ، درواقع  .(36  ،2016،  1آورد )گرانتبه وجود می  وکارکسب های ممکن برمبنای ارتباطات موجود  راه

برای نوآوری در این عرصه ایجاد   را  های گسترده در بازار ورزش است که زمینه بیشتریاین فرصت

های  در دنیایی که فرصت  های نوآورانهایده  کارگیریبهالزمه    رسددر این راستا، به نظر می .  کند می

ها و چنین سیاست  که  است  کارآفرینانه و استقبال از نوآوری  هایمشیخط   ،نوآورانه زیادی وجود دارد

 . کندمی   تأکیدهای نوآورانه کردن ایدهبر عملیاتی هایی مشیخط 

  هایزیرساخت  ی ورزشی شامل هاسازماناستراتژیك در    نوآوری  ایزمینهعوامل  طبق نتایج پژوهش،  

  های فعالیت  ،وکارکسب  مدیریت  بهبود  و   شفافیت  ،وکارکسب  موفقیت  یالگو  وجود  استراتژیك،  نوآوری

این نتیجه بود.  ورزشی    های وکارکسب  فرهنگ  مداری،   مشتری  فرهنگ  ورزشی،   وکارکسب  در  پژوهشی 

  (2010)  2، وانگ، چائونگ، شیه و لیوو لیائو  (2020)  میثاقی فاروجی و قامتی  هایپژوهشی  هایافتهبا  

مفاهیم   این  بیان  داردهمخواندر  عوامل  .  ی  به    ایزمینهنشانگرهای  بسترهای    ها زیرساخت توجه  و 

گیری از ، بهرهوکارکسب، شفافیت و بهبود مدیریت وکارکسباستراتژیك، وجود الگو موفقیت  نوآوری

اطالعات  تکنولوژی   توسعه    روزبهو  کتب  وکارها کسببرای  نگارش  و  پژوهش  اداری،  بروکراسی   ،

توانند دارای ای میعوامل زمینه  . ندتخصصی بود  هایهمایشورزشی و برگزاری    وکارکسبتخصصی  

مؤسسهشکل توسعه  قبیل  از  مختلف  گرایهای  زیرساخت  های شای،  موجودیت  و  باشند  بازار  ها 

پذیری جهانی سازمان  ای بر رقابت (. این عوامل زمینه1321،  2013،  3، رایت و فیالتوتچو)هاسیکسون

 
1. Grant 

2. Liao, Wang, Chuang, Shih & Liu 

3. Hoskisson, Wright & Filatotchev 
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،  زاده. مندعلی(23  ،2013،  1، کروستوال و میکیویسز گذارند )استرینو توانایی کارآفرینی آن تأثیر می 

کوزه هنریاحسانی،  و  زیرساختنقش  نیز    (2012)  چیان  مانند  آموزشی،  عواملی  برنامه  فنی،  های 

آنان نشان داد که ارتباط    پژوهشنتایج    کردند.ر توسعه کارآفرینی بررسی  دگذاری را  فناوری و سیاست

 های آموزشی با توسعه کارآفرینی ورزشی وجود داشت.و برنامه  وکارکسبهای  داری بین زیرساختامعن

  هایزیرساختاگر  نوآوری باشد.  یکی از عوامل مهم در رشد و ارتقای    هارسد وجود زیرساختمی  به نظر

ورزشی از الگوهای نوآورانه در جهت ارتقای آن بهره نخواهد    وکارکسب،  شكبدون  ،الزم فراهم نشود

از این الگوها نیز در صورت امکان بهره   توانمیاشاره کرد که    به الگوهای موفق  توانمیبرد. در ادامه  

مدیریت قوی و موفق   به. این عوامل  یافت  دستکسب موفقیت    برایواحد    یالزم را برد و به الگوی

د و تجربه نمدیریت قرار گیرند که از دانش الزم برخوردار باش  رأسد افرادی در  است که بایوابسته  

الزم است افرادی که در حوزه مدیریت  . همچنین  ورزشی داشته باشند  وکارکسبحوزه  هدایت  کافی در  

چون شفافیت    کنند؛ گزارش    خود را  هایفعالیتشفاف    کامالً  صورتبه  ، کنندمیفعالیت    ها بخشدر این  

مهم اصل  است.    یك  مدیریتی  مباحث  بدون  در  موفق  تکنولوژی    گیریبهرهمدیریت    پذیر امکان از 

تواند از علل ایجاد نوآوری استراتژیك  می  تنهانهدرواقع، مدیریت صحیح سرمایه انسانی  بود.    نخواهد

توانند  می  غیررسمیی  بلکه مدیران نهادهای مسئول در ورزش، چه نهادهای رسمی و چه نهادها  ، باشد

 نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. 

