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Abstract 
This study aimed to provide a qualitative model of factors affecting the development of 

sports knowledge-based companies. The research method is qualitative and based on data 

theorizing of the foundation. The statistical population included faculty members, Ph.D. 

students in sports management, and managers of knowledge-based companies, science 

and technology parks, sports and non-sports growth centers. This study used the 

purposive, snowball sampling method. 14 in-depth and semi-structured exploratory 

interviews were conducted until the stage of theoretical saturation. Data analysis was 

performed by Strauss and Corbin (1998). By using the open coding technique, 205 initial 

concepts were identified. By categorizing these concepts, 86 subcategories were formed. 

In the axial coding phase, the final 28 categories were integrated into a data-based 

paradigm model. In the form of a paradigm model, causal conditions (trained workforce, 

entrepreneurial sports opportunity, personal characteristics, financial resources, 

environmental relations), underlying factors (public culture, administrative system, 

economic, political, university conditions), interventional factors (nature of sports 

industry, sports disorder of the country, target market situation, business environment, 

production, and technical capability), strategies (globalization, transfer of clubs to the 

private sector, reform of laws, empowerment of science and technology parks, promotion 
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of marketing and branding capabilities), and outcomes (sustainable development, 

development of the country's sports industry, economic growth) were identified. It is 

suggested that by introducing and guiding physical education graduates and sports coaches 

to growth centers and science and technology parks and attracting government support, 

the development of sports knowledge companies be provided so that with the development 

of the sports industry, the country's economic growth also be upgraded. 
 

Keywords: Sports Companies, Knowledge-Based, Science and Technology Park, 

Growth Centers, Development. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
The impact of knowledge as a vital factor in innovation and production process 

has led to the emergence of knowledge-based technology in the field of 

entrepreneurship (Kabir, 2019, Geiger, 2018). Establishment of knowledge-based 

companies in science and technology parks to commercialize ideas is the first 

serious measures that have been taken in the country in order to implement the 

transformation of innovations into technology (Mirghfouri, 1397). Mohammad 

Kazemi (2014) found that business opportunities in the sports industry with a 

technology approach are the three main groups of service opportunities, creation, 

sales and marketing. Factors of depoliticization, effective and efficient 

management, human resources development, infrastructure upgrade and 

development of standard sports spaces, design of talent identification system, 

reform of structure, commercialization, privatization and establishment of sports 

industry development mechanism are the most effective components in the 

development of Iran's sports industry (Salehipour, 1397). Therefore, by 

identifying and modeling the factors affecting the development of sports 

knowledge-based companies, the components that cause the development of 

sports knowledge-based companies can be introduced. 

 

Materials & Methods  
Presenting a qualitative model of factors affecting the development of sports 

knowledge-based companies, the research method is qualitative and based on 

grounded theory.  From the text of semi-structured interviews were conducted with 

14 experts including university professors, Ph.D. graduates in sports management, 

managers of sports-based companies, start-ups, science and technology parks, and 

growth centers. The sampling method was non-random and aimed at reaching the 

theoretical saturation point. In this study, the systematic approach and model of 

Strauss-Corbin (2011) were used. Interview sessions were conducted by telephone 

or e-mail with the interviewee. At this stage, the 159 open-source codes extracted 
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from the interviews became 86 core research codes at a higher level of abstraction. 

The integration of this category was presented in the form of 28 selected research 

codes.  After collecting the data, the coding step was performed using data 

grounded theory and open coding, axial and selective coding using MAXQDA 

Pro12-3 software.  Validity and reliability of research tools were used through the 

experts’ opinions. The face and content validity of the interview questions were 

confirmed by 5 experts. In the paradigm model, there are five main categories 

(causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and 

consequences) that these five categories have sub-categories as follows: causal 

conditions have three sub-categories (technological, educational, financial), 

background conditions with four sub-categories (cultural, administrative system, 

economic and political, scientific), intervention conditions with four sub-

categories (production and technical capability, target market situation, the nature 

of the sports industry and business environment), strategies with four sub-

categories (globalization, privatization, empowerment, and regulation), and 

consequences with three sub-categories (sustainable development, sports industry 

development, and economic growth). Besides, 86 initial propositions or codes 

with a total of 205 total frequencies related to interviews were obtained for each 

sub-category. 
 

Findings 
The results of the present study showed that each of the causal conditions, 

contextual conditions and intervening conditions as dimensions of development 

of sports knowledge-based companies affect strategies  and finally, strategies 

affect outcomes. There are also hypotheses in the form of mediating variables. 

The most important, most obvious and most effective of them are the development 

of sports knowledge-based companies, the emulation of technology from other 

countries, education of sports graduates, and investment in the sector. Public-

private relations, the relationship between industry and the faculty of Physical 

Education, emphasis on privatization, the development of knowledge-based 

activities in the face of sanctions and the institutionalization of professional ethics, 

production and technical capabilities, target market situation, the nature of the 

sports industry and business environment, customer needs, standardization and 

marketing and revenue generation, globalization, privatization, empowerment and 

the rules and regulations for the establishment of transnational knowledge-based 

companies, improving the performance of sports clubs, marketing skills and 

finally legal problems in the registration of sports inventions, sustainable 

development, the development of the sports industry and the economic growth of 

technological and modern services in the sports sector. 
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Conclusion  
It is suggested that the development of sports knowledge-based companies can 

occur by producing content by federations, boards and sports clubs, identifying 

community needs and targeting the market in the development of ideas, designs 

and production of sports knowledge-based products. With the establishment of 

specialized institutes in science and technology centers, it is possible for the 

university to have more interaction with industry and the necessary skills for 

university professors and sports science students in a purposeful way in 

developing sports products and establishing their knowledge. The connection of 

Ph.D. projects in physical education and sports sciences to knowledge-based 

companies seems necessary for universities as they should accept Ph.D. students 

in physical education and sports sciences to enter this field so that the projects in 

this section can be done with the cooperation of the university and the support of 

accelerators. 
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 مقالة پژوهشی

  1بنیان ورزشی های دانششرکت  ۀتوسع بر مؤثر مدل کیفی عوامل  طراحی  
 

2، محمدحسن فردوسی1هاله حمیدپور
 4محسن اسمعیلی، 3امیر ندری ،

 

 ایران ، شوشتر،  اسالمی  آزاد دانشگاه، شوشتر  واحد، ورزشی علوم  و بدنیتربیت  گروه ، دکتری دانشجوی . 1

 مسئول(ۀ )نویسند ایران  تهران، استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،. 2

 ایران  ایذه، ،اسالمی آزاددانشگاه ، واحد ایذه، بدنی و علوم ورزشیتربیت گروه، استادیار. 3

 ایران  ، تهران، یبدنی و علوم ورزشپژوهشگاه تربیت ، مدیریت ورزشی یاراستاد. 4
 

 22/06/1400تاریخ پذیرش:                         04/02/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

روش    .انجام شدبنیان ورزشی  های دانشبر توسعه شرکت   مؤثرکیفی عوامل    ارائه مدل  با هدف پژوهش  این

علمی، دانشجویان دکتری مدیریت  . اعضای هیئتبودبنیاد پردازی دادهبر نظریهاز نوع کیفی و مبتنیپژوهش 

جامعه ورزشی و غیرورزشی  های علم و فناوری، مراکز رشد  بنیان، پارکهای دانشورزشی، مدیران شرکت

مصاحبة  چهارده. برفی بودادامه گلوله  گیری در ابتدا هدفمند و در. روش نمونهآماری پژوهش را تشکیل دادند

به   هادادهتجزیه و تحلیل    .شد و تا مرحلة اشباع نظری ادامه یافت  ساختاریافته اجراعمیق و نیمه  اکتشافی

