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Introduction: The aim of this study was to design a paradigm pattern of sport businesses 
resilience. 
 
Methods: The research method was qualitative and the grounded theory was used. The 
statistical population included sports management professors, sport entrepreneurs, sport 
economics researchers and sport industry activists. A semi-structured interview was used to 
identify the factors. The interview was conducted with 14 people of statistical population and 
127 codes and 43 sub-categories were extracted. The sampling method was targeted and 
available. The qualitative data were analyzed with a set of open, axial and selective coding and 
the pattern was drawn based on the generated codes. 
 
Results: Based on the paradigm pattern in the resilience of sport businesses, several factors 
have causative importance that some of which refer to the country's current economic situation. 
Some of the fields influencing the resilience of sport businesses included the capacity of sport 
businesses and economic impact of sport businesses; Moreover, some intervening factors 
consisted of adaptability and foresight and the structures required for business; Some 
important strategies for resilience of sport businesses including the use of management 
strategies and improving and organizing the distribution of financial resources and the 
consequences of the resilience of sport businesses including the financial and economic 
consequences for business, the entrepreneurial and innovative consequences in business and 
the economic consequences for the country. 
 
Conclusion: According to the results, the government, managers and the business owners 
are the main actors that should provide the necessary conditions to increase the resilience of 
sports businesses. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 Sports businesses are one of the main pillars of the sport 
industry; therefore, to improve the situation in the sport 
industry, its businesses need to be considered. Today, the 
social, economic and cultural dimensions of each country are 
influenced by the success of small and medium -sized 
businesses. Resilience is one of the most important factors for 
business sustainability and vital factors. Therefore, one of the 
main causes of the durability and sustainability of various 
businesses, especially sports businesses in the complex 
environment of the present age is the attention to resilience. 
Businesses that fail to have a good resilience to potential 
changes and challenges, as well as not having good flexibility 
in changing strategy when necessary are condemned to death 
and destruction in the highly complex and complex business 
environment of today's business environment, and is 
condemned and sport businesses are no exception. The aim of 
this study was to design a paradigm pattern of sport businesses 
resilience. 
 
Methods 
The research method was qualitative and was used the 
grounded theory. Due to the division of scientific research in 
terms of purpose, the present study is fundamental-applied 
research. The statistical population included sports 
management professors, sport entrepreneurs, sport economics 
researchers and sport industry activists. For collect data were 
used related studies and semi -structured interviews with the 
statistical population. A semi-structured interview was used to 
identify the factors that interview was conducted with 14 
people of statistical population and were extracted 127 codes 
and 43 sub-categories. The sampling method was targeted and 
available. Qualitative data were analyzed with a set of open, 
axial and selective coding and the pattern was drawn based on 
the generated codes. In order to accredited the results of the 
present study, out of the three angle methods (consensus/ 
triangle), member control (survey by members), and 
evaluation based on 10 acceptance indicators, from the control 
method (member control Or responsive validity is a technique 
that means the researcher controls his findings with one or 
more of the informed people under investigation, and this 
technique is used to verify the researcher's interpretations), in 
two sections, verification and validation reviewed it placed. 
The verification process was carried out by the interviewees, 
assessing several specialists outside the research process and 
by reviewing and modifying these experts. Its validation 
process was also evaluated by participants from the research 
and sending the codes extracted to other participants, whose 
point of view was applied in most cases. 
 
 Results  
Based on the paradigm pattern in the resilience of sport 
businesses, several factors are important that some of them 
include capacity and capabilities of sport businesses, 
economic impacts of sport business, improving sport business 
in the country and improving the country's sport infrastructure. 
Some of the fields influencing the resilience of sport 
businesses were including adaptation and futurism, business 

structures required, sports business infrastructure, financial 
support, business cooperation and communication space, 
attention to business cultural environment, business 
management, entrepreneurial and innovative attitudes, using 
marketing and advertising programs, support laws, business 
investors, business education; Also, some intervening factors 
were included the country's economic situation; Private -sector 
investment in sport; legal positions, resources needed for 
business, cultural approaches in business; The important 
strategies for resilience of sport businesses include using 
management strategies in sport businesses, improving and 
organizing the status of distributing financial resources in sport 
businesses, promoting and improving the human resources of 
sport businesses, increasing sport infrastructure resources, 
improving communication status in sport businesses, 
Increasing innovative activities and paying more attention to 
entrepreneurship and innovation in sport businesses, 
promoting sport culture in society, eliminating legal barriers to 
sport business, formulating a system to attract domestic and 
foreign investors, Quantitative and qualitative promotion of 
sport products, applying a marketplace approach to business, 
introducing sport businesses and the consequences of the 
resilience of sport businesses were including establishment 
knowledge management in sports businesses, agile structure in 
sports organizations, reducing staff stress, commitment and 
interest in work, improving infrastructure in sports, increasing 
per capita sport, increasing turnover in the sport industry, 
creating sustainable jobs, people's tendency To domestic 
goods, enhancing social well -being, improving products, 
improving products distribution, gaining market share, and 
increasing power in competitiveness.  
 
Conclusion 
According to the results and paradigm pattern of the research, 
it can be said that resilience is one of the essential factors for 
sports businesses in Iran and it can have great results for 
business and country; Also, given the results, most of the 
factors and conditions for increased resilience of sports 
businesses are back to management and business owners, 
coordination and assistance of the government, and they are 
the main organs and individuals to provide these factors; 
Therefore, managers and business owners must consider the 
factors identified in this study for success. At the same time, 
one of the most influential variables in the resilience of 
business owners is that it was not addressed as an independent 
variable due to the nature of the present study, so it is 
suggested that future researchers focus on small businesses. 
And considering the psychological characteristics and 
resilience of sports business owners, examine the individual 
and psychological variables and resilience of sports business 
owners. 
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ضر   هدف از : مقدمه سب ي آورتابطراحی الگوي پارادایمی پژوهش حا شی بود. روش پژوهش کیفی  وکارهاک ي ورز
 بنیاد استفاده شد.یۀ دادهنظربود و از 

آماري شامل استادان مدیریت ورزشی کشور، کارآفرینان حوزة ورزش، محققان اقتصاد ورزش جامعۀ روش پژوهش: 
ي هدفمند و ریگنمونهساختاریافته استفاده شد. روش و فعاالن صنعت ورزش بود. براي شناسایی عوامل از مصاحبۀ نیمه

 مقولۀ فرعی استخراج شد.  43و  کد 127نفر از افراد جامعۀ آماري مصاحبه انجام گرفت و  14بود. با  در دسترس
ي از کدگذاري باز، محوري و انتخابی تحلیل شد. براساس الگوي پارادایمی در امجموعهي کیفی با هاداده ها:  یافته

وضعیت اقتصادي کشورند. برخی شامل  آنهادارند که برخی از  تیاهمي ورزشی چند عامل علی وکارهاکسبي آورتاب
ي ورزشی بودند؛ همچنین برخی عوامل وکارهاکسبظرفیت ورزشی شامل  وکارهاکسبي آورتابدر  مؤثري هانهیزماز 

ي ورزشی وکارهاکسبي آورتابي بودند؛ بعضی از راهبردهاي مهم براي نگرندهیآي و ریپذتطابقدر آن شامل  گرمداخله
ي آورتابمنابع مالی و پیامدهاي  ي راهبردهاي مدیریتی و بهبود و سازماندهی وضعیت توزیعریکارگبهشامل 
 بودند. وکارکسبي ورزشی شامل پیامدهاي مالی و اقتصادي براي وکارهاکسب

ترین بازیگرانی هستند که باید شرایط الزم از اصلی وکارهاکسبدولت، مدیریت و صاحبان  طبق نتایج،گیري:  نتیجه
 کنند.ي ورزشی را فراهم وکارهاکسبي آورتاببراي افزایش 
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 مقدمه 

 تبدیل شده يو اقتصاد یفرهنگ يهاارزش همراه با فراغتورزش به روش مشترك گذران اوقات  ی،سطح زندگ يارتقاو  اقتصاد ۀبا توسع
 ي). در کشورها2003، 1دوهیرتس و اسپارك( اندکردهاقتصاد رشد  یعسر ۀهمراه با توسع در سراسر جهان یورزش يهاجامعه و بنگاه .است

صنعت ورزش در  ی). در گذشته ارزش مال2010، 2پوپشده است ( یلتبد یاقتصاد مل ۀستون در توسع یکصنعت ورزش به  یافته،توسعه
، 3پارك و همکاراندالر برآورد شده است ( یلیونب 470و در حال حاضر بود آن  ینمايو هفت برابر صنعت س یلبرابر صنعت اتومب دو یکاآمر

مصرف  یتهدا ی،است. صنعت ورزش در بهبود اقتصاد ملخود را نشان داده  ياقتصاد یايصنعت ورزش مزا ،اقتصاد ۀتوسع همراه با). 2015
تجارت و صنعت  یک ،مختلف ي). ورزش در کشورها2020، 4یانگرا نشان داده است ( یبزرگ یلپتانس ی،ساختار صنعت یمو تنظ یاجتماع

