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Abstract 
In the post-industrial era, knowledge-based enterprises are one of the elements of 

sustainable development in any country. In Iran, the growth and prosperity of these 

enterprises, especially knowledge-based sports enterprises, have also received special 

attention from policymakers. One of the challenges for the success of these companies in 

the field of sports is their continuous growth and sustainability. In this study, the 

qualitative approach and Grounded Theory (Strauss & Corbin method) were used to 

identify the growth and sustainability factors of knowledge-based sports companies in 

Iran. The study population consisted of 16 faculty members, PhD students, knowledge-

based companies, science and technology parks, sports and non-sports development 

centers and industry experts, who were selected using purposive and snowball sampling 

methods. Finally, based on the research findings, structural, governmental, hard 

infrastructure, public-private collaborations and policy decisions were the most important 

factors. Knowledge-based sports enterprise capabilities, political factors, financial and 

management factors including contextual factors and sports startup exhibitions and 

conferences to create creative ideas, enterprise integrity, consultants branding were 

disruptive factors in the present study. Regulatory facilitation, skilled manpower and 

creation of a specialized maternity institute were such procedures of this study that could 

contribute to job creation, development and improvement of sports as well as sustainable 

economic growth of the country under sanction. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
 In the post-industrial era, knowledge-based enterprises are one of the elements of 

sustainable development in any country. These companies are engaged in the 

synergy of science and wealth, the development of the knowledge economy, the 

achievement of scientific and economic goals, the commercialization of R&D 

results, in the field of advanced technologies. In Iran, the growth and prosperity 

of these enterprises, especially knowledge-based sports enterprises, have also 

received special attention from policymakers. Statistics show that most 

knowledge-based sports companies die out or become small over time. In 

addition, the successful entry of these companies into the market and competition 

is fraught with uncertainty and there are various constraints in this area. One of 

the challenges for the success of these companies in the field of sports is their 

continuous growth and sustainability. Therefore, the aim of this study was to 

identify the growth and sustainability factors of knowledge-based sports 

companies in Iran. 

 

Methodology 
To do so, In this study, the qualitative approach and Grounded Theory (Strauss & 

Corbin method) were used to identify the growth and sustainability factors of 

knowledge-based sports companies in Iran. The study population consisted of 16 

faculty members, PhD students, knowledge-based companies, science and 

technology parks, sports and non-sports development centers and industry experts 

who were selected using purposive and snowball sampling methods. 
 

Results 
By reviewing the research background and classifying the factors affecting the 

sustainability of knowledge-based sport enterprises, 18 components were 

identified as final concepts. After grouping some of the components, the model of 

sustainability of knowledge-based sport enterprises was created from the 47 

identified key components. based on the research findings, structural, 

governmental, hard infrastructure, public-private collaborations and policy 
decisions (sports science and technology parks, sports growth centers) were the 
most important factors. Knowledge-based sports enterprise capabilities, 
political factors, financial and management factors including contextual factors 

and sports startup exhibitions and conferences to create creative ideas, enterprise 

integrity, consultants branding were disruptive factors in the present study. These 

findings are consistent with the results of Martins et al. (2019), Suleimankadieva, 

Pilipenko, Sagi (2019), Ratten (2018), Rajabi (2017) & Amini et al. (2016). 
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Conclusion 
Finally, creation of technology-based products, provision of services based on 

Islamic - Iranian culture and values, information and communication technology, 

media, proper education system, facilitation of regulation, registration of 

knowledge-based sports businesses, skilled manpower and creation of specialized 

maternity institute were such procedures and main categories of this study, that 

can contribute to the creation of jobs (preventing the migration of sports elites 

from the country, providing an appropriate business environment for sports 

graduates), promotion of creative thinking, development and progress in sports 

(education, public sports, championships, professional sports), sustainable 

economic growth of the country and elimination of the needs of the country under 

sanctions. 

 
Keywords: Knowledge-Based, Sustainability, Grounded Theory, Strauss and 

Corbin, Iran 
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 مقالة پژوهشی
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دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانش آموخته . 1 

 تهران، ایران 

 طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایراندانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه . *2

 مسئول( )نویسندۀ 
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 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران ،. استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی4
 

 81/17/3131تاریخ پذیرش:                36/10/3131تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ان نیبهای دانششکوفایی شرکت پایدار در هر کشوری در عصر فراصنعتی یکی از ارکان پیشرفت و توسعة

های ویژه شرکتها بهویژه به رشد و شکوفایی این شرکتتازگی توجهی گذاران بهاست. در ایران نیز سیاست

ورزش، تداوم رشد و پایداری  ها در حوزۀهای موفقیت این شرکتاند. یکی از چالشبنیان کردهدانشورزشی 

سایی ناش استراوس و کوربین برای روش ،هاراستا از رویکرد کیفی و از نظریة برخاسته از داده هاست. در اینآن

آماری این  جامعة. بنیان در ایران بهره گرفته شده استدانشورزشی های شد و پایداری شرکتعوامل ر

و فناوری، مراکز رشد های علم بنیان، پارکهای دانشعلمی، دانشجویان دکتری، شرکتپژوهش، اعضای هیئت

 یبرفگلوله و هدفمند یریگنمونه روش به کهبودند  نفر 36ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از ورزشی و غیر

ساختاری، دولتی، زیرساخت های سخت و همچنین عوامل ، های پژوهشبراساس یافته .شدند انتخاب

بنیان، ای ورزشی دانشههای شرکتصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارتگذاری همکاری بخش خسیاست

های و همایش هاو نمایشگاهای از جمله عوامل زمینه و مدیریتی مالی عوامل عوامل سیاسی و همچنین

ه لاز جم سازیو همچنین برند ها، مشاورانرکت، یکپارچگی شخالقانههای برای خلق ایدهاستارتاپی ورزشی 

ه تخصصی مادر از جمل ت، نیروی انسانی متخصص و ایجاد مؤسسة. تسهیل مقرراندبودگر عوامل مداخله

رشد پایدار اقتصادی زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و الند به اشتغتوانراهبردهای این پژوهش بودند که می

 .کنند ی درخور توجهدر شرایط تحریم کمک کشور

 ها، استراوس و کوربین، ایرانبنیان، پایداری، نظریة برخاسته از دادهدانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، الگوی رشد برترهای سعۀ سریع فناوریو رشد و تو های نوین در فناوری اطالعاتپدیدهبا ظهور 

ت منبع اصلی مزیدانش، ها تغییرات اساسی کرده است و  اقتصادی جهانی و سیستم مدیریت سازمان

ملکرد و ع مدیریت دانش کلید اصلی بقا رود؛ بنابراینهای پیشرفته به شمار میدر سازمان رقابتی

، 1)ونکیتاچاالم و ویلموت است، سیاسی و اجتماعی فناورانهمداوم محیط اقتصادی،  اتدر تغییر سازمان

2112 ،313 .) 

تنها به  تی خودگیری و اتخاذ استراتژی رقابها در تصمیمندلیل تشدید فضای رقابتی، سازماامروزه به

نند. کشده از فضای پیرامون اکتفا نمیطور تصادفی کسبسازمانی و اطالعات بهمنابع محدود درون

روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح رگذار و بهدرحقیقت داشتن اطالعات صحیح، تأثی

انش از د ها در استفادههای متنوع به توانایی آنرو رقابت شرکتشود؛ ازاینمحسوب می سازمانیملی و 

، 2112، 2سازمانی بستگی دارد )ویالسالرو مرتبط با استفاده از فرایندهای انتقال دانش داخلی در شبکۀ

 (.95، 2112، 3 اگویسانت و توماس ان،یدام ،وینویوجی ؛114

رای ای بطور فزایندهو بهشود نظر گرفته می های سازمان درترین داراییدانش یکی از مهم بنابراین

ای فکری دانند که دانش، سرمایههای آگاه میشود. سازمانظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت میحف

تواند ی، مثر استفاده شودطور مؤکند و اگر بهکه با گذشت زمان تغییر می است ایاست و تنها سرمایه

و همکاران  9آشاب-آل(. 95، 2119، 4خالقیت و نوآوری سازمان را حفظ کند )اریکسون و روتبرگ

د که نکننوان محیط مبتنی بر دانش بیان میدر پژوهش خود با ع( 2111) 2و وستربرگ( 2112)

مدت سازمان است که اهداف بلند سازمان های استراتژیکاز داراییدانش  گسترش تحوالت در عرصۀ

های پویا کاربرد استراتژیک دارد و دهد و در محیطث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقا میرا از حی

واسطۀ افت کارکنان و کاهش خطر هب رفتن دانش با ارزش سازمانباعث کاهش خطر ازدست

ه ها به این نتیجشود. بسیاری از مؤسسههنگام تعدیل نیروی انسانی میدادن حافظۀ سازمان ازدست

روری ضبنیان اقتصاد دانششدن به داشتن عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیلاند که برای رسیده

اربرد زیع و کاساس تولید، توبنیان اقتصادی است که براقتصاد دانش 2.ای.سی.دیاو.است، طبق تعریف 

