
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
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 ارائۀ مدل توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک براساس نظریۀ

 بنیادداده

 
  3زاده  دمرتضی عظیمسی – 2∗سول نظرير – 1پریسا نیازي

سگان)، 1 آزاد اسالمی واحد اصفهان (خورا شگاه  علوم ورزشی، دان شکدة تربیت بدنی و  صفهان، ا.دکتري مدیریت ورزشی، دان
آزاد اسالمی واحد 2 ایران شگاه  علوم ورزشی، دان شکدة تربیت بدنی و  شیار گروه مدیریت ورزشی، دان اصفهان .دان

سگان)، اصفهان، ایران شهد، ا3 (خورا شگاه فردوسی، م علوم ورزشی، دان شکدة   یران.استادیار گروه مدیریت ورزشی، دان
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 چکیده

دار نظریۀ تفکر استراتژیک با استفاده از طرح نظامپژوهش حاضر با هدف تدوین مدل توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از منظر 

 گیري پژوهش،ریت ورزشی، کارآفرینی بودند. روش نمونهنظران حوزة مدیکنندگان در پژوهش، متخصصان و صاحببنیاد بود. شرکتداده

اشباع نظري صورت گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه  17ها به اشباع نظري ادامه یافت؛ و بعد از گیري تا رسیدن مقولهروش نظري بود؛ نمونه

هاي آزمایشی تعیین هاي تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبهها با روشهاي عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافتهحاضر، مصاحبه

ي و انتخابی در قالب حورهاي کیفی، مکس کیودا انجام گرفت. فرایند کدگذاري باز، مافزار تحلیل دادهها در نرمسازي مصاحبهشد. پیاده

گر و پیامدها شناسایی شدند. هاي مرکزي، راهبردها، عوامل مؤثر، عوامل مداخلهگانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی، مقوله 6ابعاد 

ینان دولت باید بر ایجاد قوانین براي تسهیل شرایط حضور کارآفری باید عالوهطور کلی براي رسیدن به توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشبه

بر این با ایجاد تغییرات گر را ایفا کند؛ عالوهرصه را براي بخش خصوصی باز کند و خود نقش حمایتعسازي حرکت کند و به سمت خصوصی

  داشتغالی باید سوق داده شوند.التحصیالن به سمت کارآفرینی و خودر روندهاي آموزشی فارغ
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 مقدمه

 ناپذیروآوري، خالقیت و تغییر، عوامل کلیدي و اجتنابن

تا گسترة ورزش را  داردیم. این مهم ما را بر آن اندورزش

هاي اخیر، از منظر کارآفرینی مطالعه کنیم. در سال

گسترش رشتۀ مدیریت ورزشی از یک سو و توسعۀ رشتۀ 

کارآفرینی از سوي دیگر چارچوب جدیدي را در بستر 

ي که در تالقی این دو رشته اگونهبهاند؛ آوردهورزش پدید 

وجود رویکرد جدیدي از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به

). مطالعات داخلی در حوزة کارآفرینی 21آمده است (

ورزشی اخیراً مورد توجه قرار گرفته و در آغاز نیز مسائل 

هاي اخیر گرفت. البته در سالي را در برمیاعمدهکالن و 

) 1شود ( دیتأکد بر موضوعات خاص و کاربردي آن تالش ش

). در 9یکی از این موضوعات باشد ( تواندیمکه ورزش نیز 

ي را تجربه اتازهي اخیر صنعت ورزش دوران جدید و هادهه

عنوان یک بخش اقتصادي در که ورزش بهطوريکند، بهمی

تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصاد ملی کشورها، 

رود شمار میبه 21کی از درآمدزاترین صنایع در قرن ی

ي هاحوزهعنوان ابزاري در . باید اذعان کرد ورزش به)11(

. امروزه ورزش گذاردیمجا ي بهاگستردهمختلف، تأثیرات 

، بانشاطسالم،  فراغتدر سالمت افراد، گذراندن اوقات 

و ایجاد روابط سالم در جامعه و پیشگیري از  بخشلذت

خصوص بسیاري از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی و به

 .)12(در نسل جوان، نقش خود را متجلی ساخته است 

رو، عنوان یک صنعت پیشورزش و تفریحات سالم به

). 7د (مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارن طوربه

ز توسعه، ؛ هدف ااستمفهوم توسعه از مفاهیم مهم زمان 

 مفهومی توسعه سطح زندگی افراد است. مفهوم بردن باال

 فرایند با نزدیکی طوربه و است غربی و جدید نسبتاً

 و تولید طریق از زیرا است، مرتبط نوین سازيصنعتی

شود. توسعۀ حاصل می زندگی سطح بهبود انبوه، ارتباطات

 نیتأمي است که در آن اتوسعهپایدار از نظر مفهومی، 

ي افراد، همراه با افزایش کیفیت مندتیرضامستمر نیازها و 

باشد. براي رسیدن به نتایج مطلوب در  مدنظرزندگی انسان 

توسعۀ پایدار باید دریافت نرخ رشد درآمد سرانۀ واقعی، از 

تخریب ذخایر سرمایۀ طبیعی یا ذخایر سرمایۀ ملی 

فهوم چنین برداشتی از م توانیمجلوگیري کند؛ در نتیجه 

نیازهاي موجه نسل حاضر بدون به  نیتأمتوسعه داشت که 

جوامع با  ).16(خطر انداختن نسل آینده خواهد بود 

هستند، تحوالت  روروبهی المللنیبتحوالت گستردة 

روزافزون زندگی بشر موجب شه است که مباحث مربوط به 

ها و رخدادها در ابعاد مختلف زندگی تحول و تغییر پارادایم

و خالق، هاي نو گرفته شود و ضرورت ایجاد ایده تريجد

نسبت به گذشته افزایش یابد. ورزش نیز همگام با سایر 

هاي تغییرات اقتصادي، اجتماعی، فناوري و غیره در سال

اخیر دستخوش تغییرات ماهیتی و فرایندي بسیاري شده 

هاي گیري از فرصتاست. درك تغییرات و شناسایی و بهره

. شودهاي اساسی کارآفرینی محسوب میمحیطی، از ویژگی

در نتیجه کارآفرینی در ورزش گامی ضروري در توفیق و 

 حديبه کارآفرینی بحث . اهمیت)24( استتعالی ورزش 

 توسعۀ و رشد موتور را اقتصاددانان، کارآفرینان که است

 از را آنها دانشمندان مدیریت و دانندیم جامعه اقتصادي

 عصر در سازمانی هاينوآوري و عوامل تحول نیترمهم

 افرادش که محیطی رو هرآورند، ازاینمی شماربه حاضر

 و پویا اقتصادي باشند، ینیهنر کارآفر و تفکر از برخوردار

. توسعه در تجارت سبب شده )25(داشت  خواهند متنوع

است که امروزه کارآفرین در هر جایی وجود داشته باشد. 

