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ي نوپاي هاي رشد کسب و کارهاپژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش
ی و هاي اکتشافدر ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش ورزشی

و هدفمند گیري نمونه طریقاز  پژوهشهاي دادهداراي ماهیت کیفی است. 
برگان این حوزه (مدیران با خساختاریافته  هاي عمیق نیمهبر اساس مصاحبه

شگاه، نخبگان هاي علم و فناوري، مراکز رشد، اساتید دانها، پاركآپاستارت
با استفاده از  گانکنندکتشمار مشار آوري شد.جمعحوزه کارآفرینی ورزشی) 
یه داده ها به روش نظرو تحلیل یافته نفر رسید 21شاخص اشباع نظري به 

ها د. یافتهبنیاد در سه مرحله کدگذاري هاي باز، محوري و انتخابی انجام ش
یه انسانی هایی همچون نوآوري و ایده پردازي، سرماحاکی از آن است مقوله

هاي ورزشی آپتخصصی استارت سازمانی، فردي و واحد يمتخصص، جنبه
-ولتی، زیردهایی همچون ساختاري و اي و مقولهعنوان عوامل زمینهکشور به

پ آساخت سخت، عوامل راهبردي، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارت
سب و کگر جهت رشد عنوان عوامل مداخلهها و... بهورزشی در فدراسیون

تغال زایی، توانند به اشرزشی در ایران شناخته شدند که میکارهاي نوپاي و
قتصادي هاي ورزشی و رشد پایدار اآپتوسعه ورزش، رشد و احیاي استارت

 کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
 هاي کلیديواژه

 .نوآوري فناورانه، ورزش، مدیریت دانشآپ، خالقیت، استارت

The purpose of this study was to identify the growth 
challenges of sport start-up businesses in Iran. The study 
is an exploration research and is considered as qualitative. 
The research data were collected through subjective 
sampling and based on deep semi-structured interviews 
with experts in this field (all startups managers, science 
and technology parks, growth centers, university 
professors, elites in the field of sport entrepreneurship). 
The number of participants reached 21 using the 
theoretical saturation index and the findings were 
analyzed by grounded theory in coding process included 
three steps: open, axial and selective coding. Findings 
indicate that categories such as innovation and idea 
generation, specialist human capital, organizational and 
individual aspect, and the specialized unit of the country's 
sports startups as contextual factors and  Categories such 
as structural and governmental, Hard infrastructure, 
Strategic and environmental factors and Entrepreneurship 
centers and sports start-up in federations and... as 
interferer factors were recognized for the growth of start-
up sport businesses in Iran. That can help to employment 
creation, sport development, growth and revival of sport 
startups and the country's economic sustainable growth 

under sanction. 
Keywords 
Startup, Creativity, Knowledge management, 
Technological innovation, Sport. 
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 همقدم
در دنیاي پر تحول امروز، تکنولوژي با شتاب فزاینده اي در حال 
تغییر و تحول است. براي همراه بودن با چنین روند پر سرعتی، 
باید تکنولوژي هاي روز را پیوسته شناسایی و همگام با تغییر و 

) و یکی از 135 :2020، 1تحوالت گام برداشت (هایدك
ترین عوامل در گسترش تکنولوژي، توجه به دانش، اساسی

: 2019، 2هاي فناورانه است (کوآن و همکاراننوآوري و ایده
). اقتصاد یک کشور به ویژه کشورهاي در حال توسعه نظیر 1

هاي نوین و ایجاد تغییرات در ایران، با حرکت به سمت فناوري
آپی قلمرو  فعالیت هاي استارتترکیب محصوالت و خدمات در 

). کسب و 55: 1398شکوفا می شود (شمس و همکاران، 
ها آپکارهاي نوپا که از آن به عناوین گوناگون همچون استارت

یاد می شود، مفهومی است که در کمتر از یک دهه توانسته است 
در دنیاي کارآفرینی، انقالب بزرگی ایجاد کند (بوکن و 

). از طرفی ورزش به عنوان ششمین 1: 2020، 3همکاران
یافته، توجه بسیاري از  صنعت درآمدزاي کشورهاي توسعه

ي صاحبان ایده، کارآفرینان حوزه ورزش و مراکز شتاب دهنده
، 4نوآور را به خود معطوف ساخته است (هاتینک و ویچرس

). از این رو با پیشرفت هاي جدید مبتنی بر دانش و 5: 2021
هاي جهانی در حوزه ورزش روند سرمایه گذاري پآرشد استارات

در این حوزه افزایش یافته است. در کشور ما نیز یکی از مهم 
هاي صنعت ورزش کشور در دهه حاضر، کارآفرینی ترین چالش

ها نشان پژوهشهاي ورزشی است. آپفناورانه بواسطه استارت
ورزش میلیارد دالر در صنعت  152آپی داده که صنعت استارت

هزار شغل شده است (مند علی زاده و  24وارد کرده و سبب 
هایی مانند امروزه چالش). از طرفی 709: 1395همکاران، 

افزایش شهر نشینی، تغییر در الگوي مصرف و افزایش بهره 
هاي نوین در نوع خود پارادایم جدیدي از زندگی گیري از فناوري

و الگوهاي نوین کسب و ها ء از فرصترا رقم زده است که مملو
علوم ورزشی نیز ). 14: 5،2020کار می باشد (برگ و همکاران

رشته که به مسائلی همچون سالمتی، به عنوان یک میان
تندرستی، رفتارها، سبک زندگی و... می پردازد، پیوسته با تغییرات 
فناوري، تحوالت اجتماعی، نیازهاي جدید مشتریان، تغییر 

، 6(هاتینک و گروان گی و... روبروستمعیارهاي کیفیت زند
کارهاي نوپا و اکوسیستم  وبا گسترش کسب  .)1: 2021

                                                                                                                                                    
1. Hayduk  
2. Kwon et al  
3. Bocken et al 
4. Hattink & Wichers 
5. Berg et al 
6. Hattink & Groen   
7. Wallis et al  
8. Ratten 

هایی مانند ورزش آپی در سال هاي اخیر و توجه به حوزهاستارت
کار جدید  وهاي کسب که بازگشت سریع اقتصادي دارند و با مدل

توانسته اند خدمات و ارزش هاي جدیدي را با بهره وري باالتر 
و با قیمت پایین تر به مشتریان عرضه کنند، به صورت جهانی 

هاي ورزشی دیده می شود که با آپروند رو به رشدي از استارت
تمرکز بر حل مسائل کلیدي زندگی امروزي، عالوه بر ارائه راه 

کار جدید، به حل  و هاي کسببر مدل هاي خالقانه مبتنیحل
(الیاسی،  هاي بزرگی کرده اندها کمکاین مسائل و چالش

). امروزه ورزش به عنوان صنعتی رو به توسعه در 9: 1397
جهان مطرح شده است که افزایش فرآیندهاي کارآفرینی در آن 
موجب ایجاد ثروت، ارزش و فرصت هاي شغلی جدیدي شده 

) از این رو نگاه به 917: 2020، 7مکاراناست (والیس و ه
هاي نوپاي ورزشی اهمیت خاصی می آپکارها و استارت وکسب 

هاي ورزشی، الگوهاي چابکی در مسیر راه آپلذا استارت یابد.
و کارهاي جدید و محرك مهم ایجاد اشتغال و اندازي کسب 