ه مورد توجه خاص قرار پای گذاری در دانش و صنایع دانشگرفته و سرمایهاطالعات شکلدانش و 
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بنیان شامل نیازهای اقتصاد دانش(. پیش1، 2115،  ایفرر و یجالل را،یفر، 1کارایانیسگیرند )می

ارتباطات، های حمایتی دولت، فناوری اطالعات و گذاری در سرمایۀ انسانی، سیاستآموزش و سرمایه

گذاری، تولید و تجارت است؛ ی و قانونی برای سرمایهوجود محیط مناسب اجتماعی، سیاسی، اقتصاد

ان بنیهای زایشی و دانشویژه شرکتهای زایشی و دانش بنیان بهاین، تعداد کمی از شرکتوجودبا

رای ان تغییرات الزم بتواست و چگونه می شدن به چه معنیبنیاندانند که دانشدرستی میورزشی به

 (.231، 2115، ساگی کو و، پلیپن2سلیمانکادیوانجام داد )شدن را ابنیاندانش

 ها برای گسترش دانشو سازمان هاش، افراد در تمام سطوح و انواع مؤسسهبر داندر اقتصاد نوین مبتنی

دیریت م را بپذیرند و پیگیری کنند. وظیفۀ های خودکشیده خواهند شد تا مسئولیت ایدهبه چالش 

م به کارکنان امکان ارتقای دانش و عمل برمبنای آن را دهد و هم خلق محیطی خواهد بود که ه

نین سازمانی بار اصلی حیات و بقای سازمانی . در چاردن آن را برای آنان فراهم کندگذاشتراکشرایط به

خلق  تاینهدرگذاری دانش و اشتراکتگی خلق، تبدیل و بهی است که از شایسابرعهدۀ نیروی انسانی

بنیان (؛ بنابراین سازمان و جامعۀ دانش243، 2112، ، مایر و ساندو3کاسچیگنوآوری برخوردار است )

، 4کشور پژوهانۀ محض نیست؛ بلکه الزامی است که در برنامۀ چهارم توسعۀتحلیل آینده شعار یا

ردی افق وزارت ورزش و جوانان سند راهبو   9مهوری اسالمی ایرانهای کالن نظام اداری جسیاست

ر های حساس و خطیدیدگاه اجرایی یعنی تمامی سازمانکید شده است. از بر آن تأو شده بینی پیش

کنند که بتوانند خود را اسالمی حرکت  ند توانست همسو و هماهنگ با جامعۀدر صورتی خواه کشور

با توجه  ؛ بنابراین(35، 2114باباخانیان، ) بنیان بیارایندنشهای داهای سازمانها و شایستگیبه ویژگی

نظام، این سازمان بزرگ و مهم  به سند راهبردی وزارت ورزش و جوانان و شرایط و جایگاه آن در

نیز برخوردار است؛ بنابراین شناسایی، ای تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه از جایگاه ویژهنه

ها و محصوالت فعالیتگیری در اطالعات و دانش موجود برای بهره انواع کردنستندسازی و ذخیرهم

های سازمان قیت و نوآوری، فقط با عناصر و مؤلفهجدید و همچنین خلق دانش جدید بر مبنای خال

، 2115، 2ی)چویخازواری و داوو داخل است یافتنیان )همانند فرایند مدیریت دانش و...( تحققبنیدانش

ف لهای مختورزش مشکالت زیر را با شدت و ضعف ویژه در حوزۀها، بهنشدن سازمانبنیان(. دانش249
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دانش سازمان در صورت های فکری و رفتن سرمایهازدست، از انواع دانش نشدناستفاده :به همراه دارد

دن مانناشناخته، های جدیدنتقال دانشضعف در کسب، حفظ و ا، جایی کارکنانهیا جاببازنشستگی 

 ها وفعالیت و  هاآمده از پروژهدستمستندنشدن تجربیات )دانش ضمنی( به، های موجوددانش

ط رباهمیت و بیهای کمتولید دانش، های تکراریها و پروژهفعالیت دادنامانج، هااز آن نکردنبرداریبهره

موقع مناسب و به هایمیمموقع برای اتخاذ تصمناسب و بههای دانشنبودن دراختیار، با وظایف سازمان

 .ها و محصوالت سازمانها و پروژهکمبود نوآوری و خالقیت در فعالیت در سازمان و همچنین

شده در افق رسانۀ ملی و ضرورت بینیبا توجه به استراتژی پیش ( در پژوهش خود2114پاپیان )

وان ابعاد عنهمؤلفه بوشش بیست بنیان برای رسانۀ ملی را طراحی کرد.شدن، مدل سازمان دانشبنیاندانش

ها، مدل مفهومی سازمان بندی برخی مؤلفهدسته پس از شدند. وینیان شناسایی بنهایی سازمان دانش

انداز اهداف و چشم -2 ،اسناد باالدستی -1ترسیم کرد: اصلی  نُه مؤلفۀملی را از روی  بنیان در رسانۀدانش

نظام مدیریت -2، کنترل و ارزیابی بر محور دانش -9 ،عوامل سازمانی -4، عوامل راهبردی -3 ،بنیاندانش

خیاطیان،  .محصوالت بر محور دانش -5و  نوآوری و خالقیت-5، بنیانسازمان دانش -2، دانش

 از ادبیات بنیاندانشهای های شرکت( نیز براساس تحلیل ویژگی2119) طباطبائیان، امیری و الیاسی

بودن جدید -1: ندبنیان ذکر کردهای دانشی شرکتترین ویژگعنوان اصلیبه ویژگی راپژوهش، شش 

ویژگی مؤسسان و  -9، هااستقالل شرکت -4، شرکت اندازۀ -3، هابودن شرکتجوان -2، فناوری

( در پژوهش خود با 2112) ، بنی اسدی، خاتمی و وحیدیامینیموضوع فعالیت.  -2 و انسانی سرمایۀ

عوامل فناوری، اجتماعی، شرایط بازار، « بنیانهای دانشعوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت»عنوان بررسی 

که از میان این  ندشمردمحیطی را از عوامل مهم برمدیریتی، اقتصادی، قانونی و زیستسیاستی، 

( در 2112رجبی )ذار هستند. ، عوامل فناوری، اقتصادی و قانونی سه فاکتور اصلی و تأثیرگعوامل

« کاروبنیان با رویکرد فضای کسبهای نوپای دانشتمدل پایداری شرک ارائۀ»پژوهش خود با عنوان 

ها، ویژگی صنعت و تقاضا را از عوامل مؤثر بر ها، قوانین، تحریمعوامل خارجی از جمله زیرساخت

 .ردذکر کترین عامل اثرگذار عنوان مهمبهبا تقاضا برشمرد و بنیان های نوپای دانشپایداری شرکت

( در پژوهش 2115) لهویف الیل و کوئلهاس آنهولون، رامپاسو، ،1مارتینز ،های خارج از کشوردر پژوهش

 رفیتظدر رابطه با به این نتیجه دست یافتند که « دانش در زمینۀ پایداریمدیریت »خود با عنوان 

 هایی در پایداریدانش و در رابطه با کاربرد مدیریت دانش، فرصتعنوان موتور تولید ها بهدانشگاه

( نیز در پژوهش خود عواملی 2119) 3( و نووا2115) 2راتن وجود دارد.های کوچک و متوسط شرکت

                                                           
1. Martins 

1. Ratten 
 

2. Nova 
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یزی و رپذیری، توانایی برنامهها به عمل، خالقیت، نوآوری، ریسکچون توانایی فرد برای تبدیل ایده

المللی جدی، خلق ر دانش ورزش، ایجاد بازارهای بین، تولید و انتشاتوسعۀ فناوری ها،مدیریت پروژه

ی هاهای نوین بازاریابی، رسانه، شبکهسازی منابع، روشهای توسعه و کاربرد دانش، بهینهفرصت

 رهای دانشی دترویج و پایداری شرکت ررا از عوامل مهم و تأثیرگذار ب گذاری دولتدیجیتال و سرمایه

ارتقای مدیریت » ( در پژوهشی با عنوان2115) ژانگ و تسنگ ا،یش گائو،، 1. ووحوزۀ ورزش ذکر کردند

طی، امل محیعوامل اقتصادی، مالی، عوکه به این نتایج دست یافتند  «پایداردانش شرکت و توسعۀ 

عۀ به توسوصی و فناوری اطالعات از عوامل مؤثر در رسیدن گذاری بخش خصگسترش سرمایه، سرمایه

( به 2115)  تس، کارلسون و الندکوی2مانسوری ی. در پژوهشبنیان هستندهای دانشپایدار در شرکت

کارآفرینی  یها در توسعه و ارتقادهندهعنوان شتابا بههرتاپاستا شناسیروشثیر بسزای تأ

 3ارهاردت و ریوسعالوه به. ها پرداختنددهندهدر شتاب های دانشی و نقش و تعامل مربیانشرکت

( اذعان داشتند 2115) پروکوپ و هاجک ،9سکالجاست( و استج 2112) 4فلوریو و سیرتوری (،2112)

برداری و انتشار دانش، های دانش، بهرهگذاشتن دانش ضمنی، خروجیاشتراکبهایجاد دانش متمرکز، 

