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 چکیده

تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و  ایهدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه :هدف

 کارهای ورزشی بود.

ها از طریق تئوری( بوده و گردآوری داده ددق حاضر از نوع کیفی )به روش گرانروش تحقی :شناسیروش

علمی  اعضای هیاتهای تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بررسی پیشینه ومصاحبه 

ص کارآفرینی و مدیریت کسب )با تخص ورزشیعلوم و بدنیتربیت هایکارآفرینی و دانشکده مدیریت هایدانشکده

 منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت های دولتی سراسر کشور، اعضا و مدرسین ویژه ودانشگاهو کار( 

صورت  نمونه تحقیق بهکه ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور بودند  اسالمی جوانان جمهوری و ورزش

فرینی استراتژیک در کسب و ای تاثیرگذار بر استقرار کارآمصاحبه، عوامل زمینه 26و پس از انجام نظری تعیین 

ز سه مرحله کدگذاری باز، ها با استفاده اتحلیل دادهگردید. الزم به ذکر است که ورزشی شناسایی کارهای 

 انتخابی انجام گردید. محوری و 

تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و  ایبر اساس نتایج حاصل از پژوهش، عوامل زمینه :هایافته

حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نظام آموزشی، های کارهای ورزشی در شش مولفه تحت عناوین سیاست

 های تجاری و عوامل حاکمیتی شناسایی و استخراج گردید.عوامل فرهنگی، سیاست

ای با هدف کارهای مرتبط با ورزش، فراهم نمودن شرایط زمینه به منظور رونق کسب و :گیرینتیجهبحث و 

باشد. در گردد، ضروری میهای رقابتی در کسب و کارها میمزیت ایجادسبب که نهایتا  هاکمک به باروری نوآوری

توانند با اجرای نقش حیاتی خود در رویکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی به عنوان ها میهمین راستا دولت

کننده عمل نموده و شرایط محیطی را برای صاحبان کسب و کارها جهت استقرار کارآفرینی یک تسهیل

 .ماده نماینداستراتژیک آ
 .کارآفرینی استراتژیک، کسب و کارهای ورزشی، گراندد تئوری :های کلیدیواژه
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 قدمهم

شرایط اقتصادی دنیای امروز با گذشته بسیار 

متفاوت شده است. شاخص های ملموس دارایی 

که دیروز در تعیین جایگاه یک بنگاه اقتصادی 

نقش تعیین کننده ای داشتند، جای خود را به 

نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و دارایی 

(. در 6360 های ناملموس داده اند)روزی طلب،

 نوین های نظریه همین راستا و بر اساس

 پایه ها نوآوری خلق و ها ایده تغییر اقتصادی،

 و شوند می محسوب توسعه اقتصادی اصلی

 به جامعه رساندن برای ابزار بارزترین کارآفرینی

(. 2566، 6است)اسریمای و همکاران مقصود این

 از ریبردا بهره و ارزیابی ایجاد، فرایند کارآفرینی

 آتی های کاالها و خدمت تولید منظور به فرصت

 به فرایند (. این2555، 2ونکارمن است)شین و

 و به اقتصادی توسعه برای سازوکاری مثابه

 رصد در اثرگذار های شاخص از یکی عنوان

 از جامعه، گستره وسیعی هر مطلوب چشم انداز

 اعم اقتصادی، توسعه فرایند فعال کنشگران تمام

کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه  فمصر از

گیرد)عربیون  می بر در را برنامه ریزان و گذاران

 با ها (. به همین منظور دولت6336و همکاران، 

 عنوان به کارآفرینی، آن را بر افزون روز تمرکز

 جمله از خود فراروی مسایل حل ابزاری برای

 نیروی سازی یکپارچه تولید اشتغال، ضرورت

 و وری بهره در بهبود اجتماعی، انسجام کار،

 دستگاه وارد ثروت، ایجاد و رقابت گری، نوآوری

کرده اند)دانایی فرد،  خود گذاری مشی خط

6333). 