  تعیینمفهوم اولیه    205با استفاده از تکنیک کدگذاری باز،  ( صورت گرفت.  1998)  و کوربین  استراوس  روش

مقوله نهایی در    28محوری،   در مرحله کدگذاری  مقوله فرعی شکل گرفت.  86بندی این مفاهیم،  شد. با دسته

دیده،  نیروی کار آموزش)  در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی  بنیاد یکپارچه شد.ارادایمی دادهقالب مدل پ

کارآفرینانه فردی،  ویژگیورزشی،    فرصت  محیطیهای  ارتباطات  مالی،  زمینهمنابع  عوامل  فرهنگ  )  ای(، 

ماهیت صنعت ورزش،  )  گر(، عوامل مداخلههااقتصادی، سیاسی، دانشگاهعمومی، نظام اداری کشور، شرایط  

-جهانی)   (، راهبردهاکار، توانمندی تولیدی و فنیو نابسامانی ورزش کشور، وضعیت بازار هدف، فضای کسب

های علم و فناوری، ارتقای  ها به بخش خصوصی، اصالح قوانین، توانمندسازی پارکسازی، واگذاری باشگاه

برندسازیتوانم و  بازاریابی  پیامدهاندی  اقتصادی)  (،  رشد  کشور،  ورزش  صنعت  توسعه  پایدار،  (  توسعه 

بدنی و مربیان ورزشی  التحصیالن تربیتفارغاز طریق آشناسازی و هدایت    شودپیشنهاد می  شناسایی شدند.
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بینان ورزشی  های دانشتوسعه شرکتحمایت دولت، موجبات  جلب  های علم و فناوری و  مراکز رشد و پارکبه  

    .ارتقا یابد نیز رشد اقتصادی کشورورزش   تا از این رهگذر با توسعه صنعت شودفراهم 
 

 بنیان، پارک علم و فناوری، مراکز رشد، توسعه. های ورزشی، دانششرکت :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
بر دانش  مبتنی  فناورییند تولید محصول باعث ظهور  اعامل حیاتی در نوآوری و فر  عنوانبهتأثیر دانش  

بر الگوی اقتصاد مبتنی  با تغییر  (.  ،2018،  2گیگر  ؛2019،  1در حوزه کارآفرینی شده است )کابیر

 و یک شاخص مزیتی رقابتی    منزلهبهدانش    از طریقسرمایه    ، تولیدبر دانشمبتنیتولید انبوه به اقتصاد  

دیگر عوامل مرتبط با اقتصاد    رویکرد در  تغییر  این  یر کرده استنیز تغی  جانبههمهتوسعه    در  مؤثر

کارکرد    ازجمله و  صنعت  خدمات،  بنیادین    ها آنفناوری،  تغییراتی  مسئله  شودمیسبب  همین   .

  در«  بنیاندانشاقتصاد  »دیگر،    و به تعبیر  «محوراقتصاد دانش»  عنوان  بااصطالحات و فرایندهایی را  

پایه  که بر هایی شرکت،  بنیاندانشیافتن اقتصاد  اهمیت  کنونی مطرح کرده است؛ بنابراین پیروجهان  

توسعه اقتصادی   اهمیت بسیاری در رشد و  ،هستند  بنیاندانشو به عبارتی    شوندمیدانش تشکیل  

  ثروت، رشد   ، تولیدافزوده  ارزشایجاد  در    را  اصلی، نقش  دانش  روازاینآورند؛  کشورها به دست می

 ، ،  نصیری  و   ، حسین پوررومزیکند )میدر جوامع امروزی ایفا    جانبههمهاقتصادی و توسعه  

مسائل مهمی است که انسان همواره   ازجملهآمد  تولید و دربخش    در  ویژه   بهتصادی  مشکالت اق  (.119

اقتصادیروهروب  هابا آن تولید و  ست و ثمره هر نظام  و خدمات است که    آن مصارف کاالها  تبعبه، 

(.  32018،  3ویکنر و باسکستراند،رود ) رزیابی اقتصادی یک جامعه به شمار میشاخص ا  ترینمتداول

کارآفرینی و توسعة اقتصادی    ینمولد یکی از    عنوانبههای کوچک و متوسط  های اخیر شرکتدر سال

توسعه  مییافته  درکشورهای  توسعة    شوندقلمداد  و  رشد  با  در  هایپژوهشامروزه  حوزۀ   آکادمیک 

د انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعتی به وجو  جدید در  یرویکرد  ،های نوینفناوری

است خیاطیانآمده   .و(38  ،2015)  طباطباییان  طیتحلیلیهاویژگیهایشرکتبنیاندانش  ،

 ویژگی ها،شرکت ها، اندازه شرکت، استقاللشرکت بودنجوان فناوری،  بودنجدی  شامل ویژگیشش  
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 یپژوهش رد  ( 22،  2016)  وحیدیاسدی، حاتمی و  بنی  ، امینی  .ددنکر ذکر را  انسانی سرمایه و  سانؤسم

 شرایط اجتماعی، فناوری، عوامل،  «بنیاندانش هایشرکت پیشرفت بر مؤثر  عوامل ررسی»ب  عنوان با

 ها،آن  میان از که ددنبرشمر مهم عوامل از را محیطیزیست و قانونی اقتصادی، مدیریتی، بازار، سیاسی،

 هایشرکت  در در همین راستا،    .هستند   ثیرگذارأ ت و اصلیعامل  سه   قانونیاقتصادی و   فناوری، عوامل

 دستاوردهاییعنی  ؛ یابدمی تحقق نوآوری  ظرفیت با متناسب اشتغال، ایجاد و اقتصادی رشد بنیان،دانش

 تبدیل نوین هاسیستم  و فرایند محصول،  به  گذاریسرمایه طریق از  طورپیوستهبه  توسعه  و تحقیق 

 در مهمی عامل پژوهشگران و کارآفرینان  برای گذاریسرمایه  هایظرفیت  به دسترسی  و شوندمی

 (. 113، 2016 ،4کارلیواندر و است )پیلت ملی اقتصاد در  فناوری توان از  بهره برداری  و نوآوری  ایجاد

سازی تجاری  و  فناورانه  نوآوریبر    تکیهتولید دانش و با    با محوریت  بنیان دانش  های شرکت  ی،طورکلبه

اصلی   کارآفرینی  و   ثروت   تولید  و د  نگیرمیشکل   (.  641،  2016،  5لو)  هاستشرکتاین    هدف 

و   در95،  2014)  زعفریان محمدکاظمی  دادند  پژوهش (  نشان  فرصت خود   وکارکسب هایکه 

 فروش و ایجاد خدماتی،   هایفرصت عمده سه گروه فناوری، رویکرد با صنعت ورزش )کارآفرینانه( در

 بر  مؤثر عوامل تحلیل»  عنوان با یپژوهش در (89،  2018پور )صالحی و رضایی  .ی هستندبازاریاب و

زدایی، مدیریت اثربخش و کارآمد،  سیاست  عوامل که رسیدند نتیجه این به«  ایران صنعت ورزش توسعة

ارتقا انسانی،  منابع  استاندارزیرساخت   ی توسعه  ورزشی  فضاهای  توسعه  و  نظام  دها  طراحی   ،

، سازی و استقرار مکانیزم توسعه صنعت ورزشاستعدادیابی، اصالح ساختار، تجاری سازی، خصوصی 

 . در توسعه صنعت ورزش ایران هستند مؤثره ؤلفده م

 تکنولوژی انتقال  در جدید  رویکرد نوین های حوزۀ فناوری در آکادمیک های پژوهش توسعة و  رشد  با

  های شرکت   با عنوان  هاییشرکتدر این زمینه  .  است آمده وجودبه   صنعتی  بخش به آکادمیک بخش  از