ر گسترش دانش موجود، از ا دهو یادگیری سازمانی از طریق تجربه و همکاری سازمان افزایشیدانش

 .اندیانبنهای دانشکنندۀ الگوی مناسب برای ایجاد شرکتای هستند که تعیینهای برجستهویژگی

شده در این حوزه های انجامی به پژوهشتوجهاصلی معضالت موجود در ورزش، بی یکی از دالیل

های های درازمدت به پژوهشبرنامهگذاری و تدوین رسد در ایران در زمینۀ سیاستاست. به نظر می

مان الن سازشود. تدوین اسناد باالدستی، همیشه از اقدامات مهم مدیریت کشده توجه کافی نمیانجام

یکی از پرورش اشاره کرد که وتوان به سند برنامۀ ملی درسی در آموزشاست. در ورزش کشور می

انان نیز چند سند . در وزارت ورزش و جوبدنی و سالمت استحوزه های آن مرتبط با حوزۀ تربیت

 ویژه تصویبنامۀ پژوهش و فناوری و بهامجامع فرهنگی ورزش کشور، نظ امۀنباالدستی مانند نظام

اندهی سامبخش تواند نویدورزش کشور انجام گرفته است که این امر میسازمان نظام تخصصی  الیحۀ

در حوزه ورزش باشد. در این زمینه ایجاد و حفظ شتغال تخصصی ویژه اای و بهنظام شغلی و حرفه

  د کمک شایانی کند.توانبنیان میهای ورزشی دانششرکت

 بنیان یکی از راهبردهای مهم برای رشد، توسعه و شکوفایی هر کشور است؛ بنابرایناقتصاد دانش

 و صنایع دانش ذاری مناسبی در دانشگیافته با درک این موضوع، سرمایهبرخی از کشورهای توسعه

                                                           
3. Wu 

4. Mansoori 

5. Erhadt & Rios 

6. Florio & Sirtori 

7. Stejskal 
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 اند ومینه وضع کردههای تشویقی مناسبی را در این زهای حمایتی و مکانیزماند، سیاستپایه کرده

اندازی، توسعه و های اخیر ضرورت راهاند. در ایران نیز در سالنتایج بسیار مطلوبی را کسب کرده

ان بر مسئوالن کشور مشخص و بنیهای ورزشی دانشویژه شرکتبنیان بههای دانشپایداری شرکت

سازی بنیان و تجاریسسات دانشها و مؤحمایت از شرکت»قانون  2111و در سال  آشکار شده است

سهیالت مناسبی برای ایجاد و ها و ت، حمایتطبق این قانون تصویب شد.« ها و اختراعاتنوآوری

اوران مسئوالن از فن نکردنو حمایت توجهیه است. بیبنیان در نظر گرفته شدهای دانشتوسعۀ شرکت

ناور و خروج نخبگان از کشور، بنیان، باعث سرخوردگی جوانان نخبه و فدانش ورزشی هایو شرکت

 ناوریالت و کاالهای ورزشی با سطح فاقتصاد کشور و وابستگی همیشگی کشور به محصو نیافتنتوسعه

ین حمایتی الزم و بهبود فضای ناسب و وضع قوانایجاد بسترهای م باالی خارجی خواهد بود؛ بنابراین

، زاییشود و به اشتغالبنیان ورزشی میهای دانشکتباعث ایجاد و رشد شروکار در این حوزه کسب

بخش خصوصی، کمک به  ر جامعه، رشد سریع اقتصادی، توسعۀبر فناوری دایجاد ارزش جدید مبتنی

 خواهد شد.  منجردولت، ایجاد رفاه و رضایت بیشتر مردم 

جوامع امروزی،  گذاری درریزی و سیاسترو در برنامهی پیشهاترین چالشوی دیگر یکی از مهماز س

دن جوامع و ورود به دنیای شصنعتی .هاستطلبی در میان انسانتحرکی و راحترواج فرهنگ بی

 ،است )فراهانی، کشاورز و اصفهانی هحد زیادی کاهش داد های بدنی را تاهای متنوع، فعالیتفناوری

شتر بیی گذارسرمایهبه جهان پیشرفتۀ کشورهای  بیشترورزش، شمار فواید بیتوجه به با (. 91، 2115

توانند از طریق امکانات و بنیان میهای ورزشی دانشدر این زمینه شرکت اند.کردهاقدام حوزه این در 

 ،های علم و فناوری، مراکز رشدارکخود در پ کردۀربیان و اساتید تحصیلهای ورزشی و مدستگاه

را از لحاظ تندرستی و سالمت حمایت کنند. در زمینۀ ها، مدارس و... تمامی شهروندان نزدیک دانشگاه

ها و اردادهای بازیکنان، مربیان، داللتوان معضالت مربوط به قرای نیز میورزش قهرمانی و حرفه

اد جاز طریق ای کنند،ها فعالیت میصورت غیررسمی در حوزۀ انتقال بازیکنان و تیمرا که بهکسانی 

ود موفق به بازار و رقابت با کرد. ور حل مندصورت قانونی و نظامبنیان بههای ورزشی دانششرکت

عداد تنها تاز صنایع بنابراین در بعضی  ؛های مختلفی داردی زیادی همراه است و محدودیتاطمینانبی

نیان بدانشورزشی های رکتش ویژهها بهرو تعداد زیادی از شرکتیابند؛ ازاینواردها بقا میکمی از تازه

ند. تا زمانی که دانش ما دربارۀ فرایندهای رشد و کنبازار را در زمان کوتاهی ترک می پس از ورود،

ها نیز مبهم خواهد بود. با توجه به های جدید افزایش نیابد، موفقیت و شکست شرکتپایداری شرکت

املی ها را عتوان میزان رشد و طول عمر آناهمیت دارد، میبنیان جدید های  دانشاینکه ایجاد شرکت

 شورک اشتغال و رشد اقتصادی های بلندمدت در زمینۀفت که در دستیابی به اهداف سیاستدر نظر گر
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 (.22، 2114، 1، کمپوس، هاکساهمیت بسزایی دارد )هکتور

زۀ فناورانه در کشور در دهۀ گذشته و همچنین در حو هاعالوه با توجه به توسعه و گسترش پژوهشبه

تواند های کشور، نتایج این پژوهش میعلم و فناوری، مراکز رشد در بیشتر استان هایوجود پارک

و  های اثرگذارو مؤلفه هاو فناوری و مراکز رشد را با شاخصهای علم ها، پارکمسئوالن دانشگاه

گیری بنیان در حوزۀ ورزش آشنا کند و به تصمیمنشهای داهمچنین مدل علمی پایداری شرکت

تواند درآمد درخور توجهی ها کمک کند. در صورت موفقیت، این امر میها در مدیریت این شرکتآن

ها، آموزشی و پژوهشی دانشگاههای ها به ارمغان آورد و باعث ارتقای کیفیت برنامهنیز برای آن

؛ بنابراین در این پژوهش شودنهایت رشد اقتصادی کشور درو های علم و فناوری و مراکز رشد پارک

های داخلی و خارجی مؤثر بر پایداری شناسایی شود تا مدلی جامع قصد بر آن است تا تمامی ویژگی

بنیان ارائه شود. با توجه به اینکه ی دانشهای ورزشاز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پایداری شرکت

نیان ورزشی در آغاز راه خود است و ازآنجاکه تاکنون پژوهشی دربارۀ بشهای دانایجاد و توسعۀ شرکت

ها و عوامل هایی دربارۀ شاخصدادن پژوهش، انجاماست بنیان انجام نشدهدانشورزشی های شرکت

  .بنیان ضروری استهای ورزشی دانشراحی مدل پایداری شرکت، ارائه و طترتأثیرگذار و از همه مهم

ها گویی به آندنبال پاسخپژوهش که به و اختصداصدی اصدلی هایالبا توجه به آنچه گفته شدد، سدؤ

 اند از:، عبارتهستیم

 ال اصلی سؤ -الف

 ؟بنیان ورزشی تأثیرگذارندهای دانشها و ابعادی بر پایداری شرکتچه مؤلفه. 1

 شود؟مده از این بررسی چگونه برازش میآدستمدل به. 2

 اختصاصی یهاسؤال -ب

 ؟چیستبنیان های ورزشی دانشی مؤثر بر پایداری شرکتشرایط علّ. 1

 بنیان و ابعاد آن چیست؟های ورزشی دانشمقولۀ اصلی )پدیدۀ اصلی( پایداری شرکت. 2

 ؟بنیان چیستورزشی دانشهای ای مؤثر بر پایداری شرکتشرایط زمینه. 3

 ؟چیست بنیانهای ورزشی دانششرکت گر مؤثر بر پایداریخلهشرایط مدا. 4

  ؟بنیان چیستهای ورزشی دانشاهبردهای مؤثر بر پایداری شرکتر. 9

 ؟بنیان چیستهای ورزشی دانشحاصل از راهبردها بر پایداری شرکت پیامدهای. 2

ی، های ویژۀ فنی، علمضرورت دارد ورزش کشور با توجه به توانمندی بنابراین با توجه به موارد یادشده

( از جمله پژوهش حاضر)های پژوهشی و کارشناسی پژوهشی و کارشناسی، خود را در قالب فعالیت