اما براي اینکه بتوانیم در آینده کارآفرینان بهتري داشته 

بایست چارچوب درستی براي کارآفرینان در میباشیم، 

ایجاد کنیم تا در آینده کارآفرینی یک حوزة  هادانشگاه

آکادمیک محسوب شود؛ با اینکه کارآفرینی یک رشته، 

وانند تشود، اما کارآفرینان میي محسوب میارشتهنیب

ها را هدایت کرده و نقش خود در جامعه تغییرات در دانشگاه
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بر این باید یک سناریو براي آیندة کنند. عالوه را بازسازي

عنوان یک هاي کارآفرینان بهبرنامهکارآفرینی داشته باشیم، 

هاي جدید تفکر و اقدام، در برابر کاتالیزور براي راه

 کندنند، ایجاد میککار می هابرنامهنفعانی که با این ذي

در ) کمبود آموزش 2018و همکاران ( 1. گوسنس)35(

 . )31(ي در توقف توسعه دانستند اشهیری را دلیل نیکارآفر

شدت متأثر از تغییرات ها و افراد بهدر این بین سازمان 

طور منظور نیازمندند بهشتابناك قرن حاضر قرار دارند. بدین

منظور ایفاي نقش هاي خود را بهمنظم فرایندها و روش

معنادار در محیط بازبینی و بررسی کنند و فرایندهاي 

ها و ارزشها، منظور دستیابی به رسالتعملیاتی خود را به

بر حفظ و ها، طوري سازماندهی کنند که عالوهمطلوبیت

بقاي خود در شرایط حاضر بتوانند پاسخگوي نیازهاي 

. در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی )34(محیطی باشند 

و تغییرات مستمر است، تفکر استراتژیک، هستۀ مرکزي 

شود. امروزه تفکر خلق مزیت رقابتی محسوب می

هاي مختلف عنوان برگ برنده در عرصهاستراتژیک به

شود. تفکر استراتژیک، اجتماعی شناخته می اقتصادي و

تواند باشد؛ این بصیرت، درك، دید یا حتی یک جرقه می

وکار، کند تا در شرایط پیچیدة کسببصیرت کمک می

درستی شناخته شود، هاي محیط و قواعد بازار بهواقعیت

مولکولی بازار زودتر از دیگران هاي جدید و فضاي بینویژگی

ي پاسخگویی به این شرایط راهکارهاي کشف شود و برا

ها در زمان ). سازمان17آفرینی خلق شود (بدیع و ارزش

رو صورت فرایندهاي محیطی پویا، با تغییر روبهکنونی به

اند خود را با عوامل محیطی سازگار هستند و مجبور شده

ظرفیت تغییر سازمانی و  ۀرابطمحققان  کنند. در این باره

را تحلیل کردند. نتایج نشان داد  تفکر استراتژیک

                                                           
1. Gosens  
2 . Shaker 

هایی که سطح تفکـر اسـتراتژیک بـاالتري دارند، از سازمان

 . )3(د ظرفیت تغییر سازمانی باالتري نیز برخوردارن

افراد براي رسیدن به هدف و همچنین بقاي خود در 

غیر و رقابتی امروز نیازمند تفکر استراتژیک و شرایط مت

هاي و استراتژي هابرنامهداشتن ابزاري براي قوي کردن 

 ییشناسا ۀمثاببه استراتژیکتفکر ). 13خویش هستند (

است که  يوکارکسب يهامدل ای داریپا لیبد يهااستراتژي

). تفکر استراتژیک به 26( دهدیارزش ارائه م يبه مشتر

هاي جدید براي ي منافع بالقوه استراتژیک و راهجووجست

بر این سبب ایجاد دیدگاه . عالوهشودیم نیازها منجر نیتأم

 ). 20( شودیممثبت نسبت به بحران، چالش و تهدیدها 

 وکارکسبکه موفقیت در  کندیم) بیان 2012( 2شاکر

هاي شرکت است، تثبیت خوب، که شامل اکوسیستم

جدید و نیاز به همکاري و رقابت است، ي هايگذارهیسرما

منظور افزایش منابع و قابلیتخواستار تفکر استراتژیک به

هاي هاي یک شرکت است. تفکر استراتژیک و فعالیت

کارآفرینانه در یک اکوسیستم و یک چرخه است و موجب 

 ).2شود (هاي نوآوري میاستمرار و جرقه

وکار و ر کسبد تیموفق يپررقابت امروز برا يایدر دن

ي فرد وداشت  نانهیو کارآفر استراتژیک ینگاه دیتجارت با

اي موفقیت بر يتریشب یی، تواناکه داراي این نوع نگاه باشد

به  ینیکارآفر يهااز فرصت يبرداربهره داشت. خواهد

و خلق  داریپا یرقابت تیمز یدهدر شکلسازمان  يهاتالش

 ییجوفرصت يرفتارها. در نتیجه کندیکمک م نیز ثروت

 )استراتژیک تفکر (مانند یطلبتیو مز )ینی(مانند کارآفر

 ییتنهابه کیچیه کهیدرحال ،انديروت ضرورثخلق  يبرا

) کارآفرینی 2017و همکاران ( 3فریرا ).14( ستندین یکاف

کردند که در  خاطرنشانو استراتژیک بر پایۀ دانش را ارائه 

تحقیقات گذشته فقط به مبحث کارآفرینی عمومی می

3. Ferreira 
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این مقاله بر ماهیت استراتژیک است  دیتأکپرداختند، ولی 

 . )30(و استراتژیک بر پایۀ دانش اهمیت زیادي دارد 

در  یعنوان رویکرد نوین و مشارکتکارآفرینی نیز به

 زیراجهت توسعۀ پایدار جوامع درنظر گرفته شده است، 

، وکارکسبآفرینی ورزشی با ایفاي نقش مؤثر در توسعۀ کار

 در توسعۀ تواندیماشتغال و رفاه و سالمت روحی و جسمی 

بر عالوه .داشته باشد يابرجستهکشور نقش بسیار مهم و 

براي رشد فردي یا حل  يالهیوستواند این کارآفرینی می

از طرفی کارآفرینی در ورزش باشد. مشکالت اجتماعی 

هاي تواند با درنظر گرفتن محیط رقابتی در برنامهمی

ها، ساخت اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، توسعۀ باشگاه

ورزشی در جهت کمک به سالمت جامعه و پایداري و 

 .ورزشی نقش مهمی داشته باشد يوکارهاکسباستمرار 

ورزشی از مشکالت  يوکارهاکسبفقدان دوام و استمرار 

کارآفرینی ورزشی است که پیامد  ارپاید پیش روي توسعۀ

ها، نهادها آن عدم نهادینه شدن ورزش براي افراد، سازمان

 يوکارهاکسبدوام بودن و جامعه است. همچنین بی

پایداري در  ۀورزشی گویاي مسائل و مشکالت در زمین

 چنانکه ؛هاي ورزشی استورزش، کارآفرینی ورزش و برنامه

 شودورزشی دیده می يهاوکارکسبدر ایران نیز شکست 

 و رشد موجب که عواملی از یکی کنونی دنیاي . در)22(

 است. کارآفرینی شود،می اجتماعی -اقتصادي  توسعۀ

 و رشد تداوم، در حیاتی نقش که است کارآفرینی، فرایندي

 روازاین کند.می ایفا جهان اقتصادي حتی و ملی توسعۀ

 منطقی هايحمایت جهت در مناسب جو و ایجاد بستر لزوم

 از علمی و تحقیقاتی فرهنگی، معنوي، مادي، از اعم

 احساس ما کشور در پیش از بیش و کارآفرینان کارآفرینی

تواند براي آن مسئلۀ دیگري که کارآفرینی می .)8(شود می