 یقو از طر رودیشمار مکشورها به ینمهم اقتصاد ا يهااز بخش یکیصنعت  ینداشته است؛ ا یاديز یشرفتو پ شودیمهم محسوب م
 یکعنوان ورزش به یراندر ا ینگذاشته است؛ با وجود ا ریکشورها تأث ینا ياقتصاد ۀدر توسع یکاالها و خدمات ورزش یدمصرف و تول

کشورها  یرابعاد صنعت ورزش که در سا یناشناخته ماندن برخ یموجب کمرنگ شدن و حت مسئله یننداشته است؛ ا یگاهیصنعت مهم جا
 ،ندهستصنعت ورزش  یاز ارکان اصل یورزش يوکارها). کسب1397معماري و همکاران، ( شودیدارند، م یدرآمد مل یددر تول يام عمدهسه

هر کشور  یو فرهنگ ياقتصاد ی،ابعاد اجتماع امروزه آن توجه داشت. يوکارهابه کسب یددر صنعت ورزش با یتبهبود وضع يبرا ینبنابرا
 یتوکار توافق دارند و اهمکسب یقاز طر ياقتصاد ۀتوسع يرو یاديکوچک و متوسط است. محققان ز يوکارهاکسب یتموفق ریتحت تأث

صورت به یتموفق یلدل یناست و به هم یوکار کامالً رقابتکسب یط. امروزه محکنندیم یانب ياز هر مورد دیگر پیشآن را  ياقتصاد
 ياطالعات برا ینمناسب براساس هم یرموجود و انتخاب مس يوکارهاکسب یتمل موفقعلل و عوا یی. پس شناسادهدیرخ نم یتصادف
ثروت و  یدوجود آمدن منابع جدبه سببوکارها کسب ياندازو راه یجاد). ا1398برارزاده و همکاران، است ( يوکار ضروردر کسب یتموفق

 یاديز یسکر يو دارا ییردر حال تغ پیوستهوکار کسب يهاطیمح .)1393و همکاران،  زادهمی(عظ شودیم يوکارکسب یدجد يهافرصت
 ینرقابت ب ،هايورادر فن یشرفتوکارها و پشدن بازارها و کسب یجهان یلدلبه یراخ يها). در سال2013، 5الکسیچ و همکاراناست (
است و ارزش  ياصنعت در حال رشد گسترده ورزشاست.  یافته یششدت افزابه یورزش يوکارهامختلف و از جمله کسب يوکارهاکسب

در  توانندیو م یستندقاعده مستثنا ن یندر بخش خدمات و صنعت از ا یورزش يوکارهاموضوع کسب ینبا توجه به ا .دارد زیادي یاربس یمال
توجه است  یانشا یعدر بخش خدمات و صنا یورزش يوکارهادر ورزش مشارکت کنند، چراکه سهم مشارکت کسب یدارپا ۀجهت توسع

 وکارهاست. کسب يآورعوامل، تاب یناز ا یکیوابسته است؛  یاديوکارها به موارد و عوامل زکسب ي). بقا1395و همکاران،  زادهی(مندل

 یانعنوان سه مفهوم مجزا بموضوع را به ین) ا2018( 6یسو پون یسشده است. کورون يسازاز طرق مختلف مفهوم یسازمان يآورتاب
 يسازمان برا یک یتظرف. 2 ،زابیآس یااتفاق ناگوار  یکبازگشت به عقب (زنده ماندن) پس از  يسازمان برا یک یتظرف .1اند: کرده

 وها جذب بحران يافراد برا يهاتیظرف .3بحران را تجربه کنند و  یا یستناشا یبآس یکآنها  ینکهاز ا پیش حوادثو  یطانطباق با شرا
 یکپس از  یداربازگشت به حالت پا يبرا یستمس یاعنصر  یک ییبا توانا يآور. اساساً مفهوم تابیدجد يهاتیبا موقع عملکردي انطباق

مقابله با تمام اختالالت و حوادث داللت دارد  يوکارها براکسب ییبر توانا يآور). تاب2000، 7گاندرسون( اردد یکیاختالل، ارتباط نزد
است  یاتیو از عوامل ح رودیشمار موکارها بهو دوام کسب یداريپا يمهم برا یاراز عوامل بس يآور). تاب2009، 8پونوماروف و هولکومب(

                                                 
1. Dewhirst & Sparks 
2. Pope  
3. Park, Mahony, Kim, Yukyoum & Do Kim 
4. Yang 
5. Aleksić, Stefanović, Arsovski & Tadić 

6. Koronis and Ponis  
7. Gunderson 
8. Ponomarov & Holcomb 
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 یطدر مح یورزشي وکارهاخصوص کسببه ختلفم يوکارهاکسب یداريدوام و پا یاز عوامل اصل ین). بنابرا2011، 1آتس و بیتیتسی(
 .است آوريحاضر توجه به تاب پیچیدة عصر

و  سازانتیچاند. ي مختلف با رویکردهاي مختلف پرداختهوکارهاکسبي آورتابهاي هاي مختلف بر بخشدر همین زمینه پژوهش
) ياو شبکه یمنابع مال یه،مواد اول یو دسترس یتو منابع سازمان (کفا هاییمانند دارا یکه عوامل یافتند) در پژوهش خود در1397همکاران (

کوچک و متوسط در  يوکارهاکسب يآورتاب یت) بر ظرفيسازو شبکه يریپذمنابع، انعطاف یوکار (افزونگکسب یايپو يریپذو رقابت
 یان،تعامل با مشتر ي،نگرندهیو آ يریپذگرفتند که عوامل توان تطابق یجه) نت1396( یمانیو ا یاريدارد. ورمز ریسازان صنعت خودرو تأثقطعه
 2دارد. استفنسون و همکاران ریتأث ییروستا يوکارهاکسب يآوردولت در تاب یتو حما يراهبرد يزیر، برنامهخانوار یتحما ی،طلبیتموقع

که عوامل  یافتنددر ی) در پژوهش2015( 3و آتنتون ینراشاره کردند. اشتا یانطباق یتو ظرف يزیربه برنامه يآور) از عوامل مؤثر در تاب2010(
بر  يسازو شبکه يو همکار یکردانداز و روداشتن چشم یز،بازار متما یجادوکار و اتخصص در کسب یسک،وکار، توجه به رتنوع در کسب

و  یطیمح ینانو عدم اطم ییراتپاسخ به تغ يبرا يریپذانعطاف یتقابل از برخی تحقیقاتاثرگذارند. در  ییروستا يوکارهاکسب يآورتاب
، 5بورنارد و بامرا ؛2011، 4گوناسکاران و همکاران( شده است اشارهها سازمان يآورمهم در تاب یعنوان عاملبه یشگیرانهپ یکردداشتن رو

سازمان  یادگیري يهاییو توانا يسازگار یی،پاسخگو ی،سازمان به آمادگ يآور) از عوامل مؤثر بر تاب2018( یسس و پونکورونی). 2011
خود از  یابیارز ي،آورتاب ۀاز مسئل یرا آگاه یسازمان يآورتاب برمؤثر  عوامل از) 2007( 6همکاران ومانس مک یناشاره کردند. همچن

 عنوان کردند. يسازگار یتظرف یشو افزا ریپذبیآس یدينقاط کل يبندتیاولو ي،ریپذبیآس

 یر،اخ يهاسال یط ینهمچن .وجود آمده استاقتصاد و ... به یا،جغراف ی،در علوم مختلف اجتماع يآور، عالقه به تفکر تاب2000از سال 
 یطدر مح یادز ییراتوجود تغ یلدل). به2011کرده است (بورنارد و بامرا،  یداپ یروزافزون یتحما یدانشگاه ۀدر جامع يآورمفهوم تاب

 يضرور يامر یطشرا این در هاوکارها، تاب آور شدن آنکسب ینچالش در ا یکعنوان نامطمئن به یندةو وجود آ یورزش يوکارهاکسب
از  ینشته باشند و همچنو مشکالت دا یاحتمال هايو چالش ییراتدر برابر تغ یمناسب آوريکه نتوانند تاب ییوکارهااست. کسب

محکوم به  ي،وکار امروزکسب يفضا یچیدةو پ یرمتغ یاربس یطنباشند، در مح خورداردر مواقع لزوم بر راهبرد ییردر تغ یخوب پذیريانعطاف
ي ورزشی در ایران سبب شده هم وکارهاکسبپذیري آسیب. یستندقاعده مستثنا ن یناز ا یزن یورزش يوکارهااست و کسب يدفنا و نابو

ین تعطیل شوند. علت ا سرعتبه وکارهاکسبي خیلی از این اندازراهبا سختی و مقاومت انجام گیرد، هم بعد از  وکارهاکسبي این اندازراه
 ینهمچنحمایت صنفی قوي ندارند،  در کشور ما عمر کوتاهی داشته و وکارهاکسبمسئله از دو منظر قابل بررسی است؛ ابتدا اینکه این 