). 59: 2020، 8هستند (راتن افزایش تولید ناخالص داخلی کشور
هاي تازه تأسیس یا ها شرکتآپبر اساس تعاریف متعدد، استارت

کارآفرین هستند که در مرحله تحقیق و توسعه بازار هستند که 
ي خام، با تالش یک گروه به تولید یک در جریان آن، یک ایده

اي براي فروش آن محصول فراهم محصول می انجامد و زمینه
). بر اساس تعریف استیو 4 :1398می شود (نجفی و همکاران، 

آپ نهادي انسانی بزرگ ترین متفکر این حوزه، استارت 9بلنک
است که براي خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم قطعیت 

آپ بسیار ساخته می شود. در تعریف دیگري از او، استارت
ده است (شهرابی و  پذیر و مقیاس پذیر و سود سازمانی تکرار

هاي حوزه ورزش، نقش آپ). استارت66: 1398همکاران، 
مؤثري در مدیریت واردات و صادرات در صنعت ورزش، شفاف 

هاي مالی، تنظیم سازي محیط کسب و کار ورزشی، سیاست
گیري بازارهاي جدید می توانند داشته باشند (راتن قوانین و شکل

). به طور مثال در روند اجرایی برخی 565: 2020 10و تامپسون
براي  11آپ ران کیپرهاي موفق ورزشی، استارتآپاستارت از

تناسب اندام، فروش بلیط رویدادهاي ورزشی جهانی سیت 
، براي 13، اسپانسري ورزش حرفه اي اُپن اسپانسرشیپ12گیک

کسب و غیره از جمله  14تولید محتواهاي ورزشی اسپورت اسکیدا
که صنعت آپ هایی در این حوزه هستند استارتو کارهاي نوپا و 

9. Steve Blank 
10. Ratten & Thompson  
11. Runkeeper   
12. SeatGeek 
13. OpenSponsorship  
14. Sportskeeda 
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هاي آپدر ایران نیز بر اساس استارت ورزش را متحول ساخته اند.
، 15گري فاواسازي و تسهیلورزشی ثبت شده در مرکز توانمند

هایی نظیر باشگاه ورزشی، ورزش غیر حضوري، آپاستارت
هاي ورزشی، همفکر ورزشی، تی ورزش دستگاه درد یاب آسیب

آپ هاي ورزشی در این وجود استارتبا اندازي شده اند اما و... راه
. در این ایران، به صورت کمی و کیفی پیشرفت موفقی نداشته اند

ها و آپ ها فرآیندهاي نوآورانه و استفاده از فناورينوع استارت
ترین ملزومات می باشد. هاي پژوهشی جدید یکی از مهمدستاورد

لیدي ) نوآوري یک عامل ک2018( 16از نظر مکدوول و همکاران
مهم براي کسب مزیت رقابتی، کسب و کارهاي نوپا است 

هاي ها و استراتژيچالش ).321: 2018(مکدوول و همکاران، 
ها به ویژه استارت آپمؤثر در رشد، توسعه و موفقیت استارت

هاي ورزشی با توجه به نوپا بودن، توجه گسترده اي را به خود آپ
ن در تالشند تا مسائل و جلب کرده است و بسیاري از پژوهشگرا

ها را مشخص آپراهبردهاي موفقیت و عدم موفقیت استارت
نمایند. مرور بر نتایج این مطالعات عواملی مرتبط با کارآفرینی، 

، تأثیرات نهادي، محیطی، نقش دولت، کنشگران دانشگاهی
موقعیت جغرافیایی، تأمین مالی، راه اندازي، آینده کسب و 

آپ ه توسعه رهبري، نوآوري و توسعه استارتکارهاي نوپا، آیند
را ارائه نموده هاي ورزشی گردشگري، دیجیتال و الکترونیکی 

) در پژوهش 2018( 17فرارو و دي فرانسسکواند. در این راستا 
به این نتیجه  تالیجید یورزش يهاآپاستارتخود با عنوان 

در جنبه هاي جغرافیایی، فناوري و اقتصادي دست یافتند که 
 يهابسترآپ ورزشی حائز اهمیت بوده و همچنین توسعه استارت

-یدنیپوش و هابرنامه آن دنبال به و يفناور نیتر جیرا يافزار نرم
هاي آپ) بیان می کند که استارت2018( 18مازوکاتو.  هستند ها

هاي دولتی موفق در آمریکا، در مراحل اولیه رشد خود از حمایت
مطالعه بازار هاي جدید، همچنین در پژوهشبهره مند شده بودند. 

هاي تحقیقاتی نقش مهمی در اکوسیستم کارآفرینی در و ایده
، 19آپ ها دارند (نولیا و روسالیاکاهش موانع نوآوري استارت

) 2018( 20در یکی از مطالعات که تانگ و بلک من .)7: 2020
تیجه انجام دادند، به این ن ورزش در پآتاستاربه منظور رهبري 

هاي مدیریتی و رهبري، جذب منابع انسانی رسیدند که ویژگی
هاي مناسب به عنوان یکی از اندازها و استراتژيدانشی، چشم

. آپ در حوزه ورزش استاجزاي اصلی مدل کسب و کار استارت
) در پژوهش خود در جستجوي مدل 2020( 21شفرد و گروبر

                                                                                                                                                    
 آوري اطالعات و ارتباطات. فن 15

16. McDowell et al 
17. Ferraro & Di Francesco 
18. Mazzucato  
19. Noelia & Rosalia 

در  بازار هايفرصت شیمایپکسب و کار، دانش متخصصان و 
) نیز در 2020آپ ها بوده اند. راتن (مسیر راه اندازي استارت

 یدگیچیپ و یورزش ينوآور جوامعپژوهش خود با عنوان 
 يهاآپاستارت شرفتیپ يبرابه این نتیجه رسید که  مشکالت

 مهم جامعه در ورزش ينوآورخالقیت و  نقش درك ،یورزش
چگونه دانشمندان  رد اینکه. در یکی از مطالعات اخیر، در مواست

آپ هاي تیمی نوپا را راه اندازي می کنند، یا مخترعان استارت
عواملی از قبیل دانش تجاري، ارتباطات شبکه و متخصصان از 

هاي تیمی شناخته شد (زلمر آپعوامل مؤثر بر راه اندازي استارت
 23همچنین سیلیتو و براسناو .)16: 2021، 22بروهن و همکاران

 ها آپتاستار بازار به ورود سهولت) در مورد تأثیرات 2021(
 سهولت با ينوآور و تیخالق فرهنگ ه،دانشگانشان دادند که 

 دارد مثبت ارتباط يهند ينوپا يهاشرکت توسط بازار به ورود
. ستین توجه قابل بازار به ورود سهولت به مربوط دولت کمکاما 

مرتبط ترین تحقیقات در زمینه در مطالعات داخلی مهم ترین و 
ها نیز شامل موارد زیر است: آپکسب و کارهاي نوپا و استارت

) با 1398یافته هاي پژوهش ضیاء و طوطی فر طهران پور (
عنوان بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر 

مثبت و معنادار  ه يرابطعملکرد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی 
 و و عملکرد کسب ، آمادگی الکترونیکیش کارآفرینانهبین گرا

 و در این زمینه کسب کارهاي نوپاي ورزشی را تأیید کردند.
سازي و نوآوري باز  کارهاي نوپاي ورزشی باید به رویکرد شبکه