هدفمند مادی   هایحمایتبدون   .اندگرفته   شکلو مؤسسات آکادمیک   هادانشگاهانشعابی یا زایشی از  

و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری کشور از طریق کمک برای ایجاد محصول و خدمت از  

اقتصادی   توسعة  در  بنیاندانش  هایشرکت   توسعة  همچنینمیسر نیست و    هاآندستاوردهای پژوهشی  

در جهت بهبود   نمندسازتواعوامل    بندیاولویتشناسایی و  دارد؛ بنابراین  اهمیت  کشور    زاییاشتغالو  

ضروری  بنیان  دانش  هایشرکت  استراتژیک  مدیریت و   تأسیس    (. 21،  2017  صفری،)   استمهم 

  اقداماتنخستین   از ها ایده کردنتجاری  منظوربه وریاو فن علم هایپارک در بنیاندانش هایشرکت
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بهنوآوری تبدیل  شدن عملی منظوربه کشور در  که است یجد است  گرفته صورت تکنولوژی ها 

در107  ، 2017،  آبادی شریفمروتی  و )میرغفوری و   حمایت  صندوق  تأسیس  قانون (.  شکوفایی  از 

 افزاییهم منظوربه که است یا تعاونی خصوصی مؤسسة یا شرکتبنیان، یک  دانش شرکت نوآوری،

 اختراع اقتصادی )شامل گسترش کاربرد و علمی  اهداف تحقق محور،اقتصاد دانش توسعة ثروت،  و علم

 هایفناوری حوزۀ در خدمات( و کاال  تولید طراحی)توسعه شامل   و پژوهش  سازیتجاری نوآوری( و و

 (. 749 ،2015، غفاریشود )رمضان پورنرگسی و می تشکیل باال افزوده با ارزش و برتر

از بعد عملی و چه تماشایی  یبخش  عنوانبه امروزه ورزش   در تولید و مصرف کاالها،    ،اقتصادی چه 

گونه که ورزش در توسعه  خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد. همان

بر اثر است.  توسعه  در  ،عهده دارد  انسانی نقش اساسی   واسطه ظرفیت ورزش به   اقتصادی نیز منشأ 

هایی نظیر تولید کاالهای ورزشی، رویدادهای ورزشی و ارائه خدمات  لیتدر فعاکارکرد اقتصادی آن  

  های ورزشی حدود فعالیت  افزودهدر انگلستان ارزش    ،لمثاعنوان به  ؛شودمی  برجستهها  ورزشی و رسانه

دهد که این سهم از درآمد حاصل از ورزش با درآمدهای  درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می  7/1

با  (. 64  ،2019، رییفسو کالتهمحمدی ) است شدنی از صنعت خودرو و صنایع غذایی مقایسهحاصل 

توسعه و گسترش اشتغال در سطح عالی است، توسعة   مند توجه به فضای حیاتی ورزش کشور که نیاز

این در حالی است   ؛گیرد  قرار  مدنظرمهم و اساسی    ایمسئله   عنوانبه  تواندمی  بنیاندانش  هایشرکت

پاسخ دهند.  خوبی  بهنیازهای شغلی و تجاری را    اندنتوانسته در حوزۀ ورزش    بنیاندانش  هایشرکتکه  

ریزی نبود برنامه  ازجملهتواند به دالیل مختلف  در حوزۀ ورزش می  بنیاندانش  های شرکتنیافتن  ه توسع

حوزه   این  در  راستا25  ،2017  آرمان،)  باشدمناسب  همین  در  در  ناآشنایی   احتماالً  (.  بارۀ  افراد 

این    از علل  بنیاندانش  هایشرکت نگاه تحلیلی به حوزۀ    نبودو    ریزینامهبر   .هاستشرکتشکست 

بهبود  ویژه  های ظرفیتحوزۀ ورزش  ازآنجاکه   ،  صنعتی و تجاری دارد  هایفعالیتای در گسترش و 

  دربارۀ   هاپژوهشانجام    کردند،تأکید  خود    پژوهشدر  نیز  (  347  ،2010)  1وس، چادویک و برتونگر

  هایریزیبرنامهاز طریق    .کارآفرینی در حوزۀ ورزش ضروری و مهم است  هایشرکتراهکارهای توسعة  

تجاری و    های فعالیتگسترش    برایاین حوزه را به عمل تبدیل کرد و    های ظرفیتتوان  مناسب می

مسائل مربوط  حل  دربارۀجایگاه دانش در ایجاد آگاهی  اهمیت    وتوجه  .  کردسعی  اقتصادی در ورزش  

اقتصادی، تجاری و صنعتی  هایفعالیتتوسعة  و همچنین ورزش آموختگاندانشاشتغال در میان ه ب

بنیان در این حوزه های دانش شرکت  هایظرفیتستفاده از  ا  ؛ بنابرایندر ورزش الزم و ضروری است

 
1. Gorse, Chadwick & Burton 
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  توسعهاین در حالی است که در جهت    ؛دستیابی به اهداف عالی در این حوزه را تسریع کند تواند  می

و راهکارهای توانمندسازی  است  انجام نگرفته چندانی  هایپژوهشدر ورزش،   بنیاندانشهای شرکت

ت  در ایجاد جذابیت بازار در حوزه تولید محصوالت، خدماویژه  ی بهبنیان ورزش های دانششرکت  بهبود

در همین راستا .  مطالعات بیشتر استانجام  همگی نیازمند توجه و    ،یا حتی واردات کاالهای ورزشی

صنعتی رو به پیشرفت در   عنوانبهورزش    (917،  2020)  1، والمزنی، بومونت و ساتونوالیس  نظراز  

یندهای کارآفرینی در آن موجب ایجاد ثروت، ارزش و فرصت اجهان مطرح شده است که افزایش فر

   است.های شغلی جدیدی شده 

ها یاد می شود، مفهومی است که آپعناوین گوناگون همچون استارتبا    وکارهای نوپا که از آنکسب

حاضر   حال  در   و   توانسته است در دنیای کارآفرینی انقالب بزرگ ایجاد کند   اخیر  در کمتر از یک دهه

قرار   بنیاندانشاقتصاد  گونه از  اینتأثیر  حتت  شدت  به  هاشرکتو  ها  سازماناغلب    وکارکسب  فضای

است براسناو  گرفته  و    های شرکت   عنوان  با  هایی شرکتظهور    کهطوری به؛  (1  ،2021  ،2)سیلیتو 

   (.37 ،2016 جعفری،) است شده تبدیل  عادی به امری بنیاندانش

ایده،    ششمین صنعت درآمدزا  عنوانبهورزش    ، یافتهدر کشورهای توسعه از صاحبان  توجه بسیاری 

دهنده   شتاب  مراکز  و  ورزش  حوزه  معطوف  کارآفرینان  خود  به  را  با  ازاین  ؛ است  کرده نوآور  رو 

های جهانی در حوزه ورزش روند سرمایه گذاری آپبر دانش و رشد استارتجدید مبتنی  هایپیشرفت

ترین  . در کشور ما نیز یکی از مهم (1  ،2021،  3س)هاتینک و ویچر  در این حوزه افزایش یافته است

دهه  چالش در  ورزش  باخیرهای صنعت  فناورانه  کارآفرینی  استارته،  است. آپواسطه  ورزشی   های 

  علوم  هایپژوهش  سازیتجاری  برمبتنی  بازار  دانش،  ( نشان دادند 421  ،2020)  احسانیرحیمی و  

  چنین  درنهایت  که  نوپاست  هایشرکت  در  رقابتی  مزیت  و  ارزش  ایجاد  برای  ایبالقوه  منبع  ورزشی

