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 هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود.
 . در بخشاست آمیخته (کیفی و کمی) با رویکردي يکاربرد پژوهشاین 

 لمیمتن و ف ،نفر) 7ی(ورزش تیریمد یعلم تیأه يشامل اعضا کیفی نمونه
با  وبود  هدف مند يرینمونه گ بود. سند) 7مربوط به شرکت دانش بنیان(

 ياع نظراشب بهکرد که  دایادامه پ يآن تا نقطه ا یاحتمال ریغ کردیتوجه به رو
در بخش کمی جامعه آماري شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی  .میدیرس

نفر به عنوان نمونه انتخاب  110علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند  
در  MAXQDAبا نرم افرار  ادداده بنی ياز استراتژ شدند. در بخش کیفی

 استفاده یانتخاب يو کد گذار يمحور يباز، کد گذار يسه بخش کد گذار
 کردی) با روSEM( يمعادالت ساختار يمدل ساز شد. در بخش کمی از

استفاده  2Smart PLS) و نرم افزار PLS( یروش حداقل مربعات جزئ
 ه،یکد اول 63  جادیا یفیک ياشباع در نمونه  ينقطه شد. نتایج نشان داد که  

 ینیکارآفر يصنعت ورزش، بخش ها يها تیها، ظرف شرانیبعد (موانع، پ 6
 سی( تأس يکد محور 1 ) وجیو نتا انیدانش بن یورزش ینیورزش، کارآفر

 یکل یفراوان 127کند که در مجموع  ی) متفاوت میورزش انیشرکت دانش بن
 يها هیفرض همچنیندارند.  مصاحبه ها را کیمربوط به تفک یراوانف 106و 

 رفتند.قرار گ دییمورد مورد تأ یبه صورت کم یفیشده در بخش ک ییشناسا
مدل این تحقیق جهت استفاده کارآفرینان ورزشی براي ورود به حوزه تأسیس 

       شرکت دانش بنیان راه گشا خواهد بود. 
 

 ها واژهکلید 
 علوم ورزشی، کارآفرینی.  دانش بنیان، شرکت،

The purpose of this study was establishing a knowledge-
based company in the field of sports science. This study 
was Practical with mixed approach (qualitative and 
quantitative). The Sample in the qualitative section was 
including the members of the faculty of sports 
management (7 people), the text and film related to 
Knowledge Foundation (7 documents). Sampling method 
was purposeful and Due to its unpredictable approach, it 
proceeded to a point where we reached a theoretical 
saturation. In the quantitative section, the statistical 
society included graduate students in sport science and 
Purposefully 110 people were selected as samples. in the 
qualitative section we are using the Grounded Theory 
Strategy with MAXQDA software in three sections: open 
coding, axial encoding and selective encoding. We are 
using Structural Equation Modeling (SEM) with the 
approach of partial least square method (PLS) and Smart 
PLS software. The results showed that the saturation 
point varies in the qualitative sample of 63 initial codes, 
6 dimensions (barriers, drivers, sports industry capacities, 
sports entrepreneurship sectors, knowledge-based sports 
entrepreneurship, outcomes), and one core code 
(establishing a sports knowledge-based company) and 
There are 127 total abundances and 106 abnormalities of 
interviewing. Also the hypotheses identified in the 
qualitative section were quantitatively confirmed. The 
model of this research will be used by sports 
entrepreneurs to enter the establishing a knowledge-based 
company.   
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Abstract   
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 همقدم
شور ک یکه در دانشگاه ها و مراکز علم یاز جوانان ياریامروزه بس
 به یرشته علوم ورزش لیاز قب یلیتحص يها رشته در همه

که بتوانند پس از فراغت از  دوارندیمشغول اند، ام لیتحص
 يادیوارد بازار کار شوند، اما مشکالت ز عتریهر چه سر لیتحص

غال، اشت دهیبه پد نانهیکارآفر دگاهیبر سر راه آن ها وجود دارد. د
خواهد  ندهیاز مشکالت جوانان در مواجهه با آ يادیتا حد ز

 یازمانس ،يدر سطح فرد ینیکارآفر عهاساس توس نیکاست. برا
ال کشور ها در ح يتمام از سو تیجد با یالملل نیب یو حت یو مل

 یرزشو يکسب و کارها جادیا قیاز طر ینیاست. کارآفر يریگیپ
سعه به تو یو ارائه خدمات ورزش یورزش زاتیلوازم و تجه دیدر تول

 ینیرکارآف يبرنامه مؤثر برا جادیا نیکند. بنابرا یورزش کمک م
 اشتغال يکسب و کار و راهبردها یخطوط کل جادیدر ورزش به ا

علوم  و یبدن تیرشته ترب النیفارغ التحص ژهیبو جامعه، يبرا
در طول  .)56: 1397و همکاران،  یحیکند(ذب یکمک م ،یورزش

 يعلمی و چه در نوشته ها يدهه گذشته؛ چه در نوشته ها
به عنوان عاملی  يزیاد به نوآور اریشاهد توجه بس رعلمی،یغ

، 1موسو وار ل(لندمیایجاد مزیت رقابتی پایدار هست ياساسی برا
 اریایرانی بس يویژه در شرکت هاه ب ،ي). مسأله نوآور820: 2011

ا توانایی رقابت ب نیایرا ياست؛ چراکه اغلب شرکت ها اتییح
همتایان خارجی خود را ندارند و یکی از دالیل عمده این مشکل، 

ایرانی  يدر شرکت ها و بنگاه ها يمربوط به ناتوانی نوآور
همه  يجمع بنددر  ).108: 1397و همکاران،  يرغفوریاست(م

ه چهار مرحل يدارا يها، به طور کلی فرآیند نوآور يبند میتقس
تبدیل ایده به اختراع یا  يبرا قیتحق ده؛ای دیمهم است: تول

شیء  ابییدر قالب یک شیء و راه قیاکتشاف؛ توسعه نتایج تحق
الق ین فرآیند اطنوآورانه اختصاصاً به پاره آخر ا تیبه بازار. فعال

می شود. با یک حساب سرانگشتی، نسبت هزینه هر یک از این 
نسبت  ینا 1000:100:10:1است  نیچن بیچهار مرحله به ترت

شیء به بازار یعنی همان  ابیی هزینه مرحله راه نییها، سنگ
: 2017، 2دهد(استفان و بنگستون ینوآورانه را نشان م تیفعال

علم و  يدر پارك ها انیدانش بن يشرکت ها سی). تأس260
 يکارها نیساختن ایده ها از نخست يبه منظور تجار يفنآور

ها  ينوآور یلاست که در کشور به منظور عملی شدن تبد يجد
: 1397و همکاران،  يرغفوریصورت گرفته است(م يبه تکنولوژ

). مأموریت نهایی پارك هاي فناوري این است که بتواند 109
آمده از پژوهش هاي دانشگاهی را با نیاز صنعت نتایج به دست 

دانشگاه را پر  -هماهنگ کرده و از این راه خالء رابطه ي صنعت

                                                                                                                                                    
1. Lendel and Varmus 
2. Stefan and Bengtsson 

کند و این امر در نهایت منجر به تجاري سازي دانش خواهد شد. 
تجاري سازي؛ فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش نظري موجود در 