تحقیقات و بازاریابی مشترك محصوالت و خدمات  يهدر زمین
هم و مولد دانش و به عالوه یکی از عوامل م. خود اهتمام ورزند

هاي تربیت بدنی و علوم نوآوري، سرمایه هاي انسانی دانشکده
) نیز به این 1399ورزشی در کشور است رحیمی و همکاران (

مسأله اشاره کردند که کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش از 
منابع اصلی ایجاد مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دانشگاهی 

) به این 1399یگر، رحیمی و خبیري (در پژوهشی د می باشند.
ها و نتیجه رسیدند که کارآفرینان ورزشی نیازمند نگرش

رفتارهاي چند سویه هستند و بیش از همه بایستی به شیوه 
نوآورانه، پیشگامانه و سرسختانه، محصوالت و خدمات خود را به 

هاي الزم را براي استقرار فرهنگ بازار عرضه نمایند و انگیزه
هاي ورزشی آپفرینانه و پیشبرد خالقانه منابع در استارتکارآ

) عوامل مؤثر بر  1399( تاري و پرحلمهمچنین کار گیرند. به
، هاي بازارفرصت، منابع مالیها در ایران را آپبقاء و رشد استارت

20. Tang & Blackman 
21. Shepherd & Gruber  
22. Zellmer-Bruhn et al  
23. Scillitoe & Birasnav  



 1401بهار ، 4، شمارة دهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 14
 

معرفی هاي بازاریابی قابلیت و R&Dتجاري، نوآوري،  هوش
اي بر بقاء و هاي شبکهبازار و قابلیتولی تأثیر دانش نموده اند، 

براي پرکردن این شکاف پژوهشی  .ها تأیید نشدآپرشد استارت
 بر مبتنی بازار ) نشان دادند که دانش2020رحیمی و همکاران (

 ایجاد بالقوه اي براي منبع ورزشی علوم تحقیقات سازيتجاري
 نهایت در که است نوپا هايشرکت در رقابتی مزیت و ارزش
 وضعیت بهبود به و دهد می توسعه را هاییشرکت چنین

 در اشتغال ایجاد و شرکت ها این فناوري بر مبتنی کارآفرینی
هاي انجام شده نشان کند. بررسی پیشینه می کمک ورزش حوزه

هاي ورزشی به عنوان مدل آپمی دهد علی رغم اینکه استارت
ع جهانی به شمار هاي کسب و کار جدید مطرح بوده و یک موضو

می روند، پژوهش در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ 
به گونه اي که نبود چنین پژوهش هایی محسوس است و 
ضرورت انجام این پژوهش را به عنوان حلقه واسط رشد علوم 

این در ورزشی و پیاده سازي آن ها در عمل دوچندان می کند. 
ناتوانی در دید در حال رشد بوده و حالی است که این پارادایم ج

هاي نوین و واردات کاالهاي ایجاد جذابیت بازار در حوزه ورزش
دهی و ورزشی همگی نیازمند توجه بیشتر در راستاي جهت

هایی در این در تحقیقات داخلی الگو مدیریت صحیح هستند.
زمینه ارائه شده است که به دلیل ماهیت ورزش، تعمیم آن ها 

به مطالعات تکمیلی بیشتري دارد. مطالعات خارجی نیز هر نیاز 
ها با رویکرد ورزش آپهاي بیشتري از استارتچند به بررسی

پرداخته اند اما استفاده از آنها در کشور با توجه به بافت اسالمی 
از طرفی به دلیل  .و تطبیقی دارد و ایرانی نیاز به مطالعات بومی
ا و مدل در حوزه کسب و کارهاي عدم وجود اطالعات، پژوهش ه

هاي ورزشی، عدم اطمینان باال، نیاز به تصمیم آپنوپا و استارت
هاي ورزشی با تکیه بر آپگیري هاي صحیح، مؤسسان استارت

قوه ابتکاري و پیش فرض هاي خود در این مسیر گام برداشته و 
لذا  این امر سوء گیري هاي بسیاري را با خود به همراه دارد.

دهی مناسب کسب و ژوهش حاضر ضمن کمک به جهتپ
هاي نوین ورزشی در کشور، می تواند آپکارهاي نوپا و استارت

. از طرفی کسب و کارهاي الگویی براي سایر پژوهش ها نیز باشد
نوپا در حوزه ورزش در کشور ما به علت وجود نیروهاي جوان و 

توجهی از آنان دانش آموخته در حوزه ورزش که البته تعداد قابل 
مناسبی را براي ایجاد اشتغال و حل  بیکارند، می توانند زمینه

مشکل بیکاري سیل عظیمی از فارغ التحصیالن را در این حوزه 
بر اساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوري ریاست  مرتفع نماید.

هاي جهانی صنعت آپجمهوري در خصوص فراوانی استارت
بهبود  %)،34رویج و توسعه ورزش (ورزش، در حوزه فعالیت ت

%)، واسطه بین 4داري و مدیریت ورزشی (فرآیندهاي باشگاه

%)، تحلیل، 15ورزشکاران و ارائه دهندگان خدمات ورزشی (
%)، آموزش 11مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران (

%)، فراهم کردن تجهیزات، اماکن و 13و ارتقا بهره ورزشی (
هاي %) و ارائه گجت1ویژه ي افراد داراي معلولیت (هاي کالس

%) را به خود اختصاص 22بهبود دهنده ي فعالیت هاي ورزشی (
و همان گونه که آمار جهانی نشان می دهد به صورت  می دهد

آپ شماري در حوزه استارتهاي بیملی و بین المللی فرصت
و داري ورزشی به ویژه در حوزه مدیریت ورزشی، باشگاه

لذا ي افراد داراي معلولیت وجود دارد. تجهیزات و اماکن ویژه
آپ ورزشی در حوزه دانش بنیان به دلیل شرکت هاي استارت

هاي رقابتی بازار، به وجود آمدن ماهیت دانش محور بورن، پویایی
نیازهاي جدید نیازمند سرعت در توسعه محصوالت جدید در 

این با توجه به اهمیت مسیر رشد و توسعه خود هستند. بنابر
موضوع و آنچه در ادبیات موضوع از نظر گذشت، این پژوهش به 

هاي مشکالت، چالشکه دنبال پاسخی براي این سؤاالت است 
ها) در آپرشد و توسعه کسب  و کارهاي نوپاي ورزشی (استارت

اندازي، رشد و توسعه هاي راهشناسایی چالش ایران کدامند؟
شی در ایران می تواند زمینه اي را براي ورود هاي ورزآپاستارت

بنابراین این هاي فناوري ورزشی فراهم نماید. به دنیاي نوآوري
هاي برگرفته از آراء و پژوهش بر آن است تا با اتکا بر آموزه

هاي پیشینه پژوهش و با استفاده از نظرات افراد کلیدي، چالش
شن سازد تا بتواند رشد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی کشور را رو

هاي ورزشی کشور کمک آپدر دراز مدت به موفقیت استارت
 نماید.