های مربوط با توجه به نقش عناصر، عوامل و مؤلفههای کالن خود، منظور تحقق اهداف و استراتژیبه

                                                           
1. Hector, Campos & Haces 
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داری خود اقدامات الزم را انجام دهد. همچنین بتواند گامی مؤثر در پای نیان برایببه سازمان دانش

ای( و توسعۀ پایدار )از حیث آموزشی، همگانی، قهرمانی، حرفه ورزش جانبۀتوسعه و گسترش همه

 زایی در این حوزه و... بردارد.اقتصادی در وضعیت تحریم، اشتغال
 

 روش پژوهش
انی معتبر . نظریه تنها زمندد تئوری( بودا)گر 1یابیزمینهظریۀ و از نوع نپژوهش حاضر به روش کیفی 

ی میدانی تا زمان دادن مطالعۀانجاممستلزم ین امر است که پژوهشگر به نقطۀ اشباع رسیده باشد و ا

آخرین مرحلۀ  ها حاصل نشود. نقطۀ اشباع نظری که دره هیچ گواه و مدرک جدیدی از دادهاست ک

ردازی پکنندۀ نظریهدهد، تبیینیاد یعنی کدگذاری انتخابی رخ میبنپردازی دادهکدگذاری نظریه

و به توصیف و تحلیل  ای اجرا شدصورت مطالعات کتابخانهپژوهش به گام اول. بنیاد استداده

از دوم  گامدر بنیان اختصاص یافت. های ورزشی دانشهای مرتبط با پایداری در شرکتهشپژو

های علمی، دانشجویان دکتری، شرکتاعضای هیئتساختارمند با و نیمههای عمیق مصاحبه

ه استفادورزشی و کارشناسان صنعت و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیرهای علم بنیان، پارکدانش

: انتخاب بودند از ها استفاده شد عبارتها از آندر مسیر پردازش یافتهکه اساسی شد. پنج مرحلۀ 

و ایجاد نظریه )استراوس  و  هایافتهها، تجزیه و تحلیل یافتهبه  بخشینظمها، ها، گردآوری دادهنمونه

 (. 12، 2111، 2کوربین

 علمی، دانشجویان دکتریدادن مصاحبۀ میدانی، اعضای هیئته به ماهیت اجرایی کار برای انجامبا توج

 بنیان،های دانش، شرکتتجربیات مرتبط با موضوع نشگاه دارایرشتۀ مدیریت ورزشی داو ارشد 

ارشد( و کارشناسان صنعت  ورزشی )عمدتًا مدیرانو فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیرهای علم پارک

گیری هدفمند و نمونه. در ادامه برای انتخاب نمونه از روش جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند

ضور حضمن  پژوهشگرهای کیفی، پژوهشروایی و پایایی  در بررسی .داستفاده ش 3برفیصورت گلولهبه

کند. بررسی و مقایسۀ گر مقایسه میمختلف با یکدی هایراهشده را از آوریهای جمعدر عرصه، داده

دارد که دو نفر بتوانند  وجود کند. احتمال اندکها کمک میبه تأیید و افزایش روایی آن هامکرر داده

 گراندد تئوری نیست؛ زیرا هدف به حال فقدان تکرارپذیری انتقاد واردیبه نظریۀ واحد برسند؛ بااین

 هایی که در عرصۀنظریه عالوهبهیک وضعیت است.  پردازی ایجاد منظر و دیدگاه جدید دربارۀنظریه

لیل ؛ به همین دهستند شدنیتعدیل و شدنیاصالح، در طول زمان شوندعلوم انسانی و رفتاری ارائه می

                                                           
1. Grounded Theory 
 

2. Strauss & Corbin 

3. Snowball Sampling 
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و   2«پذیریانتقال»، 1«مقبولیّت»های از واژه «و رواییاعتبار » جای واژۀهکیفی ب پژوهشگران

پتینی و ) کنند که در این پژوهش تالش شد همۀ موارد رعایت شودیاستفاده م 3«تأییدپذیری»

  (.59، 2114بازرگان،  ؛2115، 4پارکر
 معرفی تئوری ندداگر از حاصل هایداده برای تحلیل را پارادایمی کدگذاری الگویمطالعات  اغلب

کدگذاری  ، 2باز کدگذاری مرحلۀ شامل سه 9سیستماتیک کدگذاری یندفرا قالب در که کنندمی

 ذهنی با پژوهشگر باز، در کدگذاری .شودمی منجر الگو این ایجاد به 5انتخابی کدگذاری و  2محوری

 فرایند شود،می نامیده «محوری کدگذاری» که بعد مرحلۀ پردازد. درمی مفاهیم گذارینام باز به

 خود به گزیده شکلی و شودمی خارج باز کامالً  حالت از در داده موجود مفاهیم کد به اختصاص

 به پژوهشگر مرحله این است. در گزینشی یا انتخابی کدگذاری شامل مرحله گیرد. سومینمی

 پردازد.می محوری کدگذاری الگوی در آمدهدستبه هایمیان مقوله رابطۀ دربارۀ اینظریه تکوین

 تحلیل از استفاده با درنهایت،است.  نظریه بهبود و سازییکپارچه یندفرا مرحله این درحقیقت،

این  در شود.می ها انجامیافته گیری ازنتیجه و بندیدسته تلخیص، عمل ها،داده بنیادی پردازیداده

 و آوریجمع مستلزم وگیرد می شکل پژوهش خالل در بردارینمونه خاص هایتصمیم روش،

معیار قضاوت دربارۀ زمان  (.12، 2111هاست )استراوس و کوربین، داده زنجیروار و زمانهم تحلیل

ود که شهاست؛ یعنی اطمینان حاصل میها یا نظریهمقوله «کفایت نظری»برداری نظری، توقف نمونه

 منظوربدین (.59، 2114)بازرگان، و به کفایت رسیده است  چیز در یک مقوله باقی نماندههیچ

 با مصاحبه اجرای به دنظرم الگوی معرفی ضمن ساختاریافته،نیمه یهااجرای مصاحبه با پژوهشگر

 منجر خواهد شد.  نتایج استخراج و کدگذاری به ادامه در پردازد کهمی نمونه هایگروه
 

 

 نتایج
 12 شوندگانهای کیفی پژوهش نشان داد که تعداد مصاحبهنمونه شناختیهای جمعیتنتایج ویژگی

درصد )هفت  29/43های پژوهش یت نمونهفعال حوزۀ. درصد( بودند 111نفر بود که همۀ آنان مرد )

                                                           
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Pitney & Parker 

5. Coding Systemat 

6. Open Coding 

7. Axial Coding 

8. Selective Coding 
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ی علمدرصد )شش نفر( را اعضای هیئت 9/32بنیان، های ورزشی دانشنفر( مدیران صنایع و شرکت

اساس بر دادند.ی تشکیل دانشجویان دکتری مدیریت ورزشرا نفر( درصد )سه  29/15ها و دانشگاه

انتخابی انجام گرفت باز، محوری و  های(، کدگذاری1555رهیافت سیستماتیک استراوس و کوربین )

بنیان های ورزشی دانششرکتپایداری عوامل  که در جدول شمارۀ یک این فرایند کدگذاری دربارۀ

شده به عه گردآوریمجمو ند کدگذاری، کدگذاری باز با تجزیۀآورده شده است. پس از شروع فرای

 د،نشده بودصورت تایپون مصاحبه بهمفهومی انجام گرفت. در کدگذاری باز که مت ءترین جزکوچک

شابه شناسایی های مبعد گویه کد بود. در مرحلۀ 211ر این مرحله که تعداد کدها دبارها خوانده شد 

های فرعی به بعد، مقوله بندی شدند. در مرحلۀها( طبقههفرعی )مؤلف ایمقولهشدند و با عنوان 

که با برقراری پیوند  بندی شدندهای کلی )مفاهیم( دستهنام مقولهه تری بهای انتزاعیزیرمجموعه

های ها(، مقولهها )گویهها الگوی پژوهش ترسیم شد. در جدول شمارۀ یک ابعاد و ویژگیمیان آن

دلیل نشان داده شده است که به هاهای کلی )مفاهیم( حاصل از کدگذاریها( و مقولهفرعی )مؤلفه

 ها به ذکر تعدادی بسنده شد.حجم انبوه گویه
 

 بنیان در ایرانهای ورزشی دانششرکتپایداری مؤثر بر عوامل  باز و محوری گزینشی، کدگذاری -3جدول 
Table 1- Selective, Axial and Open Coding of Factors Affecting the Sustainability 

Knowledge Based Sport Companies in Iran 

 

کد گذاری 

های باز،مقوله

 کلی)مفاهیم(

(Concepts) 

کدگذاری محوری، 

های فرعی مقوله

 ها()مؤلفه

(Components) 

 هاکدگذاری انتخابی، ابعاد و ویژگی

 ها()گویه

(Items) 

 
 