 ایجاد  و  هاشرکت   این  فناوری  برمبتنی  کارآفرینی  وضعیت   بهبود  به  و  دهدمی  توسعه  را  هاییشرکت

با دیگر    بنیان دانش  های شرکتانواع  با توجه به تفاوت    تردید بی.  کندمی  کمک   ورزش  حوزه  در  اشتغال

و  ها سازمانو    هاشرکتانواع   مشکالت  در    سازمانی   هاینارسایی،   هایشرکتتوسعة  مسیر  خاصی 

   (.47 ، 2017 اسدنژاد،) خواهد داشتوجود  ورزشی نیز بنیاندانش

 
1. Wallis, Walmsley, Beaumont & Sutton 

2. Scillitoe & Birasna 

3. Hattink & Wichers   
 

4. Hattink & Wichers 
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هایی مانند  به حوزه  توجههای اخیر و با  آپی در سالکارهای نوپا و سیستم استارتوسبپیشرفت کبا  

باز که  دارند،  ورزش  اقتصادی  سریع  کشورها  گشت  از  مدلبسیاری  کسببا  موفق  وهای  جدید  کار 

 به مشتریان عرضه کنند.   کمترو با قیمت    بیشتروری  دمات و محصوالت جدیدی را با بهرهخ  ، اندشده

حل مسائل مهم    هشود که با توجه بورزشی دیده می  بنیانهای دانشرشدی از شرکتدنیا روند روبه  در

-کار جدید، به حل این چالشوهای کسببر مدلهای خالقانه مبتنیلحراه زندگی امروزی، ضمن ارائه  

براساس آخرین آمار  کردههای شایان  کمک  ها بارۀ ت جمهوری درمعاونت علمی و فناوری ریاساند. 

ارائه گجتآپفراوانی استارت   22های ورزشی )دهنده فعالیتهای بهبود های جهانی صنعت ورزش، 

  های ویژه کردن تجهیزات، اماکن و کالسراهم(، فدرصد  13بهره ورزشی )ای  ، آموزش و ارتقدرصد(

 درصد(  11اران )مشاوره و ارائه راهکارهای بهبود به ورزشک(، تحلیل، یک درصدافراد دارای معلولیت )

های زیادی  رصتالمللی فملی و بین  وحسط  در  ، دهدمار جهانی نشان می. آدهدرا به خود اختصاص می

  داری و تجهیزات و اماکن ویژه ژه در قسمت مدیریت ورزشی، باشگاهویآپ ورزشی بهدر بخش استارت

دلیل  بنیان بهآپ ورزشی در حوزه دانشهای استارتبنابراین شرکت  ؛داردولیت وجود  افراد دارای معل

دانش پویاییماهیت  بازار و بهمحوربودن،  رقابتی  نیازهای جدیدهای  نیازمند سرعت در    ، وجودآمدن 

  دبه شرایط متفاوت کشور ما، بایبا توجه  .  توسعه محصوالت جدید در مسیر رشد و توسعه خود هستند

بررسی بر    ضمن  مؤثر  عوامل  تحلیل  دانششرکت  توسعهو  به گسترش   ،ورزش  بنیان در حوزۀهای 

، بازار رقابتی  به اهمیت موضوعبنابراین با توجه    ؛ یان اقدام کردنبدانش  ی هاها و عملکرد شرکتفعالیت

کاربستن دانش در صنعت ورزش  وجودآمدن نیازهای جدید که همگی مستلزم بهدر به  یعپویا و سر

به  .است برای این سؤال استیافتن  نبال  داین پژوهش  های  شرکتتوسعه  که عوامل مؤثر بر    پاسخ 

 ست؟چی یورزش بنیاندانش

 روش پژوهش 

از   پژوهش  هایشد. داده انجام    بسط دانش  هدف  بابا روش کیفی و ماهیت اکتشافی و    پژوهشاین  

از  14  از  ساختاریافتهنیمه   هایمتن مصاحبه و نفر  دانشگاه،   نظرانصاحب  متخصصان  اساتید  شامل 

-ها، پارکآپاستارتورزشی،   بنیاندانش هایشرکتدکتری مدیریت ورزشی، مدیران    التحصیالنفارغ

و هدفمند و    غیرتصادفی   صورتبه  گیرینمونهروش    . شدآوری  جمعای علم و فناوری و مراکز رشد  ه

مند  و مدل نظامرویکرد سیستماتیک  ،  پژوهشگرفت. در این   صورت اشباع نظری نقطه به رسیدن تا

 با الکترونیک پست یا تلفناز طریق   مصاحبه . جلساتشد  استفاده(  3،  1998)  1کوربین -استراوس

 
1. Strauss-Corbin 
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 مصاحبه برای مناسب زمانمصاحبه،   هدف  و  موضوع شامل  اینامه طی ابتدا   . انجام شد شوندهمصاحبه 

در   گرفت. صورت گوها وکامل گفت متن اجرای و  ضبط بعد،  مرحله در شد.  تعیین  و آنان هماهنگ با

 پژوهش  کد محوری 86انتزاع به ها در سطحی باالتر از کد باز استخراجی از مصاحبه  159این مرحله 

  ، هادادهاز گردآوری  بعد    د.شپژوهش ارائه    کد انتخابی  28در قالب    مقولهاین    سازییکپارچهتبدیل شد.  

  3-12 2مکس کیو دی آی پرو  افزارنرمبا استفاده از  و  1بنیاد با استفاده از نظریه داده مرحله کدگذاری

 به مناسب رمزهای ابتدا شیوه این رگرفت. د انتخابی صورت محوری و باز، کدگذاری مرحله سه رد

همان   هامقوله.  شودمی گفته اولیه کدهای آن به که یابدمی اختصاص داده مختلف  هایبخش

ابتدا چند  :  شودمیبه دو صورت انجام    بندی دسته کدهای اولیه به هم مرتبط هستند و این    بندیدسته 

یک   زیرمجموعهو سپس چند کد اولیه    گیرند میو یک نام جدید    گرفته  قرارکد اولیه در یک دسته  

بنابراین مجموعه مختلفی از این کدها در کنار هم مقوله   ؛را در بر دارد  هاآنکه    گیردمی  قرارکد دیگر  

  گیردمیباز صورت    کدگذاریمحوری پس از    کدگذاری.  دهندمیفرعی را تشکیل    هایاصلی یا مقوله

  عبارت  ،(2005) 3چارمز با توجه به نظر  که  کند میکمی بازی   هایپژوهشنقش سازه را در   عدرواقو 

هستند. در    ترکلییک مقوله    زیرمجموعهاز مقوالت که با یکدیگر رابطه دارند و    ایمجموعه از    است

و    شد  محوری اقدام  رمزگذاریبه    ها مقولهبا یافتن پیوندهای میان    ذکرشده   افزارنرم  وسیله، بهادامه

  ، درواقع  . گویندمیانتخابی    کدگذاریکه به آن    شد   ینیتع  ها مقوله در قالب همین    ها فرضیه  درنهایت

چارچوب نظری پدیدار   درنهایتو با طی این فرایند    شوندمی  پاالیش  ها مقوله اری انتخابی  با رمزگذ

  هاینظر  از  پژوهش  ابزار  پایایی   و  روایی  برایاست  گفتنی  (.  1998استراوس،   و کوربین(  شودمی

نفر از  به تأیید پنج    مصاحبه  هایپرسشمحتوایی    صوری و  روایی  استفاده شد.  خبرگان و متخصصان

کد گذاری باز و کد گذاری    ،پس از کدگذاری اولیهشمارۀ یک،    با توجه به شکل.  رسیدمتخصصان  

براساس رویکرد داده پنج  های دانشد که کد محوری توسعه شرکتشبنیاد مشخص  محوری  بنیان 