 
 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي اکتشافی و داراي ماهیت کیفی 
بود که از روش نظریه داده بنیاد (گرندد تئوري) استفاده شد. در این 
 پژوهش سؤاالت مصاحبه بر اساس مدل سیستماتیک و رهیافت

بدین صورت  ) طراحی شده بود.1998نظامند استراوس و کوربین (
که ابتدا از طریق مطالعات اسناد فهرستی از عوامل مؤثر با موضوع 
 پژوهش شناسایی شد. فهرست مقدماتی به عنوان سؤاالت مصاحبه

ها مد نظر قرار گرفت، سپس راهنماي مصاحبه آوري دادهو ابزار گرد 
ل از انجام مصاحبه، راهنماي مصاحبه را براي تدوین و پژوهشگر قب

-نظران ارسال می کرد. در مرحله ي بعد، مصاحبههر یک از صاحب
هاي کیفی، عمیق و نیمه ساختارمند با صاحب نظران از موضوع 

کنندگان و افراد کلیدي شامل پژوهش به عمل آمد. مشارکت
رشد، اساتید آپ ها، پارك هاي علم و فناوري، مراکز مدیران استارت

دانشگاه، فارغ التحصیالن دکتري مدیریت ورزشی و نخبگان حوزه 
که احاطه و شناخت کاملی از محیط  کارآفرینی ورزشی بودند
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مدت زمان مصاحبه ها متفاوت و مکان  کارآفرینی ورزشی داشتند.
مصاحبه در محل مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. 

انتخاب شرکت  پنج مرحله عبارتند از: مراحل پردازش یافته ها در
سازي یافته ها، تجزیه و تحلیل آوري داده ها، منظمکنندگان، جمع

: 2009، 24پیتنی و پاکریافته ها و ارائه راهبردهاي اجرایی بود (
). با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند و گلوله برفی 63

 21جام هاي کیفی انجام گرفت. این پژوهش پس از انمصاحبه
مصاحبه شوندگان  مصاحبه به اشباع نظري یا حد کفایت رسید.

نفر  6هاي ورزشی، آپمدیران و مؤسسان استارتنفر از  7شامل 
نفر از مسئوالن  4از اعضاي هیأت علمی متخصص در این حوزه، 

فارغ التحصیالن دکتري نفر از  4پارك علم و فناوري و مراکز رشد، 
در  حوزه کارآفرینی ورزشی بودند.مدیریت ورزشی و نخبگان 

هاي کیفی به جاي واژه ي اعتبار و روایی، از واژه هاي پژوهش
هایی شود. روشپذیري استفاده می پذیري و تأیید مقبولیت، انتقال

ي متعدد، براي افزایش مقبولیت پژوهش کیفی از جمله منابع داده
این پژوهش سعی هاي متعدد است. در تحلیل گران متعدد و روش

شد تمامی موارد ذکر شده رعایت گردد. انتقال پذیري نتایج 
پژوهش، بیانگر تعمیم پذیري نتایج حاصل شده به سایر گروه ها و 

ها هاي مشابه است. در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبهمحیط
سعی بر اجراي این توصیه شد و در نهایت تأیید پذیري نتایج 

تحقق می یابد که سایر پژوهشگران بتوانند پژوهش کیفی زمانی 
به روشنی، مسیر پژوهش و اقدامات انجام گرفته توسط پژوهشگر 

با توجه به استفاده  را دنبال کنند، که در این پژوهش سعی بر آن بود.
-پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده از نظریه داده بنیاد در این

گذاري سیستماتیک، شامل هاي حاصل از مصاحبه ها از فرآیند کد
ي باز، محوري و گزینشی استفاده شد. در این پژوهش، سه مرحله

پژوهشگر سعی نمود بر اساس نظرات مشارکت کنندگان و افراد 
هاي رشد، توسعه و موفقیت کلیدي از پدیده مورد مطالعه، چالش

ها آپگر) کسب و کارهاي نوپا و استارتاي و مداخله(عوامل زمینه
 در صنعت ورزش کشور شناسایی کند.را 
 
 

  

                                                                                                                                                    
24. Pitney & Parker  

 
 یافته هاي پژوهش

عوامل  وهاي پژوهش، عوامل زمینه اي (بستر ساز) بر اساس یافته
ا بهاي ورزشی در ایران آپمداخله گر (محیطی) رشد استارت

پس از  استفاده از تحلیل همزمان و نیز فرآیند کدگذاري، حین و
 35ها، هایان یافتن مصاحبها شناسایی شد. پس از پانجام مصاحبه

ت آمد که گزاره کالمی (کدگذاري باز) براي عوامل زمینه اي به دس
مقوله کلی (کدگذاري  5مفاهیم (کدگذاري محوري) و  8در 
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 ورزشی در ایراننوپاي عوامل زمینه اي رشد استارت آپ هاي  باز و محوري کدگذاري انتخابی،. 1جدول

 
 کدگذاري انتخابی

 هاي کلی)(مقوله

 

کدگذاري محوري 

 (مفاهیم)

 

 کدگذاري باز

 هاي کالمی)(گزاره

 نوآوري و ایده پردازي. 1
 
 
 

 . ایده پردازي ورزشی فناورانه1
 

هاي سازمانی و ورزشی در تولید از فرصتاستفاده 
محصوالت فناورانه/ ایده پردازي و ایده محوري بر اساس 

ها ها در دانشگاهنیازهاي ورزشی کشور/ طوفان ذهنی ایده
 هاي نوو.../ ارتباط دادن ایده

 هاي ایده بازار. همایش2

اجراي ایده بازار تخصصی مطابق با نیاز روز کشور در حوزه 
برگزاري رویدادهایی مانند ایده بازار تخصصی/  ورزش/

تخیلی/ ایده بازارهاي سازمانی/ ایده بازار  -ایده بازار علمی
دانشجویی/ ایده بازار دانش آموزي/ رویداد سرآمدان/ 

 برگزاري مسابقات یک پرسش یک ایده

سرمایه انسانی متخصص، . 2
 خالق و نوآور
 

.متخصصان، نخبگان و 1
 مشاوران
 
 

استفاده از هیأت مؤسس با تخصص مربوطه/ تشکیل 
هاي تخصصی مؤسسان بر اساس توانایی/ مشاوره

(اقتصادي، بازاریابی، بیمه، حقوقی)/ استفاده از اساتید 
 ورزشی و نخبگان کشور

 
 ي سازمانیجنبه.  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریزي مالی. بودجه و برنامه1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسهیل دسترسی کارآفرینان فناور به سرمایه از طریق 
 هاي ریسک پذیردسترسی به سرمایه /دولت

. ساختار سازمانی مناسب و 2
 انعطاف پذیر

 
 

 ساختار غیرمتمرکز، رسمیت کم و بدون مرز

ها و روش ها، ویژگی. مهارت3
 آپ ورزشیهاي کار استارت–

 

ها/ خود مدیریتی افراد و تیم /R&Dتمرکز بر بخش 
هاي نو/ برون پاداش در مقابل ارائه ایده، افکار و اندیشه

-تولید محصوالت و فناوري /ریسک پذیري /سپاري تولید
هاي تولید هاي پیشرفته با همکاري سایر حوزه

فناوري نانو، فناوري (الکترونیک، فناوري زیست، 
اطالعات، آزمایشگاهی، اپتیک، مهندسی پزشکی و...)/  
توسعه یافتگی منطقه فعالیت شرکت/ استفاده از ظرفیت 

 هاها و نهادهاي مدیریتی سازمان

 ي فردي. جنبه4
مدیران و . عوامل فردي 1

 ورزشی کارآفرینان

توانایی  /روحیه کارآفرینی مدیران استارت آپ هاي ورزشی
برون ، تجربه کاري، ریسک پذیري، فنی و تخصصی