 هاي اقتصادينهادهاي دانشگاهی، در قالب برخی انواع فعالیت 
است. پارك هاي فناوري با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در 

عنوان نهادي جهت ه دانشگاه ها و جوامع علمی تشکیل شده و ب
دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می شود. از جمله 
اهداف پارك فناوري؛ تجاري سازي ایده ها و نتایج تحقیقات 

از شرکت هاي نوپا و فناور،  تشکیل و حمایت ،علمی، تشویق
اشتغال پایدار و هم چنین عملکرد فعال به عنوان حلقه واسط بین 
دانشگاه ها و نهادهاي آموزش عالی؛ صنعت و در نهایت بازار می 
باشد، بطوریکه هدف غایی آن ایجاد ارزش و در نهایت توسعه 

). آنچه در 148: 1390و همکاران،  یملی و منطقه اي است(طالب
فته گ انیمسئول، شرکت دانش بن يخل کشور و توسط نهادهادا
 ینیمربوط به حوزة توسعۀ کارآفر اتیشود، از اساس در ادب یم

و همکاران،  3(دیتویلرشود یم ادیفناورمحور  يفناورانه، بنگاه نوپا
 و ییاز شکوفا تیصندوق حما سیدر قانون تأس .)509: 2006
 ای یمؤسسۀ خصوص ایشرکت  انیشرکت دانش بن ،ينوآور
د علم و ثروت، توسعۀ اقتصا ییکه به منظور هم افزا ستا یتعاون

(شامل گسترش يو اقتصاد یدانش محور، تحقق اهداف علم
پژوهش و توسعه(شامل  يساز يو تجار )يکاربرد اختراع و نوآور

برتر و با  يها يکاال و خدمات) در حوزة فناور دیتول یطراح
، اهداف باال فیشود. با توجه به تعر یم لیارزش افزودة باال تشک

 باشد: شرکت دانش یموارد م نیشامل ا انیدانش بن يشرکت ها
ت ها نوع شرک نیاست؛ ا یتعاون ای یشرکت خصوص کی انیبن

در توسعۀ علم، ثروت و اقتصاد دانش محور و در جهت اهداف 
 يکاربرد ،يکنند؛گسترش نوآور یعمل م يو اقتصاد یعلم

پژوهش و توسعه به  جیتاها، ن دهیا يساز يکردن اختراع، تجار
از  دیتول دیجد يندهایو فرا دیکاالها و خدمات جد دیمنظور تول

 يشود؛ شرکت ها یشرکت ها محسوب م نیا يجمله کارکردها
ال با يها يفناور ایبرتر  يها يفناور يدر حوزه ها انیدانش بن

). از 753: 1394ران، و همکا یکنند(رمضانپور نرگس یکار م
منابع مهم درآمد و  انیدانش بن يدولت ها، شرکت ها دگاهید

 يبر توسعۀ اقتصاد رگذاریمهم تأث يروین تیو درنها اشتغال
در  يروزافزون علم و فناور تیاهم رشیشوند. با پذ یشناخته م

 جادیا ریچشمگ تیاهم یعنیآن  یمنطق امدیپ ،يتوسعۀ اقتصاد
 انیاخود را نم زین جامعهبر علم در  یمبتن ينوآور دیتول تیظرف

 زیدر اقتصاد و ن انیدانش بن يسازد. نقش مهم شرکت ها یم
 شرکت نیوجود چن تیاهم ،ينوآور يدر شبکه ها ياشاعۀ فناور

نرخ اشتغال  شیکند. افزا یمشخص م يرا در جوامع امروز ییها

3. Dettwiler 
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رکت ش تیماحصل فعال هیسرما لیفروش، صادرات و تشک ،ییزا
از  ياقتصاد و کمک به انتقال فناور عرصۀدر  انیدانش بن يها

 جۀینت یو صنعت يدیتول يبه بخش ها یقاتیتحق يبخش ها
 ياشاعۀ فناور نۀیگونه شرکت ها در زم نیا تیفعال

دانش  یۀرو ی). گسترش ب320: 1396و همکاران،  ياست(منصور
ازار ب ییناسمت و فقدان توا کیاز  ریآموختگان در سال هاي اخ

اي را براي  هدیمشکالت عد گر،یکار در جذب آن ها از سوي د
که   است حیتوض انیبه همراه داشته است؛ شا النیفارغ التحص

 شتریشوند که ب یساالنه حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار م
روند  نیدهند. ا یم لیتشک یدانشگاه النیالتحص غآن ها را فار

 شتریب یرشته هاي علوم انسان النیفارغ التحص نیدر ب کاريیب
 النیفارغ التحص کاريیدر ب شیروند رو به افزا نیاست. ا
ر تواند زنگ خط یم یبدن تیاز جمله رشته هاي ترب یدانشگاه

و مسئوالن باشد. آنچه مسلم است،  زانیبراي برنامه ر یبزرگ
 لیخ رشیپذ تیظرف ،یدولت یرورزشیو غ یسازمان هاي ورزش

را که  یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀرشت النیفارغ التحص میعظ
اد افر نیندارند؛ و ا شود یافزوده م زیهمه ساله به تعداد آن ها ن

کنند  ییبراي خود اشتغال زا گریو به نحوي د گرید ییدر جا دیبا
امروزه، گذران  ،یی). از سو53: 1393زاده و همکاران،  می(عظ

 نیورزش، در حال گسترش است و ابر  هیاوقات فراغت با تک
مثمرثمر  یورزش دیشغل هاي جد جادیتواند در جهت ا یروند م

 تهیمک قیتوان به تحق یم نهیزم نیباشد. به عنوان مثال، در ا
ي کرده است، تقاضاها انیاشاره داشت که ب کویپورتور کیالمپ
دالر بوده  ونیلیم 700ساالنه  ،یورزش هاي تیبا فعال بطمرت

هاي مرتبط با ورزش، بالغ بر  یت، فعال 2008است. در سال 
 یدر اقتصاد محل میرمستقیو غ میشغل را به طور مستق 10000

دالر به  ونیلیم 150از  شیشغل ها، ب نیا کردند. تیحما
 300از  شیاقتصادي آن ب ریکارکنانش پرداخت کرده که تأث

داد  نشان قیتحق نیوه، ادالر در سال بوده است. به عال ونیلیم
هاي تجاري مرتبط  تیو فعال ی، خرده فروش 2008که در سال 

حضور  ن،یبنابرا. دالر فروش داشته اند ونیلیم 249 ،یورزش
 اریتواند راهکار بس یم یکسب و کارهاي کوچک و متوسط ورزش

فارغ  کاريیبه نام ب یرفت از معضل برون يبرا یمناسب
مشخص کردن عوامل مهم  ،ییباشد. از سو یورزش النیالتحص

ار، کسب و ک جادیتواند قبل از ا یم ،یکسب و کارها ورزش جادیا
دهد و آن ها را در جهت  یبه شروع کنندگان، شناخت خوب

تحقیقی  ).54: 1393زاده و همکاران،  میکند(عظ اريی تیموفق
با این عنوان به منظور راه اندازي یک شرکت دانش بنیان در 