                                                  
1. Szirmai, Naudé & Goedhuys 

2. Shane & Venkataraman 

و  3در این میان از دیدگاه شپرد     

(، نیمی از کارآفرینان در مسیر 2556همکاران)

تالش های خود به منظور سازماندهی و یا اداره 

با شکست رو به رو می  یک کسب و کار جدید

( و کارآفرینان 2556شوند)شپرد و همکاران، 

 سال ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در

 راستای در فراوان های تالش رغم به اخیر، های

 پایداری در این و مناسب رشد کارآفرینی، توسعه

نشده است)قمبرعلی و  مشاهده کشور در زمینه

 از بسیاری نه(. متاسفا6363همکاران، 

 دگرگونی همچون موانعی با ایران در کارآفرینان

 های سیاست دولت، بکارگیری های سیاست

 کارفرمایان دولتی، و مدیران ثباتی بی ای، سلیقه

 نبود غیرحمایتی، و نامناسب قوانین وجود

 (،6360محیطی)قنبری و همکاران،  اطمینان

 حمایت تجاری، نبود های زیرساخت عدم وجود

 کارآفرینی، از فرهنگی و اجتماعی ارهایهنج

و  بانکی های باالی وام بهره بازار، نامناسب بودن

 محیط که هستند رو مسائلی از این دست رو به

 قرار ها آن روی پیش را وکار کسب نامساعد

داده است. هر چند مقوله های دیگری مانند 

محیط بازار و وضعیت رقبا )محیط بیرونی(، امور 

سرمایه گذاری های مالی، مسائل و مرتبط با 

مشکالت مدیریتی و نوع محصول و یا خدمت در 

حال ارائه )محیط درونی( را نیز می توان به 

لیست موانع پیش روی کارآفرینان در کشور 

(. 6365اضافه نمود)محمدی الیاسی و نوتاش، 

در هر حوزه و یا  -در هر حال کارآفرینان 

و ماندگاری در  به منظور توفیق، رشد  -صنعتی

محیط پر تالطم امروزی نیازمند خلق ارزش و 

                                                  
3. Shepherd, Covin & Kuratko 



     07   71 یاپیپ ،4 ماره، ش7930 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد             ..  رضوی سیدمحمدحسین دالرستاقی،عظیمی عادله 

(. 2556، 6ایجاد ثروت هستند)هیت و همکاران

 نوپا کارهای و کسب در این زمینه صاحبان

 می عمل موفق فرصت ها شناسایی در عموما

 رقابتی متناسب های مزیت توسعه در اما کنند،

 دارند و در کمتری موفقیت ها فرصت آن با

 تثبیت در اغلب باثبات کارهای و کسبمقابل 

 ولی هستند، موفق نسبتا های رقابتی مزیت

 جدید فرصت های تشخیص در کمتری موفقیت

 به همین منظور تمامی کسب و کارها با دارند.

 تاثیر برای محدود های بودن فرصت دارا

با  و خالقانه بایست می بازار، ساختار بر گذاشتن

شوند)ابراهیم پور و  زاربا وارد استراتژیک دیدگاه

(. در همین راستا و به منظور 6366همکاران، 

خلق ارزش و ثروت آفرینی پایدار، تنها تکیه بر 

فعالیت های مرتبط با کارآفرینی و یا مباحث 

استراتژیک کارساز نمی باشد، زیرا اعمال فعالیت 

های محدود به یک حوزه موجب می گردد، 

ش ها و مزیت های کارآفرین تنها بتواند از ارز

مرتبط با همان حوزه بهره مند شود که اینگونه 

عملکردها تنها ثروت آفرینی کوتاه مدت را در 

(. از 2552، 2پی خواهد داشت)کچن و همکاران

این رو هر دو رفتار جست و جوی فرصت و 

جست و جوی مزیت از جمله رفتارهای الزم 

برای تولید ثروت هستند و هیچکدام به تنهایی 

کافی نیستند. بنابراین ادغام دانش مربوط به 

کارآفرینی و مدیریت استراتژیک که تحت عنوان 

از آن یاد می شود، برای  "کارآفرینی استراتژیک"

رسیدن به پیشرفت در زمینه درک نحوه خلق 

ارزش و ایجاد ثروت و نهایتا بقا در بازار کار 

ونکارمن،  بسیار حائز اهمیت می باشد)شین و

2555).  