 روحیه کار تیمی، داشتن هدف و تعهد به رشد، گرایی
 مدیران و...
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بندي کدهاي محوري عوامل بندي و گروههمچنین دسته 

ی کشور هاي ورزشآپه گر (محیطی) مؤثر در رشد استارتمداخل
گذاري انتخابی انجام پذیرفت که مفاهیم حاصل از از طریق کد

از دیگر نتایج  مقوله کلی جاي گرفتند. 5کدهاي محوري در 
هاي هاي مصاحبه نمونههاي کدگذارياین پژوهش، یافته

ه گر مؤثر در رشد و توسعه پژوهش در مورد عوامل مداخل

 کالمیگزاره  53هاي ورزشی کشور بود که آپاستارت
مفاهیم دسته بندي شدند  12گذاري باز در شناسایی شده از کد

آورده شده است. 2که در جدول 

 

 

 
 کدگذاري انتخابی

 هاي کلی)(مقوله

 
 کدگذاري محوري (مفاهیم)

 

 کدگذاري باز

 هاي کالمی)(گزاره

 
. واحد 5

تخصصی و ملی 
آپ هاي استارت

   ورزشی کشور
 
 

هاي ورزشی و  ناظر  . ایجاد واحد تخصصی نوآوري 1
 آپی ورزشی کشوربه تمام فعالیت هاي استارت

هاي فناورانه برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت جهت توسعه فعالیت
هاي ورزشی کشور/ ایجاد اتاق فکر متشکل از متخصصان آپاستارت

هاي ورزشی آپحوزه کارآفرینی ورزش کشور/ کمک به تأسیس استارت 
هاي سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی/ پشتیبانی

آپ هاي ملی از وضعیت استارتآپ هاي ورزشی/ تهیه گزارشاز استارت
آپی ارزیابی متخصصان حوزه فناوري و استارت بندي وورزش کشور/ رتبه

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 نوپاي ورزشی در ایرانهاي آپعوامل مداخله گر رشد استارت باز و محوري انتخابی، کدگذاري. 2جدول
 

 
 کدگذاري انتخابی

 هاي کلی)(مقوله

 

کدگذاري محوري 

 (مفاهیم)

 

 کدگذاري باز

 هاي کالمی)(گزاره

 
 . ساختاري و دولتی1

 
 

 
. ساختار ارتباط میان دولت و 1

 کارآفرینان ورزشی
 

 /هاي مرتبطخانه گذاري در یک شوراي متشکل از وزارتسیاست
اي همشوق  /سرمایه گذاري در بخش علوم و تحقیقاتافزایش بودجه 

 وسازي محصوالت هاي بومیسیاست /مالیاتی، بیمه اي، گمرکی
ي هاآپجایگاه و موقعیت استارت /هاي ورزشی وارداتیفناوري

وي  هاي ابالغی از سها و دستورالعمل سیاست /ورزشی در کشور
هاي دولتی ارتباط  نهاد /تسهیل ضوابط و روابط ارائه تسهیالت دولت/

آوري مرتبط با ورزش/ حمایت از تحقیق و توسعه، کارآفرینی و نو
 هاي الزم در  مرحله پیش رشدتوسط دولت/ حمایت 
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 ساخت سختزیر . 2

هاي علم . مراکز رشد و پارك1
 و فناوري

هاي  علم و فناوري ورزشی اندازي مراکز رشد/ پاركبانی راهپشتی
هاي ورزشی (همجواري آپدولت/ موقعیت مکانی استارتتوسط 

هاي ورزشی در مراکز رشد و آپاستقرار استارت /با دانشگاه ها)
هاي مستقر آپافزایی بین استارتهمهاي علم و فناوري/ پارك

 هاي علم و فناوريو پارك در مراکز رشد

. پژوهشگاه تربیت بدنی و 2
 علوم ورزشی/ مدارس/ دانشگاه ها

هاي ورزشی در پژوهشگاه تربیت آپهاي استارتتشکیل کانون
دانش هاي کارآفرینی ورزشی در برنامه درسی الزام آموزش بدنی/

ها و پژوهشگاه تعامل مدارس، دانشگاه /آموزان و دانشجویان
ر کنار ایجاد معاونت فناوري د /تربیت بدنی با بخش صنعت

 هامعاونت پژوهشی در دانشگاه

 . عوامل راهبردي3

هاي ها و همایش. نمایشگاه1
هاي آپملی و بین المللی استارت

 ورزشی

آپ هاي هاي استارتشرکت و عرضه محصوالت در نمایشگاه
لمللی/ برگزاري نمایشگاه و تخصصی ورزشی ملی و بین ا

 هاي ورزشی با سطح پایینپآهاي استارتهمایش

آپ ویکندهاي . استارت2
 ورزشی

آپ ویکند هاي تخصصی ورزشی به صورت استارت برگزاري
 دوره اي و مستمر

. یکپارچگی استارت آپ هاي 3
 ورزشی

و فرآیندهاي کسب و کارهاي نوپاي  سازي اهدافهم ردیف
هاي  آپعملیاتی و تاکتیکی تولید در استارت ورزشی/ یکپارچگی

 ورزشی
 

 . امنیت شغلی و سرمایه4
 گذاري

توسعه شغلی و  /هاي شرکتنبود امنیت سرمایه گذاري بر ایده
 پیشرفت شغلی

 . عوامل محیطی4
 

 . صنعت و بازار1

کیفیت محصوالت قبلی داراي ي ایجاد محصول جدید یا ارتقا
ها و عدم وجود تی/ بازار خارجی مناسب براي ایدههاي رقابمزیت

بازار داخلی مناسب/ رکود صنعت در بازارهاي داخلی/ هوشمندي 
بازارهاي خارجی/ ایجاد محیطی با قابلیت توانمند سازي صنعتی/  

 ایجاد محیط امن و سالم براي رقابت
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 . مشتریان ورزشی2

 /آشنایی بیشتر با مشتریان حوزه ورزشی و نیازهاي آنها
ند شناسایی و توانم /مرتبط با صنعت ورزشآگاهی بازارهاي 

 /ورزشی هاي مختلفکردن شرکاي استراتژیک در حوزه
روز مشتریان  نوآوري در محصوالت و خدمات متناسب با نیاز

مدیریت ارتباط   ورزشی/ ایجاد نیازهاي جدید در مشتریان/
 CRMبا مشتري 

 سازي.  برند3
 

سازي داخلی برند /قش هویت و تعهد برند بر عملکرد برندن
هاي ورزشی ایجاد اعتماد و وفاداري به برند و خارجی/
قش هویت و تعهد برند بر عملکرد برند/ ایجاد داخلی/ ن

 ارزش ویژه برند

آپ . مراکز کارآفرینی و استارت5
 ورزشی

هاي آپ. مراکز استارت1
ها، ها، هیأتورزشی در فدراسیون

 ها و مدارسدانشگاه

شی در فدراسیون ها به تفکیک آپ ورزاستارتایجاد مراکز 
ه ورزشی/ ایده محوري سنجی متناسب هر رشتها/ نیازرشته

ها/ به تفکیک رشتههاي ورزشی ها و هیأتدر فدراسیون
 در دانشگاه، مدارس آپ و زایشیمراکز استارت