که این پنج    دارد راهبردها و پیامدها(    ، گرشرایط مداخله  ،ایشرایط زمینه   ، مقوله اصلی )شرایط علی

  ،ی دارای سه مقوله فرعی )فناورانه، آموزشی، مالی( : شرایط علّدارندمقوله مقوالت فرعی به این ترتیب  

  ،   ، علمی(ظام اداری کشور، اقتصادی و سیاسی ای دارای چهار مقوله فرعی )فرهنگی، نشرایط زمینه

مداخله فنیشرایط  و  تولیدی  )توانمندی  فرعی  مقوله  چهار  دارای  هدف   ،گر  بازار  ماهیت    ، وضعیت 

 
1. Data Theory Foundation 

2. MAXQDA Analytics Pro 
 

3. Charmaz 
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  ، سازیخصوصی  ،سازیها دارای چهار مقوله فرعی )جهانیراهبرد  ،کار(وصنعت ورزش و فضای کسب

توسعه صنعت ورزش    ،دارای سه مقوله فرعی )توسعه پایدار  امدهایپ توانمندسازی و قوانین و مقررات( و  

ها  مربوط به مصاحبه  ی کل   ی فراوان  205  با مجموع  هیکد اول  ا یگزاره    86تعداد  و رشد اقتصادی( هستند.  

 نیز برای هریک از مقوالت فرعی به دست آمد. 

 

 
 ( 1998) نیکورب و استراوس بر اساس پارادایم یشنهادیپ یالگو -1شکل 

Figure 1- Proposed Model Based on Strauss and Corbin Paradigm (1998) 
 

پوشانی، تحلیل  ( از ابزارهای تحلیل هم1998)  کوربین  و  ، براساس مکتب استراوسپژوهشدر این  

نتایج نشان    ، شمارۀ یکبا توجه به شکل    ن یبنابرا  آماری، نظر خبرگان و ادبیات و دانش استفاده شد؛ 

علّمی شرایط  که  زمینه   ،ی دهد  مداخله شرایط  شرایط  و  بهای  شرکتگر  توسعه  ابعاد  های  عنوان 

 گذارند. گذارند و درنهایت راهبردها بر پیامدها اثر میبنیان ورزشی بر راهبردها اثر میدانش
 

 نتایج 

 .شد پرداخته انتخابی و محوری باز، کدگذاری قالب در هاهداد تحلیل به بنیاد داده نظریه به توجه با
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 محوری  کدگذاریاولیه، کدگذاری باز و  کدگذارینتایج  -1 لدوج

Table 1- Results of Initial Coding, Open Coding and Axial Coding 

کد  
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 شرایط علّی 

 
Causal 

Conditions 

 فناورانه 
Technologically 

همایش فرصتبرگزاری  استارتاپی،  ورزشی  های  های 

از   الگوبرداری  خصوصی،  بخش  توسط  ورزشی  فناورانه 

صنایع  فناوری   برای  فناورانه  نیازسنجی  کشورها،  سایر 

 ورزشی، توسعه بخش بازاریابی و تبلیغات 

 آموزشی
Educational 

به  به آموزش  ورزشی،  منتورهای  کارگیری 

التحصیالن ورزشی، انتخاب و آموزش افراد خالق و  فارغ

و   آموزشی  واحدهای  تقویت   پژوهشیباتجربه، 

 های آموزشی های ورزشی، برگزاری دورهسازمان

 مالی 
Financial 

دست ارائه  مقررات  شرکت،  تأسیس  برای  مالی  وپاگیر 

های دولتی  گذاری بخشتسهیالت مالی مناسب، سرمایه

سرمایه جذب  خصوصی،  خارجی،  و  و  داخلی  گذاران 

 بنیان های دانشمشارکت با سایر شرکت

 ایشرایط زمینه

 

Background 

Conditions 

 فرهنگی
Cultural 

کار   فرهنگ  توسعه  جدید،  تکنولوژی  پذیرش  زمینه 

نهادینه نهادینهتیمی،  کارآفرینی،  فرهنگ  کردن  کردن 

اندام    تناسب   بارۀای، اصالح باور عمومی دراخالق حرفه

 ورزشی 

 نظام اداری کشور 
The 

Administrative 

System of the 

Country 

سیاست خطثبات  و  قوانین  اجراییها،  مشیها  شدن 

حمایت ورزش،  وزارت  توسط  اثر  دانشی  دولتی،  های 

اقتصادی، توسعه دانش بنیان در شرایط  تحریم بر رشد 

 ها تحریم

 اقتصادی و سیاسی 
Economic and 

Political 

درون و  مقاومتی  اقتصاد  بر  بر  تأکید  تأکید  گرا، 

بومی،  سازی، توسعه اقتصادی با تأکید بر دانش  خصوصی

 بنیان ورزشی های دانشحمایت از سهام شرکت

 علمی
Academic 

تربیت دانشکده  و  صنعت  تجاریارتباط  سازی  بدنی، 

ایجاد  تحقیقات در    ورزش،  ورزشی  کارآفرینی  مراکز 

زمانی آموزش و  ها، تدوین واحد کارآفرینی، همدانشگاه

 مهارت 
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 گر شرایط مداخله
Interfering 

Conditions 

توانمندی تولیدی و  

 فنی
Production and 

Technical 

Capabilities 

های تولیدی و فنی ورزشی، کسب مهارت  کسب مهارت

تولید محصوالت جدید ورزشی، طراحی محصول براساس  

افزاری و  های سختنیازهای مشتریان، توسعه توانمندی

 های ورزشیافزاری، حمایت از استارتاپنرم

 وضعیت بازار هدف 

Target Market 

Situation 

تناسب جراحی  مضرات  نگرش    آگاهی  اصالح  اندام، 

خانوار،   در سبد  ورزش  افزایش سهم  ورزش،  به  جامعه 

بحران به  توجه  با  بازار  افزایش  نیازسنجی  جامعه،  های 

 آگاهی مضرات توسل به دارو و دوپینگ 

 ماهیت صنعت ورزش 
The Nature of 

the Sports 

Industry 

تکنولوژی از  استانداردسازی،  استفاده  ورزش،  روز  های 

همکاری   درآمدزایی،  و  بازاریابی  مناسب  بسترسازی 

 کارتل گونه، وابستگی موفقیت تجاری به موفقیت ورزشی 

 وکار کسب فضای
Business Space  

افزایش قدرت ریسک ورود به صنعت ورزش، ایجاد فضای  

بازی، بازاریابی  وکار ورزشی، حذف سیاسیکسبرقابتی  

 و درآمدزایی، خدمات فناورانه ورزشی 

 راهبردها 
Strategies 

 سازی جهانی

المللی در  گذاری داخلی، ارتباطات بینحمایت از سرمایه

تعرفه شرکتورزش،  ایجاد  دانشهای  بنیان  های 

بازار  فراملیتی، عرضه محصوالت دانش بنیان ورزشی در 

 المللی بین

 سازی خصوصی
Globalization 

ندهای دولتی، ایجاد فضای رقابتی در بخش  وب کاهش زد

باشگاه عملکرد  بهبود  ورزشی،  خصوصی،  های 

باشگاهتکنولوژی نوین در  برونهای  سپاری  های ورزش، 

 های ورزشی خصوصی های سازمانفعالیت

 توانمندسازی 
Empowerment 

و   داخلی  مهارتبازاریابی  برندسازی،  های  ابزارهای 

های علم و  های مادی و معنوی پارکبازاریابی، حمایت

ها،  مندشدن مسئوالن پارک از سود شرکتفناوری، بهره

 های حمایت از فناوری ورزشیایجاد صندوق

 قوانین و مقررات 
Terms and 

Conditions 

فناوری   و  تولید  از  حمایت  مقررات  و  ورزشی،  قوانین 

تولید    کرد فراهم موانع  رفع  برابر،  قانونی  فرصت 

بنیان ورزشی، رفع مشکالت قانونی در  های دانششرکت

از   حفاظت  قوانین  توسعه  ورزشی،  اختراعات  ثبت 

 های فکری دارایی

 پیامدها 
Consequences 

 توسعه پایدار 
توسعه   اقتصادی،  پایدار  زیستتوسعه  محیطی،  پایدار 

 توسعه پایدار فرهنگی، توسعه پایدار اجتماعی
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Sustainable 