ي ریپذانطباقو ارائۀ خدمات  یددر تول یمیقد يبا فناور یسنت يهافرد) و استفاده از روشمنحصربه یطدرخشان (داشتن شرا ۀنبود سابق
مختلف  يدر کشورها يمهم اقتصاد یاراز منابع بس یورزش يوکارهاکسبي ورزشی را کند کرده است. این در حالی است که وکارهاکسب
 يآورتاب يکه برا یتیوکار وجود دارد. با وجود اهمکسب ینا يرویشپ یو مشکالت فراوان شودینم یاديبه آن توجه ز یراناما در ا ،است

 رفتهانجام نگ یزن یپژوهش ینهزم یننشده و در ا یتوجه مسئله ینبه ا یورزش يوکارهاکسب ةاما در حوز ،مختلف قائل شدند ياهدر حوزه
 يالگو یطراحدف از پژوهش حاضر ه ینه،زم یندر ا یو نبود پژوهش یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یتبا توجه به اهم ینبنابرا ،است
ي کوچک و متوسط و توان کشور در وکارهاکسبدر این بین و با توجه به جایگاه و اهمیت  .بود یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یمیپارادا

با توجه به تغییرات مداوم محیط  عي کوچک و متوسط ورزشی بررسی شد. در واقوکارهاکسبي آورتاب وکارهاکسبحمایت از این 
 مدنظرمنظور تطبیق با محیط پویاي عصر حاضر ي ورزشی در کشور بهوکارهاکسبتوسط  یدتوانایی تطبیق با محیط و شرایط جد وکارکسب

 قرار گرفت.

                                                 
1. Ates & Bititci  
2. Stephenson, Seville, Vargo & Roger 
3. Steiner & Atterton 
4. Gunasekaran, Rai & Griffin 
5. Burnard and Bhamra 
6. McManus, Seville, Brunsden & Vargo 
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 شناسی پژوهش روش

 یقاتتحق يبنددسته) است. با توجه به ي(گرند تئور یادبنو با روش داده یريتفس یمبا پارادا یفیپژوهش، ک ینشده در ااستفاده پژوهشروش 
کرد  یمعرف یپژوهش یکرديعنوان روبه توانیرا م ياست. گرند تئور يکاربرد -یادياز نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش بن یعلم

 هايیافتره ینپژوهش از ب ین. در اشودیم ینتدو یدجد یادینبن يهاهینظر یعلم یروش یقو از طر یواقع يهابراساس داده آنکه در 
 یافتبا ره ياستفاده شد که در موارد کوربین و استراوسمند نظام یافتو روند پژوهش از ره یازبراساس ن ،ادیبنداده يسازهیمختلف نظر

 يامجموعه یده،پد یکدر رابطه با  یهنظر ینتدو يگفت که برا توانیم یندفرا ینو روند ا هایژگیمتفاوت است. از و یزرگل ةظاهرشوند
ورزش، محققان اقتصاد  ةحوز ینانکشور، کارآفر یورزش یریتمد تادانپژوهش، شامل اس يآمار ۀ. جامعردیگیکار مرا به هاهیاز رو مندنظام

 متوقفها مصاحبه نظري، اشباع با ونفر از آنها  14صنعت ورزش بودند که پس از مصاحبه با  نو فعاال یورزش يو نوآور ینیورزش، کارآفر
 يریگاستفاده شد. روش نمونه يآمار ۀبا جامع افتهیساختارمهین ۀمرتبط و مصاحب يهاپژوهش يهامطالعه ازها داده يآورجمع براي. شد

(باز)، به  یهاول يکدگذار ۀ) انجام گرفت. در مرحلیو اختصاص یهثانو یه،مرحله (اول 3صورت به يکدگذار راحلهدفمند و در دسترس بود. م
جمله به  یلبراساس تحل یهاول يآورده شدند که کدها یدر جداول ینعناو ینا ۀداده شد، سپس هم عنوانیها مصاحبه یدينکات کل ۀهم

 یلدلبه یهاول ي) کدهایهثانو کدگذاري( دوم گام در گرفت؛ انجامها از اتمام مصاحبه پس اگراف،در سطح پاراگراف به پار يکدگذار یاجمله 
مشخص و ارائه شدند.  یمقوالت فرع یتو در نها یل شدهتبد یبه کد مفهوم یهکد ثانو شدند، سپس چند یلتبد یهثانو يبه کدها یفراوان

 ياز طبقات قرار گرفت. کدگذار یکیبر بسط و گسترش  يمحور يدر کدگذار هیدارتباط یند)، در آن فرایاختصاص ي(کدگذار ییدر گام نها
به آن ارتباط داده  یفرع يهاعنوان مقولهبه یگرقرار دارد و سپس مقوالت د یاصل ۀعنوان مقولمقوله به یک یینبر تمرکز و تع يمحور

 یطیو بستر (بستر و شرا ینه)، زمیاصل یدةپد يریگ(علل شکل لّیع یطشرا ی،اصل یدةشامل پد یمیکار براساس مدل پارادا ین. اشوندیم
)، ابدییکاهش م یا یشافزا یدهکه به موجب آن، پد شرایطیگر (همداخل یطدارند)، شرا یینقش بسزا یاصل یدةپد يریگو شکل یجادکه در ا

کار بستن راهبردها) براساس روش استراوس به یجۀها (نتیامد) و پشودیمنتج م يمحور یدةکه از پد یخاص يهاکنشراهبردها (کنش و برهم
 یمنظور اعتباربخشبه ین. همچنشدندبه هم مرتبط  یمیپارادا يصورت الگوو مشخص شد و به ییدتأ یاصل ۀو مقول گرفتانجام  ینو کورب
شاخص  10براساس یابیتوسط اعضا) و ارز سی)، کنترل اعضا (برريساز(اجماع/ مثلث يبندهیسه روش زاو یانپژوهش حاضر، از م یجبه نتا
 يهاافتهیمحقق  یلهست که بدان وسا یکیاعتبار پاسخگو، تکن یا)، از روش کنترل اعضا (کنترل اعضا 2008 ین،و کورب س(استراو یتمقبول

)، که در دو رودیکار مبه گرپژوهش یرتفاس ییدتأ منظوربه یکتکن ینو ا کندیکنترل م یچند نفر از افراد مطلع تحت بررس یا یکخود را با 
چند تن از متخصصان خارج از  یابیصورت ارزشوندگان بهتوسط مصاحبه ییدپذیريتأ یند. فراشد یبررس یو اعتبارسنج ییدپذیريبخش، تأ

کنندگان از شرکت یابیبا ارز یز،آن ن یاعتبارسنج یند. فراگرفتمتخصصان انجام  ینو اصالح براساس نظر ا ینیپژوهش و با بازب یندفرا
مقولۀ  11هایت در ن موارد اعمال شد. بیشتر در یشانکنندگان بود، که نظر اشرکت یرشده به سااستخراج يپژوهش و به شکل ارسال کدها

 کد استخراج شد. 127مقولۀ فرعی و  43فرعی، 

 

 هاي پژوهشیافته

 شوندگان آورده شده است.مصاحبه یشناختتیجمع يهاافتهیقسمت  یندر ا

 يآمار ۀنمون یشناختیت. اطالعات جمع1جدول 
 ردیف سمت سن (سال) سابقه (سال) رشتۀ تحصیلی مدرك تحصیلی

 1 استاد دانشگاه 50 17 تربیت بدنی دکتري

 2 استاد دانشگاه 36 6 تربیت بدنی دکتري

 3 کارآفرین ورزشی (محقق کارآفرینی) 32 6 یبدنتربیت  دانشجوي دکتري
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 ردیف سمت سن (سال) سابقه (سال) رشتۀ تحصیلی مدرك تحصیلی

 4 فعال صنعت ورزش 37 15 تربیت بدنی دانشجوي دکتري

 5 محقق اقتصاد ورزش 31 4 تربیت بدنی دانشجوي دکتري

 6 استاد دانشگاه 66 30 تربیت بدنی دکتري

 7 استاد دانشگاه 42 23 تربیت بدنی دکتري

 8 استاد دانشگاه (کارآفرین) 68 44 تربیت بدنی دکتري

 9 محقق بازاریابی 32 3 تربیت بدنی دانشجوي دکتري

 10 کارآفرین ورزشی 38 6 تربیت بدنی کارشناسی ارشد

 11 دبیر فدراسیون 35 8 تربیت بدنی دکتري

 12 فعال اقتصاد ورزش و کارآفرین 34 8 تربیت بدنی دکتري

 13 استاد دانشگاه 36 8 تربیت بدنی دانشجوي دکتري

 14 کارآفرین ورزشی 37 8 تربیت بدنی دکتري

نفر فعال در  3نفر محقق و  2ورزش،  ةدر حوز یننفر کارآفر 4نفر از افراد استاد دانشگاه،  5 ،شودیمشاهده م 1طورکه در جدول همان
 اقتصاد و صنعت ورزش بودند. ةحوز

 
 )هامصاحبهشده از . کدگذاري شرایط علی (استخراج2جدول 

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

ي کارآفرینانۀ هاتیقابلورزشی،  وکارکسبي نیروهاي انسانی موجود در هاتیقابلدرآمدهاي کالن موجود در صنعت ورزش، 