                                                                                                                                                    
4. Garner 

زه علوم ورزشی براي اولین بار است که انجام می شود اما از حو
جمله تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر می توان به این موارد 

) در تحقیقی با 1393محمد کاظمی و همکاران ( اشاره کرد:
عنوان شناسایی فرصت هاي کسب و کار (کارآفرینانه) در صنعت 

ه سیجه رسیدند که ورزش با رویکرد فناوري اطالعات به این نت
 ،یخدمات فرصت هاي بر مشتمل ها فرصت نیگروه عمده از ا

) 1394نوبخت و همکاران (. می باشند یابیو فروش و بازار جادیا
عوامل زمینه اي موثر بر موفقیت کسب و در تحقیقی با عنوان 

به این نتیجه رسیدند که  کارهاي متوسط و کوچک ورزش کشور
جهت نیل به موفقیت، باید به طرح  صاحبان این کسب و کارها

کسب و کار مناسب، بهبود فعالیت هاي بازاریابی، شبکه سازي، 
استفاده از حمایت دولتی، توسعه تکنولوژي و بهبود سطح آمادگی 
کارآفرینی توجه داشته باشند. همچنین، نهادهاي دولتی و 

ی مدانشگاه ها در زمینه استفاده از اطالعات و کاربرد سرمایه ها 
توانند در این زمینه موثر واقع شوند. بهبود قوانین بروکراسی 
مربوط به کسب و کارهاي کوچک و متوسط به موفقیت کسب و 

) در 1397میرغفوري و همکاران ( کار ورزشی کمک می کند.
و  يتوسعه سطح نوآور کپارچهیطراحی مدل تحقیقی با عنوان 

این نتیجه به  رانیدانش بنیان اي ها شرکت يساز يتجار
 يدر توسعه سطح نوآور يبه بازار مقوله محور ابییراهرسیدند که 

است که بررسی راه  انیدانش بن يشرکت ها يساز يو تجار
نحوه تعامل با  نیفتح و ورود به بازار، همچن يمختلف برا يها

) 1396منصوري و همکاران (  .است اتییبازیگران فعلی بازار ح
ذار عوامل اثرگ يها شرانیپ يبند تیاولودر تحقیقی با عنوان  

ه ب در استان کرمان انیدانش بن يتوسعۀ شرکت ها يدر راستا
مراکز مرتبط با  جادیعوامل توسعه و ا این نتیجه رسیدند که

 ،یانسان يرویعوامل ن ،یو اجتماع یعوامل فرهنگ ،يفناور
 ،يناورف دیتول يدر راستا انیاز مؤسسات دانش بن یتیعوامل حما

 يها شرانیها از جمله پ رساختیل مرتبط با دولت، عوامل زعوام
 ند.باش یم انیدانش بن يتوسعۀ شرکت ها ياثرگذار در راستا

) در تحقیقی در زمینۀ تجارت ورزشی  2016و همکاران ( 4گارنر
به دنبال این بودند که پیوند بین دو فاکتور غرامت(خسارت) و 
عملکرد را در کسب و کار هاي ورزشی بررسی نمایند و بهترین 
شیوه هاي جبران خسارت در یک کسب و کار ورزشی را شناسایی 

 تصمیماتی براي باال ) در تحقیقی با عنوان2011( 5کردند. نیکالو
بردن ارزش یک شرکت از طریق تغییرات تجارت ورزش به این 

 یريدر تصمیم گ سیرئ کی یمشارکت شخصنتیجه رسید که 

5. Nicolau 
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 بر ارزش تواندیم کیدرجه  یکلوپ ورزش کیشرکت در  کی
 . مثبت داشته باشد ریثأشرکت ت

 انیداشت که دانشجو انیتوان ب یبا توجه به مطالب باال م
 بیمختلف (آس يها شیدر گرا یعلوم ورزش النیرغ التحصو فا

 ،یرفتار حرکت ،یورزش يولوژیزیف ،یورزش تیریمد ،یشناس
طع مختلف ادر مق لی) پس از فراغت از تحصو... کیومکانیب

 مپرورانند آن هم استخدا یفکر را در ذهن م کی یهمگ یلیتحص
در  انیدانشجو نیبه اتفاق ا بیباشد. قر یم یشغل دولت کیدر 

آموزش و پرورش را هدف استخدام  ؛و ارشد یمقاطع کارشناس
به دنبال جذب  یهمگ زین يدهند و در مقطع دکتر یخود قرار م

 یسوال مطرح م نیباشند. حال ا یم یعلم أتیشدن به عنوان ه
 میو حجم عظ یگاهدانش يها تیبا باال رفتن ظرف ایشود که آ

 یفرصت اشتغال دولت ایآ یعلوم ورزش النیتعداد  فارغ التحص
 یمعضل اصل کی در این زمینهداوطلبان فراهم است؟  نیا يبرا

ه باشد ک یم انیدانشجو نیدر وجود ا ینیکارآفر یۀنبودن روح
اده نشده د نانهیرآفرکا تیفعال ۀنیدر زم زین یالبته آموزش مناسب

یکی از راه هایی که پیش روي دانشجویان علوم ورزشی  است.
قرار دارد و کمتر به آن توجه می شود ورود به فضاي کسب و 
کار، اشتغال زایی و کارآفرینی می باشد که شرکت هاي دانش 
بنیان در این زمینه در کشور ایران در سال هاي اخیر راه اندازي 

 یعلوم انسان ریغ يدر حوزه ها انیبن نشدا يشرکت هاشده اند. 
 تیقکمتر شاهد موف یداشته اند اما در حوزه علوم انسان یشرفتیپ

 یمجموعه علوم انسان ریبه عنوان ز ی. رشته علوم ورزشمیبوده ا
 جادیا يرا برا یمناسب يخود فضا یورزش تیبا توجه به ماه

دانش  يشرکت ها نیتواند در دل ا یدارد که م رکسب و کا
 نیانشان دهد. بنابر خود را نانهیکارآفر دهیا کیبه عنوان  انیبن

و راه  سیبه منظور تأس یمدل کیپژوهش ارائه  نیهدف از ا
د باش یم یدر حوزه علوم ورزش انیشرکت دانش بن کی يزااند

 يضافبا  یشمربوطه در حوزه علوم ورز نیو مسئول انیتا دانشجو
ک آشنا شوند و ی شپیاز  شیب یکسب و کار در بخش خصوص

جرقه اي درذهن آنان براي ورود به این حوزه فراهم شود و از 
مدل پیشنهادي جهت ورود به فضاي کسب و کار در شرکت 

 .  دانش بنیان استفاده نمایند
 روش شناسی

و در دو  ختهیصورت آمبه این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و 
 کردیاز رو یفیدر بخش ک .ی شودانجام م یو کم یفیبخش ک

 یاستفاده م MAXQDA poro 12-3نرم افزار  و ادیداده بن
تار ساخ مهین ياز خالل مصاحبه ها قیتحقکیفی  يداده ها .شود