براساس گزارش ارائه دهد، معضل بیکاري است.  حلراه

مرکز آمار ایران بیش از چهار و نیم میلیون نفر فاقد شغل 

در کشور وجود دارد، که سهم شایان توجهی از آنان را 

دهند. اشتغال التحصیالن دانشگاهی تشکیل میفارغ

التحصیالن دانشگاهی از مشکالت اصلی کشور و فارغ

عنوان موتور آموزش عالی است؛ بنابراین کارآفرینی به

 يوربهرهتواند به افزایش میزان اشتغال، محرك اقتصاد می

و قابلیت مولد بودن دانشجویان کمک کند و از میزان 

چراکه . )19( دانشگاهی بکاهد النیصالتحفارغبیکاري 

افراد با درنظر گرفتن نهادهاي  هنگرش و ذهنیت کارآفرینان

تواند بر فرایند کارآفرینی پایدار درگیر و محیط نهادي می

حاصل از آن در ابعاد اقتصادي،  ورزشی اثرگذار باشد تا نتایج

ورزش را به سمت و سوي  هاجتماعی و محیط نهادي جامع

. برخالف کارآفرینی سنتی )31( توسعۀ پایدار هدایت کند

بر توسعۀ اقتصادي متمرکز است، توسعۀ پایدار در که اغلب 

کارآفرینی با هدف توازن اهداف اقتصادي، اجتماعی و 

هاي اخیر مفهوم توسعۀ پایدار ی است. در سالطیمحستیز

ی مورد توجه بیشتري قرار گرفته و در مرحلۀ نیدر کارآفر

. توسعۀ پایدار در )27( استرشد، توسعه و پرورش 

عنوان پذیرد که بهکارآفرینانی صورت می کارآفرینی توسط

اي از استراتژي سازمانی خود در پی اهداف اجتماعی و پایه

هاي پایدار بر اصول اقتصادي، از نوآوريی عالوهطیمحستیز

کنند. کارآفرینی پایدار یک فرایند پیروي می زیآمتیموفقو 

ا هکند و بر ارتباط افراد و فرصتگرا را پیشنهاد میعمل

سازي راهبردهاي توسعۀ پایدار دارد. براي پیاده دیتأک

هاي کلیدي و همچنین کارآفرینی اقدامات، شناخت توانایی

 . )28(ها ضروري است شناسایی فرصت

ی نیآفرارزش کارآفرینی در تالش براي توسعۀ پایدار در

واسطۀ ایجاد فرصت، توسعه و ایجاد سودمند براي جامعه به

صورت ، در یک محیط نامشخص است. این مسئله بهریتأث

ي، نگرش به نوآوري ریپذسکیرهاي ضمنی بر توانایی

هاي اخالقی مشخص داللت دارد. توسعۀ همراه دغدغهبه

ادي، حل براي مشکالت اقتصپایدار در کارآفرینی یک راه

  .)32(ی و اجتماعی است طیمحستیز
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) کارآفرینی ورزشی را بررسی 2017( 1بی جرشولم 

ها براي تغییر نیازمند شیوة جدید کرد و نشان داد سازمان

ي هاسازمان. در تحقیقی نقش کارآفرینان در هستند

غیرانتفاعی ورزشی بررسی و نتایج مثبت ارزیابی شد و نشان 

هاي نوآورانه جهت تشویق ها نیازمند سیاستداد فدراسیون

. همچنین )29(ییر و نوآوري هستند کارکنان براي تغ

محققان اذعان داشتند که در تمام کرة خاکی و در سراسر 

که بشر  جهان کارآفرینی وجود دارد و اشاره کردند هر جایی

وجود دارد، کارآفرینی نیز وجود دارد و مسئلۀ همکاري در 

ح و به این موضوع اشاره کردند بسیار مهم کارآفرینی را مطر

هاي کارآفرینان همراه با برنامه و تفکر است که تالش

 . )33(استراتژیک صورت پذیرد 

ایران مواردي چون  وکارکسبدر بررسی فضاي 

هاي سنگین دوجانبه با بعضی کشورها ها، وضع تعرفهتحریم

یا کاالها، مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول و همچنین 

تعلل در پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی، برخی از 

از بعد  وکارکسبعوامل مؤثر در نامناسب بودن فضاي 

، وکارکسبترین عامل داخلی در نبود رونق خارجی و مهم

کشور است. در چنین شرایطی یکی  رکود فراگیر در اقتصاد

ها استفاده از خالقیت و نوآوري در از کارامدترین روش

. در دنیاي ورزش خالقیت، نوآوري و تغییر است وکارکسب

است. براي رفع مشکالت در  ریناپذاجتناباز عوامل مهم و 

هاي از قوانین و دستورالعمل توانینمحیطۀ ورزش 

مند تفکر استراتژیک و افراد همیشگی استفاده کرد و نیاز

شود کارآفرین هستیم. تفکر استراتژیک سبب می

وتحلیل و درك موقعیت بهتر صورت پذیرد و تجزیه

ي را براي زیربرنامهي این نوع تفکر، اقدامات ریکارگبه

مثبت نسبت به هدف، توسعه  ریتأثرسیدن به حداکثر 

و بازار و  بر این نوآوري در محصول، فراینددهد. عالوهمی

که به برآیند مثبت منجر شود، درصورتی وکارکسبمدل 

                                                           
1. Bjarsholm 

کارآفرینی، مؤثر واقع شده است. کارآفرینی مؤثر، نقش 

کند. از طرفی اشتغال ایفا می وکارکسبمهمی در فضاي 

هاي دیگر از از منظر اقتصادي، بلکه در حوزه تنهانهجوانان 

ثار منفی هاي اجتماعی حائز اهمیت است. آجمله حوزه

ي رو به افزایش است. فقر اکنندهنگران طوربهپدیدة بیکاري 

و تنگدستی و مشکالت خانوادگی که خود یکی از عوامل 

شدن  کمرنگبزهکاري و آلوده شدن به اعتیاد است و به 

شود؛ کاهش هاي فرهنگی و اجتماعی منجر میارزش

کشور ی ماندگعقبانگیزه، یأس و ناامیدي در بین جوانان و 

. یکی از استاز نظر اقتصادي، مواردي از پیامدهاي بیکاري 

راهکارهاي حل معضل بیکاري در بین جوانان اشاعۀ فرهنگ 

بر این با توانمند کردن افراد تولید و کارآفرینی است. عالوه

توان از کاریابی به سمت کارآفرینی پایدار در کارآفرینی می

. استارآفرینی پایدار حرکت کرد. توسعۀ پایدار نیازمند ک

هاي هدف اصلی ایجاد توسعۀ پایدار از طریق فعالیت

باید  وکارهاکسبکارآفرینانه است. در اصل در توسعۀ پایدار، 

ی و اجتماعی در مقابل اهداف طیمحستیزبراي اهداف 

اقتصادي اهمیت یکسانی قائل شوند؛ در نتیجه کارآفرینان 

هایی باشند که محصوالت و خدمات دنبال نوآوريباید به

 منشأپایداري را تولید کنند. حال با توجه به این مطلب که 

شود و توسعۀ انجام کارهاي جدید با کارآفرینی آغاز می

بر کارآفرینی پایدار اثر مستقیم بر اقتصاد ملی دارد و عالوه

التحصیالن رشتۀ تربیت بدنی کمک این به خیل عظیم فارغ

تدوین یک مدل جامع توسعۀ پایدار کارآفرینی  ، آیاکندیم

نظر ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک مورد نیاز به

 ؟رسدینم
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 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که با استفاده از 