 وکارکسبورزشی، سهم بازار قابل توجه در  وکارکسب

ي هاتیقابلظرفیت و 

 ي ورزشیوکارهاکسب

 شرایط علی

 یی در کشورزااشتغالیافته، ورزشی در اقتصاد کشورهاي توسعه وکارکسببر اقتصاد کشور، جایگاه  ریتأث
ات اقتصادي ریتأث

 ورزشی وکارکسب

ورزشی،  وکارکسبدر مقابل تغییرات، توسعۀ کارآفرینی و نوآوري در  وکارکسبي، افزایش دوام نگرندهیآي و ریپذتطابقتوان 

 ورزشی وکارکسببهبود کیفیت و کمیت کاال و خدمات 

 وکارکسببهبود وضعیت 

 ورزشی در کشور

 ي ورزشیهارساختیزي ورزشی کشور، حمایت اندك دولت از هارساختیزکمبود 
ي هارساختیزبهبود 

 ورزشی کشور

 

اند که سبب شده شرایطیها مصاحبه کدگذاري از پس .اندشده ییوکار شناساکسب يآورتاب یعنی یاصل یدةپد یتعلل اهم 2در جدول 
 ی،ورزش يوکارهاکسب يهاتیو قابل یتقرار داده شد که شامل ظرف یفرع ۀمقول 4در  ،کند یداپ یتاهم یوکار ورزشکسب يآورتاب بررسی

 کشور است. یورزش يهارساختیدر کشور و بهبود ز یوکار ورزشکسب یتبهبود وضع ی،وکار ورزشکسب ياقتصاد اتریتأث
 

 )هامصاحبهشده از (استخراج هانهیزم. کدگذاري بستر و 3جدول 

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

 تهدیدها به پاسخگویی جهت مختلف سناریوهاي داشتن و آینده ینیبشیپ
پذیري و تطابق

 نگريآینده
 مدیریت

گروهی، ایجاد فضاي  و تیمی کارهاي انجام براي مناسب و الزم شرایط ، ایجاد)افراد به الزم اختیار دادن( سازمان در تمرکز عدم

هدفمند،  و صحیح يزیربرنامهمدیران، /مدیر سوي از مناسب وموقع به بازخورد ي ورزشی، ارائۀهاسازمانیادگیري تفکر خالق در 

ساختارهاي مورد 

نیاز براي 
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 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

 وکارکسب بر مدیریت دانش و یادگیر دیتأک

 وکارکسبي مرتبط به هايفناورکردن  روزبهي ورزشی، افزایش نسبت سرانۀ ورزشی در کشور، هارساختیزتقویت 
وضعیت زیرساخت 

 ورزشی وکارکسب

 ي مالیهاتیحما ورزشی وکارکسبمنظور ارائۀ تسهیالت بلندمدت مالی، اختصاص منابع مالی به تقویت سیستم بانکی به

ي علم و فناوري، هاپاركي آموزشی براي تفکر خالق، تغییر نظام آموزشی رشتۀ تربیت بدنی، فعال شدن بخش ورزش در هادوره

 جدید يهامهارت آموزش، ریسک مدیریت ربیت بدنی، آموزشبا بخش تئوري در بین استادان رشتۀ ت همزمانتوجه به بخش عملی 

 انسانی منابع به

آموزش در 

 ورزشی وکارکسب

ي اجتماعی و فضاي هارسانه، ایجاد فضاي همکاري بین صنعت و دانشگاه، استفاده از بسترهاي موجود در وکارکسب در يسازشبکه

 مجازي

فضاي همکاري و 

ارتباطی در 

 وکارکسب

ي هاشرکتي ریکارگبهافزایش رویدادهاي نوآورانۀ ورزشی در کشور، ، کارآفرینان ورزشی، بهبود فضاي کارآفرینی در ورزش توجه به

 ي ورزشی، ایجاد فضاي خلق ایده و یادگیري در رشتۀ تربیت بدنیهاينوآوربراي به عمل رساندن  دهندهشتاب

نگرش کارآفرینانه 

 و نوآورانه

 ، ایجاد بسترهاي فرهنگی در بین مردم براي حمایت از کاال و خدمات داخلیوکارکسبنوآوري در نهادینه کردن فرهنگ 
توجه به محیط 

 وکارکسبفرهنگی 

 محیط
 قوانین در شفافیت ي اجرایی از اقتصاد ورزش، وجودهاسازمانوجود قوانین حمایتی از اقتصاد ورزش، حمایت دولت و مجلس و 

 قوانین در ثبات کشور،
 قوانین حمایتی

 گذارانهیسرماي، اعطاي تسهیالت به گذارهیسرماکاهش ریسک 
 گذارانهیسرما

 وکارکسب

 و تیفیباک متنوع کاال و خدمات جامعه، انجام نیازسنجی بازار هدف، ارائۀ نیاز با کردن همسو و شرایط و بازار صحیح شناسایی

 و فضاي مجازي براي تبلیغات هارسانهمختلف، استفاده از  هاتیکم

ي ریکارگبه

ي بازاریابی هابرنامه

 و تبلیغات

بازاریابی و 

 تبلیغات

 
بعد قرار داده شد که  12در  یوکار ورزشدر کسب يآورتاب يالزم برا يو بسترها هانهیزم ،هامصاحبه يپس از کدگذار 3در جدول 
 يفضا ی،مال يهاتیحما ی،وکار ورزشکسب یرساختز یتوکار، وضعکسب يبرا یازمورد ن يساختارها نگري،یندهو آ يریپذشامل تطابق

 يریکارگو نوآورانه، به ینانهوکار، نگرش کارآفرکسب یریتوکار، مدکسب یفرهنگ یطوکار، توجه به محکسب رد یو ارتباط يهمکار
 وکار است.وکار، آموزش در کسبکسب گذارانهیسرما یتی،حما ینقوان یغات،و تبل یابیبازار يهابرنامه

 
 ها)شده از مصاحبه(استخراج وکارکسبي آورتاباي . کدگذاري شرایط مداخله4جدول 

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

نرخ یی براي کاهش هابرنامهي ریکارگبهکاهش مشکالت اقتصادي مردم و وارد کردن ورزش در سبد خانوار، اقتصاد سنتی در ورزش، 

 يادوره اقتصادي يهابحرانکاهش  جهانی، اقتصاد به نسبت کالن يریرپذیتأثآزاد،  اقتصاد تورم، توجه بیشتر به

وضعیت اقتصادي 

 کشور

 محیط

 دست آوردن منابعي ورزشی در کشور با کمک دولت، بههارساختیز، احداث هادانشگاهي انسانی متخصص از هاهیسرماي ریکارگبه

 وکارکسبجایگزین، افزایش منابع مالی موجود در 

منابع مورد نیاز 

 وکارکسببراي 

ي وکارهاکسبي و حمایت از اندازراهي اداري در کشور، تصویب قوانین مشخص براي هایبروکراسثبات در قوانین حمایتی، کاهش 

 ورزشی در کشور، وجود قوانین حمایتی براي توسعۀ محصوالت

 مواضع حقوقی و

 قانونی

ي گذارهیسرما يگذارهیسرماگذاران به ورزشی، ترغیب سرمایه وکارکسبي در گذارهیسرماکاهش ریسک براي 
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 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

بخش خصوصی 

 در ورزش

 هادانشگاهورزش، فرهنگ نوآوري در  به مثبت مردم تقویت نگاه

رویکردهاي 

فرهنگی در 

 وکارکسب

 

وضعیت اقتصادي کشور، بعد شامل  5ورزشی در  وکارکسبي در آورتاب گرمداخله، شرایط هامصاحبهپس از کدگذاري  4در جدول 
قرار  وکارکسب، رویکردهاي فرهنگی در وکارکسبي بخش خصوصی در ورزش، مواضع قانونی و حقوقی، منابع مورد نیاز براي گذارهیسرما

 داده شد.
 