. پست هاي شغلی کار آفرینی 2
ورزشی بر محور دانش در وزارت 

آموزش و پرورش، ن، ورزش و جوانا
 هاي تابعهعلوم و سازمان

پردازان و سرمایه هاي مالی و حقوقی به ایدهارائه مشاوره
گذاران توسط مشاوران مجرب ملی و بین المللی/ ایجاد 
بستري براي فعالیت سرمایه گذاران و کارآفرینان خطر پذیر 

هاي نوین/ تسهیل و تسریع دسترسی به فناوري جهت
پردازان و مخترعان هشی و شناسایی ایدهعالیت هاي پژوف
هاي کاري و همکاري رتر ملی و بین المللی/ تشکیل تیمب

کار گیري دانش ها و بهه حلهاي بین فردي در شناسایی را
 جدید
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 گر رشد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی در ایراناي و مداخله. شناسایی عوامل زمینه1شکل 
 

* نوآوري و ایده 
 پردازي

ایده پردازي ورزشی  -
 فناورانه

    

سرمایه انسانی * 
 متخصص، خالق و نوآور

متخصصان، نخبگان و  -
 مشاوران
 

 ي سازمانی  جنبه *
 برنامه ریزي مالی بودجه و -
ساختار سازمانی مناسب و  -

 انعطاف پذیر
ها و ها، ویژگیتمهار -
هاي هاي کار شرکتروش

 استارت آپ ورزشی
 

 ي فرديجنبه *
مدیران و عوامل فردي  -

 ورزشی کارآفرینان
 

واحد تخصصی و ملی  *
هاي ورزشی آپاستارت

 کشور
ایجاد واحد تخصصی  -
و  ناظر به اي ورزشی هنوآوري

هاي استارت آپی تمام فعالیت
  

-زمینه
 اي

رشد 
کسب و 
 کارهاي نو

 ورزشی پاي

 ساختاري و دولتی* 
ساختار ارتباط میان دولت  -

 و کارآفرینان ورزشی 
 

مداخله
 گ

 زیر ساخت سخت* 
 هايكمراکز رشد و پار -

 علم و فناوري
 ها/مدارس/ دانشگاه -

تربیت بدنی و علوم پژوهشگاه 
 ورزشی

 * عوامل راهبردي
هاي ها و همایشنمایشگاه -

-آپبین المللی استارت  ملی و 
 هاي ورزشی

پ ویکندهاي آاستارت -
 ورزشی

آپ یکپارچگی استارت -
 هاي ورزشی

امنیت شغلی و سرمایه  -
 

 * عوامل محیطی
صنعت و بازار -  
مشتریان ورزشی -  

سازيبرند -  
 

* مراکز کارآفرینی و 
 آپ ورزشیاستارت

هاي آپمراکز استارت -
ها، ها، هیأتورزشی در فدراسیون

 ها و مدارسدانشگاه
پست هاي شغلی  -

کارآفرینی ورزشی بر محور دانش 
ن، در وزارت ورزش و جوانا

آموزش و پرورش، علوم و 
 هاي تابعهسازمان
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 بحث و نتیجه گیري
هاي ورزشی که پشتوانه  آپکسب و کارهاي نوپا یا استارت

ابداع اصلی صنعتی شدن و مهد تحول و نوآوري و پیشرو در 
هاي جدید هستند، براي اقتصادهاي در حال توسعه فناوري

بسیار مهم و ضروري اند. پژوهش حاضر که با هدف شناسایی 
هاي رشد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی در ایران صورت چالش

هایی است که با ارائه نگرشی چند گرفت، یکی از اولین تالش
هاي آپاستارتگیري راهبردي جانبه و به منظور بررسی جهت
هاي ورزشی آپي رشد استارتورزشی در کنار یکدیگر و مقوله

به منظور ارتقاي جایگاه کارآفرینی در حوزه ورزش انجام گردید. 
پردازي فناورانه نتایج پژوهش بیانگر آن بود که نوآوري، ایده

-ها در همایشآپورزشی و برگزاري و حضور مؤسسان استارت
هاي آپساز رشد استارت جمله عوامل زمینههاي ایده بازار از 

ورزشی نوپا در ایران است. چالش اصلی صاحبان دانش ورزشی 
این است که چگونه دانش و ایده نوین خود را به جریان بازده 
اقتصادي براي سرمایه گذاران تبدیل کنند. اهتمام هر چه بیشتر 

که پردازي ورزشی از این جهت اهمیت دارد به موضوع ایده
هاي نوآورانه ورزشی و تبدیل کسب توانایی هاي شناسایی ایده

هاي نوآورانه می تواند یک کشور جهان سومی آن به فناوري 
اقتصادي تبدیل کند. در  _را به یک کشور پیشرفته دانش فنی

هاي ورزشی، بایستی به طور مستمر با آپاین راستا استارت
فاده از طوفان ذهنی ایده بررسی نیازهاي ورزشی کشور و با است

هاي اجتماعی و...، ارتباط ها، شبکهها، دانشگاهها در پژوهشگاه
دوره اي  هايهاي نو با یکدیگر و شرکت در همایشدادن ایده

هاي سازمانی، دانشجویی، دانش ایده بازار تخصصی، ایده بازار
هاي ي جدیدي از ایدهبه دنبال خانواده آموزي، سرآمدان و...

در همین  آورانه ورزشی، فرآیندها و محصوالت نوین باشند.نو
) و زلمر بروهن و همکاران 2020رابطه، نولیا و روسالیا (

هاي تحقیقاتی و دانش تجاري ) نیز نشان دادند که ایده2021(
ها و نقش مهمی در آپاندازي استارتاز عوامل مؤثر بر راه
انسانی متخصص،  سرمایهدارند. همچنین  اکوسیستم کارآفرینی

آپ در صنعت از عوامل زمینه ساز رشد استارت خالق و نوآور
ورزش بود. تردیدي نیست که متخصصان، نخبگان و مشاوران 

هاي علمی کشور، بسان مهم ترین ارکان شناسایی علم ، نوآوري
ها و انتظارات جامعه می باشند و نقش جدید ورزشی، نیاز

ها محدود شود. ریس در دانشگاهنخبگان علمی کشور نباید به تد
هاي ورزشی از اساتید و نخبگان آپاستفاده استارت در این راستا،

هاي تخصصی دانشگاهی کشور و همچنین استفاده از مشاوره
نظر این پژوهش قرار (اقتصادي، بازاریابی، بیمه، حقوقی) مد

)، شفرد و گرویر 2018گرفت. در همین راستا تانگ و بلک من (
) نیز بر این باورند که 1399) و رحیمی و همکاران (2020(

هاي انسانی و متخصصان از منابع اصلی ایجاد مزیت سرمایه
آپ در رقابتی و یکی از اجزاي اصلی مدل کسب و کار استارت 

-حوزه ورزش است. از طرفی از نظر پاسخ دهندگان یکی از گره
ورزشی ریشه  هاي نوپايآپهاي اصلی در مسیر رشد استارت

هاي در کمبود منابع مالی، ساختار سازمانی مناسب و مهارت 
هاي ورزشی دارد و لذا فراهم نمودن سرمایه از طریق آپاستارت

، برون R&Dدولت، ساختار غیر متمرکز، تمرکز بر بخش 
هاي پیشرفته ورزشی سپاري تولید، تولید محصوالت و فناوري