، نظرهاي 1بنیاد استراوس و کربینراهبرد نظریۀ داده

ار کارآفرینی ي توسعۀ پایدهامؤلفهشوندگان دربارة مصاحبه

ورزشی از منظر تفکر استراتژیک تحلیل شد. جامعۀ آماري 

نظران مدیریت در قلمرو پژوهش حاضر متخصصان و صاحب

گیري این پژوهش به روش ورزشی و کارآفرینی بودند. نمونه

به  هامقولهي تا رسیدن ریگنمونههدفمند و نظري بود. 

 يکار گردآور بنیادروش داده دراشباع نظري ادامه یافت 

حاصل  نانیکه پژوهشگر اطم ابدییادامه م یها تا زمانداده

او  يهابه دانسته ياتازه زیچ ،يگردآور ۀکند که ادام

ها داده ياست گردآور ریپژوهشگر ناگز نیبنابرا د؛یافزاینم

و اشباع نظري پس اشباع ادامه دهد  ۀبه نقط دنیرا تا رس

ابزار پژوهش حاضر، نفر حاصل شد.  17از مصاحبه با 

از  هامصاحبهي عمیق و اکتشافی بود. سؤاالت هامصاحبه

بنیاد، موجبات ابعاد نظریۀ داده براساسنوع بازپاسخ بود و 

گر، راهبردها هاي مرکزي، عوامل مؤثر و مداخلهعلی، مقوله

و پیامدهاي توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی ایران را از منظر 

شوندگان ی کرد تا از زبان مصاحبهتفکر استراتژیک بررس

شده براي هر موضوع روشن شود. زمان درنظر گرفته

 هامصاحبهدقیقه بود. تمام  40میانگین  طوربهمصاحبه 

ي شد. سازادهیپتوسط شخص محقق انجام گرفت و در ادامه 

مکس کیودا  افزارنرمتحلیل کیفی به روش آنالیز محتوا با 

 انجام گرفت. 2020

از روش تحلیل خرد استفاده  هادادهوتحلیل تجزیهبراي 

از طریق فرایند کدگذاري باز،  هادادهشد، به این صورت که 

بنیاد طرح نظریۀ داده براساسمحوري و گزینشی و 

گام در  نینخستاستراوس و کربین تحلیل شدند. 

 ةدیاست. مفهوم، پد سازيمفهوم پردازينظریه

 میپردازیما به انتزاع م سازيمفهومخورده است. در برچسب

                                                           
1. Strauss & Corbin 

و  دادهای، روهاایده ها،ها را به واقعهداده ار،ک این باو 

 نامی کیو به هر میکنیجدا از هم خرد م يهاکنش

گر لینام را تحل این آن باشد. يازامابه انگریکه نما میدهیم

آن را از  ایبر آن بگذارد  ییمعنا ای ریتصو براساستواند یم

عمل  این ؛ بهآورندیبر زبان م انیکه پاسخگو ردیبگ یکلمات

ممکن  قیتحق انیکه در جر ندیگو میبرچسب زدن به مفاه

آید.  دستبهمفهومی صدها برچسب  یها، حتاست ده

ها است که با آن مفهوم یلیتحل يندیباز، فرا يکدگذار

. شوندیها کشف مها و ابعاد آنها در دادهیژگیو و ییشناسا

کاغذ  يکه بر رو یمطالب قیدق ۀپس از مطالع وهیش این در

صورت عبارات حذف شده و به تیاهمیآورده شده، مطالب ب

، 1394 ن،ی(استراوس و کربآیند درمی شدهخالصه مفهومی

 ).65ص 

فرد از  نیحاضر محقق پس از مصاحبه با اول قیدر تحق

 قیدق یسطر به سطر استفاده کرد و با بررس لیروش تحل

 ییها، به شناسامتن ۀعبارت به عبارت و کلمه به کلم

 يراهنما ل،یتحل ةویش نای ها پرداخت.و مقوله میمفاه

قرار گرفت. در مراحل  يبعد يهامحقق در انتخاب نمونه

موجود در  یپاراگراف، فکر اصل ایجمله  کی لیبا تحل يبعد

و بعد از دادن نام مناسب به آن، شد  ییپاراگراف شناسا

در کدگذاري باز دست آمد. از مفهوم به يترلیتفص لیتحل

یی که با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش هابخش

عنوان کد مفهوم اولیه درنظر گرفته شود، به توانستیم

مشخص شد. سپس در مرحلۀ کدگذاري محوري، با توجه 

ي توسعۀ پایدار هامؤلفهبه نقش مفاهیم در تبیین 

هیم در قالب موجبات علی (علل پدیدة کارآفرینی، این مفا

توان دیگر اي اصلی که میهاي مرکزي (مقولهاصلی)، مقوله

شود)، ها ظاهر میها را به آن ربط داد و زیاد در دادهمقوله

یی که در پاسخ به پدیدة اصلی اتخاذ هاياستراتژراهبردها (

)، عوامل مؤثر (شرایط بسترساز خاص مؤثر بر شوندیم
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گر (شرایط عام مؤثر بر راهبردها)، ا)، عوامل مداخلهراهبرده

صورت نظري از بستن راهبردها) به کاربهو پیامدها (نتایج 

هم مرتبط شدند. در پایان با انجام طریق مدل پارادایمی به

کدگذاري گزینشی، نظریۀ پژوهش دربارة مدل توسعۀ پایدار 

روایت  کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک

 شده است.