 )هامصاحبهشده از . کدگذاري راهبردها (استخراج5جدول 
 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

ورزشی براي مواجهه با تغییرات  وکارکسبو  هاسازمان) مدتکوتاهي (بلندمدت و زیربرنامه، تیمأمور وانداز چشم داشتن

ورزشی  وکارکسبورزشی، افزایش فعالیت  وکارکسبي در ریپذانعطاف، افزایش وکارکسبی در فضاي ابیتیموقعآینده، 

 وکارکسبي علم و فناوري، داشتن راهبردهاي مدیریت ریسک در هاپاركدر 

ي راهبردهاي مدیریتی ریکارگبه

 ي ورزشیوکارهاکسبدر 

 مدیریت

 وکارکسب، فراهم آوردن منابع مالی براي ي ورزشیوکارهاکسبتخصیص تسهیالت بانکی به 

بهبود و سازماندهی وضعیت 

توزیع منابع مالی در 

 یورزش يوکارهاکسب

ي ریکارگبه، ي آموزشی براي نیروهاي انسانیهادورهورزشی، برگزاري  وکارکسبي متخصص در هامیتي ریکارگبه

 یورزش يوکارهاکسبي انسانی در هاهیسرماراهکارهاي حفظ 

ارتقا و بهبود وضعیت نیروهاي 

 یورزش يوکارهاکسبانسانی 

ي ورزشی در هارساختیزي ورزشی به کارآفرینان در این حوزه، دادن اولویت به هاسالني دولتی و هانیزمتخصیص 

 ي کشورهابرنامه

افزایش منابع زیرساختی 

 یورزش يوکارهاکسب

ي ارتباطات در سازشبکهورزشی، برقراري ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ایجاد  وکارکسبافزایش قدرت ارتباطات در 

 ورزشی وکارکسب

بهبود وضعیت ارتباطات در 

 ي ورزشی وکارهاکسب

 وکارکسبدر  هادهیاورزشی، پرورش و تقویت  وکارکسبي نوآوري و خالقیت، توجه به نوآوري راهبردي در ریکارگبه

 ي حوزه کارآفرینی و نوآوري در ورزشهاپژوهشاز  تیحماورزشی (بررسی دقیق)، 

ي نوآورانه و هاتیفعالافزایش 

شتر به کارآفرینی و توجه بی

ي وکارهاکسبنوآوري در 

 ورزشی

 ارتقاي فرهنگ ورزش در جامعه هاخانوادهنهادینه کردن استفاده از کاالي ورزشی داخلی در جامعه، نهادینه کردن ورزش در بین 

 محیطی
 قانونگذاراندست آوردن حمایت ي ورزشی، بهوکارهاکسبایجاد نظام ورزش در مجلس، ایجاد قوانین حمایتی براي 

از بین بردن موانع حقوقی و 

 وکارکسبي روشیپقانونی 

 ورزشی

 ،گذارانهیسرمابه  متیقارزانو تسهیالت  بهرهکمي هاوامدادن 
منظور جذب تدوین نظام به

 داخلی و خارجی گذارانهیسرما

ي بلندمدت براي تولید و صادرات زیربرنامه، مختلفي هایژگیوتولید محصوالت ورزشی با رویکرد جوامع هدف با  ارتقاي کمی و کیفی محصوالت 
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 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

 ورزشی براي محصوالت فردمنحصربهي هایطراحي ریکارگبهکاالهاي ورزشی، 

بازاریابی و 

 تبلیغات

 و خریداران وضعیت جامعه، نیازسنجی بازار هدف، شناسایی نیاز با کردن همسو و شرایط و بازار صحیح شناسایی

 مشتریان سالیق و عالیق ، نیازسنجیکنندگانمصرف

ي رویکرد بازارگردي در ریکارگبه

 وکارکسب

 ي ورزشیوکارهاکسبمعرفی  وکارکسبي تبلیغاتی و بازاریابی، برندسازي براي هابرنامهاستفاده از 

 
 یریتیمد يراهبردها يریکارگبعد شامل به 12در  یوکار ورزشدر کسب يآورتاب راهبردهاي ،هامصاحبه يپس از کدگذار 5در جدول 

 یانسان یروهاين یتورزشی، ارتقا و بهبود وضع يوکارهادر کسب یمنابع مال یعتوز یتوضع یبهبود و سازمانده ی،ورزش يوکارهادر کسب
 یشورزشی، افزا يوکارهاارتباطات در کسب یت، بهبود وضعیورزشي وکارهاکسب یرساختیمنابع ز یشافزا ،ورزشی يوکارهاکسب

بردن موانع  ینفرهنگ ورزش در جامعه، از ب يارتقا ی،ورزش يوکارهادر کسب يو نوآور ینیبه کارآفر یشترنوآورانه و توجه ب يهاتیفعال
محصوالت  یفیو ک یکم يتقاار ی،و خارج یداخل گذارانهیجذب سرما منظوربهنظام  ینتدو ی،وکار ورزشکسب يروشیپ یو قانون یحقوق
  .قرار داده شدی ورزش يوکارهاکسب یوکار، معرفدر کسب يبازارگرد یکردرو يریکارگبه ی،ورزش

 
 )هامصاحبهشده از ورزشی (استخراج وکارکسبي آورتاب. کدگذاري پیامدهاي 6جدول 

 مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی کدهاي باز

 وکارکسبمدیریت  ي ورزشیهاسازماندر  چابک ورزشی، ساختاري وکارهاکسباستقرار مدیریت دانش در 

 مدیریت

 منابع انسانی کار، افزایش نیروي انسانی متخصص به عالقه و تعهد کارکنان، استرس کاهش بیشتر، يوربهره

 منابع فیزیکی و زیرساختی در ورزش، افزایش سرانۀ ورزشی  هارساختیزبهبود وضعیت 

 وکارکسبمالی و اقتصادي  افزایش گردش پول در صنعت ورزش، ایجاد مشاغل پایدار 

 کارآفرینی و نوآوري وکارکسبافزایش گرایش به فرهنگ کارآفرینی در 

 اقتصاد کشور توسعۀ اقتصادي کشور، توسعۀ بخش خصوصی

 پیامدهاي فرهنگی  وکارکسبگرایش مردم به کاالهاي داخلی، نهادینه شدن فرهنگ تغییر در  محیطی

 اجتماعی افزایش رفاه و سالمت اجتماعی

 وکارکسبمثبت بر مشتریان  ریتأث وکارکسبوفاداري مشتریان به 

 ارتقاي وضعیت محصوالت و خدمات بهبود وضعیت محصوالت، بهبود نحوة توزیع محصوالت بازاریابی

 بهبود بازار يریپذرقابت، افزایش قدرت در وکارکسبدست آوردن سهم بازار، تثبیت جایگاه به

 
وکار کسب یریتمد ةحوز یامدهايبعد شامل پ 11در  یوکار ورزشدر کسب يآورتاب پیامدهاي ،هامصاحبه يپس از کدگذار 6در جدول 

 يبرا يو اقتصاد یمال یامدهايوکار، پکسب یرساختیبخش منابع ز یامدهايوکار، پدر کسب یبخش منابع انسان یامدهايپ ی،ورزش
وکار، کسب یطمح يبرا یفرهنگ یامدهايکشور، پ يبرا ياقتصاد یامدهايوکار، پو نوآورانه در کسب ینانهکارآفر یامدهايپ ،وکارکسب

 یار ورزشوکمحصوالت و خدمات، بهبود بازار کسب یتوضع يوکار، ارتقاکسب یانمثبت بر مشتر ریجامعه، تأث يبرا یاجتماع یامدهايپ
 قرار داده شد.
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 بنیادورزشی براساس نظریۀ داده وکارکسبي آورتاب. مدل پارادایمی 1شکل 
 

 شامل توضیحات متنی یافته هاي پژوهش همراه با ارجاع به شکل ها و جدول ها 

 

 يریگجهینتبحث و 

امروزه است و توجه به آن الزم است؛  يفراوان در بازارها تغییرات وها مقابله با چالش براياز عوامل مهم  یورزش يوکارهاکسب يآورتاب
قرار گرفته  یمورد بحث و بررس یجدر ادامه نتا .بود یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یمیپارادا يالگو یپژوهش طراح ینهدف از ا ینبنابرا
 است.
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 يهاتیقابل ی،انسان یروهايکالن موجود در آن، ن ي(مانند درآمدها یوکار ورزشکسب يهاتیو قابل یتپژوهش، ظرف يهاافتهیبر  مبتنی
در اقتصاد  یوکار ورزشکسب یگاهجا ،بر اقتصاد کشور ری(مانند تأث یوکار ورزشکسب ياقتصاد اتریوکار)، تأثکسب یندر ا ینانهکارآفر

دوام  یشافزا ي،نگرندهیو آ يریپذدر کشور (توان تطابق یوکار ورزشسبک یتدر کشور)، بهبود وضع ییزااشتغال یافته وتوسعه يکشورها
)، یوکار ورزشکاال و خدمات کسب یتو کم یفیتبهبود ک ی،وکار ورزشدر کسب يو نوآور ینیکارآفر ۀتوسع ییرات،وکار در مقابل تغکسب

 نیتر) از جمله مهمیورزش يهارساختیاندك دولت از ز یتحما و کشور یورزش يهارساختیکشور (کمبود ز یورزش يهارساختیبهبود ز
 )1396( یمانیو ا یاري)، ورمز1397و همکاران ( سازانتیچ یج تحقیقاست که با نتا یورزش يوکارهاکسب يآورمؤثر بر تاب یعل یطشرا

است.  یوکار ورزشکسب يآوره تاببودن توجه ب يو ضرور یتاهم دالیل ةدهندنشان یعل یطست. شراسوهم )2014و آتنتون ( ینراشتا و
و  یتاست؛ قابل استفاده شده هاتیظرف ینکم از ا یاربس یرانوکارهاست که در اکسب گونهنیبالقوه در ا يهاتیو قابل یتوجود ظرف