                                                  
1. Hitt, Ireland  & Camp 

2. Ketchen, Ireland & Snow 

 در به تازگی موضوع کارآفرینی استراتژیک     

و کسب وکارهای تجاری مطرح  علمی محافل

 مرحله در هنوز آنکه دلیل به شده است و

 عمیق تری درک باید قرار دارد خود ابتدایی

پیرامون آن ایجاد شود و رشد و توسعه یابد)کروز 

(، به همین منظور تحقیقات 2566، 3و همکاران

ن زمینه در دسترس می باشد که از اندکی در ای

 (2560) 1آن جمله می توان به تحقیق دوگان

اشاره کرد که به این نتیجه دست یافت که 

 یها تیفعال قیطر از کیاستراتژ ینیکارآفر

ش یافزابه  کیاستراتژ دگاهیدانه با نیکارآفر

 داریپا یرقابت تیمز توسعه عملکرد شرکت و

نی استراتژیک کمک می کند. بنابراین کارآفری

یک ضرورت برای کسب وکارها به منظور خلق 

حداکثر ثروت به شمار می آید. همچنین هیت و 

( در 2566( و کروز و همکاران )2566)0همکاران

پژوهش های جداگانه به عوامل محیطی و زمینه 

( و ایرلند و 2566)1ای و کیگیدو و پتریدو

( در تحقیقات مجزا به فرهنگ 2553)2همکاران

( به نقش 2556)3رآفرینانه و ایرلند و همکارانکا

اثرگذار سیاست های دولت در استقرار 

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارها اشاره 

 نمودند. 

بنابراین با توجه به اینکه عوامل محیطی )زمینه 

ای( یکی از شاخص های مهم در استقرار 

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارها به شمار 

، دولت ها سه نوع سیاست نسبت به آن می رود

در پیش گرفته اند. با ارائه پشتیبانی مالی و ساده 

                                                  
3. Kraus, Kauranen & Reschke 

4. Dogan 

5. Hitt, Ireland, Sirmon & Trahms 

6. Kyrgidou & Petridou 

7. Ireland, Hitt & Sirmon 

8. Ireland, Hitt, Camp & Sexton 
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سازی قواعد بوروکراتیک، نقش تنظیمی خود را 

در کارآفرینی بهبود داده اند)انصاری و همکاران، 

(. زیرا قوانین و مقررات دست و پا گیر 6366

ممکن است فعالیت های کارآفرینانه را محدود 

و عدم اطمینان و بی ثباتی در سیاست سازد 

های دولت، عالقه کارآفرینان به تدوین استراتژی 

های رشد بلند مدت را کاهش دهد)سپهردوست 

(. در همین زمینه یعقوبی و 6360و همکاران، 

(، سیاست گذاری های نامناسب 6365همکاران)

دولت در بخش اقتصادی و تجاری و کمبود 

همترین موانع توسعه حمایت های دولتی را از م

کارآفرینی بر شمردند. دولت ها همچنین از 

طریق ارائه برنامه هایی به منظور اشاعه دانش و 

مهارت های الزم برای کارآفرینان جهت راه 

اندازی و مدیریت یک کسب و کار، محیط 

شناختی کارآفرینی را تقویت نموده اند)انصاری و 

راجعه به (. در همین زمینه با م6366همکاران، 

اطالعات موجود در خصوص برنامه ها و طرح 

های درسی دانشگاهی در کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه، اهمیت نظام آموزشی در 