 تیریدانشگاه ها با تخصص مد یعلم أتیه يبا اعضا افتهی

                                                                                                                                                    
6 . Corbin and Strauss 

در مورد تأسیس شرکت هاي دانش  لمینفر)، متن و ف 7(یورزش
افراد معیار انتخاب  شد. يگردآورسند  14جمعا سند)،  7( بنیان

متخصص براي ورود به تحقیق؛ اعضاي هیأت علمی بودند که 
در زمینۀ اقتصاد ورزشی و کارآفرینی ورزشی سابقه ي فعالیت 
علمی، پژوهشی و اجرایی داشتند و به وضعیت ورود به عرصه 
کسب و کار ورزشی در کشور ایران اشراف کامل داشتند. فیلم ها 

ت یز تجارب موسسین شرکو متون مورد استفاده در این تحقیق ن
هاي دانش بنیان، تجارب افراد از ورود به کسب و کار ورزشی، 
مصاحبه هاي مختلف در مورد اشتغال بخش خصوصی در بخش 
هاي ورزشی و غیر ورزشی بودند که از سایت هاي اینترنتی جمع 

ورت به ص ي بخش کیفیریمنظور نمونه گ نیبه اآوري گردید. 
 یمیاهمف ای هیکشف نظر ایپژوهشگر در خلق  ياری يهدفمند برا

به اثبات  نیدر حال تکو ي هیآن ها با نظر يکه ارتباط نظر
 هیما درون دنیهدفمند تا رس يریاست، انجام شد. نمونه گ دهیرس

 است که يمرحله ا ي. اشباع نظرافتیادامه  يها به اشباع نظر
 ید نمیدها پ هیدر ارتباط با درون ما يدیجد يدر آن داده ها

 هین مادرو نیو روابط ب ابدی یم یگستره مناسب هیدرون ما ند؛یآ
. )10: 1990، 6(کوربین و استراوسشوند یم دییها برقرار و تأ
 ،یفیک يداده ها يجمع آور يداده ها برا يروش گرد آور

 دیگرد لیبود. مصاحبه در سه بخش تشک لمیمصاحبه ها، متن و ف
تأسیس شرکت هاي  نهیدر زم یکه در بخش اول شش سوال کل

مورد پرسش قرار گرفت در دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی 
تأسیس شرکت هاي دانش مربوط به  يدیبخش دوم کلمات کل

و از مصاحبه شونده درخواست شد که نظر  دیمطرح گرد بنیان
 یدر بخش سوم نظر کلو  دینما انیخود را در مورد آن ها ب

هر م یمصاحبه ها در فواصل زمان نیشد. ا ایمصاحبه شونده جو
 نی. مدت زمان مصاحبه بدیانجام گرد 1398 فروردینتا  1397

 شرکتمربوط  يها لمیمتن و ف همچنین بود. قهیدق 90تا  60
 1397بهمن و اسفند  یدر بازه زمان یهمگنیز  هاي دانش بنیان

 داده يپس از گردآور شدند. يجمع آور ینترنتیا يها تیاز سا
رند گ يداده ها با استفاده از استراتژ يبر رو يکد گذار ندیها فرا

گذشته  در وهیش نی. ارفتیصورت پذ ادیداده بن هینظر ای يتئور
 قیتحق نیگرفت اما در ا یانجام م یو دست یبه صورت کامال سنت

نسخه  MAXQDAبا استفاده از نرم افراز   يگرند تئور کیتکن
poro12-3 و  يمحور يباز، کد گذار يدر سه بخش کد گذار

ر باز چها يشود. در بخش کد گذار یانجام م یانتخاب يکد گذار
ا ه یژگیو و ي اصلی و فرعیمقوله ها ه،یکد اول :مهم يمقوله 

 يمناسب به بخش ها يابتدا رمز ها وهیش نیبه دست آمد. در ا
 یم هگفت هیاول يکه به آن کد ها ابدی یمختلف داده اختصاص م
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است که با هم  هیاول يکدها يت همان دسته بندشود. مقوال
 شود اول یبه دو صورت انجام م يدسته بند نیرابطه دارند اما ا

 یم دینام جد کیو  رندیگ یدسته قرار م کیدر  هیچند کد اول
 رندیگ یقرار م گریکد د کیمجموعه  ریز هیدوم چند کد اول رندیگ

دها کاین از  یمختلف يمجموعه   نیبرابنا که آن ها را در بردارد.
ند ده یم لیرا تشک یمقوالت فرع ای یدر کنار هم مقوله اصل

 يارشود. سپس کد گذ یباز  گفته م يبخش کد گذار نیکه به ا
نقش سازه را در  يدر واقع کد محور ردیصورت گ دیبا يمحور
) کد 2005کند و با توجه به نظر چارمز ( یم يباز یکم قاتیتحق

 گریکدیاز مقوالت که با   يمجموعه ا است از عبارت يمحور
 يمجموعه  ریز ای دینام جد کی يمجموعه  ریرابطه دارند و ز

). در ادامه نرم يمحور يتر هستند(کد گذار یکل يمقوله  کی
 يمقوالت به رمزگذار انیم يوندهایپ افتنیافزار مذکور با 

 نیها در قالب هم هیفرض تیکند و در نها یاقدام م يمحور
 ندیگو یم یانتخاب يشوند که به آن کد گذار یم نییمقوله ها تع

 یشوند و با ط یم شیمقوله ها پاال یانتخاب يدر واقع با رمزگذار
ن (کوربیشود یم داریپد يچارچوب نظر تیها در نها ندیفرا نیا

پس از شناسایی مدل تحقیق، فرضیات . )12: 1990و استراوس، 
 ابییمدل شناسایی شده در بخش کیفی این بار با استفاده از 

در بخش کمی  SMART PLSو نرم افزار  يمعادالت ساختار
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این بخش جامعه آماري 
شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

نفر در سطح کشور به  110د که به صورت هدفمند کشور بودن
عنوان نمونه انتخاب شدند. طبق مکتب کوربین و استراوس 

) تعداد نمونه کمی با توجه به فرضیات به دست آمده در 1990(
بخش کیفی  مشخص می شود و در این تحقیق این تعداد براي 

 هتأیید فرضیات بخش کمی مناسب بود. همچنین معیار ورود نمون
ها به تحقیق در بخش کمی داشتن سابقه علمی، پژوهشی و 
اجرایی درخشان در حوزه ورزشی و تحصیلی در گرایش هاي 
مختلف رشته علوم ورزشی بود. پرسشنامه تحقیق با استفاده از 
کد هاي اولیه ي به دست آمده از بخش کیفی در نرم افزار 

MAXQDA  آلفاي  زساخته شد. پایایی پرسشنامه با استفاده ا
بدست  85/0و  75/0کرونباخ و پایایی گاتمن به ترتیب برابر با 

نفر از متخصصان مدیریت  10آمد. روایی صوري نیز با نظر 
براي بررسی فرضیه هاي ورزشی مورد شناسایی قرار گرفت. 