 گونهنیا يآورتوجه به تاب یاصل یلاز دال یکی توانیاست که م یادز یاربس یراندر ا یورزش يوکارهاکسب ونهفته در صنعت  يهاتیظرف
صنعت و  یافتهتوسعه يدر کشورها. آن است یتاهم يبرا یگريد یلدل یورزش يوکارهاکسب ياقتصاد اتریتأث .وکارها باشدکسب
کم مورد  یاربس یرانمهم در ا ینآن کشور است که اۀ جامع ییزااشتغال يبرا یمهم و بزرگ و راه ياز منابع درآمد یورزش يوکارهاکسب

 يآورتاب یتاهم يمهم برا یلاز دال یکی ید.را بهبود بخش یورزش يوکارهاکسب یتوضع توانیم یقطر ینتوجه قرار گرفته است و از ا
وکار در مقابل دوام کسب یشافزا ي،نگرندهیو آ يریپذتطابق ییتوانا ینۀدر زم شیورز يوکارهاکسب یتبهبود وضع یورزش يوکارهاکسب

است که از موارد  یوکار ورزشکاال و خدمات کسب یتو کم یفیتبهبود ک ی،وکار ورزشدر کسب يو نوآور ینیکارآفر ۀتوسع ،ییراتتغ
 یورزش يهارساختیز یتآن بهبود وضع تیو اهم يآورتوجه به تاب یگرد یلدل .و رقباست ییراتدر برابر تغ يوکارهر کسب يبرا تیبااهم

در  یزمورد ن یناست که ا یکاف ةالزم به انداز يهارساختیوجود ز ی،ورزش يوکارهاو دوام کسب يآورتاب یاصل ياز اجزا .کشور است
 یازهابا توجه به ن یدبا یورزش يهارساختیز یابد. یشافزا يآورتاب يبرا ورزشی يهارساختیز ۀسران یدو با دارد یاساس يهاضعف یرانا
 داشته باشند. ینقش اساس توانندیم یدولت و بخش خصوص یرمس ینوکار را پوشش دهد و در اکسب ینا

 یج. نتاارندذگتأثیر می یورزش يوکارهاکسب يآوربر تاب یصورت درونبه که هستندها از مقوله یگريد ۀدست يانهیزم یطبسترها و شرا
 يبرا یازن ردمو يساختارها ي،نگرندهیو آ يریذپشامل تطابق یوکار ورزشدر کسب يآورتاب يالزم برا يو بسترها هانهینشان داد که زم

 یفرهنگ یطوکار، توجه به محدر کسب یو ارتباط يهمکار يفضا ی،مال يهاتیحما ی،وکار ورزشکسب یرساختز یتوکار، وضعکسب
 گذارانهیسرما یتی،حما ینقوان یغات،و تبل یابیبازار يهابرنامه يریکارگو نوآورانه، به ینانهوکار، نگرش کارآفرکسب یریتوکار، مدکسب
و آتنتون  ینر)، اشتا2011ن و همکاران (اناسکارو)، گ2018( یسو پون یسکورونتحقیق  یجوکار است که با نتاوکار، آموزش در کسبکسب

 یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا منظوربهالزم  يهانهی) همسوست. فراهم آوردن بستر و زم2010) و استفنسون و همکاران (2014(
 يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا يالزم برا يهانهیبعد در بستر و زم ینمختلف کشور است. اول يهابخش ینب یتوجه و هماهنگ نیازمند

 یرساختز یتوکار، وضعکسب يبرا یازمورد ن يساختارها ي،نگرندهیو آ يریپذمانند تطابق ییهااست که شامل مؤلفه یریتمد ی،ورزش
و نوآورانه  ینانهوکار و نگرش کارآفردر کسب یو ارتباط يهمکار يفضا ی،وکار ورزشآموزش در کسب ی،مال يهاتیحما شی،وکار ورزکسب
وکارها کسب ینموجود در ا يو از بسترها ندرا فراهم ک يآورتاب يالزم برا يو بسترها هانهیزم یدبا یورزش يوکارهادر کسب یریتمد. است

مانند  يموارد یدبا یریتمد ةدر حوز .است شدنیآن انجام يبر مبنا يزیرو برنامه ينگرندهیآ یقمهم از طر ینبهره را ببرد که ا بیشترین
ن یا گرفته شود.در نظر  يو نوآور ینیکارآفر يو فضا یو ارتباط يهمکار يفضا یجادا ی،منابع مال یاز،مورد ن يهارساختیساختارها و ز

 یورزش يوکارهادر کسب یشرفتو پ یتموفق ۀکه الزم رودیشمار مورزش به يوکارهادر کسب يآورتاب یاصل يهانهیزم موارد از بستر و
وکار را از کسب یطتالش کنند مح و باشند داشتهجامع  يهابرنامه یزوکار نکسب یطدر بعد مح یدوکارها باو صاحبان کسب یرانمد .است

 يکردن ورزش و کاالها ینهنهاد يبرا یفرهنگ يهااستفاده از برنامه. قرار دهند یتمورد حما يگذارهیو سرما یتیحما ینقوان ی،لحاظ فرهنگ
است  یورزش يوکارهاکسب یتو فعال ياندازاز ارکان و عوامل مهم راه یتیحما ینداشته باشد. قوان ینقش مهم تواندیمردم م ینآن در ب

است.  یاسیورزش با افراد س ةحوز نارتباط فعاال برقراريتوجه به آنها  يهااز راه یکیو  یردجه قرار گمورد تو یشترب یرانست در اا یازکه ن
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 یراناست و صاحبان و مد یازمندن یغاتو تبل یابیبازار ةحوز يهابه وجود برنامه شکبی یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یتبهبود وضع
 .باشند داشتهآنها  یشترحفظ و جذب ب يبرا یقیدق يزیرخود را بشناسند و برنامه یانبازارها و مشتر یخوببه یدبا یورزش يوکارهاکسب

بخش  يگذارهیکشور، سرما ياقتصاد یتشامل وضع یوکار ورزشکسب يآورتاب درگر مداخله یطپژوهش نشان داد که شرا یگرد نتایج
 ،گرمداخله یطوکار است. شرادر کسب یفرهنگ یکردهايرو و وکارکسب يبرا یازمنابع مورد ن ی،و حقوق یدر ورزش، مواضع قانون یخصوص

 مقدمییند (وفااثمربخش ییصورت اجراراهبردها به ینهزم این ند که درایرونیب يانهیزم يبسترها یا یرونیب يهاکنندهفراهممانند  شرایطی
از  یزن یورزش يوکارهااست و کسب رگذاریمختلف تأث يوکارهاکسب يآورکل کشور بر تاب ياقتصاد یط). قاعدتاً شرا1397و همکاران، 

مختلف کمک کنند که  يوکارهابه رونق کسب ياقتصاد یتبا سروسامان دادن به وضع یدو دولت با نو مسئوال یستندقاعده مستثنا ن ینا
 يبرا دیگرگر خواهد بود. عامل مداخله ياقتصاد یتوضع یجۀدر نت یورزش يوکارهارفتن کسب ینو از ب یصورت ورشکستگ ینا یردر غ
 ینوعدر ورزش به یشروپ يکشورها .وکارهاستکسب یندر ا یبخش خصوص يگذارهیورود و سرما یورزش يوکارهاکسب يآورتاب

به  یورود بخش خصوص شرایط آوردن فراهماند. خود در ورزش قرار داده يو راهبرد یاصل یکردهاياز رو یکیعنوان را به يسازیخصوص
و ...  یاتحذف مال یا کاهش ،بهرهکم يهامرتبط مانند دادن وام يهامسئوالن و بخش توسط یورزش يوکارهااز کسب یتو حما ياندازراه
 یو حقوق یداشته باشد. وجود موانع قانون یاديز ریو دوام آنها تأث یورزش يوکارهاکسب يآوردر تاب تواندیم وصیبخش خص یقتشو يبرا

کاهش  .وجود دارد یزن یورزش يوکارهاکسب يموارد برا یناست و هم یرانوکارها در اکسب یتفعال ۀو ادام ياندازاز مشکالت مهم در راه
 ۀتوسع يبرا یتیحما ینو وجود قوان ي ورزشیوکارهااز کسب یتو حما ياندازراه يمشخص برا ینقوان تصویب ي،ادار يهایبروکراس

 یلیخ است.الزم  يامر یورزش يوکارهاکسب يآورعامل است که در تاب ینا ياز جمله عوامل مهم برا ی،وکار و محصوالت ورزشکسب
 گونهنیالزم، از حضور و انجام ا يبودن روند اخذ مجوزها یآن در کشور و طوالن يوکارهااز ورزش و کسب یتنبود حما سبباز افراد به

است  یورزش يوکارهاکسب يآورتاب درگر عامل از موارد مهم مداخله ینا ینبنابرا ،شوندیو از آن خارج م دهندمیانصراف  يوکارهاکسب
 یورزش يوکارهاکسب يآورتاب درگر عوامل مداخله یگراز د یورزش يوکارهاکسب ياز برای. منابع مورد نیردمورد توجه قرار گ یدکه با
دست آوردن و به يزیربرنامه ی،ورزش يهارساختیز ساخت در دولت کمک ،هامتخصص از دانشگاه یانسان يهاهیاستفاده از سرما .است