Development 

 توسعه صنعت ورزش 
Development of 

sports industry 

جویی  در بخش ورزش، صرفه خدمات فناورانه و مدرن

ای کشور، افزایش سهم  های ورزش حرفهدر هزینه

صنعت ورزش کشور از تولید ناخالص داخلی، بهبود  

 بخش ورزش عملکرد فنی 

 رشد اقتصادی 
Economic 

Growth 

افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی به  

های درمانی دولت،  کاالی خارجی، پیشگیری از هزینه

کاهش واردات تجهیزات ورزشی و خروج ارز از کشور،  

 آموختگان علوم ورزشی کاهش نرخ بیکاری دانش
 

اول   شمارۀ یک،   در جدول فرعی   مقوالت  ه،یکدهای  و    های شرکتتوسعه    و کد محوری مدل  اصلی 

بنیاد  مقوله اصلی با توجه به رویکرد داده  پنج به این صورت که    ؛است  ده شمشخص    یورزش  انیبندانش

که هریک  ند  راهبردها و پیامدها تشکیل شد  ،گرشرایط مداخله  ،یا شرایط زمینه  ،ی شامل شرایط علّ

نیز  مقوله  دیگر  فرعی  نام    ددارنهای  به  محوری  کد  یک  حول  شرکت »که  دانشتوسعه  بنیان  های 

 اند.  تشکیل شده «ورزشی
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 بنیان ورزشی( های دانش مدل پارادایمی پژوهش )عوامل مؤثر  بر توسعة شرکت -2شکل 

Figure 2 - Paradigm Model of Research (Factors Affecting the Development of 

Sports Knowledge-Based Companies) 

 

   گیریبحث و نتیجه 

در ایران  بنیان ورزشی  های دانش توسعه شرکت   بر  مؤثر  مدل کیفی عوامل    شد در این پژوهش تالش  

 بارزترین   ترین وتوان گفت که مهمپیشین می  های پژوهشر با  ضحا  پژوهشر مقایسه  د  .شودطراحی  

عان  اذشوندگان به آن  مصاحبه  همةبنیان که  های ورزشی دانششرکتتوسعه  شرایط علّی اثرگذار بر  

-سرمایه  درنهایت  ورزشی و   التحصیالنفارغ  به  کشورها، آموزش  سایر  فناوری  از  الگوبرداری  داشتند،

  ی و محمدکاظم،  پژوهشستای همخوانی با نتایج این  رادر    .بود  خصوصی  و   دولتی  هایبخش  گذاری

فرصت  (2014)  زعفریان شناسایی  اطالعات  وهای کسببه  فناوری  رویکرد  با  ورزش  در صنعت  کار 

مقوله  علمی  هایشبکه و نیز به این نتیجه رسیدند که ارتباطات  (1398رومزی و همکاران )  .پرداختند

علمی و  هاست و تولیداتآن و توسعه بنیان دانش هایشرکت ایجاد مدل  در  اساسی و  مهم بسیار  یا

 و فقر است  ترپایین پیشرفته  کشورهای از  انسانی در علوم  ویژهه ب ،ایران در التحصیالنفارغ  به  آموزش
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 ، توان گفتمی  بارهاست. در این   شناختیروان  و فرهنگی تاریخی، سیاسی، مشکلی کشور، در علم تولید

ها و هنجارها  ارزشتوان باعث رشد جامعه،  تولید علم، تولید ثروت است و با پرورش افراد فرهیخته می

فق در این زمینه منظور با الگوبرداری از سایر کشورهای موکه رسالت این حوزه است. بدینرا رقم زد 

م دست یافت. نتایج  مهموضوع توان به این های مختلف ورزشی میالتحصیالن رشته و آموزش به فارغ

 توسعه عوامل،  دریافتند   هاهمخوانی دارد. آن  (2017)  یوسفی  ، وظیفه ومنصوری  پژوهشبا    بخشاین  

 عوامل انسانی، حمایتی، نیروی  اجتماعی، و فرهنگی گروه فناوری، شش در بنیاندانش هایشرکت

 زرتشتیان   خانمرادی، سجادی و  . همچنینشودمی بندیها طبقهساخترزی عوامل و دولت با مرتبط

خود  در(  2020) جوان،  ریسک  ورزش، بزرگ تولیدکنندگان واماندگی  ،پژوهش   تولیدکنندگان 

در اقتصاد توقف و  کشور در ورزشی مشاغل محدودیت ت سطح ورزش  موانع  را  سیس  أ پژوهش 

 در اروککسب  بازار  به ورود  ،کرداظهار  توان  میباره  . در این  بنیان ورزشی دانستندهای دانششرکت

 علوم التحصیالن فارغ بین در شغلی استرس و بنیان ریسک دانش شرکت قالب در هم آن  ورزشی  علوم

ندارد و   ایشدهتعریف جایگاه ما ورزشی کشور علوم حوزه در کاروکسب زیرا ؛آوردمی به وجود ورزشی

های خصوصی  رو ورود شرکت ازاین   ؛ اندی در ورود به این بخش آماده نشدهپذیردانشجویان برای ریسک

گذاران مالی مناسب، سرمایه، جذب سرمایه  گذاری در این حوزه، ارائه تسهیالتو دولتی برای سرمایه

راهکار   عنوانبه بنیان برای غلبه بر این مشکالت  های دانشلی و خارجی، مشارکت با سایر شرکتداخ

 شود. مناسب پیشنهاد می

بر  تأکید  بدنی،  ارتباط صنعت و دانشکده تربیت  ،پژوهشای در این  شرایط زمینه ترین  ازجمله شاخص

خانمرادی   .ندبود  ایکردن اخالق حرفه نهادینهو    بنیان در شرایط تحریمتوسعه دانشسازی،  خصوصی

( همکاران  همخوان  (1398و  نتایجی  کردند  ،در  ورزش    که  عنوان  صنعت  از    عنوانبهامروزه  یکی 

  ( 1393همچنین محمدکاظمی و همکاران ).  ترین رشد در بین صنایع استرین و دارای سریعتبزرگ

های کارآفرینانه در صنعت ورزش ولویت در فرصتهواداران را باالترین ا میان در ورزشی ارتقای فرهنگ

نتیجه رسیدند که فقر1398معرفی کردند. رومزی و همکاران ) این  به  نیز   کشور، در علم تولید ( 

 یپژوهش در (1397پور )صالحی و است و رضایی شناختیان رو و فرهنگی  تاریخی، سیاسی، مشکلی

-سیاست عوامل که رسیدند نتیجه  این  به  « ایران صنعت ورزش  توسعة بر  مؤثر عوامل تحلیل» عنوان  با

فضاهای ورزشی  ها و توسعه  زیرساخت  یه منابع انسانی، ارتقادایی، مدیریت اثربخش و کارآمد، توسعز

سازی و استقرار مکانیزم  سازی، خصوصی ، طراحی نظام استعدادیابی، اصالح ساختار، تجاریداستاندار

 همخوانی  ینیتب  در توسعه صنعت ورزش ایران هستند. در  مؤثرده مولفه    عنوانبه   ،توسعه صنعت ورزش