 بودند از عبارت ،مورد استفاده زيیمم هاياستراتژي

پذیري، اتکاپذیري و تأییدپذیري. باورپذیري، انتقال

تحقیق براي محقق  يهاافتهی باورپذیري به معناي اینکه آیا

، براي باورپذیري (معادل روایی درونی است) ر استیباورپذ

را بعد از یک ماه دوباره  هامصاحبهخود محقق یکی از 

مقایسه شد. ضریب  1ي کرد. نتایج با ضریب اسکاتکدگذار

به ي ریپذانتقال دست آمد.درصد در مصاحبه به 80اسکات 

آیا انتقال استنباط از یک بستر به بستر دیگر معناي اینکه 

، براي سنجش روایی این (معادل روایی بیرونی) وجود دارد

ي هامقولهها و ایند تحلیل دادهپژوهش، گزارش پایانی فر

همراه متن مصاحبه براي چهار نفر از ، بهشدهحاصل

در  آنهافرستاده شد و از نظرهاي  شوندگانمصاحبه

و طراحی الگو استفاده شد که این روند حدود  هايکدگذار

ي اعتمادپذیري براسه ماه به طول انجامید. شایان ذکر است 

استفاده  2 تحلیل اعضاي پژوهشروش  ي ازریپذانتقالو 

گزارش محقق از نظر صحت و کامل بودن . در این روش شد

 دشویمخواندن گزارش موجب  چراکهشد،  مطالعه و بررسی

یا درك  خاطر آورندي بهاتازهحقایق  کنندگانمشارکتکه 

آیا اتکاپذیري یعنی اینکه  .آورند دستبهجدیدي از موقعیت 

 رسد.یمها افتهیکند به همین  يکدگذاردیگري  اگر کس

بر آمد. عالوه دستبهنتایج یکسان  بعد از انجام این مرحله

دو مصاحبۀ آزمایشی ترتیب داد و پس از تحلیل نتایج  این

و سپس مقایسه با اهداف و سؤاالت پژوهش، اصالحاتی در 

داده شد تا موجب افزایش  هاپرسشي بندتیاولوسؤاالت و 

. براي (معادل پایایی است) وددقت ابزار پژوهش ش

آیا واقعاً  پذیري به این پرسش پاسخ داده شد کهدییتأ

براي تأییدپذیري،  است. آمده دستبه هادادهها از دل افتهی

و مدل را بررسی و تمامی  هاافتهکدها، ی نظرصاحبنفر  3

 صورت جزء به جزء ارائه کردند.مراحل را به

 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

شناختی و توزیع فراوانی ي جمعیتهایژگیو

 1نظران و متخصصان حاضر در تحقیق در جدول صاحب

، تعداد کل شودیمکه مشاهده گونههماناست.  شده ارائه

درك منفر بودند و همۀ افراد حاضر در تحقیق داراي  17آنها 

سال  14سابقۀ بیش از  آنهااند و اکثر تحصیالت تکمیلی

 هاهمصاحبتی را دارا هستند. بعد از انجام پژوهشی یا مدیری

نهایت  کد محوري و در 143کد باز،  395 آنهاي سازادهیپو 

دست آمد. تعداد ارجاعات به کدهاي کد انتخابی به 17

 :استانتخابی به شرح زیر 

، 36، تفکر راهبردي 37ي حقوقی و قانونی هارساختیز

، شرایط 27ي مختلف هابخش، کارآفرینی در 32آموزش 

، نهادینه کردن 21، تقاضاسازي براي ورزش 22اقتصادي 

، پیامدهاي 18ي سازیخصوص، 21فرهنگ توسعۀ پایدار 

ي هایژگیو، 14، سالمتی و نشاط مردم 16اقتصادي 

ي هامیت، 9، همکاري بین دستگاهی 14شخصیتی افراد 

، عوامل سیاسی 9، اجراي قانون 9تخصصی در کارآفرینی 

 .6، جذب منابع مالی 6، اشتغال جوانان 7

 
  

                                                           
1 . Scott 2 . Member Checking 
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 در تحقیق کنندگانمشارکتشناختی و توزیع فراوانی ي جمعیتهایژگیو. 1جدول 

 فراوانی تخصص
 ۀمیانگین سال سابق

 پژوهشی یا مدیریتی
 تحصیالت

 دکتري 18 10 مدیریت ورزشی

 کارشناسی ارشد و دکتري 19 7 کارآفرینی ةفعاالن حوز

 
 کدگذاري آزاد

 و کدهاي مفهومی در کدگذاري آزاد شدهاستخراجي از مفاهیم انمونه. 2جدول 
 کد مفهومی از مصاحبه شدهاستخراجمفاهیم 

 پایدار کارآفرینی مدیریت توسعۀیکی از فاکتورهاي مورد نیاز جهت تحقق بخشیدن به 

 . استصحیح منابع 

 مناسب منابع مدیریت

 

 توزیع منابع محدود در مقابل نیازهاي نامحدود تعریف کنیم به دنبال این هستیم که

 بماندمنابع موجودي در اختیار ماست به طوري مدیریت کنیم که براي آیندگان 

 يازهایع منابع محدود در مقابل نیتوز

 نامحدود

از  ستیبایمپایدار کارآفرینی سیستم آموزشی  توسعۀدر راستاي اجرایی شدن 

و  دهکر جادیاظرفیت باالیی برخوردار باشد تا بتواند دانش مورد نیاز در این زمینه را 

 بر این افراد کارآفرین در جامعه تولید کند.عالوه

 آموزشی نظامت باال در یوجود ظرف

 

ي براي تحقق این امر باید ساختار دولتی را به سمت ساختار خصوصی ببریم؛ چراکه برا

 در ساختار هستیم. يریپذانعطافپایدار کارآفرینی نیازمند  توسعۀتحقق 

 يسازیخصوصت به سمت کحر

 ریپذانعطاف ياز به ساختارهاین

 تواندیمورزش  ۀو صاحبان ایده در حیط گذارانهیسرماایجاد فضاي مناسب براي جذب 

 باعث بهبود وضعیت کارآفرینی در کشور شود.

 گذارهیسرماجذب  يایجاد فضاي مناسب برا

 

شی کارآفرینی ورز توسعۀمتناسب براي  يهااستیس يریکارگبهیکی از راهکارهاي 

 ورزش باشد.  ۀدر جامع یازسنجین تواندیم

 شناسایی نیاز مخاطب

 

 جردر این حوزه من يگذارهیسرمان در ورزش به یت قوانیو شفاف یوجود شفافیت مال

 پایدار کارآفرینی خواهیم رسید. توسعۀو در نتیجه به  شودیم

 ورزش ةایجاد شفافیت مالی در حوز

 شفاف بودن قوانین ورزشی

یش بتأمین مالی منابع را  يهاروشمثالً در تأمین مالی که ببینیم ورزش را براساس 

 .جذب کنیم
 یمال نیتأم يهاروشاستفاده از 

ورزش براي عموم مردم و همچنین دولتمردان براي جذب و  يهاتیمزمشخص کردن 

 است. مؤثرکارآفرینی در حوزه ورزش  توسعۀ

 ورزش يهاتیمزردن کمشخص 

 

د پایدار کارآفرینی از منظر تفکر استراتژیک صورت پذیرد به ایجا توسعۀ کهیصورتدر

 .شودیم ورزش کشور منجر شرایط بهتر در

 ایجاد شرایط بهتر در کشور

 

 
با استفاده از روش مصاحبه  2ي جدول هاافتهبراساس ی

و  هادگاهیداز  شدهحاصلدر قالب مدل مذکور، اطالعات 

صورت معانی مورد هدف پژوهش نظرهاي کارشناسان به

مفهوم کاربردي،  110 هامصاحبهي شد. از این بندجمع

ي گردید که قسمتی از این آورجمعتحت عنوان کدهاي باز 

 جهت نمونه آورده شده است. هايکدگذار
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 در کدگذاري باز شدهییشناساي فرعی هامقولهیی از هانمونه. 3جدول