 یتوکار است و نبود آن تداوم فعالکسب یک یتفعال یمنابع از عوامل اصل .رندیگیعامل قرار م یندر ا یو منابع مال یگزینمنابع جا
 منظوربه یورزشي وکارهادرست منابع در کسب يریکارگوجود و به ینبنابرا ،کندیرو مهروب يرا با مشکالت متعدد یورزش يوکارهاکسب

 یکردهايو رو یاست. توجه به عوامل فرهنگ يضرور يمشکالت امر و تغییرات مقابل درآنها  یتفعال ۀوکارها و ادامکسب يآورتاب
مردم  یناگر فرهنگ ورزش در ب .داشته باشد یاديوکارها نقش زکسب ینا يآوردر تاب واندتیم یزن یورزش يوکارهادر کسب یفرهنگ

نگاه مثبت مردم به ورزش و  یتتقو .خواهد شد یورزش يوکارهارونق کسب موجبقاعدتاً  ،آورند يشود و به سمت ورزش رو ینهنهاد
فرهنگ نوآور در  یتو تقو یجادا ینهمچن .است شدنیو ... انجام يمجاز فضاي ،هامختلف مانند رسانه يهاراه ازآنها  یندر ب يسازفرهنگ

 ییرات،مهم غلبه بر تغ يهااز راه فرینیو کارآ ينوآور .است یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا یگرد يهااز راه یدانشگاه ۀرشت ینب
 .دانشگاه است یطرا گسترش و توسعه داد، مح ینیو کارآفر يرفرهنگ نوآو یدکه با ییاز جاها یکیمشکالت و بازار متالطم امروزه است و 

 رودیشمار مبه یاست و ضعف اساس یفضع یارو ورزش بس یبدن تیترب ۀخصوص در رشتو به یرانا يهامورد در دانشگاه یندر حال حاضر ا
 توجه است. یازمندکه ن

بهبود  ی،ورزش يوکارهادر کسب یریتیمد يراهبردها يریکارگبه یورزش يوکارهادر کسب يآورتاب یشافزا يراهبردها نیترمهم از
 یشورزشی، افزا يوکارهاکسب یانسان یروهاين یتورزشی، ارتقا و بهبود وضع يوکارهادر کسب یمنابع مال یعتوز یتوضع یو سازمانده

به  یشترنوآورانه و توجه ب يهاتیفعال یشورزشی، افزا يوکارهاارتباطات در کسب یتبهبود وضع ی،ورزش يوکارهاکسب یرساختیمنابع ز
وکار کسب يروشیپ یو قانون یبردن موانع حقوق ینفرهنگ ورزش در جامعه، از ب يارتقا ی،ورزش يوکارهادر کسب يو نوآور ینیکارآفر
 يبازارگرد یکردرو يریکارگبه ی،ورزشمحصوالت  یفیو ک یکم يارتقا ی،و خارج یداخل گذارانهیجذب سرما منظوربهنظام  ینتدو ی،ورزش

فرض کرد که  یورزش يوکارهاکسب وها عنوان اهداف سازمانبه توانیاست. راهبردها را م یورزش يوکارهاکسب یوکار و معرفدر کسب
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 یدنرس يمختلف برا یزمان يهابا دوره ییهابرنامه یقو از طر یردقرار گ نظرراهبردها مد یدبا یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا يبرا
 يراهبردها یزن یورزش يوکارهادر کسب .است يوکارراهبردها در هر سازمان و کسب نیتراز مهم یریتیمد راهبردهاي. کرد تالشبه آنها 

 يراهبردها .هره بردب یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا ینۀراهبردها در زم یناز ا توانیم یجمهم است که با توجه به نتا یاربس یریتیمد
 ییراتمواجهه با تغ يبرا ورزشیوکار کسب وها مدت) سازمان(بلندمدت و کوتاه يزیربرنامه ،تیانداز و مأمورشامل داشتن چشم یریتیمد

علم  يهادر پارك یوکار ورزشکسب یتفعال یشافزا ی،وکار ورزشدر کسب يریپذانعطاف یشوکار، افزاکسب يدر فضا یابیتیموقع ینده،آ
مرتبط با آن و  ي ورزشیوکارهاکسب یگاهجا يتوسعه و ارتقا يوکار بود که برادر کسب یسکر یریتمد يو داشتن راهبردها يو فناور
 يوکارهادر کسب یمنابع مال یعتوز یتوضع یبهبود و سازمانده ینۀراهبردها در زم یگراست. د ضروريآنها  يآورتاب یشافزا ینهمچن
 يوکارهاکسب یاتح ۀالزم یمنابع مال .است ینامناسب منابع مال یعتوز یورزش يوکارهاو مشکالت در صنعت و کسب یراداتی که از اورزش

 یورزش يوکارهابه کسب یبانک یالتتسه یدنه بایزم یندر ا ینبنابرا ،شودیوکارها مکسب یفتضع سببکمبود آن  یامختلف است و نبود 
 یشافزا منظوربهراهبردها  یگرشود. د یعطور مناسب توزو به نیوکار تأمکسب يمختلف برا قاز طر یاختصاص داده شود و منابع مال

است  یورزش يوکارهاکسب ۀمحرک یرويمنابع ن ینورزش مرتبط است که در واقع ا یانسان یروهايبا ن یورزش يوکارهاکسب يآورتاب
وکار متخصص در کسب يهامیت يریکارگراهبردها شامل به ینموانع و مشکالت را حل خواهد کرد که ا اساسی بخشا و احتماالً توجه به آنه

 .است یوکار ورزشدر کسب انسانی يهاهیحفظ سرما يراهکارها يریکارگو به یانسان یروهاين يبرا یآموزش يهادوره ي، برگزاریورزش
 یقو از طر یابند یشوکارها، افزاکسب يآورتاب يبرا یدبا یزن یورزش يوکارهامرتبط با کسب يهارساختیو ز یورزش يهارساختیز

کشور  يهادر برنامه یورزش يهارساختیبه ز یتحوزه و دادن اولو یندر ا ینانبه کارآفر یورزش يهاو سالن یدولت يهانیزم یصتخص
 يآورتاب يبرا یزورزشی ن يوکارهاارتباطات در کسب یتبهبود وضع .داد یشرا افزا یورزش يوکارهاکسب یرساختیمنابع ز توانیم

به  یزآن نورزشی  يوکارهاکسب و داردها عملکرد سازمان یتدر موفق ینقش پررنگ یشهارتباطات هم .دارد میتاه یورزش يوکارهاکسب
 سازيشبکه یجادصنعت و دانشگاه و ا ینارتباط ب يبرقرار ی،وکار ورزشقدرت ارتباطات در کسب یشبه افزا یددارند و با یاساس یازمهم ن ینا

از  یورزش يوکارهادر کسب يو نوآور ینیبه کارآفر یشترنوآورانه و توجه ب يهاتیفعال یشافزا .توجه شود یوکار ورزشارتباطات در کسب
 يریکارگبه یقاز طر توانیمورد را م ینو ا یردمدنظر قرار گ یدبا یادز ییراتاست که امروزه و با توجه به رقبا و تغ ییراهبردها نیترمهم
 یت) و حمایقدق ی(بررس یوکار ورزشدر کسب هادهیا یتپرورش و تقو ی،وکار ورزشدر کسب راهبردها يتوجه به نوآور یت،و خالق ينوآور

 ینیکارآفر یۀو روح يتوجه به نوآور یورزش يوکارهاکسب یتموفق ۀالزم .در ورزش انجام داد يو نوآور ینیکارآفر ةحوز يهااز پژوهش
 يوکارهاکسب يآورهم در تاب یطبعد مح ي. راهبردهاشودیوکارها با مشکل مواجه مکسب یاتخود است و بدون آن ح یمنابع انسان یندر ب

 یورزش يکردن استفاده از کاال ینهنهاد یقرا از طر این کار و است جامعه در ورزش فرهنگ ارتقاياز آنها  یکیمؤثر است که  یورزش
و  یابدما توسعه  ۀکه فرهنگ ورزش در جامعیقاعدتاً زمان .انجام داد توانیها مخانواده ینکردن ورزش در ب ینهدر جامعه و نهاد یداخل

 یطراهبرد بعد مح یگرد .کندیم یدابهبود پ یزن یورزش يوکارهاکسب يآورکند، تاب یدارونق پ یآن مصرف کاالها و خدمات ورزش دنبالبه
 ینقوان یجادنظام ورزش در مجلس، ا یجادا یقاز طر توانیموانع را م ینو ا گرددیدر برابر آن برم یو قانون یوکار به موانع حقوقکسب