  عوامل   شامل   های ورزشیوکارکسباستراتژیك در    نوآوریدر    گرمداخلهمفاهیم    ،طبق نتایج پژوهش 

 اقتصادی   عوامل  خالقیت،  و  نوآوری  حوزه  در  قانونی  وکارکسب  بر  خارجی  و  داخلی  یرگذارتأث  محیطی

این نتیجه با  .  ندبود  متخصص  افراد  شخصیتی  یژگی و  و  حمایتی  قوانین  ،وکارکسب  روی  پیش  مالی  و

از . همخوان است (2010) همکاران  و رویوو  (2020) میثاقی فاروجی و قامتی هایپژوهشی  هایافته

عوامل    .شبیه است  پژوهشی  هایحوزه   بیشتربه مفاهیم زیربنایی نام برد که در    توانمی  یموارد همخوان

  عوامل،  وکارکسبداخلی و خارجی بر    تأثیرگذارعوامل محیطی  ،  های ورزشیوکارکسبدر    گرمداخله

 قوانین حمایتی،  ، وکارکسباقتصادی و مالی پیش روی    عواملو خالقیت،    نوآوریقانونی در حوزه  

بودند.   کارآفرینی و    نوآوریاستراتژی   متخصص  افراد  ویژگی شخصیتی  ازجمله   و  و  نهادی  کیفیت 

ها،  ورزشی به اجرای قوانین و برنامه  وکارهای کسبهای آن شامل هماهنگی نهادها، تعهد نهادها و  مؤلفه

ریزی راهبردی و و برنامه  محوریبرنامهکارآفرینی ورزش و نوآوری، لزوم    حمایت نهادهای دولتی از

برنامهکردن  متناسب چنین  میاهداف  فرهنگی  نیازهای  با  متناسب  نوآوری  هایی  ایجاد  در  تواند 

 
1. Estrin, Korosteleva & Mickiewicz  
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این حوزه باشد که    هایسیاستهم باید در جهت تقویت    شدهوضع  حمایتی  قوانین.  استراتژیك باشد

مباحث اقتصادی و    ،ها زمینه یا دیگر    وکارکسب اثرات مثبت داشته باشد. یکی از موارد مهم در زمینه  

دنیا به اقتصاد وابسته است و    هایصنعتدر زمینه اقتصادی است. ورزش هم مانند دیگر  موانع مرتبط  

 توانمیهای ورزشی است که وکارکسب. موانع اقتصادی زیادی پیش روی استارکان آن    ترینمهماز  

. همچنین دهند نمیاشاره کرد که تسهیالت مناسبی در اختیار این حوزه قرار    ها بانك  نکردنبه همکاری

 های تحریمورزشی و حتی    وکارکسبخارجی در بخش    گذارانسرمایهمناسب برای    راهکارهاینبود  

ی  هاریزی برنامهو با    شوند که باید این ارزیابی    های ورزشی اثرگذار بوده استوکارکسببر    شدهاعمال

مفید    شدهگفته  هایزمینهد در  توانمیگام برداشته شود. قوانین حمایتی    ها آندد رفع  درست درص

بخش تولیدات ورزشی   کنند،الزم را    هایحمایتمرتبط بتوانند    هایارگانکه دولت یا  صورتیبهباشد و  

 داشت.  خواهدداخلی نیز رغبت الزم را برای ادامه کار 

 محیطی   عواملشامل    یورزش  وکارهایکسب در    كیاستراتژ  نوآوریراهبردهای  پژوهش،    جیطبق نتا

  مالی  و   اقتصادی   راهبردهای   خالقیت،  و   نوآوری  حوزه  در   قانونی   راهبردهای  ، وکارکسب  بر   رگذاریتأث

قانونی  ، وکارکسب  روی   پیش  توسعه   برای  روزبه  اطالعات   و  تکنولوژی  از  گیریبهره  ، راهبردهای 

،  (2020)  ی و قامت  یفاروج  ی ثاقی م  های پژوهشی  هایافته. این نتیجه با  ندبود  ورزشی  ی وکارهاکسب

 همخوان است.   در زمینه راهبردها  (2010)  همکاران  و  رویوو    (2017)  شناس گرگابی و کیماسیحق 

-ای و مداخلهی، زمینهدر قبال شرایط )علّ  کنشگرانی است که  ی هاها و کنشتعامل ،  راهبردهااز  منظور  