پژوهش و آزمون آن ها از روش مدل سازي معادالت ساختاري 
به کمک نرم  يتارو مدل ساخ يریدر دو بخش مدل اندازه گ

بر  Smart PLS یابیستفاده شد. مدل ا  Smart PLSافزار
 یتگوابس دیروش جد نیتمرکز دارد که ا انسیوار يساز نهیشیب

 نیبنابرا .داده ها دارد ادیز جمبه شروط مختلف مانند ح يکمتر

که حجم نمونه  یهنگام يمعادالت ساختار ينرم افزارها نیاز ب
سنجش مدل  يقابل کاربرد است. برا PLSکوچک باشد  

 نیانگی) مCR( یبیترک ییایپا يپژوهش از شاخص ها یمفهوم
واگرا استفاده شد.  یی)  و رواAVEاستخراج شده ( انسیوار

،  R2برازش مدل از مقدار  ییکوین یسبه منظور برر نیهمچن
ر اث یبررس يبرا نی. همچندیاستفاده گردQ2و  GOFمقدار  

ار ي(مقددر دو حالت اعداد معنادار گریکدیش بر پژوه يها ریمتغ
 نیها و تخم هیفرض ی پذیرشبررس يبرا) 96/1تی باالتر از 

  .دیردها بر هم استفاده گ ریمتغ ریثأشدت ت یبررس يبرا استاندارد
 

 یافته ها
در ابتدا خروجی مکس کیو دي اي پس از بررسی محتواي اسناد 
مدل کیفی در مورد تأسیس یک شرکت دانش بنیان را در تمامی 

 ارائه می دهد.  1حوزه ها در شکل 
 Codeدر  يا يد ویمکس ک یه خروجک 2 با توجه به شکل

Matrix Browser نشان  قیتحق يها افتهیباشد،  یم
 63  جادیهدفمند ما ا یفیک ياشباع در نمونه  يدادندکه نقطه 

کند که در  یمتفاوت م يکد محور 1 بعد و 6 ه،یکد اول ایگزاره 
مربوط به  یانفراو 106و  یکل یفراوان 127ها  نیمجموع ا

 اسناد رادارند. يمصاحبه ها در محتوا کیتفک
که بر اساس تعداد  2با توجه به فرمول شنون در شکل 

هر کد را به روش  تیاهم بیضر ه،یاول يها کد يها یفراوان
دهد مشخص است که کد  یم شینما یکیگراف يمربع ها

 نیرا در ب تیاهم بیضر يشتریب 6 یبا فراوان اشتغال در ورزش
د ک بیباز با ترک يکدها دارد. در ادامه در مرحله کد گذار یتمام

مربوط به مدل  فرعی و اصلی مقوالت گریکدیبا  هیاول يها
 يبه دست آمد. کد گذار یورزش انیشرکت دانش بن سیتأس

که پس از کد  ییها هیسلسله رو ازعبارت است  زین يمحور
 مقوله ها، نیب وندیپ يشود تا با برقرار یباز انجام م يگذار

 مرتبط سازد. در جدول گریکدیبه  دیجد ي وهیاطالعات را به ش
 سیمدل تأس يمقوالت، ابعاد و کد محور ه،یاول يکد ها 1

ی مدل نهایاست. و  دهیمشخص گرد یورزش انیشرکت دانش بن
 شینما 3در شکل  مربوط به آن نیز در قالب خروجی مکس مپ

  داده شده است.
مدل تأسیس شرکت دانش بنیان  1با توجه به نتایج جدول 

بعد (موانع، پیشران ها، ظرفیت هاي صنعت  6ورزشی داراي 
رزش، کارآفرینی ورزشی دانش ورزش، بخش هاي کارآفرینی و

بنیان و نتایج) است. این نتیجه با توجه به خروجی مکس مپ در 
 نشان داده شده است.  3شکل 
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  یورزش انیشرکت دانش بن سیتأس مدل يباز و محور يکد گذار جینتا . 1جدول

 کد محوري ابعاد کدهاي اولیه ردیف
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 ریسک تولیدکنندگان جوان 2
 محدودیت مشاغل ورزشی در کشور 3
 ماندن اقتصاد ورزش در سطح پژوهش 4
 سهم کم ورزش در سبد خانوار 5
 فقدان کارآفرینی ورزشی در دانشگاه ها 6
 اشتغال با حضور بخش خصوصی 7

 پیشران ها

 هماهنگی حوزه اجرایی با دانشگاهی ورزش 8
 وزارت ورزش حلقه واسط 9
 ایجاد متولی اشتغال ورزشی 10
 بستر کارآفرینی ورزشی 11
 حمایت هاي مالی و معنوي 12
 اولویت اقتصاد ورزش 13
 مشاغل رسمی ورزش مانند ناجی غریق 14
 حمایت ادارات ورزش از کارآفرینان ورزشی 15
 گرفتن تسهیالت از ادارات ورزش و جوانان 16
 نقش دولت 17
 سرمایه گذاري در ورزش 18
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 ورزشی انیشرکت دانش بن سیتأس ندیفرا يبرا MAXMAP یخروج .3شکل

 

 
 ارائه فرضیه هاي تحقیق يبرا MAXMAP یخروج .4شکل

 
: بر اساس مکتب اشتراوس و یانتخاب يکد گذار

تواند به  ینظامند م ندیفرا کی یمحقق در ط )1990(نیکورب
 يمقوالت از مجموعه ها ای يمحور يکدها نیواسطه رابطه ب

 يکد ها ایمقوالت  نیبرسد که ا یمدل کل کیمختلف به 
کار وجود  نیا يدر آن با هم ارتباط دارند. چهار ابزار برا يمحور
. 4. نظر خبرگان 3 يآمار لی. تحل2 یهمپوشان لی. تحل1دارد 

موارد استفاده شده  نیا ياز همه  قیتحق نیو دانش در ا اتیادب
 يها هیفرض MAXQDAدر نرم افزار  یخروج نیاست. بنابرا

ارائه  4را در شکل  یانتخاب يکد گذار يدر مرحله  ییمدل نها
 دهد.  یم

فرضیه هاي تحقیق بیان می دارد که  1با توجه به شکل 
موانع و پیشران هاي شناسایی شده بر ظرفیت هاي صنعت 
ورزش، بخش هاي کارآفرینی ورزشی و کارآفرینی ورزشی اثر 

می گذار و این اثر گذاري در مرحله بعد بر روي نتایج خواهد بود. 
ضیه هاي تحقیق شناسایی شده در بخش به منظور آزمون فر
با استفاده از معادالت  SMART PLSکیفی از نرم افزار 

د می شو) استفاده PLS( یاز روش حداقل مربعات جزئ يساختار
و سپس مدل  يریدر دو مرحله مدل اندازه گ قیو مدل تحق

 .می شود لیتحل يساختار
) 1981براي مقادیر واریانس تبیین شده فرنل و الرکر (

و بیشتر را توصیه می کنند. این به معناي  AVE ،4/0مقادیر 
درصد یا بیشتر واریانس  40آن است که سازه مورد نظر، حدود 

نشانگرهاي خود را تبیین می کند. براي بررسی اعتبار ترکیبی هر 
گلدشتاین را  –) ضریب دیلون 1998یک از سازه ها، چاین (

، 2باشد. که طبق جدول  7/0پیشنهاد می کند که باید بیشتر از 
 تمامی سازه ها داراي پایایی مناسب هستند. 
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 plsمحاسبه پایایی با استفاده از نرم افزار . 2جدول