عوامل ساختاری و 

 هایسیاست، دولتی

ایجاد وتوسعه ، مالی

ی علم و هاپایگاه

 فناوری ورزشی

 
Structural and 

Governmental 

factors, fiscal 

policies, 

creation and 

development of 

sports science 

and technology 

databases 

ساختار ارتباط میان دولت و 

ه ششم توسعه، کارآفرینان، برنام

های عوامل دولتی، سیاست

گذاری حمایتی مالی، سیاست

همکاری بخش خصوصی و دولتی، 

های علم و فناوری، مراکز پارک

 رشد

 
Structure of the relationship 

between government and 

entrepreneurs, Sixth 

Development Plan, 

government agents, 

financial support policies, 

public-private partnership 

عدم شفافیت قوانین، عدم ارتباط به هم 

پیوسته صنعت و دانشگاه، فقدان 

نگری و نقشه راه، ساختار اقتصادی آینده

های کالن نظام اداری سیاستمعیوب، 

، کشورسعه جمهوری اسالمی ایران برنامه تو

های ابالغی از دستورالعمل سیاست ها  و

سوی دولت، تسهیل ضوابط ارائه تسهیالت، 

حمایت دولت مبنی بر عدم خروج نخبگان 

علوم از کشور، موقعیت تربیت بدنی و 

های دانش ورزشی در کشور، جایگاه شرکت

بنیان ورزشی در کشور، استقرار نظام 

اری سازی دستاوردهای پژوهشی با تج

های بر برنامه ششم توسعه، سیاست تأکید

(
M

a
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ّی

ط عل
شرای
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policy, science and 

technology parks, growth 

centers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سازی محصوالت و فناوریبومی

های مالیاتی، ورزشی وارداتی، مشوق

ای، گمرکی، افزایش اطمینان مردم یمهب

نیان ایرانی، جهت خرید محصوالت دانش ب

گذارن داخلی و دولت در جذب سرمایه

نایع بزرگ دولتی به خرید خارجی، اجبار ص

نایع بنیان، اجبار صهای دانش از شرکت

های دانش بزرگ دولتی به خرید از شرکت

بنیان، حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری 

ها و قوانین ط دولت، ثبات سیاستتوس

های دانش بنیان ورزشی، حمایتی از شرکت

ان و کارآفرینان و تشویق و ترغیب مخترع

گذاران سازی/ سرمایهتوجه به خصوصی

دولتی، گردش  ایهپذیر، بودجهریسک

ش بنیان های دانمالی ساالنه شرکت

های ورزشی، دسترسی به سرمایه

های حمایتی مالی، پذیر، سیاستریسک

، تخصیص بودجه نظام بانکی مناسب

ین منابع توسط ممناسب و تسهیل و تأ

ت از های حمایدولت، ایجاد صندوق

های مالی، فناوری، تجاری سازی، چارچوب

عه مالی/ وجود محیطی وسهزینه سالیانه، ت

پذیری و تحمل شکست، برای ریسک

ها و مراکز های مادی و معنوی پارکحمایت

رگ صنعتی از های بزپروژهرشد، اخذ 

های بزرگ دانش صنایع، استقرار شرکت

بنیان ورزشی در پارک ها و مراکز رشد، 

اد با صنایع، هم همکاری الزم در عقد قرارد

ها و در پارک های مستقرافزایی بین شرکت

ها اکز رشد، منتفع شدن مسئوالن پارکمر

های مستقر در و مراکز رشد از سود شرکت

 داخل پارک، اختصاص زمین ویژه تولید در

 یا خارج پارک و مراکز رشد

خود مدیریتی افراد ، R&Dتمرکز بر بخش 

قابل ارائه ایده، افکار و و تیم ها، پاداش در م



 300                                                                    ...انیبندانش یورزش یهاشرکت مدل یطراح: پیرجمادی

 

 

 

 

 

عوامل درون 

 ،سازمانی

عوامل برون 

 سازمانی
internal 

organizational 

factors, external 

organizational 

factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ورزشی های شرکتمهارت

مالی و  دانش بنیان، عوامل

های کسب و کار، مدیریتی، ویژگی

عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، 

 صنعت
Skills of knowledge-based 

sports companies, financial 

and managerial factors, 

business characteristics, 

economic factors, political 

factors, industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی رقابت برای یجاد فضاهای نو،  ااندیشه

ایجاد انگیزه در بین  های نو، ارائه ایده

سازمانی انعطاف پذیر در مقابل ، کارکنان

شناسایی ، هاییرات، پیچیدگیتغ

 ،سپاری تولیدبرون، های نامشهودسرمایه

تولید محصوالت و ، پذیریریسک

های پیشرفته با همکاری سایر فناوری

های تولید ) الکترونیک، فناوری حوزه

یست، فناوری نانو، فناوری اطالعات، ز

ی پزشکی آزمایشگاهی، اپتیک، مهندس

مدیریتی  هایو...(، استفاده از ظرفیت

ارتباط با ، های ورزشیها و نهادسازمان

ورزشی و حضور در  هایها و نهادسازمان

های آنان، رقابت در بخش شوراها و کمیته

، سازیازار، تولید محصوالت متنوع، برندب

سایر  ود شعبه خارجی شرکت دروج

های بزرگ، کشورها، ادغام شدن با شرکت

های تصادرات محصوالت، استفاده از شرک

الت فناورانه، خدماتی بازاریابی محصو

گذاران داخلی و خارجی، استفاده از سرمایه

استراتژی بر محور دانش، سرمایه فکری 

ناملموس و دانش تخصصی کارکنان، 

ز دانش بنیان، یادگیری دیدگاه و چشم اندا

مستمر سازمانی ) فردی و جمعی(، نقشه 

دانش، قابلیت تطبیق پذیری/ فاصله قدرت 

عدم وجود زیاد بین مدیران و بدنه، 

معیارهای صالحیت، وجود افراد 

فاقدصالحیت، فقدان مدیریت مشارکتی در 

تعهدی و عدم تصمیمات،  بی

فاصله  پذیری در انجام وظایف،مسئولیت

زیاد بین مدیران و بدنه، حلقه بسته  قدرت

میان مدیران، درگیری مدیران مسئولیت در 

های دانش بنیان ورزشی در مسائل شرکت

اقتصادی، مدیریت تک بعدی، شعارگرایی 

افراطی، انتخاب مدیران بانوان توانمند و 

ی
ط زمینه ا

شرای
  (C
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، عوامل سازمانی

 عوامل محیطی
Organizational 

factors, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دانش بنیان نمایشگاه شرکت

های ورزشی، و استارتاپ

های ملی و بین المللی همایش

های ورزشی، متخصصان استارتاپ

و مشاوران، یکپارچگی شرکت ها، 

ی ، صنایع با فناوری متوسط، اندازهشایسته

وغ بل بازار، سهم بازار مناسب شرکت، میزان

صنعتی که شرکت در آن فعال است، توسعه 

یافتگی منطقه فعالیت شرکت، ایجاد تقاضا 

ها/ شفافیت اطالعات مدر اثر تحری

اقتصادی، رفع مشکالت اقتصادی و کاهش 

ی، لالملتورم، رفع مشکل مراودات مالی بین

های نوسانات نرخ ارز، وجود تحریم

للی، وجود مشکالت در مراودات المبین

ل سیاسی و المللی، پرهیز از مسائنبی

ی، اعتماد مسئوالن صنایع به جناح

ها و محصوالت دانش بنیان، نیاز به شرکت

تغییر در صنایع بزرگ دولتی، ایجاد صنایع 

 بزرگ اقتصادی خصوصی

های تخصصی ملی و شرکت در نمایشگاه

لمللی، برگزاری نمایشگاه و ابین

ار برگز ایهای با سطح پایین، جزیرههمایش

های ورزشی،  های استارتاپشدن همایش

داران، استفاده از هیأت نشست با سرمایه

های مختلف، متناسب خصصسس با تمؤ

بودن تعداد هیأت مؤسس با حجم کاری، 

تشکیل مؤسسان بر اساس توانایی،  

اقتصادی، بازاریابی، های تخصصی )مشاوره

 هایه، منابع انسانی، حقوقی( در شرکتبیم

ای نش بنیان ورزشی، خدمات مشاورهدا

ها و مراکز رشد، کسب و کار در پارک

های دانش کتای رفتار نمودن شرجزیره

ردیف سازی از اهداف و بنیان ورزشی، هم

فرآیندهای کسب و کار، یکپارچگی 

ی/ شعملیاتی و تاکتیکی تولید کنندگان ورز

ها و عدم بازار خارجی مناسب برای ایده

اخلی مناسب، رکود صنعت در وجود بازار د

های ازارهای داخلی، تبدیل بازار شرکتب

دانش بنیان به بازار انحصاری، هوشمندی 

، ایجاد محیطی با قابلیت بازارهای خارجی
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environmental 

factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی، مشتریان ر و رقابت، برندبازا

 ورزشی
Exhibition of knowledge-

based companies and sports 

startups, national and 

international conferences of 

sports startups, specialists 

and consultants, corporate 

integration, market and 

competition, branding, 

sports customers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلق محصوالت فناور محور،  ایده 