  مطالعه  با .  شدی بود که شناسایی  ی یکی از راهبردها  کارآفرینی  هایاستراتژیدهند.  ای( از خود بروز می 

  توانمیگام برداشت. در این رابطه    هااستراتژی الزم را شناسایی کرد و طبق این    هایاستراتژی   توانمی

در جهت توسعه    ،و اهداف گام برداشت  ها مشیخطاین    طبق   ،مشخص کردی سازمان را  هامشیخط 

  هاایدهاز این    گیریبهرهرا برای  شناسایی کرد و بسترهای الزم    نیز  را الزم    های ایدهورزشی    وکارکسب

های  وکار کسبدر  کارآفرینیرونق و توسعه منظور به گام برداشت. همچنین تدوین استراتژی منسجم

ن باید توجه الزم را به آن ضروری و واجب است که مسئوالی  مرا  ، شده باشدشناسیورزشی که کار

که نیروی متخصص و توانا در بطن کار قرار   یابد مینیز زمانی تحقق    شدهگفتهداشته باشند. مطالب  

افراد   از  است  الزم  باشند.  مانند    کردهتحصیل داشته  مرتبط  تحصیالت  ورزشی    ایرشتهبا  بازاریابی 

د. همچنین در نهای ورزشی به کار گیروکارکسباستفاده شود که دانش خود را در بهبود وضعیت  

برگزار شود    آموزشی  هایدورهاقداماتی مانند برگزاری  ن نیز باید  جهت توانمندسازی کارکنان و مسئوال

  کردهتحصیل برگزار شود که افراد  ی یهادورهالزم را ببینند. همچنین  هایآموزش که این افراد بتوانند 

. توجه به بحث برندینگ هم باید در دستور کار کنندشرکت    هاآن دیدن در  آموزش   برای  مندعالقهو  



 111                                                     ...یوکارهادر کسب کیاستراتژ ینوآور  یالگو یطراح: آقامحمدی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

ورزشی ایجاد شود. این    وکارکسب نحوی عمل کرد که برندهای متنوعی در  ن قرار گیرد. باید بهمسئوال

که محصوالتی طبق نیازهای مشتری تولید شود و دارای کیفیت الزم باشد که   دهد روی میکار زمانی  

البته در این  ؛شکل نخواهد گرفت  کنندگانمصرف سبی از سوی استقبال منا نشود،اگر این امر محقق 

تا   قانون    زمانیرابطه  نشود  رایتکپیکه  اعتماد    توانمین  ،رعایت  مورد  برند  یك  و    یافت  دستبه 

 گذاری سرمایه  برایریسك کمتری    نیز  گذارانسرمایهکه  شود  می  باعث  رایتکپیهمچنین نبود قانون  

های  وکارکسب تا    اجرا شودالزم است قوانین سختی تنظیم شود و    زمینه  کنند. در این  در این حوزه

توان در حمایت از تولید، اختصاص یارانه های دولتی را میحمایت  ورزشی رونق الزم را داشته باشند.

ازجمله راهبردهای الزم برای   (2008به تولید و ایجاد تسهیالت بانکی عنوان کرد. داوری و رضایی )

سازی( و هدایت  بسترسازی برای کارآفرینی )آموزش و فرهنگ  را  کردن کارآفرینی در جامعهنهادینه

 گذاری و پشتیبانی( عنوان کردند. کارآفرینی در مرحله عمل )قانون

 ی فکرهمتعامل و    کردنفراهم  شامل  های ورزشیوکارکسباستراتژیك در    نوآوریی  پیامدهادرنهایت،  

.  ند بود  یتوسعه اقتصادو    یدارتوسعه پا  ورزشی،  وکارکسب   در زمینۀ  ، ایجاد مشاغل نودانشگاه و صنعت

 و همکاران  ( و تابع جماعت2017گرگابی و کیماسی )  شناسحق  هایپژوهشی هایافتهاین نتیجه با 

است.    شده  حاصلها و راهبردها  منظور از پیامدها نتایجی است که از تعامل همخوان است.    (2017)

صنعت با دانشگاه بوده    فکریهمارتباط و  نبود    ی،احوزه اقتصاد کشور در هر    هایهمواره یکی از ضعف 

بسترهای الزم فراهم شود که میان این  اگر  ارتباط وجود دارد، ولی    نبود است. در حوزه ورزش نیز این  

  هایموفقیتدر ورزش    وکار کسبشك در حوزه اقتصادی و رونق  بدون  ،دو عنصر مهم ارتباط برقرار شود