 AVE میانگین واریانس تبین شده )CRپایایی ترکیبی ( متغیر ردیف
 52/0 86/0 موانع 1
 49/0 92/0 پیشران ها 2
 50/0 88/0 صنعت ورزش ظرفیت 3
 43/0 94/0 بخش هاي کارآفرینی ورزش 4
 40/0 88/0 کارآفرینی ورزشی دانش بنیان 5
 65/0 88/0 نتایج 6

 
 روایی واگرایی مدل. 3جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف
      1 ورزش ینیکارآفر يبخش ها 1
     1 86/0 انیدانش بن یورزش ینیکارآفر 2
    1 89/0 74/0 موانع 3
   1 66/0 74/0 91/0 نتایج 4
  1 91/0 64/0 79/0 97/0 ها شرانیپ 5
 1 76/0 81/0 96/0 90/0 83/0 ظرفیت صنعت ورزش 6

 
 شاخص هاي برازش درونی مدل. 4جدول

 GOFشاخص نیکویی برازش 2Q  بینی مدلمعیار قدرت پیش 2R متغیر
 34/0 - موانع

45/0 

 40/0 - ها شرانیپ
 48/0 96/0 صنعت ورزش تیظرف
 41/0 98/0 ورزش ینیکارآفر يها بخش
 33/0 88/0 انیدانش بن یورزش ینیکارآفر

 56/0 88/0 جینتا
 

 مقادیر تمام شود، می مشاهده3جدول در که گونه همان
 دیگر هاي سازه با سازه آن همبستگی ضرایب از AVE جذر

 قابل واگراي روایی 3 جدول نتایج بنابراین، ت.اس شده بیشتر
 يمدل ساختاردر ادامه به بررسی  نشان می دهد. را ها سازه قبول
 پرداخته می شود.  ) پژوهشریمس لی(تحل

مالك  بیرا به ترت 67/0، 33/0، 19/0) سه رقم 1998( نیچا
کند. با توجه به  یم یمعرف R2 يمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد يها

 جهیتوان نت ینشان داده شده است م 4که در جدول  R2 ریمقاد
د. در کنن یم دییتأعالی برازش مدل را در حد  ریمقاد نیا گرفت که

 مقدار باالتر سه زا سازه درون کیدر مورد  Q2که مقدار  یصورت
 شینشان از قدرت پ بیبه ترت د،نمای کسب را 35/0 و 15/0 ،02/0
ط به مربو زاي برون يها سازه ایسازه  يمتوسط و قو ف،یضع ینبی

نشان داده شده  ریهر متغ يبرا 4در جدول  ریمقاد نیآن دارد و ا

که  gofشاخص  ای اریمع دارد. ي مدلقو ینیب شیاست و نشان از پ
 تیفیک ایاعتبار  یبررس، براي باشد یم doogness of fit یبه معن

 نیب يعدد gofشاخص  نی. ای شوداستفاده م pls لیمدل در تحل
ان از باشد نش کترینزد کیاست که هر چه مقدار آن به  کیصفر تا 

 باالتر مدل است. تیفیاعتبار و ک
در دو  plsو نرم افزار  يدر ادامه از روش معادالت ساختار

دارد استان نیها و تخم هیفرض یبررس يبرا يحالت اعداد معنادار
 جیکه نتا دیها بر هم  استفاده گرد ریمتغ ریثأشدت ت یبررس يبرا

ارائه شده است. در  5و جدول  6،  5 يدر شکل ها بیآن به ترت
 يها ریاثرات متغ يدار یمعن یبه منظور بررس یمقدار ت 5شکل 

 ییها ریصورت که مس نیارائه شده است بد گریکدیبر  قیتحق
 نیا ریدار هستند و در غ یمعن دارند 96/1باالتر از  یکه مقدار ت
 ند بود.دار نخواه یصورت معن
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 قیمربوط به مدل تحق tریمقاد .5 شکل

 

 
 قیمربوط به مدل تحق ریمس بیضر. 6شکل 

 
  تأیید آماري مدل تاسیس شرکت دانش بنیان ورزشی. 5جدول  

 نتیجه ضریب اثر مقدار تی  ردیف
 تأیید 80/0 29/30 اثر موانع بر ظرفیت هاي صنعت ورزش  1
 دییتأ 19/0 12/7 بخش هاي کارآفرینی ورزشاثر موانع بر  2
 دییتأ 66/0 86/11 کارآفرینی ورزشی دانش بنیانثر موانع بر ا 3
 دییتأ 24/0 81/6  صنعت ورزش يها تیبر ظرف پیشران هااثر  4
 دییتأ 85/0 09/34 ورزش ینیکارآفر يها بر بخش ها شرانیپ اثر 5
 دییتأ 36/0 53/6 انیدانش بن یورزش ینیها بر کارآفر شرانیپ اثر 6
 دییتأ 49/0 90/4 اثر ظرفیت هاي صنعت ورزش بر نتایج 7
 دییتأ 94/0 87/15 اثر بخش هاي کارآفرینی ورزش بر نتایج 8
 دییتأ 51/0 65/4 اثر کارآفرینی ورزشی دانش بنیان بر نتایج 9
 

تمامی فرضیه ها شناسایی شده در  5با توجه به نتایج جدول 
بخش کیفی به صورت کمی مورد آزمون قرار گرفتند و با توجه 

 مورد تأیید قرار گرفتند.   96/1به مقدار تی باالتر از 
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 بحث و نتیجه گیري
در هر  داریو توسعه پا شرفتیاز ارکان پ یکی ،یدر عصر فرا صنعت
 زیاست. در کشور ما ن انیموسسات دانش بن ییکشوري، شکوفا

 نیموسسات در ب نیا ییاي به رشد و شکوفا ژهیتوجه و راًیاخ
 ان،یم نیمهم در ا اریاما نکته بس گذاران شکل گرفته، استیس

از  حیصح فیتعر کیعدم وجود شاخص هاي مناسب همراه با 
، (فخاريکشور است طیبر اساس شرا انیشرکت هاي دانش بن

بنابراین هدف از این پژوهش طراحی مدلی براي  .)69: 1393
تأسیس شرکت هاي دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. در 
این تحقیق ابتدا فرایند کلی تأسیس یک شرکت دانش بنیان ارائه 
شد تا دانشجویان علوم ورزشی بدانند که یک شرکت دانش بنیان 

 . یافته هايچیست و چگونه می توان به تأسیس آن اقدام کرد
  جادیا یفیک ياشباع در نمونه  ينشان داد که  نقطه  تحقیق

 يها تیها، ظرف شرانیبعد (موانع، پ 6 ه،یکد اول ایگزاره  63
 یورزش ینیورزش، کارآفر ینیکارآفر يصنعت ورزش، بخش ها

شرکت دانش  سی( تأس يکد محور 1 ) وجیو نتا انیدانش بن
 یکل یفراوان 127کند که در مجموع  ی) متفاوت میورزش انیبن
ناد اس يمصاحبه ها در محتوا کیمربوط به تفک یفراوان 106و 
ه ب یفیشده در بخش ک ییها شناسا هیفرض یدارند. تمام را