پردازی فناورانه، فرهنگ سازی 

پژوهش،  خلق محصول و ارائه 

خدمات مبتنی بر فرهنگ و ارزش 

ر ها بسازی صنعتی، رقابت شرکتتوانمند

سر میزان، سطح و نوع دانش موجود در 

ها، ایجاد محصول جدید یا ارتقای آن

قبلی دارای مزیت های کیفیت محصوالت 

رقابتی، ایجاد محیط امن و سالم برای 

رقابت، تقش هویت و تعهد برند بر عملکرد 

های ایجاد اعتماد و وفاداری به برند برند،

سازی داخلی و خارجی، ورزشی داخلی، برند

ایجاد ارزش ویژه برند، ایجاد شبکه 

یی آشنامشتریان و اعتبار بخشی به برند، 

یان حوزه ورزشی و نیازهای بیشتر با مشتر

، CRMها،  مدیریت ارتباط با مشتری آن

 مشتری مداری

 

تولید محصول مبتنی بر محور فناوری، خلق 

بتنی بر فناوری، استفاده از ایده م

های سازمانی و ورزشی در تولید فرصت

محصوالت فناورانه، ارزیابی از فرصت توسط 

سعه، مطالعات بازار جهت تیم تحقیق و تو

ت علمی های نو، استفاده از نظراشف ایدهک

پردازی و ایده متخصصان علوم ورزشی، ایده

ای ورزشی کشور، محوری بر اساس نیازه

های جمعی و کشف تشویق تفکر و بحث

ها، ارائه رها و افکار نو، طوفان ذهنی ایدهنظ

ی بدیع و هاها، اختراعات و روشاندیشه

ها و جربههای نو، تنوین، ارتباط دادن ایده

ها و های یادگرفته شده از فناوریدرس

بلی، تربیت کارشناسان دارای های قپروژه

های های خالق و نوآور، طراحی ایدهایده

تغییر نگرش  اقتصادی/ آموزش به مردم و

باور و پذیرش  سازیمردم به ورزش، فرهنگ

های جدید، اصالح و تکنولوژی و فناوری

سازی فرهنگنهادینه کردن فرهنگ کار، 

گیری اعتماد در بین مشتریان، جهت

های فرهنگی به سوی تقویت برنامه

ط مداخله گر
شرای

  (In
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er F
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 محوری، عوامل ایده

فرهنگی، فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات،  سیستم 

 آموزشی مناسب
Ideation-

oriented, 

cultural factors, 

information and 

communication 

technology, 

appropriate 

educational 

system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت و قوانین،  تسهیال

عوامل راهبردی 

های ورزشی شرکت 

 دانش بنیان
Facilities and 

laws, strategic 

factors of 

knowledge-

ایرانی، فرهنگ _های اسالمی

خالقیت و نوآوری، بومی سازی 

محصوالت ورزشی، فناوری، 

و محیط ارتباطات، رسانه ها 

ها، دیجیتالی، مدارس، دانشگاه

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
Creating technology-based 

products, technological 

ideation, research culture, 

product creation and 

services based on Islamic-

Iranian culture and values, 

culture of creativity and 

innovation, localization of 

sports products, 

technology, 

communication, media and 

digital environment, 

schools, universities, 

Institute of Physical 

Education and Sports 

Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانین و مقررات اداری،  ثبت ق

های ورزشی دانش بنیان، شرکت

سسه تخصصی مادر،  ایجاد مؤ

 منابع انسانی
Administrative rules and 

regulations, registration of 

knowledge-based sports 

تعلق به هویت ملی و خودباوری،  احساس 

سازی محصوالت ورزشی اسالمی، بومی

متناسب با شرایط فرهنگی کشور، بیشینه 

ی فناورکردن تدریجی ارزش آفرینی بومی/ 

آموزشی، پژوهشی و تعامالت  اطالعات،

المللی ورزش، های بینبا نهادفناوری 

ارتباطات قوی با منابع برون سازمانی، 

ارتباط و تعامالت علمی و پژوهشی در میان 

فته، کشورهای در حال توسعه و  توسعه یا

روابط قوی و مستمر اعضای هیأت علمی و 

ها و برعکس در زمینه مدیران با سازمان

باطات، شبکه جهانی فناوری اطالعات و ارت

ای و های اجتماعی حرفهرنت، شبکهاینت

ای، عدم سانههای هوشمند روسیع، سیستم

وجود یک محیط دیجیتالی یکپارچه 

 ورزشی در ایران

 

های زایشی دانش تسهیل تبدیل شرکت

 نیان ورزشی، ثباتبنیان به شرکت دانش ب

های حمایتی، وجود قوانین و سیاست

قوانین و بسترهای الزم برای حمایت از 

یت فکری، تسهیل قوانین و مقررات مالک

تولید، تسهیل ضوابط تدوین استاندارد 

محصوالت ورزشی دانش بنیان جدید، رفع 

های قوانین و مقررات در حوزه فناوری خال

نایع بزرگ دولتی به خرید از نوین، الزام ص

 های دانش بنیان، عدم اجرایشرکت

های معافیت مالیاتی در برخی از شرکت

ن نبودن ضوابط و ، یکسادانش بنیان

در  ی افراد دارای ایدهمقررات برای همه

های قانونی حوزه ورزش، استفاده از ظرفیت

ط با برنامه ششم توسعه و قوانین مرتب

های تجاری سازی/ تبدیل شدن شرکت

سمی و مستقر در پژوهشگاه به غیرر

های دانش بنیان ورزشی، تأییدیه از شرکت

ی
صل
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based sports 

companies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زایی، ثبات اشتغال

، توسعه و اقتصادی

پیشرفت، خالقیت و 

 نوآوری
Job creation, 

economic 

stability, 

development 

and progress, 

creativity and 

innovation 

companies, establishment 

of a specialized mother 

institute, human resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلوگیری از خروج نخبگان 

ورزشی از کشور، فراهم شدن 

فضای کسب و کار مناسب برای 

فارغ التحصیالن ورزشی، رشد 

پایدار اقتصادی، رفع نیازهای 

کشور در شرایط تحریم، توسعه و 

آموزشی،   گسترش ورزش

ای کشور، همگانی، قهرمانی، حرفه

 ترویج تفکر خالق
Preventing the departure of 

sports elites from the 

country, providing a 

suitable business 

environment for sports 

graduates, sustainable 

economic growth, meeting 

ای دانش بنیان، هکارگروه ارزیابی شرکت

ییدیه از متخصصان و اساتید حوزه تأ

ماهنگی و ریزی، هی ورزش، برنامهکارآفرین

های فناورانه نظارت جهت توسعه فعالیت

های دانش بنیان ورزشی، شرکت

های مستقر در پژوهشگاه، شرکت

های مستقر در پارک علم و فناوری شرکت

و مراکز رشد، ایجاد اتاق فکر متشکل از 

ه کارآفرینی ورزش کشور، ان حوزمتخصص

ز رم افزاری اهای سخت افزاری و نپشتیبانی

های های دانش بنیان، تهیه گزارششرکت

وضعیت ورزش کشور و رصد کردن ملی از 

های فرا روی آن، تشویق چالش

ن برتر در پژوهشگران، فناروان، کارآفرینا

بندی و ارزیابی عرصه علوم ورزشی، رتبه

ناوری تربیت بدنی و متخصصان حوزه ف

علوم  ورزشی، شناسایی و معرفی نخبگان 

حوزه ورزش به صنایع، برقراری نظام 

پیشنهادات، نیروی کار تحصیل کرده، ماهر، 

ر، استفاده از دانشجویان فعال خالق و نوآو

های نوان کارآموز، قرار دادن ارزیابیعبه

ا صالحیت/ تعامل کیفی در دست افراد ب

ها با بخش صنعت،  همدارس و دانشگا

ر نگری دهای تفکر و آیندهتشکیل کانون

های علمی در مدارس، تشکیل کانون

های زایشی در مدارس، ایجاد شرکت

کز ها، تشکیل مرامدارس و دانشگاه

ها، الزام کارآفرینی در مدارس و دانشگاه

های کارآفرینی ورزشی در برنامه آموزش

صالح درسی دانش آموزان و دانشجویان، ا

نظام آموزش مدارس به سوی تقویت 

های علمی در خودباوری، تشکیل کمیته

های تفکر و ها، تشکیل کانوندانشگاه

ها، تعریف و اجرای نگری در دانشگاهآینده

  یشهای آموزشی تربیت بدنی با گرادوره

 (
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the needs of the country in 

the face of sanctions, 

development and expansion 

of educational sports, 

public, championship, 

professional, promoting 

creative thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به پژوهشگری، تبدیل همکاری دولت