توسعه مهارت های کارآفرینی و تربیت 

کارآفرینان بیشتر مشخص می شود)پیکری فر و 

(. هر چند از دیدگاه گالوی و 6366مه نگار، 

پویا نبودن دوره های (، 2550)6همکاران

آموزشی بر پایه نیاز بازار کار و از دیدگاه دباکر و 

(، نبود ارتباط مناسب میان صنعت 2550)2گلرز

و دانشگاه همچنان از عمده ترین موانع آموزشی 

در زمینه بسط، توسعه و ایجاد روحیه کارآفرینی 

در مراکز آموزش عالی به شمار می روند. نهایتا 

سیاست، دولت ها از طریق  به عنوان سومین

فعالیت های الزم، برداشت جامعه نسبت به 

                                                  
1. Galloway, Anderson, Brown & Wilson 

2. Debackere & Veugelers 

کارآفرینی را در قالب محیط هنجاری بهبود 

(. 6366بخشیده اند)انصاری و همکاران، 

کارشناسان اقتصادی مدعی اند که نهادهای 

هنجاری دشوارترین بخش محیط کارآفرینی 

هستند که باید تغییر کنند. در همین راستا 

کارآفرینی نقش برجسته ای در ارتقای  فرهنگ

آن ایفا می نماید و مهم تر آنکه دولت به معنای 

واقعی در این زمینه نقش تسهیلگری بر عهده 

(. در ایران به دلیل وجود 2555، 3دارد)ردنیک

موانع متعدد، روح کارآفرینی چندان در میان 

افراد جامعه زنده نیست، زیرا شواهد نشان داده 

ه اندازی و مدیریت کسب وکارهای است که را

کارآفرینانه در ایران با مشکالت قانونی و حقوقی 

فراوانی مواجه است)دانایی فرد و همکاران، 

6331.)  

در این میان ورزش به عنوان یک صنعت رو     

به توسعه، فرصت های کارآفرینی فراوانی را در 

( 2556، 1دل خود جای داده است)کلت و راسل

ی گسترده اقتصادی در صنعت ورزش، و جنبه ها

امکان کارآفرینی را در این بخش فراهم نموده 

(. این در 6366است)مندعلی زاده و همکاران، 

ورزشی  و کارهای کسب حالی است که ایجاد

 ورزشی و کارهای توسعه کسب و رشد جدید،

نوآوری در عرضه انواع خدمات ورزشی،  موجود،

در  ورزشی، نوآوریفنون و فرایندهای  در نوآوری

در  ورزشی، نوآوری تجهیزات و تولید لوازم

ورزشی و . . .  را می توان در  امور سازماندهی

حوزه فعالیت ها و فرصت های کارآفرینانه 

ورزشی تعریف نمود)هنری و مندعلی زاده، 

6362.)