در واقع موانع و پیشران ها  قرار گرفتند. دییمورد تأی صورت کم
بر ظرفیت صنعت ورزش، بخش هاي کارآفرینی ورزشی و 

رزشی اثر می گذارند و منجر به نتایجی می شوند. کارآفرینی و
موانع تأسیس شرکت دانش بنیان ورزشی در این تحقیق شامل 

 دگاندکننیتول سکیر، بزرگ ورزش دکنندگانیتول یواماندگ
اقتصاد ورزش  ماندن، در کشور یمشاغل ورزش تیمحدود، جوان

 فقدانو  کم ورزش در سبد خانوار سهم، در سطح پژوهش
ان بود. این یافته با تحقیق جوادی در دانشگاه ها یورزش ینیکارآفر

) هم خوان است. آنان در تحقیقی با عنوان 1388صراف و شجیع (
و  ینیبه موانع کارآفر یبدن تیترب انینگرش دانشجو یبررس

ه این ب لیکسب و کار بعد از فراغت از تحص يمشکالت راه انداز
 رشیدر پذ یناتوانی نتیجه رسیدند که دانشجویان علوم ورزش

 یم یقتل ینیمانع کارآفر نیتر یرا به عنوان اصل یمال سکیر
 ،یلیدولت، رشته تحص يها استیس ه،یسرما نیکنند. مشکل تأم
و مشاوره به عنوان  ییو کمبود راهنما یشغل ينبود فرصت ها

 یکسب و کار محسوب م يمشکالت فرارو در راه انداز نیمهمتر
. در تفسیر این یافته می توان گفت که ورود به بازار کسب شوند

و کار در حوزه علوم ورزشی آن هم در قالب شرکت دانش بنیان 
یک ریسک و استرس شغلی را در دانشجویان علوم ورزشی به 
وجود می آورد، چرا اصوال  کسب و کار در حوزه علوم ورزشی 

م دانشجویان علوکشور ما جایگاه تعریف شده اي ندارد، همچنین 

ورزشی آمادگی الزم را براي ریسک پذیري و ورود به بخش 
خصوصی نمی بیینند. در چنین فضایی آینده اي مبهم از ورود به 
کسب و کار ورزشی در پیش روي دانشجویان قرار دارد بنابراین 
مسئوالن مربوطه باید فضاي الزم را براي از بین بردن این چنین 

ر قرار دهند. بدین منظور این تحقیق یک موانعی در دستور کا
سري پیشران ها را براي ورود به فضاي کسب و کار و تاحدودي 
غلبه بر این چنین مشکالت شناسایی کرده است. این پیشران ها 

 ییحوزه اجرا یهماهنگی، اشتغال با حضور بخش خصوصشامل 
 یمتول جادیا، ورزش حلقه واسط وزارت، ورزش یبا دانشگاه

و  یمال يها تیحمای، ورزش ینیکارآفر بستری، ل ورزشاشتغا
ورزش مانند  یرسم مشاغل، ایجاد اقتصاد ورزش تیاولوي، معنو
 گرفتنی، ورزش نانیادارات ورزش از کارآفر تیحما، قیغر یناج

 يگذار هیسرماو  دولت نقش، از ادارات ورزش و جوانان التیتسه
ري و همکاران می باشد. این یافته با تحقیق منصو در ورزش

 يبند تیاولو) هم خوان است. آنان در تحقیقی با عنوان 1396(
 شداني توسعۀ شرکت ها يعوامل اثرگذار در راستا يها شرانیپ
به این نتیجه رسیدند که عوامل توسعه شرکت هاي دانش  انیبن

بنیان در شش گروه(فناوري، فرهنگی و اجتماعی، نیروي انسانی، 
حمایتی، عوامل مرتبط با دولت و عوامل زیر ساخت ها) طبقه 
بندي می شوند. در تفسیر این یافته می توان گفت اشتغال در 

و  باشد اولینعرصه ورزش نیازمند پروکسی هاي بیشماري می 
مهمترین نکته بخش خصوصی می باشد متأسفانه در کشور ما 
عملکرد بخش خصوصی در حوزه ورزش موفقیت آمیز نبوده و 
تجربیات چندان موفقی را به دنبال نداشته است. بنابراین راه 
اندازي یک کسب و کار ورزشی آن همه در قالب شرکت دانش 

 ی سازي ورزشی مناسببنیان در گام اول نیازمند فضاي خصوص
در کشور می باشد؛ این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مقوله 
اقتصاد ورزش جز اولویت هاي هیأت دولت باشد و برنامه هاي 
حمایتی مختلفی توسط دولت براي بخش اقتصاد ورزش در نظر 
گرفته شود؛ همچنین شکاف بین نیروهاي اجرایی و دانشگاهی 

یق نشان داد که اگر موانع با پیشران ها پر شود. یافته بعدي تحق
پوشش داده شود می تواند بر ارتقاي ظرفیت هاي ورزش به 
عنوان یک صنعت موثر باشد. از جمله ظرفیت هاي صنعت ورزش 

، رزشو اشتغال درکه در این تحقیق شناسایی شدند می توان به  
عامل  یزبانیم، عامل کسب وجهه ورزش، ارتباطات يارتقا

 تیجذاب، بنگاه ها يبرندسازی، اذعهان عموم جییته ،اشتغال
اشاره کرد. این  هزار شغل مرتبط با ورزش دوو  صنعت ورزش

) هم خوان است. 1397یافته با تحقیق رضایی و صالحی پور( 
عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت  لیتحلآنان در تحقیقی با عنوان 

 ،ییازداستیوامل سبه این نتیجه رسیدند که ع رانیورزش ا
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ارتقاء  ،یاثربخش و کارآمد، توسعۀ منابع انسان تیریمد
نظام  یاستاندارد، طراح یورزش يو توسعۀ فضاها هارساختیز

 و يسازیخصوص ،يسازياصالح ساختار، تجار ،یابیاستعداد
ر عنوان ده مؤلفۀ مؤثّر دتوسعۀ صنعت ورزش به زمیاستقرار مکان

 در تفسیر این یافته می .می باشند رانیتوسعۀ صنعت ورزش ا
توان گفت امروزه صنعت ورزش به عنوان یکی از بزرگتري و 
داراي سریعترین رشد در بین صنایع شناخته شده است. مطالعات 

صنعت ورزش در دنیا  2014تا  2009نشان داده است که از سال 
هر ساله به طور متوسط هفت درصد رشد داشته است که این 

نرخ رشد اقتصادي در بسیاري از کشورها مقدار رشد از متوسط 
باالتر است. بررسی هاي انجام شده بیانگر این است که صنعت 

میلیارد دالر درآمد داشته است  700، حدود 2014ورزش در سال 
و حدود یک درصد از کل تولید ناخالص جهانی را به خود 
اختصاص داده است. این آمار و ارقام نشان از اهمیت روبه رشد 

عت ورزش دارد. شایان ذکر است که موفقیت هاي موجود، صن
جز با کارآفرینی و نوآوري میسر نمی باشد و در اینده نیز 
کارآفرینی به عنوان رکن اساسی موفقیت، صنعت ورزش هر 
کشور را به خود اختصاص خواهد داد و در صورت نیل به این 
مهم، صنعت ورزش از سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی 

). بنابراین در 206: 1395برخوردار خواهد بود (قربانی و وحدانی، 
ادامه؛ این تحقیق با توجه به اهمیت ظرفیت هاي صنعت ورزش 
و استفاده از این ظرفیت توسط کارآفرینان ورزشی به منظور 
تأسیس شرکت دانش بنیان وارد حوزه ي کارآفرینی ورزشی شد. 