موجود بر سر راه  یاز مشکالت اصل یموانع قانون .برد بین از ،ت قانونگذارانیدست آوردن حماو به یورزش يوکارهاکسب يبرا یتیحما
 ،دهندیانصراف م یورزش يوکارهادر کسب یتموانع از فعال ینهم یلدلو افراد به گذارانهیاز سرما یلیاست و خ یورزش يوکارهاکسب
جذب  ینظام چگونگ ینتدو .است یورزش يوکارهاکسب يآوراز ارکان مهم تاب یتیحما ینقوان یبموانع و تصو ینبرداشتن ا ینبنابرا
طورکه همان .ورزش مؤثر باشد يوکارهاکسب يآورتاب یشدر افزا دتوانیم یزن یورزش يوکارهادر کسب یو خارج یداخل گذارانهیسرما

 يگذارهیسرما یطوجود آوردن شرابا به یزن یراندر ا است،رفته  يسازیبه سمت خصوص یافتهتوسعه يدر حال حاضر ورزش در کشورها
کار  یناست و ا یغاتتبل یابی،بازار ةدر حوز یورزش يوکارهاکسب يآورتاب يمهم برا يراهبردها یگرسمت گام برداشت. د ینبه ا توانیم

 یوکار و معرفدر کسب يبازارگرد یکردرو يریکارگبه ی،محصوالت ورزش یفیو ک یکم يمانند ارتقا ییراهبردها یقاز طر توانیرا م
 يمهم است و برا یاندست آوردن بازار و مشتربه يبرا يامروز يوکارهادر کسب یابیو بازار یغاتبلت .انجام داد یورزش يوکارهاکسب
 مربوط به آن را مدنظر قرار داد. يراهبردها یدوکار بادر کسب یتموفق
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 يوکارهادر کسب يآورتاب یشافزا سبب وداشته باشد  یرا در پ یامدهاییپ تواندیم ،داشته باشد یمناسب یقبل خروج ایندهايفر اگر
 ی،وکار ورزشکسب یریتمد ةحوز یامدهايشامل پ یوکار ورزشدر کسب يآورتاب یامدهاينشان داد که پ یمیمدل پارادا .شود یورزش

وکار، کسب يبرا يو اقتصاد یمال یامدهايوکار، پکسب یرساختیبخش منابع ز یامدهايوکار، پدر کسب یبخش منابع انسان یامدهايپ
 یامدهايوکار، پکسب یطجامعه و مح يبرا یفرهنگ یامدهايکشور، پ يبرا ياقتصاد یامدهايوکار، پو نوآورانه در کسب ینانهکارآفر یامدهايپ

 یناست. اول یوکار ورزشبهبود بازار کسبو  محصوالت و خدمات یتوضع يوکار، ارتقاکسب یانمثبت بر مشتر ریجامعه، تأث يبرا یاجتماع
دانش و  یریتمد یجادمانند ا ياست که در موارد یورزش يوکارهاکسب یریتمد یتبهبود وضع یورزش يوکارهادر کسب يآورتاب یامدپ

 یکه از عناصر و عوامل اصل شودیم یجادا یورزش يهادر سازمان یعو ساختار چابک و پاسخ سر یورزش يوکارهادر کسب یوستهپ یادگیري
 يوکار براهر سازمان و کسب یاصل يهايازمندیدانش از ن یریتو مد یادگیري ینهمچن .بازار است راتییبه تغ ییدر پاسخگو یعتسر
 يشامل ارتقا یزن یمنابع انسان ةدر حوز یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا پیامدهاي در مقابل بازار متالطم امروزه است. یتموفق
 .متخصص است یانسان یروين یشکارکنان، کاهش استرس کارکنان، تعهد و عالقه به کار و افزا یندر ب ينگرمثبت ینی،کارآفر یۀروح

شده در گفته یامدهايپ ۀهم .و مهم است ضروريآن است و توجه به آنها  یتموفق یاصل واملوکار از عو کارکنان در کسب یانسان یروين
 ۀسران یشدر ورزش و افزا هارساختیز یفیتو ک یتکم یش. افزابخشدیبود معملکرد کارکنان را بهبیشک کارکنان  يبرا يآورتابیجۀ نت

 يوکارهاکسب يآورتاب یشافزا یاز عوامل اصل ،طبق آنچه گفته شد .است یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یامدهايپ یگراز د یورزش
 یورزش يهارساختیاماکن و ز ینۀدر زم یخوب یاربس یامدهايمورد پ ینبود که در صورت توجه به ا یورزش یرساختز یتبهبود وضع یورزش

وکار است که از عوامل خود کسب يو اقتصاد یمال ةدر حوز شیورز يوکارهاکسب يآورتاب یامدهايپ نیتراز مهم .کشور خواهد داشت
که از  یدارمشاغل پا یجادو ا یورزش يوکارهاگردش پول در کسب ي،آورتاب یشکل کشور به سمت ورزش است که با افزا یشمهم گرا

وکارها خواهد داشت. کسب ینا ۀو توسع یشرفتپ رد ییبسزا ریخواهد کرد و تأث یداپ یشصنعت افزا یندر ا ،در کشور است یمشکالت اساس
و  ينوآوربه  یشگرا یشمانند افزا یامدهاییپ یجادا سبباست و  یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یاصل ياز راهکارها يو نوآور ینیکارآفر
 ي،اقتصاد یامدهايبه پ توانیم ،دیآیم ودوجبه یورزش يوکارهادر کسب يآورتاب یجۀکه در نت یطیمح یامدهاي. از پشودیم ینیکارآفر
 ینوکارها و اکسب ینرونق ا سبب تواندیم یورزش يوکارهادر کسب يآورتاب یشافزا ي،لحاظ اقتصاد زا. اشاره کرد یو اجتماع یفرهنگ

 یرانقاعدتاً بر اقتصاد کشور ا ،است شبر اقتصاد آن کشور ورز رگذاریو تأث يمختلف از منابع درآمد يصنعت شود و از آنجا که در کشورها
آن خواهد  يو درآمدها یاست که بر بخش خصوص ياقتصاد ةدر حوز یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یگرد ریتأث .خواهد بود رگذاریتأث یزن

 یفرهنگ یطبر مح ینهمچن يآورخواهد کرد. تاب یدادر ورزش پ يگذارهیسرما يبرا یشتريبخش رغبت ب ینا یلدل ینداشت و به هم
چون  ینهمچن .شودیم یداخل یورزش کاالهاي مصرف بهآنها  یشمردم به ورزش و گرا ۀعالق یشافزا سببکه  گذاردیم ریوکار تأثکسب

فرهنگ  یورزش يوکارهادر کسب يآورتاب یجاددر صورت ا ینبنابرا ،وکار استدر کسب یریوجود فرهنگ تغ یازمندن يآورتاب یشافزا
 یورزش يوکارهاکسب يآورتاب یامدپ یگراست. د یطرقابت در مح يبرا یوکار ورزشکسب یاساس یازن ییر،تغ .وجود خواهد آمدبه یزن ییرتغ

 شی،محصوالت ورز یتو کم یفیتوکار، بهبود کبه کسب یانمشتر يوفادار ی،دائم یانداشتن مشتر سبباست که  یابیبازار ةشامل حوز
 يریپذقدرت در رقابت یشافزا و وکارکسب یگاهجا یتدست آوردن بازار و سهم بازار، حفظ و تثبمحصوالت، به یعارائه و توز ةبهبود نحو

 است. یورزش يوکارهاکسب ییو نها یموارد از اهداف اصل ینکه ا شودیم

است و وجود  یراندر ا یورزش يوکارهاکسب ياز عوامل ضرور يآورگفت که تاب توانیپژوهش م یمیپارادا يو الگو یجوجه به نتات با
 یشافزا يالزم برا یطعوامل و شرا یشترب ،یجبا توجه به نتا ینهمچن .وکار و کشور داشته باشدکسب يبرا یخوب یاربس یجنتا تواندیآن م
 و هاارگان نیتریاصل ازو آنها  گرددیو کمک دولت بازم یوکار و هماهنگو صاحبان کسب یریتبه مد یورزش يوکارهاکسب يآورتاب

شده ییعوامل شناسا یدبا یتموفق يبرا یورزش يوکارهاو صاحبان کسب یرانمد ینبنابرا ،عوامل را فراهم کنند ینا یدهستند که با افرادي
ست که با توجه به وکارهاکسبي، صاحبان آورتابدر عین حال از متغیرهاي بسیار اثرگذار در حوزة   را مدنظر قرار دهند. وهشپژ یندر ا

ي وکارهاکسبپژوهشگران آتی با تمرکز بر  شودیمپیشنهاد  رونیازامتغیر مستقل به آن پرداخته نشد،  صورتبهماهیت پژوهش حاضر 
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ی و شناخترواني ورزشی به بررسی متغیرهاي فردي و وکارهاکسبي صاحبان آورتابی و شناخترواناي هکوچک و در نظر گرفتن ویژگی
 ي ورزشی بپردازند.وکارهاکسبي صاحبان آورتاب

 

 تقدیر و تشکر
 یتشکر و قدردان ،دندکر ياریرا  قیتحق میت ،پژوهش نیکه در تحقق اهداف ا یکنندگانخبرگان و مشارکت یاز تمام لهیوسنیبد
 . شودیم
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