اری ارتباط نظامند ها، برقرهمکاری دانشگاه

ها و مراکز تحقیقاتی با مناسب دانشگاه

های ی و سایر بخشپارک های علم و فناور

اقتصادی، اجتماعی، ایجاد معاونت فناوری 

ها، ر کنار معاونت پژوهشی در دانشگاهد

های آموزشی کارآفرینی در برگزاری دروه

ها هشگاه تربیت بدنی، برگزاری همایشپژو

یت گاه تربمللی در پژوهشالهای بینو کارگاه

های دانش بنیان افزایی شرکتبدنی، هم

مستقر در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 

 هایکارگیری سربازان نخبه در شرکتبه

های دانش بنیان ورزشی، افزایش جاذبه

مادی داخل کشور، تناسب بین فارغ 

التحصیالن نخبه با ایجاد فرصت های 

شور کشغلی، ایجاد انگیزه در بین نخبگان 

های دانش از طریق ایجاد و توسعه شرکت

الزم برای  بنیان ورزشی، ایجاد تسهیالت

دهی ارتباط موثر بازگشت نخبگان، سامان

نخبگان، ایجاد امکانات مناسب علمی و 

لتحصیالن ورزشی، اتی برای فارغ اتحقیق

گیری از توان علمی و ایجاد نظام بهره

تحقیقاتی متخصصان، ایجاد انطباق 

تخصص و توان فارغ التحصیالن با نیازهای 

کشور/ تولید محصوالت پیشرفته با همکاری 

وزه های تولید، برنامه ریزی سایر ح

های دانش بنیان برای رشد شرکت

با همکاری همه  گذاری و تولیدسرمایه

الص داخلی، استفاده صنایع، رشد تولید ناخ

های اقتصادی کشور، دانش از همه ظرفیت

محور شدن اقتصاد، رشد نسبی اقتصاد 

دانش بنیان، چند محصولی و وابسته نبودن 

به نفت/ توسعه علمی و پژوهشی ورزش 
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کشور، فراگیر شدن ورزش در جامعه ) 

زش ورزش همگانی(، ارتقای کیفیت ور

عه و ارتقای ورزش آموزشی و پرورشی، توس

ای/ تبدیل نوآوری تدریجی قهرمانی و حرفه

های نوآوری رادیکال، استفاده از روش به

مین منابع مالی، نوآور و خالق برای تأ

خارجی  های داخلی واده از فرصتاستف

های توسعه خالقیت، استفاده از تکنیک

، یخالقیت گروهی، حاکم کردن تفکر نوآور

ابداع و خالقیت در نظام آموزشی به جای 

 محفوظات
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 بنیان پایدار در ایرانهای ورزشی دانششرکتالگوی پارادیمی  -3شکل 

Figure 1- Paradigm Model of Sustainable Knowledge Based Sport Companies in 

Iran 
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  گیریبحث و نتیجه
های بنیان، پژوهشهای دانشتصویب حمایت دولتی از شرکت با توجه به گذشت بیش از یک دهه از

ورود ورزش به عرصۀ کارآفرینی و اشتغال و توسعۀ با  ورزش انجام نگرفته است. جدی و جامع در حوزۀ

دی و مدونی بر آن حاکم راهبر ،جامع مدلورت دارد ضربنیان، های ورزشی دانششد شرکترروبه

بنیان کشور خواهند توانست بدون های ورزشی دانشژیک، شرکتباشد. برمبنای چنین مدل استرات

ژوهش بنابراین در این پ ند؛م با موفقیت خود را استمرار بخشتأثیرپذیری از شرایط محیطی حرکت توأ

 . بنیان پایدار در ایران طراحی شودهای ورزشی دانشکتمدل مناسب شرتالش شد 

 یط علّیترین شراترین و اصلیمهمتوان گفت می پیشینهای پژوهشحاضر با  در مقایسۀ پژوهش

 شوندگان به آن اذعان داشتند،بنیان که همۀ مصاحبههای ورزشی دانشاثرگذار بر پایداری شرکت

اه، ر نگری و نقشۀقوانین، فقدان آینده نبودنافشفاند از: بودند که عبارت و دولتی عوامل ساختاری

های علوم ورزشی در کشور، جایگاه شرکتبدنی و کشور، موقعیت تربیت ساختار اقتصادی معیوب

های و دستورالعملها سیاستساختار ارتباط میان دولت و کارآفرینان، در کشور، بنیان دانشورزشی 

، سازی دستاوردهای پژوهشی، استقرار نظام تجاریتسهیالت ت، تسهیل ضوابط ارائۀابالغی از سوی دول

یان پاپ هایپژوهش این عناصر درو غیره.  بنیانهای دانشنامۀ ششم توسعه از شرکتحمایت کافی بر

( 2115( و سلیمانکادیوا و همکاران )2115، مارتینز و همکاران )(2112(، رجبی )2119نووا ) ،(2114)

بر این موضوع، کید پژوهش حاضر همخوانی دارند. همچنین در تأ نتایجکه با  شناسایی شدند

های ری، قوانین و مقررات دولتی، ارزشعوامل ساختا ( در پژوهش خود بیان کرد2112زاده )مندعلی

 ثیر قرار دهد وتأوکارهای ورزشی را تحتحاکم بر جامعه در قبال ورزش نتوانسته است توسعۀ کسب

 صنعت ورزش باشد. دولت از فعاالن  نکردنحمایتدلیل وجود خأل قانونی و ممکن است به امر این 

های های پایداری شرکتیکی از ضرورت نمایش داده شده است،که در شکل شمارۀ یک  گونههمان

های همکاری بخش خصوصی ، سیاستهای حمایتی مالیبنیان در ایران، توجه به سیاستورزشی دانش

 استبنیان دانشورزشی های علم و فناوری ها و مراکز رشد و پارکپایگاه و ایجاد و توسعۀ و دولتی

( 2115وو و همکاران ) ( و2115راتن ) ،(2112) و همکاران امینیهای که این نتایج با پژوهش

بنیان های ورزشی دانشکه سیاسیون، شرکتنتایج این پژوهش کیفی بیانگر آن بود  همخوانی دارد.

ران از سوی مدیدر این مسیر  روپندارند؛ ازاینبر دانش میرا به عنوان شعار و کالم و نه صنعت مبتنی

؛ بنابراین با پذیردوپرورش و علوم، تالشی کاربردی صورت نمیهای ورزش و جوانان، آموزشوزارت

گیران ارشد کشور در مداران و تصمیمسیاستهای حمایتی دولت الزم است توجه به اهمیت سیاست

ارۀ حمایتی الزم را دربهای بنیان، سیاستهای دانشویح لوایح حمایتی از تأسیس و توسعۀ شرکتتد

 های مالیهمچنین دولت باید دربارۀ حمایت .وکار تدوین کنندها، مقررات و ایجاد فضای کسبمشوق
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ها و شد شرکتکه در منحنی رطوری؛ بهمناسبی را اتخاذ کند بنیان راهبردهایهای دانشاز شرکت

 ها قرار گیرد. ختیار آنموقع و آسان در اا هر مرحله از رشد، منابع مالی بهمتناسب ب

 هایاه خلق ارزش اقتصادی در ناتوانی شرکتهای اصلی بر سر ردهندگان یکی از گرهاز نظر پاسخ

های داخلی و خارجی های زایشی در جذب سرمایههای علم و فناوری، شرکت، پارکبنیانورزشی دانش

ال حثروت از فناوری بستگی دارد و درعین بنیان به خلقدانش ورزشی هایحیات شرکتریشه دارد. 

تواند نقش ها، مشارکت بخش خصوصی مید منابع مالی برای پیشبرد برنامهدلیل کمبوبه

شویق، تکاری برای زمینه شایسته است با ایجاد سازو در این ؛ بنابراینای داشته باشدکنندهتعیین

مچنین دولت باید با ایجاد و توسعۀ ه سازی بخش خصوصی اقداماتی صورت گیرد.مشارکت و اعتماد

فناوری،  های علم وها از قبیل مراکز رشد، پارکمایتی الزم برای این نوع از شرکتهای حزیرساخت

ایجاد و توسعه ها ریسک های مستقر در پژوهشگاهها و مدارس و شرکتهای زایشی در دانشگاهشرکت

مراکز از نظر کمّی و کیفی در حوزۀ ورزش پیشرفت  ع. این نورا کم کند های ورزشی دانش بنیانشرکت

های سطح وزارت ورزش و جوانان، دانشگاه نهادهایالزم است دولت با همکاری  اند، اماچندانی نداشته

ه توجه بیشتری ب وزارت علوم و... وپرورش،ورزشی، وزارت آموزش بدنی و علومکشور، پژوهشگاه تربیت

این پژوهش در ارتباط با ی و کیفی این مراکز را در دستور کار خود قرار دهد. کمّ ها کند و توسعۀآن

با مطالعات ارهاردت ر گسترش دانش موجود منظوها بهو همکاری سازمان سختهای توسعۀ زیرساخت

 همسوست.( 2115مارتینز و همکاران )و ( 2112و ریوس )

. ازآنجاکه داردریشه تفکر خالق  در نبودیان بندانش ورزشیهای ر از مشکالت اصلی در شرکتیکی دیگ

نوادۀ دنبال خاطور مستمر به، باید بهکنندشدت پویا فعالیت میهای بهها  اغلب در محیطاین شرکت

ای هدیران شرکتیندها و محصوالت نوین باشند. همچنین الزم است مهای نوآورانه، فراجدیدی از ایده

 هایالمللی حوزۀ علم و فناوری، ایجاد شرکتآگاهی از وضعیت بینان ارتباطات، بنیدانشورزشی 

سازی ، فرهنگالمللیل مستمر با بخش آموزشی ملی و بینعامها، تزایشی در مدارس و دانشگاه