نکته اشتغال در  ترینو مهم اولینکه  توان گفت  می  مذکور،  هایپژوهش  نتایج   با   پژوهش  هاییافته
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 حوزه در خصوصی بخش ما عملکرد کشور در متأسفانه که است  صوصی بخش  ،حوزه صنعت ورزش

 یک اندازی و توسعهراه بنابراین؛ است نداشته دنبال به را یا موفقیت زیادی نبوده آمیزموفقیت  ورزش

 ورزشی سازیخصوصی فضای نیازمند نخست گام در بنیاندانش شرکت قالب در هم آن ورزشی تجارت

اقتصادمهم میامر  زمانی این    .است کشور مناسب در  هایاولویت  وجز ورزشی تواند تحقق یابد که 

 همچنین  شود و نظر گرفته در بخش  برای این دولت توسط های حمایتیبرنامه و باشد دولتتئهی

کردن با نهادینه  ،گفت  توانبرقرار شود. درنهایت میباط خوبی  دانشگاهی ارت و اجرایی نیروهای بین

ازبینای و خصوصیاخالق حرفه و  اجرایی،    ل رفتن خسازی موفق و کارآمد  نیروی  و  میان دانشگاه 

توسعه شرکت دانشامکان  تحریم های  زمان  در  حتی  دارد  نیزها  بنیان  آمار  وجود  از    و.  نشان  ارقام 

های موجود جز با کارآفرینی و دارد و شایان ذکر است که موفقیت  رشد صنعت ورزشه باهمیت رو

صنعت  در  موفقیت    ، رکن اصلی و اساسی  عنوانبهای نزدیک کارآفرینی  در آینده.  شودسر نمینوآوری می

مهم، صنعت  امر  شدن این  به خود اختصاص خواهد داد و در صورت محقق را  ورزش همه کشورها  

قربانی    ؛1398همکاران،  شود )خانمرادی و  می  تولید ناخالص داخلی برخوردارورزش از سهم بزرگی در  

 (. 1395و وحدانی، 

این  شرایط مداخلهترین  مهم فنی  پژوهشگر در  تولیدی و  بازار هدف  ، )توانمندی  ماهیت    ، وضعیت 

بی  و بازاریا  طراحی محصول براساس نیاز مشتریان، استانداردسازی،  وکار(صنعت ورزش و فضای کسب

های ورزشی و استفاده از این ظرفیت توسط شدن اهمیت ظرفیتبعد از مشخص  . ندبود  و درآمدزایی 

وارد حوزه کارآفرینی ورزشی   ،انبنی های دانشسیس و توسعه شرکتأ منظور تزشی بهکارآفرینان ور

( عوامل 2014) پیتسزاده، کردنائیج و  احسانی، عظیم  ،چیانکوزهها،  یافته  این  با  همسویی  شویم. درمی

تزمینه استثیرأ ای  بر  استراتژیک در کسبگذار  با  لفه  ؤرا در شش م  کارهای ورزشیوقرار کارآفرینی 

-ظام آموزشی، عوامل فرهنگی، سیاستهای حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نسیاست  اوینعن

( نیز تولیدات ورزشی،  1398رادی و همکاران )خانم.  های تجاری و عوامل حاکمیتی شناسایی کردند

ادرات کاالهای ورزشی را طراحی لباس ورزشی بانوان، ساخت تجهیزات ورزشی، بازاریابی ورزشی و ص

توانند در قالب  برشمردند که میاندازی تجارت ورزشی عرصه مناسبی برای کارآفرینان ورزشی  برای راه

تببنیان مطرح شوندشرکت دانش نتایج می ین  ی. در  این  به کا  ،توان گفتهمخوانی  ر و برای شروع 

بنیان باید با فرایند کارآفرینی آشنایی کافی وجود داشته باشد و با توجه سیس و توسعه شرکت دانشأ ت

. توانمندی در تولید با  ترکیب شودبه ماهیت صنعت ورزش باید محصول یا خدمات مدنظر با نوآوری  

 عنوانبه  ویژههب  ،به ورزش  ارائه محصوالت مورد نیاز مشتری همراه با نوآوری، اصالح نگرش جامعه
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در کنار تخصص   زیادهای بهداشتی و درمانی، بازاریابی و درآمدزایی کافی و  ر کاهش هزینهعامل مهم د

 بنیان شود.تواند باعث تأسیس و در ادامه توسعه شرکت دانشو دانش کافی می

این  عوامل   در  مقر  ،سازیخصوصی  ،سازی)جهانی  پژوهشراهبردها  و  قوانین  و    ،رات(توانمندسازی 

شرکت دانایجاد  فراملیشهای  باشگاهبنیان  عملکرد  بهبود  مهارتتی،  ورزشی،  بازاریابی های  و    های 

اختراعات ورزشی ثبت  قانونی در   جوامع  ایجاد سوی به  گرفتهشکل جهانی حرکتبودند.    مشکالت 

  آن  دنبالبه  و  کارفرما از آنان  انتظارات افراد، مهارت و  دانش تخصص، سطح دانشی، و  فراصنعتی

 را دولتی  و خصوصی هایبخش در افراد اشتغال بارۀدر کشورها توسط شدهاعمال هایاستراتژی

 کشورهای  از الگوبرداری و  شدنجهانی با همگام ،دیگر سوی. از  است کرده اساسی تغییرات دستخوش

 این در   وی ایرانر  پیش اندازچشم افراد،  هایشایستگی و  تخصص  مشاغل، ماهیت حوزه در  پیشرفته 

 دست در هایاقدام و هابرنامه  جهانی، مناسب جایگاه به  رسیدن  برای یملّ اراده از ترکیبیخصوص  

خانمرادی و همکاران  هایپژوهش. نتایج این قسمت با  است خارجی و داخلی موجود روندهای و اجرا

 (1393همکاران )( و محمدکاظمی و  1398شاه )، رستگار وگل(1398رومزی و همکاران )  (،1389)

مهارت بازاریابی که در بخش  از  صنعت در الکترونیکی هاینشانه و لوگو ایجاد  ،های  یکی  را  ورزش 

 رونق  و موفقیت ساززمینه و جامعه برای اشتغال و ثروت شده در ایجاد ارزش،های شناساییفرصت

جمله مرجعیت علمی و حمایتگر از  نبود  گفت،   . در توضیح این نتایج باید استهمخوان    ،نددانست اقتصاد

های حوزه علوم ورزشی و ثبت اختراعات ورزشی  سازی پژوهش کمبودهای موجود بر سر راه تجاری

نیازمند  است در  انجام   که  اساسی  برای مالکیت قانون طورکههمان  است. زمینه این اقدام   معنوی 

 و نرم هایزیرساخت نیز درباره کاملجامع و   قانونی باید است، شده  تدوین اکتشافات و اختراعات

های  ایجاد شرکت  ، شود. با توجه به این نتایج ها تدوینیفناور نوع  این آورندگانپدید از و حمایت انسانی

تأ تی و پیسمت فراملیبنیان و توسعه آن بهدانش به  برندسازیبردن  بازاریابی،   و ثیرداشتن مهارت 

به هاینشان و لوگو ایجاد فرهنگالکترونیکی   و زیاداجرایی   هایضمانت ایجاد  ،سازیمنظور 

-بنیان ورزشی، پیشنهاد میمنظور توسعه شرکت دانشرینانه بههای کارآفسازی برای فرصتاطمینان 

 ود.ش

این    امدهایپ  پایدار  پژوهشدر  اقتصادی(  ،)توسعه  رشد  و  و   ،توسعه صنعت ورزش  فناورانه  خدمات 