 ي فرعیهامقولهنمونه  نمونه کد مفهوم

 ازهاي نامحدودتوزیع منابع محدود در مقابل نی-

 ي آیندههانسلمسئولیت در برابر -

 پایداري نگاه با منابع متوازن توزیع

 نگر نسبت به مسائلنگاه کالن-

 و نیاز جامعه است گذارهیسرمامانند کاتالیزور بین  مدیر داراي باور استراتژیک-

 باور استراتژیک در مدیران

 فرد بودن گرانتیجه به آینده فکر نکنند شودیمگرا بودن افراد باعث نتیجه-

 صکوك استفاده از پتانسیل اوراق بهادار و-

 ي مالیگذارهیسرماي هاکیتکنو  هاروششناسایی -

 مالی نیتأمي هاروشبهتر شدن 

 ي کم استگذارهیسرماي در مندعالقهدر فضاي کشور با توجه به موانع -

 هانامهنییآو  هانامهوهیشدر  خألوجود -

ي حقوقی و قانونی براي هارساختیز

 گذارهیسرما

 خواهی بین مردمنهادینه شدن حس ورزش-

 نبود ورزش در سبد کاالي خانواده-

 ورزش فرهنگ يسازنهینهاد

 وجود تورم-

 افزایش نرخ ارز -

 خرد اقتصاد موجود وضعیت

 ایجاد بستر توسط دولت و نظام آموزشی-

 رت پروري براي حضور در مشاغلآموزش مفید افراد و مها-

 دانشگاه و صنعت بین ارتباط

 ورزش در اتحادیه ایجاد بر مبنی قانون اجراي نبود اتحادیه براي صنف ورزش-

 ویکرد کارآفرینیرزیرساخت با  استفاده از متخصصان براي ایجاد-

 متر از نیروهاي غیرمتخصص در ورزش مثل افراد نظامی و سیاسیکاستفاده -

 متخصصان انتخاب و يساالرستهیشا

 ي متابولیکیهايماریبعلت مرگ به-

 ي اسکلتی در اقشار مختلف جامعههايناهنجار-

 غیرواگیر يهايماریب از پیشگیري

 غیرمستقیم دولت از کارآفرینان ورزشیي مستقیم و هاتیحما-

 ي بدون بهره براي کارآفرینان ورزشیهاوام-

 وظایف دولت

 دانش در زمینه توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی خألوجود -

 دهدینمآموزش اکنون، کارآفرین تحویل جامعه -

 آموزشی فقر وجود

 سازمانیي بینهايهمکارتوسعۀ -

 ردمبسیج براي ورزش کردن م همکاري شهرداري و مساجد و-

 سازمانی يهايهمکار

 

 کدگذاري محوري

 انیم يهااست که روابط و نسبت يمحور يکدگذار

، ص 1394 ن،یکنند (استراوس و کربیها را باز ممقوله

 قیدق یبا بررس يمحور يذارکدگ ۀ). محقق در مرحل149

مقوالت  شان،یهاتفاوتها و و شباهت شدهییمقوالت شناسا

قرار  یشده هر مصاحبه شونده را تحت مقوالت اصلکشف

 تریمقوله کل کی ریکه تمام مقوالت مشابه در زيطورداد، به

 .دش يبنددسته
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 در کدگذاري محوري شدهییشناساي هامقولهي از انمونه. 4جدول 
 هامقوله هامؤلفه

 ي آیندههانسلمسئولیت در برابر 
 بودن براي منابع آیندگان دارامانت

  ستیزطیمحضربه وارد نکردن به 
 ارائۀ معیارهاي توسعۀ پایدار توسط مدیران ورزشی

 توزیع متوازن منابع با نگاه پایداري

 نهادینه کردن فرهنگ توسعۀ پایدار

 کارآفرینی در ورزش همگانی
 ورزش کارآفرینی در بخش آموزش

 کارآفرینی در خدمات و کاالهاي ورزشی

 ي مختلفهابخشکارآفرینی در 

 ایجاد نگاه واگرا
 ایجاد نگاه سیستماتیک

 ایجاد باور استراتژیک در مدیران
 مدت توسط مدیراني طوالنیهابرنامهتهیه 

 تفکر راهبردي 

 گرا بودن فردنتیجه
 نداشتن باور استراتژیک و روحیۀ کارآفرینی

 يریپذسکیرتحمل 
 ي فرديهامهارتسعی در افزایش 

 ي شخصیتی افرادهایژگیو

 ي مالیگذارهیسرماي هاکیتکنو  هاروششناخت 
 ي پولی و مالیهااستیس باایجاد تناسب 

 مالی نیتأمي هاروشبهتر شدن 
 جذب درآمدهاي مردمی

 جذب منابع مالی

 گذارانهیسرماي حقوقی و قانونی براي هارساختیزایجاد 
 زشي معنوي در ورهاییداراي قانونی در حوزة خدمات و هاتیحماایجاد 

 شناسایی دالالن ورزشی و برخورد با آنها
 ایجاد سازوکارهاي تنبیه و توبیخ براي مدیران ورزشی 

 یهاي حقوقی و قانونزیرساخت
 

 ي فرهنگ ورزش سازنهینهاد
 ایجاد انگیزه

 ي از فواید ورزشسازآگاه

 تقاضاسازي براي ورزش 

 اعتبارات دولتی
 يگذارهیسرماریسک 

 وضعیت موجود اقتصاد خرد

 شرایط اقتصادي

 اعیبین وزارت علوم و وزارت کار و رفاه اجتم مندنظامایجاد ساختار 
 ارتباط بین صنعت و دانشگاه
 ي تربیت بدنیهاتیفعالایجاد کد شغلی براي تمامی 

 هادهیابراي جذب  مؤسساتایجاد 
 دانش بنیان مؤسساتاهمیت دادن به 

 اشتغال جوانان

 قانون اساسی مبنی بر ورزش رایگان، آسان و در دسترس 3اجراي اصل 
 اجراي قانون مبنی بر ایجاد اتحادیه در ورزش

 اجراي قانون

 ي متخصص در ورزش و کارآفرینیهاگروهایجاد 
 ي و انتخاب متخصصانساالرستهیشا

 در کارآفرینیي تخصصی هامیت

 دولتی بودن ورزش
 ي در بخش خصوصیریپذرقابت

 يسازیخصوص
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 در کدگذاري محوري شدهییشناساي هامقولهي از انمونه. 4ادامۀ جدول 
 هامقوله هامؤلفه

 سودآوري
 رونق اقتصادي

 پیامدهاي اقتصادي

 ي غیرواگیرهايماریبپیشگیري از 
 ي اجتماعیهابزهکم شدن 

 عمر افرادافزایش طول 

 سالمتی و نشاط مردم

 سازمانییی بینافزاهم
 ي سازمانیهايهمکار

 همکاري بین دستگاهی

 وظایف دولت
 مسائل امنیتی

 يگذاراستیس
 ثبات در نظام داخلی

 عوامل سیاسی

 وجود فقر آموزشی
 پروري براي کارآفرینیمهارت

 ي براي آموزشبسترساز
 ي آموزشهاسرفصلنیاز به 

 آموزش

 

منظور پس از انجام کدگذاري باز، به 3در جدول 

بندي تشخیص وجود موارد مشابه و تفاوت در فهرست

، فرایند کدگذاري محوري هامصاحبهمطالب استخراجی از 

استفاده شد و با ادغام برخی از مفاهیم و کدهاي مرحلۀ 

 قبل، کدهاي محوري انتخاب شدند.