سازی محصوالت ورزشی متناسب با فرهنگ کشور برای فعالیت های بومیپژوهش، خالقیت، نوآوری و 

بنیان با شرکت های ورزشی دانشرو الزم است شرکتقرار دهند؛ ازاینرا مدنظر  های این شرکتتجار

وکار در های کسبی خود را ارتقا دهند و به ویژگیهاالمللی مهارتهای آموزشی ملی و بیندر دوره

ها ۀ همکاری بین دولت و دانشگاهبه توسعا نتایج این پژوهش، مطالعات همسو ب. این حوزه توجه کنند

(، تبدیل ایدۀ 2115ینز و همکاران، مارتفرهنگ علمی و فنی قوی )جاد و ای پژوهشگراندر آموزش 

، (، کنترل و ارزیابی بر محور دانش2115راتن، المللی جدی )ایجاد بازارهای بین خالق به عمل و

ین منابع مؤثر در ایجاد، توسعه و ترعنوان مهم( به2114پاپیان، خالقیت و نوآوری ) ،ریزیبرنامه
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در پژوهش خود به این  (2113) 1اسکات همچنین. اندبنیان اشاره کردههای دانشپایداری شرکت

د و ندهها را افزایش میجامعه سطح دانش آنافراد بخشی به ها با آگاهیکه رسانه نتیجه دست یافت

وجب این امر م، صورت کارشناسی تهیه شوندبهها رسانهاگر  شود.این به تغییر نگرش افراد منجر می

 نقش بسزایدر این راستا  .دشوجذب مشارکت و ارتقای سطح آگاهی مشتریان و مخاطبان ورزشی می

بنیان نباید از نظر دور های ورزشی دانشیج فرهنگ خرید محصوالت بومی شرکتها را در ترورسانه

 داشت. 

 هایهای شرکتبنیان، مهارتهای ورزشی دانششرکت)بسترساز( پایداری ای از جمله شرایط زمینه

 ثیرات عوامل سیاسی و اقتصادیتأکار و وهای کسبویژگیمدیریتی، مالی، بنیان، عوامل ورزشی دانش

 ( و2115)رو و همکاران (، 2112) و همکاران امینیا نتایج این پژوهش، راستا بهم .کشور بود

بنیان را عوامل های دانششرکتموفقیت ( نیز یکی از عوامل مؤثر بر 2115کادیوا و همکاران )سلیمان

های ی از معضالتی که در پایداری شرکتیککنند. و انتخاب مدیران توانمند ذکر می سیاسی، اقتصادی

بنیان ورزشی است. عنوان مدیر شرکت دانشعلمی به، انتخاب اعضای هیئتبنیان وجود دارددانش

ر ، این امهای محیطی ندارنددانش و تجربۀ کافی در حیطۀ بازار و رقابت علمیازآنجاکه اعضای هیئت

اری ها و برگزهمچنین تشکیل نمایشگاهخواهد شد.  منجر بنیانهای ورزشی دانشبه شکست شرکت

ای هرسی و برگزاری کنفرانس ها و دورهصورت متمرکز و منظم، برهای ورزشی بهاستارتاپ هایهمایش

مشتریان ورزشی و  ها و تقاضاهایبه نیازها، خواسته ، توجهگیری در این زمینهگوالمللی و البین

رجبی  در این راستا باشد.ثر بنیان مؤشتر شرکت های ورزشی دانشتواند در موفقیت بیبرندسازی می

های وامل اثرگذار بر پایداری شرکتترین ع( نیز در مطالعۀ خود عامل تقاضا را از مهم2112)

ها، مختلف در شرکتهای تفاده از متخصصان و مشاوران حوزهاس بنیان به شمار آورده است.دانش

زایی بین افدهندگان خدمات ورزشی با ایجاد همکپارچگی عملیاتی و تاکتیکی تولیدکنندگان و ارائهی

د نبر ایجاد ارزش ویژۀ ها واستفادۀ مکمل از محصوالت سایر شرکت بنیان،های ورزشی دانششرکت

. نتایج پژوهش حاضر بنیان پایدار استهای ورزشی دانشهای رسیدن به شرکتاز دیگر الزمه ،اخلید

مانسوری  و (2115استج اسکال و همکاران ) (،2112فلوریو و سیرتوری )با نتایج مطالعات در این زمینه 

 . همخوانی دارد (2115و همکاران )

بنیان های ورزشی دانشافزایی شرکتبر سر راه تعامل و هم ی اصلیهادهندگان یکی از گرهاز نظر پاسخ

ریشه دارد که در این مورد ایجاد ها علمی و همکاری دانشگاهدر ناتوانی در جلب همکاری اعضای هیئت

 هایهمچنین با حمایت تواند سودمند باشد.بنیان ورزشی میمؤسسۀ تخصصی مادر در حوزۀ دانش

نیروی منابع انسانی متخصص وانین و مقررات اداری، پرورش و استفاده از توان با تسهیل قمدیران می

                                                           
1. Scott 
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های شرکت رسمی عنوان عنصر کلیدی در سیستم دانشی، ثبتدر حوزۀ کارآفرینی ورزش به

 ای عملبنیان و جلوگیری از جزیرههای دانشمجوز به شرکتدر دادن بنیان ورزشی و تسهیل دانش

ا در این راست .بنیان ورزشی اقدام کردهای دانشاصالح ساختار شرکت های ورزشی بهارتاپاست کردن

نیز ( 2115سلیمانکادیوا و همکاران ) ( و2112)، کاسچیگ و همکاران (2119خیاطیان و همکاران )

  .های دانش بنیان اهمیت دارندعنوان عنصر کلیدی شرکتدادند که منابع انسانی متخصص به نشان

وان با تالمللی میلی و وجود مشکالت در مراودات بینالملهای بینوجود تحریمنکتۀ دیگر اینکه با 

فرصت  عنوانهای مناسب و.... انگیزۀ استفاده از تحریم بهزیرساخت کردنارائۀ تسهیالت بیشتر، فراهم

( نیز در 2112رجبی ). ورانه داخلی در مدیران ایجاد کردبرای تولید بیشتر محصوالت ورزشی فنا

 بنیانهای نوپای دانشم و عوامل سیاسی در پایداری شرکتبر اهمیت نقش تحری های خودبررسی

 نیان، فرد نخبه و فناور استبهای دانشه به اینکه عامل اصلی ایجاد شرکتبا توج .است تأکید کرده

ور کشهای گذشته، شاهد خروج نخبگان از های کافی مسئوالن کشور در سالدلیل نبود حمایتو به

بنیان در حوزۀ های دانش، ایجاد، توسعه و پایداری شرکتدر صورت حمایت دولت ؛ بنابراینهستیم

ها و ایجاد ارتباط بین نخبگان صنایع مختلف، نیروهای نخبه و فناور توان علمی ورزش و سایر رشته

معه منتفع شود تا هم خود و هم جا کنندمات با سطح فناوری باال محصوالت و خدف تولید ا صرخود ر

یی زااز این طریق راه رسیدن به اشتغال شود.نخبگان از کشور جلوگیری میاز خروج  و بدین صورت

خدمات و محصوالت بهتر به جامعه، رشد پایدار اقتصادی و رفع نیازهای کشور  در حوزۀ ورزش، ارائۀ

جانبۀ ورزش سترش همهک به دولت، خالقیت و نوآوری و درنهایت توسعه و گدر شرایط تحریم و کم

 .کشور را هموار کنیم

زارت ورزش و جوانان، بنیان، وهای ورزشی دانشهای پژوهش به مدیران شرکتهمچنین براساس یافته

با توجه  شودپیشنهاد میورزش  در حوزۀپرورش، وزارت علوم و سایر نهادهای مسئول ووزارت آموزش

ها، طراحی و ها، برنامهانداز، راهبردها، سیاستبازنگری چشمشده در این پژوهش، به به مدل طراحی

بنیان اقدام کنند. همچنین با های ورزشی دانششرکتهای مناسب در راستای پایداری ماجرای نظا

ست، ابه این موضوع پرداخته نشده  بنیان تاکنونهای ورزشی دانشتوجه به اینکه در زمینۀ شرکت

 هایگسترش و توسعۀ مفاهیم نظری دربارۀ ایجاد، توسعه و پایداری شرکت تواندنتایج این پژوهش می

 تا گامی مؤثردر این زمینه باشد  پژوهشیای برای موضوعات بنیان را فراهم آورد و پایهورزشی دانش

 توضعیدر  پایدار اقتصاد کشور ی، تفریحی، توسعۀورزش قهرمانی، همگانی، آموزش در جهت توسعۀ

وابستگی بودجه و ثروت ملی کشور به های اجتماعی با کاهش ثروت ملی و سرمایه تحریم، افزایش

، ارتقای سطح بنیانهای ورزشی دانشیت هدفمند درآمدهای حاصل از شرکتدرآمدهای نفتی و مدیر

 سالم و متکی به خود برداشته شود. ایداشتن جامعه ،تبع آنو به اعتماد و رضایتمندی عمومی کشور
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 شکرتقدیر و ت

 و صاحب نظران این حوزه در پروسه پژوهش کمال قدردانی را داریم. گانز تمامی مشارکت کنندها
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