 هایاولویتو  جز ورزش باید اقتصاد  ،توان گفتبا توجه به این نتایج می  .مدرن در بخش ورزش بود

شود   نظر گرفته  در  ورزش اقتصاد بخش برای دولت باید توسط های حمایتیبرنامه و باشد دولتئتهی

بنیان ورزشی افزود.  های دانشمنظور توسعه شرکتت ورزش بهصنع هایتا بتوان بر جذابیت ظرفیت

و مدرن فناورانه  بستر خدمات  تجارت ورزشی در  را    ،همچنین شناسایی  کارآفرینانه  ارتقای فرصت 
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( و محمدکاظمی  1398خانمرادی و همکاران )  هایپژوهشبا نتایج    یافتهدنبال خواهد داشت. این  به

  شناسایی»با عنوان    ی پژوهشدر  (  1393محمدکاظمی و همکاران ).  است( همخوان  1393و همکاران )

با  صنعت  در  کارآفرینانه  (وکار)کسب  هایفرصت   هایفرصت،  «اطالعات  فناوری  رویکرد   ورزش 

 ی خدماتی،هافرصت عمده گروه را در سه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بستر  در  ورزشی  کارآفرینانة

پیشنهادیافتهاین   به توجه با.  ازاریابی معرفی کردندب و فروش و ایجاد  بخش در دولت ،شودمی ها 

افزایش  در  موجود  هایهنگی، اجتماعی و استفاده از فرصتتوسعه پایدار اقتصادی، فرویژه  ، بهورزش

 ردن واردات تجهیزات ورزشی و همچنینکم، ککردن وابستگی به کاالهای خارجیکم  ،تولید ناخالص

  ؛کندازپیش سرمایه گذاری  خدمات فناورانه و مدرن بیشاستفاده از   زمینه در جامعه فرهنگ ارتقای

بنیان ورزشی و  های دانشتیجه افزایش شرکتنورزش و در دانش سطح  باالرفتن موجب  کار زیرا این 

  تبع آن افزایش سالمت عمومی در جامعه خواهد شد.به

ایجاد فرصت است صنعت،  ورزش باعث  این واقعیتی است که  اشتغال در جهان  و    ؛ خواهد شدهای 

از این صنعت را   کسب و زایی لاجرایی در کشور باید زمینه اشتغاهای  تمام سیستم  بنابراین درآمد 

پذیری و تالش برای مهم با پذیرش ریسکامر  و این    نندسمت فراملیتی مهیا کحتی در قالب توسعه به

رکت  سیس و توسعه شتأ   مسلم است کهجارت ورزشی میسر خواهد شد.  عرصه ت به ورود کاهش آن در

نگاه    درنهایت،مین سرمایه اولیه و در ادامه کار حمایت مالی از طرف دولت و  بنیان ورزشی با تأ دانش

منظور ایجاد فضای کارآفرینانه در صنعت ورزش، سازی به تجارت ورزشی بهسازمان خصوصیویژه  

مدیران و  به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری،  ،  های پژوهش یافتهبراساس  میسر خواهد شد.  

دانشکده  استارت اساتید  مدیران  ورزشی،  مسئوالآپهای  ورزشی،  پارکهای  و  ن  فناوری  و  علم  های 

ها  با تولید محتوا در این حوزه  شود،ول در حوزه ورزش پیشنهاد میمراکز رشد و سایر نهادهای مسئ

گذاری بازار  هدف  های ورزشی و تشخیص نیازسنجی جامعه وها و باشگاهتئها، هیتوسط فدارسیون 

از  بود. یکی دیگرمؤثر بنیان ورزشی طرح و همچنین تولید محصوالت دانشتوان در توسعه ایده و می

 و   دانشگاه  انشگاه با صنعت است. ازآنجاکهارتباط د  ،بنیان ورزشیهای توسعه محصوالت دانشچالش

 پایدار   وسعه، تنهاد  دو   این  مستحکم  ، ارتباط هستند  کشور  هر  توسعه  مبانی  بارزترین  عنوانبه  صنعت

 مراکز   دیگر  مهم   نقشکشور،    توسعه  چهارم  برنامه  قانون  45ماده    براساس.  بود  خواهد  را به ارمغان

 و  محوردانایی  محصوالت  بازار  هدف گسترش  و  نگاه  با  فناوری  و  علم   ایجادها،  دانشگاه  و  تحقیقاتی

جهت  است.    بنیاندانش وتجاری  قالب  در  مهمامر    اینبه    دستیابیدر    کردنکاربردی  سازی 

بنیان  های دانشع موانع این تعامل در توسعه شرکتبا رف  توانمی  ها نوآوری  و  پژوهشی  دستاوردهای

قرار نداشته   مدیریت مشخص  زیرنظر  ترویج و توسعه ورزشکه  ورتیص دربرداشت.    مؤثر  ورزشی گام  



 73                                                            ... هایشرکت ةعوامل مؤثر بر توسع یف یمدل ک  یطراح: حمیدپور

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

ای ورزشی یکی  هدرنتیجه نیاز به مدیریت حوزه ؛پیدا کند  تواند به اهداف اصلی خود دستباشد، نمی

ها، عامل مدیریتی  بر بهبود تدوین استراتژی شرکتمؤثر  ترین عوامل  کی ازمهم. یاست  ضروریامور  از  

این عامل مشخص میاست؛   تعیین  موریتأ م  و  آرمان  مدیران کند که چگونهزیرا  را   کرده،  سازمان 

. این  دنکندت را ایجاد میمرای موفقیت درازهای مورد نیاز برزشا  و  را تسهیل کرده  دسترسی به آن 

گیری، خالقیت و  تصمیم  ، میزان مشارکت، سرعت دردانش و تجربه از قبیلهایی  شامل شاخص  عامل 

 توانصی در مراکز علم و فناوری میتخص  هایسسهؤها، با ایجاد ماست. در پرتو این شاخص   وریآنو

های الزم برای اساتید دانشگاه و با توسعه مهارت  ویژهبه و  کرد   را ایجادتعامل بیشتر دانشگاه با صنعت  

ها نقش  کردن آنبنیاندانش  حصوالت ورزشی و ه مطور هدفمند در توسعهب  ، دانشجویان علوم ورزشی

بنیان های دانشبه شرکتبدنی و علوم ورزشی  تربیتهای دکتری  ضرورت اتصال پروژه  .کردایفا  بسزایی  

بدنی و علوم ورزشی  به پذیرش دانشجوی دکتری تربیتهایی که  دانشگاه   بر این اساس،  ؛الزم است

و    خالقیت و نوآوری  های این بخش با هدف تا پروژه  ارد شوندزمینه والزم است به این    ، کنندمیاقدام  

  ؛محور باشداید فعالیت این دانشجویان فناوریب .ها انجام شوددهنده مکاری دانشگاه و حمایت شتابه

ایجاد    از طریق.  ظر قرار گیردنسازی مدرو طرح پذیرش و تربیت دانشجوی دکتری با هدف تجاریایناز

 کردنکم  ،بنیانانه یا دانشسازی محصوالت فناورپیاده،  بدنی و علوم ورزشیی تربیتصتخص  رشدمراکز  

ها را کاهش  آپضریب خطای استارت توان  می  ،بنیانمحصوالت دانشرقابتی  ها و شناخت بازار  هزینه

   .بودمؤثر ن ورزشی بنیاهای دانشو در بالندگی و توسعه شرکتداد 
 

 قدردانی تشکر و 
که در   عزیزانی   همةاز    ، دانندمی  الزمبر خود    پژوهشگران  است. دکتری رساله از برگرفته پژوهش این

 .کنندرا اعالم  خود تقدیر و تشکرمراتب اند، همکاری داشته پژوهشانجام این 
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