مکس کیودا نحوة  افزارنرمبا استفاده از  1در نقشۀ 

 ارتباط بین کدها نشان داده شده است.

 

 
 هادادهتحلیل وپیوند طبقات حاصل از تجزیه ۀنقش .1 ۀنقش
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 کدگذاري انتخابی

در مرحلۀ آخر کدگذاري، کدهاي محوري در مرحلۀ 

بودن، جامع و کاربردي  نگریکلقبل از حیث یکپارچگی و 

بودن، هر مفهوم، از لحاظ معنایی و ارتباط محتوایی با 

صورت انتخابی استخراج شد تا یکدیگر ادغام و سپس به

ی کدگذاري به پایان برسد. در پایان این بخشسهفرایند 

 امع زیر ترسیم شد.مرحله مدل ج

 

 

 
 استراتژیک تفکر منظر از ایران ورزشی کارآفرینی پایدار توسعۀ پارادایمی . مدل1 شکل

 

ها و فرایندهاي که برآمده از مصاحبه 1در شکل 

کدگذاري است، موجبات علی که دلیلی بر وقوع 

ی پیشامدهاي مدنظر است، با دو مقولۀ مؤثر بر پدیدة اصل

 است. این قسمت از مدل با چهار عامل مؤثر و همچنین دو

شوند. در نهایت در گر به راهبردها منتج میعامل مداخله

 شود. راهبردها به پیامدها ختم میقسمت نهایی مدل 

 يریگجهینتبحث و 

 فرینیرآکا به خاصی توجه مختلف يهارکشودر  وزهمرا

 بستر دیجاو ا فرینیرآکا تقویتو  شودیم نفرینارآکاو 

 هارکشو ديقتصاا پیشرفت اربزآن از ا توسعۀ ايبر مناسب

و  توسعه. شودیم دهشمر توسعه لحادر  يهارکشو هیژوبه

 ساسیا يهارهکااز را  نفرینارآکا يهاتیموفق شگستر
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 با حاضر ). پژوهش23ست (ا ارپاید توسعۀ به نسیدر ايبر

مدل توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از  تدوین هدف

 پژوهش این در .است رسیده انجام منظر تفکر استراتژیک به

توسعۀ پایدار  جزییات آن در شود و ارائه مدلی تا شد تالش

 براساس کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک

 است بیان قابل آنچه .شود گذارده نمایش به بنیادداده نظریۀ

 بنیادداده نظریۀ از که است تحقیق این در کاربرد مورد روش

 ارائۀ قسمت در و مطالعات پایان از پس .است شده استفاده

 و معلولی و علی روابط که شد ترسیم آیتم پنج مدل،

 بیان آنچه اینک .است درك قابل یکدیگر بر آنها تأثیرات

 پیشنهادي مدل براساس و محقق هايیافته پایۀ بر شودمی

  .است

 مقولۀ که است عواملی از دسته علی، آن موجبات

در این تحقیق از  .دهدمی قرار تأثیر تحت را مرکزي

عوامل علی عنوان یکی از هاي قانونی و حقوقی بهزیرساخت

 بندياولویت در )1397برده شد که دلفانی و همکاران ( نام

 دیدگاه از خصوصی بخش در کارآفرینی بر تأثیرگذار موانع

 مقررات و قوانین وجود که دهدمی نشان التحصیالنفارغ

شفاف  اي، وبیمه قوانین برخی اداري، وجود وپاگیردست

 واحدهاي توسعۀ و ایجاد در مانعی قانونی مقررات نبودن

عنوان  که است خصوصی بخش کوچک هايبنگاه و تولیدي

 تسهیالت و خدمات ارائۀ و و مقررات قوانین مورد در کندمی

 .)6صورت پذیرد ( سازيشفاف و بازنگري کارآفرینان به

شود یکی از این قوانین که حقوق مالکیت پیشنهاد می

مالکیت خوبی تدوین و اجرا شود؛ حقوق معنوي است، به

ها و اختراعات که شامل ثبت اختراع، معنوي براي نوآوري

شده است؛ این کار هاي ثبتعالئم تجاري و طرح

هاي دهندة حمایت از کارآفرین است. اگر زیرساختنشان

هاي متفاوت در کشور ایجاد شود، قانونی و حقوقی در زمینه

گذاري در کشور خواهد گذار رغبت براي سرمایهسرمایه

خروجی، شرایط اقتصادي از دیگر  مدل به استناد اشت. باد

 هايگذاريسیاست .است مرکزي مقولۀ بر مؤثر عوامل

 اوراق پتانسیل از استفاده مانند مالی تأمین هايروش دولت،

 آنها تخصیص هاياولویت و دولتی اعتبارات صکوك، و بهادار

 دارد ورزشی هايفعالیت کیفیت و سطح بر انکارناپذیري اثر

 عواملی طرفی از. کندمی متأثر را خانوارها اقتصاد حتی و

 تأثیر ملی پول ارزش افت ارز، نرخ افزایش رکود، چون

 خواهد کارآفرینی همچنین و ورزش تقاضا میزان بر مستقیم

ثباتی در اقتصاد ترین این مسائل بییکی از مهم. گذاشت

ات است؛ فقدان پول و توزیع سرمایه از توسعۀ مؤسس

 ).11کند (ورزشی، تفریحی کوچک جلوگیري می

هاي نهادینه کردن فرهنگ توسعۀ پایدار یکی از مقوله

 برخالف انسان اینکه به نظر مرکزي برآمده از مدل است.

 با است، اندیشه و اهل پذیرتربیت صنعت و ماشین

 ست،ا اخالق همانا که وي فرامادي بعد در گذاريسرمایه

 با و کرد راهنمایی دلخواه و سوي سمت به را او توانمی

 عام طوربه را جامعه رونق اخالقی هايارزش ساختن درونی

زي مقولۀ مرک ).10باشیم ( شاهد خاص طوربه را فرهنگ و

ه افزایش رو ب دیگر این مدل ایجاد تقاضا براي ورزش است،

رشد توجه مردم به ورزش، عالقه و توجه به تماشاگران 

یافته است و کنندگان افزایش عنوان مصرفورزش به

مند به جذب حداکثر ممکن هاي ورزشی عالقهسازمان

اگر ). 4مشتریان براي خرید محصوالت و خدمات هستند (

، ، تقاضایی وجود نداشته باشدشودبراي چیزي که عرضه می

ا بسیار ادامه نخواهد یافت. بنابراین وجود تقاض وکارکسب

راي ایجاد تقاضا، ب د.کرتوان ایجاد ا را میحیاتی است و تقاض

د باید مخاطبان از عرضۀ کاال و خدمات آگاهی داشته باشن

 بر این، نیاز از محصول یا خدمت در آنها احساسو عالوه

 شود.