ایجاد بازارهای جدید نیز یکی دیگر  های ورزشی و  وکارکسبارتقای    . آمددست خواهد  به  ریگیچشم

  ، کارهای ورزشی داخلی رونق پیدا کندوگفت زمانی که کسب  توانمی  زمینهاین  بود که در    از پیامدها 

و یك بازار جدید    کندل و حتی در منطقه نیز رقابت  محصوالت خارجی در داخد با  توانمیشك  بدون

های ورزشی به توسعه اقتصادی  وکارکسبرونق    ، درواقعباشد.    گذارانسرمایهداخلی برای کارآفرینان و  

مشغول به کار خواهند شد و مشاغل جدیدی    شد و از این طریق افرادی زیادیواهد  منجر  خورزش  

آمد که افراد در حیطه ورزش به فعالیت بپردازند و چرخ صنعت ورزش به حرکت    به وجود خواهد 

از طریق رونق  توانمی  درنهایت درآید.   اشاره کرد که  پایدار  به وجود  وکارکسبگرفتن  به توسعه  ها 

  ،جامعه دارد  هاینسلبسیار زیادی در تمامی    نامخاطبکه    ی هایعنوان یکی از حوزهبه. ورزش  آیدمی

  ،اگر درآمدی در حوزه ورزش باشد  کهنحویبه  ؛کند  ایفاد نقش مهمی در توسعه پایدار جامعه  توانمی

و توسعه هر روز پایدارتر   درآمد این    ، شد  خواهندبیشتر    روز  هرن آن  ا شك به این دلیل که مخاطببدون
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  هایایدهاز    گیریبهرهمر مستلزم  خواهد شد و جذب سرمایه هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد که این ا 

   .استجدید و نو 

های ورزشی در رشد انواع وکارکسب و    استهای متعدد  وکارکسب  آمدنوجودبه  ،پیامدهای مهم ورزش

اقتصاد ملی و  امروزه شاهد روی  زیرا  ؛ نیستند  تأثیربیورزش   آوردن به منابع مالی جدید در توسعه 

 صورت بهعام و استقالل مالی بخش ورزش جامعه    صورتبهی  یاز صنعت ورزش برای درآمدزا  گیریبهره

از    ها،و موفقیت آن   های ورزشیوکارکسبدر این راستا ایجاد  .  هستیمخاص   بسیار   هایکانالیکی 

و از طرفی افزایش  شودمهم جهانی در توسعه سهم صنعت ورزشی از تولید ناخالص ملی محسوب می

های ورزشی را  وکار کسبمردم وجود    هایمندیعالقهورزشی و تنوع نیازها و    کردهتحصیلنیروهای  

های  وکارکسبصاحبان  رقابتی و افزایش رکودها و تورم،    کامالًاین موارد، محیط    بر. عالوهکندمی توجیه  

،  چیان و امیری، احسانی، کوزه)نوبخت ساربان  کندمیورزشی را به خروج داوطلبانه از بازار تشویق  

2015، 21 .) 

نظر    گیرینتیجه در   به  مانند    رسدمیکلی  فرصت  مشی خطعواملی  کنار وجود  های  کارآفرینانه در 

های نوآوری، وجود فرهنگ نوآورانه در کنار وجود زیرساختهای  نوآورانه و درنتیجه توانایی در ارائه ایده

ورزشی    وکارهایکسبدر جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی بتواند زمینه را برای حرکت    نوآورانه

توسعه    وسویسمتبه   رویکردی،  چنین  پیامدهای  کند.  فراهم  استراتژیك   وکارهایکسبنوآوری 

ایجاد   آپ  اندازیراه انه،  نوآور  وکارهایکسبنوآورانه،  توسعه استارت  ایجاد  نهایت  در  و  های ورزشی 

 پایدار خواهد بود. 

در سطح کالن، نتایج این    علمیهیئتبا توجه به مصاحبه با افراد کارآفرین در سطح خرد و اعضای  

ورزشیوسط  هایمؤلفه دربرگیرنده    پژوهش کارآفرینان  که  است  خرد  و  کالن  و و    ح  مدیران 

 توانند از آن استفاده کنند.  میسازمانی در صنعت ورزش  مدارانسیاست

 

 تشکر و قدردانی
،  ویژه اساتید مدیریت ورزشیبه  از تمامی کسانی که در اجرای پژوهش، تیم تحقیقاتی را یاری رساندند

 نماییم.  سپاسگزاری می های ورزشیکارآفرینان فعال ورزشی و مدیران سازمان
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