 م ورزشی براي راه اندازيابتدا این تحقیق بخش هاي مناسب علو
کسب و کار ورزشی توسط کارآفرینان ورزشی را شامل این موارد 

، یو همگان یدر ورزش قهرمان تنوع،  یورزش داتیتولدانست: 
 یلباس ورزش یطراحی، فروش طیبل، کنیانتقال باز يها آژانس
 یاسشن بیو اس طبی، ورزش یتوانبخشی، وتراپیزیف، بانوان
 زاتیتجه ساختی، ورزش یشگاهیزماآ زاتیتجهی، ورزش
 ورزش توسعهی، آموزش يها نهیزمی، پژوهش يها نهیزمی، ورزش

اماکن  تیریمدی، ورزش يدر سازمان ها تیریمد، دیجد يها
ی، ورزش یابیبازار، نیزم رامونیپ غاتیتبل، اسپانسری، ورزش

و  افتهیسازمان  ورزشي، گردشگری، ورزش يکاال صادرات
. تک تک موارد بر شمرده در باال عرصۀ مناسبی فراغت اوغات

براي کارآفرینی در حوزه ورزش هستند که می تواند در قالب 
شرکت دانش بنیان مطرح شود؛ به عنوان مثال گردشگري 
ورزشی شاخه اي از ورزش است که امکان راه اندازي یک شرکت 
دانش بنیان با ارائه خدمات در زمینه توریسم ورزشی در داخل 

شور و حتی سطح بین المللی را دارد. در ادامه این تحقیق حوزه ک
کارآفرینی ورزشی دانش بنیان را با این کد ها معرفی می نماید: 

 ینیکارآفری، اجتماع مهارتي، نوآور توسعهي، ساز يتجار

 دیتولی، و فن یتخصص دانش، کسب و کار عملکردي، راهبرد
، گرن ندهیآ کردیروی، عموم ياز دانش تجار استفاده، نو یمحصول
یق ی. این یافته با تحقورزش ينوآوری و نیفرصت کارآفر کشف

) که در تحقیقی به این 1397عظیمی دالرستاقی و همکاران (
 ینیرآفربر استقرار کا رگذاریثأت يانهیوامل زمنتیجه رسیدند که ع

در شش مولفه تحت  یورزش يدر کسب و کارها کیاستراتژ
نظام  ،یو حقوق یدولت، عوامل قانون یتیماح يهااستیس نیعناو

 یتیو عوامل حاکم يتجار يهااستیس ،یعوامل فرهنگ ،یآموزش
می شوند، هم خوان است. در تفسیر این یافته می توان  ییشناسا

بیان داشت که براي ورود به عرصه تأسیس یک شرکت دانش 
بنیان با محوریت راه اندازي کسب و کار ورزشی باید با فاکتور 
کارآفرینی آشنایی کافی داشت. با توجه به ماهیت ورزش که در 

 است لذا بهسال هاي اخیر به یک صنعت درآمد زا تبدیل شده 
منظور سرمایه گذاري در این زمینه باید شخص یا اعضاي هیأت 
مدیره شرکت مهارت اجتماعی و دید راهبردي داشته باشند و 
محصول یا خدمات مورد نظر خود را با نوآوري عجین نمایند به 
طوري که این خدمات یا کاال قابلیت تجاري سازي و توسعۀ 

ل داراي چنین ویژگی باشد و نوآوري را داشته باشد اگر محصو
اعضاي هیات مدیره شرکت نیز، دانش و تخصص کافی، قابلیت 
هاي مربوط به کارآفرینی و کشف فرصت هاي پیش رو  در حوزه 
ورزش را داشته باشند می توانند به تأسیس یک شرکت دانش 
بنیان در حوزه علوم ورزشی اقدام نمایند. در نهایت تأسیس یک 

از نظر این تحقیق یک سري نتایج را به  شرکت دانش بنیان
 کسبدنبال دارد که مهمترین آن ها شامل این موارد می باشد: 

ي. اقتصاد رشدیی، زا درآمد، ارزش در ورزش خلقی، و کار ورزش
در تفسیر این یافته می توان گفت ورزش و تفریحات سالم به 
عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیر مستقیم در 

وسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سالمت و تندرستی ت
جامعه، کاهش هزینه هاي بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر 
اشتغال و با ورود سرمایه هاي پولی و مالی باعث افزایش رشد 
اقتصادي در کشور می گردد. در حال حاضر ورزش و تفریحات 

 مهم وسالم در کشورهاي توسعه یافته به عنوان یک صنعت 
عامل اثرگذار در رشد اقتصادي  این کشورهاست (رستم زاده و 

 یلک تیواقع کیمسئله  نیبدون شک ا ).177: 1392همکاران، 
جوامع فرصت  یصنعت است و در تمام کیاست که ورزش 

ر مختلف د يارگان ها یتمام نیکند بنابرا یم جادیاشتغال را ا
 ياز صنعت ورزش برمناسب استفاده ا ي نهیزم دیبا رانیکشور ا

 دیمنظور با نیبد .ندیو کسب درآمد را فراهم نما ییاشتغال زا
در ورود به عرصه  يریپذ سکیکرد که خطر ر اهمفر یطیشرا

 هیرماس نیتأم طیشرا نیهمچن ؛ابدیکاهش  یکسب و کار ورزش
بدون بهره با پازپرداخت بلند مدت  يدادن وام ها قیاز طر ییابتدا
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 يا ژهینگاه و يساز ی. سازمان خصوصردیگ در دستور کار قرار
 هتیمک کیداشته باشد و وجود  دیبا یبه کسب و کار ورزش

سب ک يفضا جادیبه منظور ا یورزش يساز یخصوص یتخصص
ي کاربرد شنهادیپبه عنوان دیگر سازمان  نیدر ا یو کار ورزش

مشاغل مربوط به ورزش و  ییشود. شناسا یم این تحقیق مطرح
باشد.  یم قیتحق نیا شنهادیپ گریمشاغل د نیاز ا یدولت تیحما

ر د یورزش ینیمختلف کارآفر يبخش ها يتوسعه در نهایت 

روي هم رفته می توان نتایج . ردیدولت قرار گ أتیدستور کار ه
این پژوهش را که به ارائه یک مدل کلی از تأسیس یک شرکت 
دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی می پردازد در اختیار عالقه 
مندان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و سایر حوزه هاي عالقه مند 
به سرمایه گذاري در بخش ورزش قرار داد تا بتوانند با یک بینش 

ح و درست به این حوزه وارد شوند و از شکست هاي صحی
 احتمالی خودرداري نمایند. 
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