که تفکر راهبردي در مدیران،  داردمی بیان عوامل مؤثر

دستگاهی و عوامل سیاسی جذب منابع مالی، همکاري بین

دلفانی و  .کنندمی ایفا را ايویژه نقش راهبردها بر ثیرتأ با
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 هايرده مدیران کرد پیشنهاد )1397همکاران (

 و مالی پشتیبانی و حمایت کارآفرینان از گذارسیاست

 مدیریت و ریزيبرنامه دولت همچنین و کنند ايمشاوره

 حدود و باشد داشته اقتصادي تحوالت با متناسب اقتصادي

 .شود مشخص خصوصی و دولتی هايفعالیت حجم و

ویژگی شخصیتی افراد و آموزش از عوامل  همچنین

علت نقش حیاتی اهبردها هستند. بهگر در اجراي رمداخله

هاي بسیاري شده کارآفرینی، براي بهبود و ارتقاي آن تالش

هاي آموزش کارآفرینی ترین آنها ارائۀ برنامهکه از جمله مهم

و مؤسسات آموزشی در کشورهاي مختلف ها در دانشگاه

نظران معتقدند که از جهان است. بسیاري از صاحب

کنندة سطح کارآفرینی در هر ترین عوامل تعیینعمده

). در همین زمینه 36کشوري، آموزش کارآفرینی است (

براي ایجاد  2018) در سال 28بیبرهوفر و همکاران (

ؤسسات ی در مهاي تحصیلکارآفرینی پایدار به برنامه

اند که باید دانش آموزش عالی اشاره و تأکید کرده

تر هاي جهانی عمیقها و دیدگاهدانشجویان را در برابر ارزش

نها کرد و سطوح باالتري از مهارت را براي تقویت عملکرد آ

 کار برد.به

است؟  بحث قابل انتها در راهبردهایی چه واقعبه اما

توسعۀ پایدار  کارشناسانه، نظرهاي براساس و مؤکدآ

 این در که است ايویژه هايپارادایم کارآفرینی نیازمند

 تعامالت و شودمی اشاره آن به راهبرد عنوان تحت پژوهش

 بیرون اصلی مقولۀ یا پدیده از که گیردمی لقب ايویژه

بر این اجراي قانون یکی از این راهبردهاست؛ عالوه .آیدمی

قانون اساسی مبنی بر ورزش رایگان  3 اصل 3اگر دولت بند 

براي همه در تمامی سطوح را اجرا کند، ورزش در سبد 

گیرد. آنگاه تقاضا براي کاالها و کاالي خانوار قرار می

نیز افزایش پیدا خواهد کرد و حرکت به  خدمات ورزشی

شود. اجراي قانون اساسی مبنی سمت کارآفرینی تسریع می

هاي و در دسترس عموم، تشکیل تیمبر ورزش رایگان، آسان 

 راهبردهایی سازيمتخصص در حوزة کارآفرینی و خصوصی

سازي توسعۀ پایدار کارآفرینی از پیاده راهگشاي که است

حل کاهش سازي راهخصوصی .است منظر تفکر استراتژیک

ها و استفاده بار مالی، افزایش کارایی، گسترش فعالیت

 موجود است. کارامد از امکانات و منابع 

 به رو ايکنندهنگران طوربه بیکاري پدیدة منفی آثار

 معیشت بعد در چه عملکردي چنین استمرار. است افزایش

 به جامعه، اجتماعی حیات بعد در چه و بیکار شخص فردي

. بیکاري از انجامید خواهد آنها ارکان و اعتبار تخریب

ا به معضالتی است که توازن و تعادل جامعه ر ترینبزرگ

هاي هاي متعدد در عرصهایجاد بحران سببریزد و هم می

ر بیکاري د. شوداجتماعی، اقتصادي، روانی و سیاسی می

 اجتماعی است هايناهنجاري وواقع عامل اصلی معضالت 

و حل آن بسیاري از مشکالت اجتماعی، روانی، اقتصادي 

علت افزایش  ترینمهمبیکاري . کندمیجامعه را برطرف 

هاي اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاري با بزهکاري

. هاست که ثابت شده استافزایش بزهکار در جامعه مدت

در واقع بحران بیکاري، تهدیدي براي کل جامعه است، 

التحصیالن دانشگاهی پیامدهاي ویژه بیکاري فارغبه

ماعی، اقتصادي، و سیاسی ناپذیري در ابعاد اجتجبران

ه بخواهد داشت؛ بنابراین موضوع اشتغال و دستیابی افراد 

). 5ترین نیازهاي هر جامعه است (شغل موردنظر از اساسی

 بنیاد،داده مدل از برآمده راهبردهاي اجراي در نتیجه با

 باربه اجتماعی و اقتصادي حیطۀ در ايویژه پیامدهاي

 سیر قاطع طوربه که اشتغال رخمثال، ن براي .نشست خواهد

 را و پایدار مؤثر اشتغال و داشت خواهد دنبالبه صعودي

 بردهاراه صحیح اجراي با و کالن نگاه در .بخشدمی بهبود

مدون، تأثیرات مثبت  و شدهریزيبرنامه شکل به اقدامات و

 سالمتی و نشاط مردم مشهود خواهد بود. بر

شود که نیاز جامعۀ ورزش در پایان به این نکته اشاره می

کند و بازار کار به منابع انسانی کارامد و کارآفرین ایجاب می
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هاي بزرگ که در کشور در جهت تربیت و آموزش افراد، گام

و مثبتی برداشته شود. براي رسیدن به چنین اهدافی در 

ازار کار، تربیت و آموزش نیروي انسانی و تزریق آن به ب

هاي ورزشی بخش تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و سازمان

ریزي صورت پذیرد که هماهنگی اي برنامهگونهباید به

شود با نیازهاي منسجم و مناسب بین آنچه آموخته می

وجود آید و تأکید نظام آموزشی جامعۀ ورزش و فراگیران به

اي به فهعالی به انتقال صرف اطالعات و منابع تخصصی حر

ها براي فرد دانشجویان بدون درنظر گرفتن سایر قابلیت

کارآفرین که براي نیل به موفقیت در بیرون از دانشگاه به 

 رسد.نظر نمیآن نیازمندند، معقول و منطقی به
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model of sustainable development of sport 

entrepreneurship in Iran from the viewpoint of strategic thinking using a systematic 

design of grounded theory. The participants in this study were experts and specialists in 

the fields of sport management and entrepreneurship. The sampling method was 

theoretical; sampling continued until theoretical saturation; and theoretical saturation 

reached after 17 interviews. In-depth and exploratory interviews were used in this study. 

The validity of the findings was determined by member matching methods, peer review, 

and pilot interviews. Interviews were conducted in Quality Data Analysis Software: 

MAXQDA. The open, axial and selective coding process identified six dimensions of 

the paradigm model including causal causality, central categories, strategies, 

influencing factors, intervening factors and outcomes. In general, the government must 

move towards privatization, pave the way for the private sector and play a supporting 

role itself in addition to creating rules to facilitate the presence of governmental 

entrepreneurs in order to achieve the sustainable development of sport entrepreneurship. 

Also, graduates should be attracted to entrepreneurship and self-employment by 

changes in educational processes. 
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