(الکترونیک، فناوري زیست،  هاي تولیدبا همکاري سایر حوزه
فناوري نانو، فناوري اطالعات، آزمایشگاهی، اپتیک، مهندسی 
پزشکی و...)، توجه به توسعه یافتگی منطقه فعالیت شرکت و 

ها می تواند ها و نهادهاي مدیریتی سازماناستفاده از ظرفیت
آپ هاي نقش تعیین کننده اي در توسعه و کارآفرینی استارت 

) 2018ته باشد. که این نتایج با  فرارو و دي فرانسکو (نوپا داش
) همخوانی دارد. فرارو و دي فرانسکو 1399و تاري و پرحلم (

هاي جغرافیایی، جنبه) به این نتیجه دست یافتند که 2018(
آپ ورزشی حائز اهمیت فناوري و اقتصادي در توسعه استارت

کارآفرینان  از منظر تأثیر عوامل فردي مدیران ومی باشد. 
ورزشی، نتایج پژوهش نشان داد که توجه به روحیه کارآفرینی، 

تجربه کاري، تحمل ، ریسک پذیري، توانایی فنی و تخصصی
قش ن هاي ورزشیدر مدیران استارت آپ و... برون گرایی، ابهام

آپ ها ایفا گیري هاي رو به موفقیت استارتاساسی در جهت
نیز به این نتیجه رسیدند  )2018تانگ و بلک من (می کند. 

هاي مدیریتی و رهبري، جذب منابع انسانی دانشی که ویژگی
آپ در به عنوان یکی از اجزاي اصلی مدل کسب و کار استارت

یکی دیگر از معضالت در رشد کسب و  .حوزه ورزش است
نظران به آن اذعان کارهاي نوپاي ورزشی که همه صاحب

صصی مادر در حوزه نوآوري داشتند، نبود یک مرکز واحد تخ
هاي ورزشی کشور است. ورزشی و ناظر به تمام استارت آپ

هرچند در چند ماه اخیر در این مسیر توسط پژوهشگاه تربیت 
بدنی و علوم ورزشی گام هایی برداشته شده ولیکن نتوانسته 
تمامی اهداف مورد نظر را پوشش دهد. لذا نبود یک مرکز 

ریزي، هماهنگی و برنامه تخصصی نوآوري ورزشی جهت
هاي آپهاي فناورانه استارتنظارت جهت توسعه فعالیت 

ورزشی کشور، ایجاد اتاق فکر متشکل از متخصصان حوزه 
هاي آپکارآفرینی ورزش کشور، کمک به تأسیس استارت

هاي سخت ورزشی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، پشتیبانی
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-هاي ورزشی، تهیه گزارشآپافزاري و نرم افزاري از استارت
بندي و آپ ورزش کشور و رتبههاي ملی از وضعیت استارت

آپی تربیت بدنی و ارزیابی متخصصان حوزه فناوري و استارت
که با پژوهش شهرابی و  به شدت محسوس است علوم ورزشی

) همخوانی دارد و با عنایت ویژه به این عامل 1398همکاران (
رشد و توسعه کسب و کارهاي نوپاي شاهد اثر گذاري بیشتر در 

 آپ هاي ورزشی) خواهیم بود. ورزشی (استارت
یکی دیگر از اهداف این پژوهش، شناسایی عوامل مداخله گر 

نتایج این پژوهش رشد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی بود که 
هاي ورزشی آپ گذارن، استارتکیفی بیانگر آن بود که سیاست

م، نماد پیشرفت مانند کشورهاي را به عنوان یک شعار، کال
پندارند و لذا در توسعه یافته و نه یک صنعت مبتنی بر دانش می

این مسیر از سوي مدیران وزارت هاي مربوطه (ورزش و جوانان، 
آموزش و پرورش، علوم و...) تالشی کاربردي صورت نمی 

هاي حمایتی دولت الزم پذیرد. لذا با توجه به اهمیت سیاست
سیاستمداران و تصمیم گیران ارشد کشور در حوزه است که 

-ي استارتورزش در تدویح لوایح حمایتی از تأسیس و توسعه
گذاري در زمینه توجه به مسائل هاي ورزشی، به سیاستآپ

-هاي ورزشی در یک شوراي متشکل از وزارت خانهآپاستارت
گذاري در این فزایش بودجه سرمایهبا ورزش، ا هاي مرتبط

هاي سیاست، اي، گمرکیهاي مالیاتی، بیمهه، مشوق حوز
تسهیل ، هاي ورزشی وارداتیسازي محصوالت و فناوريبومی

-هم هاي ورزشی،آپضوابط و روابط ارائه تسهیالت به استارت
هاي الزم افزایی بین نهادهاي دولتی مرتبط با ورزش، حمایت

نمایند. در  مرحله پیش از رشد، رشد و پس از رشد عنایت 
ها هاي مالی از استارت آپهمچنین دولت باید نسبت به حمایت

استراتژي مناسبی را اتخاذ کند به طوري که در منحنی رشد 
ها و متناسب با هر مرحله از رشد منابع مالی به موقع و شرکت

آسان در اختیار آنها قرار گیرد. در تأکید این موضوع، مندعلی 
بیان داشت که عوامل ساختاري  ) در پژوهش خود1396زاده (

و مقررات دولتی نسبت به ورزش نتوانسته است توسعه کسب و 
کارهاي ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این نتایج با 

) همخوان است. مازوکاتو در 2018پژوهش هاي مازوکاتو (
آپ هاي پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که استارت

هاي دولتی مراحل اولیه رشد خود از حمایتموفق در آمریکا در 
بهره مند شده بودند. یکی از عواملی مهم دیگري که بر توسعه 

-ورزشی مؤثر است توجه به زیر ساختآپ هايو رشد استارت
هاي سخت در حوزه ورزش است. دولت باید با ایجاد و پشتیبانی 

ز ها اهاي حمایتی الزم براي این نوع از شرکتاز زیر ساخت

-هاي استارتقبیل مراکز رشد، پارك هاي علم وفناوري، کانون
ها و مراکز پژوهشی ریسک آن را هاي ورزشی در پژوهشگاهآپ

پایین آورد. این نوع مراکز از نظر کمی و کیفی در حوزه ورزش 
پیشرفت چندانی نداشته اند، لیکن الزم است دولت با همکاري 

هاي سطح ان، دانشگاهنهادهاي مربوطه (وزارت ورزش و جوان
کشور، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت آموزش و 

-پرورش و وزارت علوم و...) توجه بیشتري به آنها نموده و توسعه
هاي ورزشی در این مراکز، آپي کمی و کیفی، استقرار استارت

هاي علم و فناوري ورزشی با توجه به ایجاد مراکز رشد و پارك
از طرفی  عت ورزش در دستور کار خود قرار دهد.گستردگی صن

ها بر اساس پیشنهاد می گردد طراحی مجدد در ساختار دانشگاه
ریزي براي ها، وظایف و نقش ها، برنامهبازنگري مجدد مأموریت

تغییر محتواي دروس دانشگاهی مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ایش ارشد رشته تربیت بدنی متناسب با نیازهاي صنعت و گر

هاي کارآفرینی ورزشی، فناوري ورزشی در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتري در راستاي تحقق دانشگاه کارآفرین صورت 

هاي سیلیتو و هاي این بخش از پژوهش با یافتهپذیرد. یافته
) همخوان و 1399) و رحیمی و همکاران (2021براسناو (

کی از گونه که اشاره شد، یاز سوي دیگر همان همسو است.
ریشه در نوآوري و  هاي ورزشیآپهاي رشد استارتضرورت

شوندگان یکی از ایده پردازي خالقانه دارد. از نظر مصاحبه
هاي نوین و خالقانه شرکت راهکارهاي اساسی رسیدن به ایده 

-آپهاي استارتها و همایشو عرضه محصوالت در نمایشگاه
آپ برگزاري استارتهاي تخصصی ورزشی ملی و بین المللی، 

هاي تخصصی ورزشی به صورت دوره اي و مستمر و... ویکند
گیري در این زمینه می تواند در موفقیت بیشتر بود. الگو

هاي فکري افراد به کارآفرینی فناورانه و بهره مندي از ظرفیت
منظور فائق آمدن بر مشکالت و مسائل موجود در حوزه تربیت 

شارکت صنایع مختلف، بخش با مبدنی و علوم ورزشی 
ها، اعضاي هاي خصوصی، دانشگاهخصوصی از جمله باشگاه

هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموزان صاحب ایده و سرمایه 
ها (تجهیزات و امکانات ورزشی، در تمامی گرایش گذارن

تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات توانبحشی، بیومکانیک، 
ارهاي ورزشی، تغذیه مهندسی و فناوري ورزشی، نرم افز

ورزشی، گردشگري ورزشی، محیط زیست و ورزش، رسانه و 
) 2020راتن (. ورزش، کسب و کارهاي ورزشی) کمک نماید

 شرفتیپ يبرانیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 
 ورزش ينوآورخالقیت و  نقش درك ،یورزش يهاآپ استارت

-پژوهش، هم  . همچنین بر اساس نتایجاست مهم جامعه در
هاي ورزشی و استفاده آپافزایی عملیاتی و تاکتیکی بین استارت
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ها، امنیت سرمایه گذاري از مکمل از محصوالت سایر شرکت
هاي هاي سرمایه گذاري خطر پذیر از دیگر الزمهطریق صندوق

رسیدن به رشد و موفقیت کسب و کارهاي نوپاي ورزشی است. 
اي مشتریان مدام در حال تغییر طرفی محیط بازار و نیازه از

است. ضروري است صاحبان ایده به طور مستمر نیازها و 
هاي مشتریان، هوشمندي بازار داخلی و خارجی مناسب خواسته

مرتبط با صنعت ورزش، شناسایی شرکاي استراتژیک، ایجاد نیاز 
سازي داخلی و خارجی را مورد توجه جدید در مشتریان و  برند

ین امر منجر به ایجاد محصوالت نو به بازارهاي قرار دهند، ا
آپ هاي هاي بازاریابی استارتفعلی یا جدید خواهد شد و فعالیت

-ورزشی را به موفقیت نزدیک خواهد کرد. افزون بر این استارت
هاي ورزشی باید به طور پیوسته در جست و جوي دانش آپ

جدید و کاربرد آن باشند و اگر در این مسیر به موفقیت نرسند 
هاي خود را براي از شکست خود درس گرفته و جهت گیري 

در همین رابطه، نولیا و روسالیا  اقدامات بعدي منسجم نمایند.
) 1399) و تاري و پرحلم (2020)، شفرد و گرویر (2020(

هاي فرصتها در ایران را آپعوامل مؤثر بر  بقاء و رشد استارت 
معرفی نموده هاي بازاریابی تجاري، نوآوري، قابلیت ، هوشبازار
هاي مهم و دهندگان یکی از گرهاز نظر پاسخز سوي دیگر ا اند.

اصلی بر رشد کسب و کارهاي نوپاي ورزشی ریشه در ایجاد 
ها، ایده محوري در در فدراسیون آپ ورزشیمراکز استارت

ها، مراکز هاي ورزشی به تفکیک رشتهها و هیأتفدراسیون
هاي زایشی ورزشی در آپ هاي ورزشی، شرکتاستارت
ها هر کدام ها و مدارس دارد. از آنجا که فدراسیوندانشگاه

آپ نیازهاي ورزشی متفاوتی دارند ایجاد و استقرار مراکز استارت
فدراسیون منجر به شناسایی بهتر نیازها، ایده ها  ورزشی در هر

و در نهایت تعامل با کارآفرینان و سرمایه گذاران و منجر به 
هاي هاي ورزشی خواهد شد. از طرفی ایجاد پستتولید فناوري

شغلی کارآفرینی ورزشی بر محور دانش، فناوري ورزشی در 
هاي سازمانوزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم و 

هاي مالی و حقوقی به ایده پردازان تابعه به منظور ارائه مشاوره
و سرمایه گذاران، ایجاد بستري براي فعالیت سرمایه گذاران و 

کارآفرینان خطر پذیر جهت تسهیل و تسریع دسترسی به 
پردازان هاي پژوهشی و شناسایی ایدههاي نوین، فعالیتفناوري

هاي کاري و بین المللی، تشکیل تیمو مخترعان برتر ملی و 
گیري کارها و بههاي بین فردي در شناسایی راه حلهمکاري

دانش جدید ضروري به نظر می رسد که با نتایج زلمر بروهن و 
) همخوانی دارد. از طرفی با توجه به اینکه 2021همکاران (

هاي ورزشی فناور محور، فرد نخبه آپعامل اصلی ایجاد استارت
هاي کافی از سوي مسئولین فناور است و به دلیل عدم حمایتو 

کشور در سال هاي گذشته، شاهد خروج نخبگان از کشور 
هستیم لذا در صورت حمایت دولت و ایجاد، توسعه کسب و 

ها و ایجاد ارتباط بین کارهاي نوپا در حوزه ورزش و سایر رشته
علمی خود  نخبگان صنایع مختلف، نیروهاي نخبه و فناور توان

را مصروف تولید محصوالت و خدمات با تکنولوژي باال کرده و 
هم خود و هم جامعه در شرایط تحریم منتفع شده و از خروج 

هاي همچنین بر اساس یافته .آنها از کشور جلوگیري می شود
پژوهش به معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري، مدیران و 

آپ هاي ورزشی، استارت هاي ورزشی، مدیراناساتید دانشکده
وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم و سایر 
نهادهاي مسئول در حوزه ورزش پیشنهاد می گردد با توجه به 

هاي مطرح شده در این پژوهش نسبت به بازنگري چشم چالش
هاي ها، طراحی و اجراي نظامها، برنامهانداز، راهبردها، سیاست
آپی به سمت یک دولت جوان و استارت مناسب اقدام نمایند و
وسیله ضمن ایجاد فضاي کسب و کار حرکت نموده تا بدین

مناسب براي فارغ التحصیالن ورزشی، زمینه ایجاد کسب و کار 
و تجارت جدید فراهم گردد و از این طریق راه رسیدن به 

زایی در حوزه ورزش، رشد پایدار اقتصادي در شرایط اشتغال
هاي ت و نوآوري، افزایش ثروت ملی و سرمایهتحریم، خالقی

اجتماعی با کاهش وابستگی بودجه و ثروت ملی کشور به 
-درآمدهاي نفتی و در نهایت رشد، احیا و تجدید حیات استارت

هاي جوان ورزشی و توسعه همه جانبه ورزش کشور را هموار آپ
 سازد.
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