                                                  
3. Rudnick 

4. Kellet & Russel 
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باید در نظر داشت که کارآفرینی در ورزش 

 یکسب و کارها تجاری عملکرد موجب ارتقای

 از را این صنعت می گردد و توانایی ورزشی

می  ارتقا های کارآفرینانه توسعه فعالیت طریق

(. در همین 2565، 6بخشد)ریویه و همکاران

راستا و در شرایط پر تغییر کسب و کار جهانی، 

همواره کشف فرصت ها و ایجاد نوآوری و مزیت 

رقابتی متناسب با فرصت های موجود بر کانون 

های ورزشی نیز اثرگذار بوده است. کسب و کار

همچنان که رقابت جهانی در این حوزه افزایش 

می یابد، کارآفرینان ورزشی نیز می بایست 

تالش خود را به منظور کشف فرصت ها و 

حصول مزایای رقابتی بیشتر بکار گیرند)ولکات و 

(. در این میان به منظور ایجاد 2552، 2لیپیتز

د مدت از طریق بهره مزیت های رقابتی در بلن

برداری از فرصت های نوآورانه در کسب و 

کارهای ورزشی و نهایتا خلق ارزش و ثروت 

همانند کسب و کارهای  -آفرینی پایدار 

توجه به عواملی  -کارآفرینانه در سایر صنایع

 و قوانین محیطی )زمینه ای( همچون تدوین

 سازی قوانین و مراحل ساده مقررات حمایتی،

خلق و  فرایند موانع و تسهیل )کاهشاداری 

 و مالی کار(، حمایت های و کسب یک رشد

آموزش به  از طریق کارآفرینی ارتقاء وام، اعطای

و  رسانی اطالع صورت یکپارچه و منسجم،

مشاوره ای در زمینه برنامه  پشتیبانی و خدمات

الزم،  زیرساخت های ایجاد های کسب و کار،

 پژوهش های سازی تجاری فرآیند از پشتیبانی

رشد، نوآوری، پارک  دانشگاهی، توسعه مراکز

های علم و فناوری و شرکت های شتابدهنده، 

منابع، ارتقای فرهنگ  به دسترسی بهبود

                                                  
1. Ruvio, Rosenblatt & Lazarowiz 

2. Wolcott & Lippitz 

، 3و استیونسون کارآفرینی و نوآوری)الندستروم

 کپی طرح ها، اختراعات، حقوق (، حفظ2556

 مالکیت به مربوط تجاری)قوانین عالئم و رایت

 دوره برگزاری به نوی(، تشویق دانشگاه هامع

 کارهای و کسب مدیریت های آموزش نحوه

کارورزی  های دوره ایجاد رشد، حال در و جدید

، 1بانکداری مناسب)ناپیر نظام و کارآموزی، ایجاد

 بازارهای ایجاد و مالی ساختار (، اصالح2551

 کسب و کارهای بخش خاص و تقویت سرمایه

وسعه کارآفرینی)نیلی، ت منظور به خصوصی

 و گمرکی تجاری، (، تدوین قوانین مناسب6333

 آموزشی های برنامه میان تناسب مالیاتی، ایجاد

 و کار بازار نیازهای با تحصیلی های رشته

واردات،  و صادرات مناسب قوانین جامعه، تدوین

 مناسب قوانین سنتی، تدوین قوانین در بازنگری

 متعدد تغییر از ریرقابتی، جلوگی و تکنولوژیک

 و ظرفیت دانش منابع مقررات، تامین و قوانین

مناسب،  تکنولوژی  به دسترسی برای سازی

برای  مناسب تسهیالت و الزم امکانات تهیه

شرکت  برای اعتبار تضمین کسب و کارها، برنامه

 ها و اکوسیستم شبکه نوپا و توسعه های

کارآفرینی حایز اهمیت می باشند)داوری و 

 (. 6330یی، رضا

با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید، یکی از 

راهکارهایی که موجب می شود تا کارآفرینان 

همانند  –حوزه کسب و کارهای ورزشی 

همچنان در   -کارآفرینان در سایر کسب و کارها

عرصه رقابت باقی بمانند و عملکرد خود را از 

طریق خلق ارزش و ایجاد ثروت پایدار به 

طلوب برسانند، بکارگیری عملی سطحی م

مفهومی نوظهور تحت عنوان کارآفرینی 

                                                  
3. Lundstrom & Stevenson 

4. Napier 
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استراتژیک می باشد. از اینرو محقق در پژوهش 

پیش روی تالش داشت تا به شناسایی عوامل 

تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی  زمینه ای

استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی پرداخته 

شاخص و از طریق اکتشاف، استخراج و تحلیل 

ها و ابعاد مرتبط با موضوع بتواند از یک سو 

موجبات بهره مندی دولتمردان از نتایج حاصل 

در راستای اصالح محیط کسب وکار را فراهم 

نموده که این امر به نوبه خود منجر به موفقیت 

و تداوم کسب و کارهای کارآفرینانه ورزشی 

خواهد شد و از سوی دیگر نتایج حاصل از 

ر بتواند به توسعه مفهوم کارآفرینی پژوهش حاض

استراتژیک به عنوان یک مفهوم جدید و مستقل 

 .کمک قابل مالحظه ای نماید

 

 شناسی پژوهشروش
رویکرد کلی پژوهش حاضرر از نروع کیفری مری     

باشد که با استفاده از یکی از راهبردهای اجررای  

پژوهش کیفی )روش گراندد تئوری( انجام شرده  

روش گرانرردد تئرروری از اسررت. جهررت اجرررای  

مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظرور گرردآوری   

داده ها استفاده شد. روند کار به گونه ای بود که 

بعد از مطالعه و بررسی های فراوان و بهره مندی 

از نظر مشاوران، سروال هرای مصراحبه نهرایی و     

مصاحبه ها آغاز گردید و تا حرد اشرباع داده هرا    

به شوندگان اجازه داده مری  ادامه یافت. به مصاح

شد تا درباره جزییات مربوط به موضوع اصلی بره  

اندازه شناخت و تجربه های خود نظر دهند. الزم 

بره   توجره  برا  مصاحبه به ذکر است که مدت هر

برین   شرکت کننردگان  دهی پاسخ تمایل میزان

 متغیر بود. دقیقه 65تا  35

شرامل اعضرای    جامعره آمراری   پژوهش، این در

کرارآفرینی   مردیریت  های علمی دانشکده هیات

دانشگاه های دولتی سراسر کشور، اعضای هیات 

 ورزشی علوم و بدنی تربیت های علمی دانشکده

کشرور برا تخصرص     سراسرر  دولتی های دانشگاه

کررارآفرینی و مرردیریت کسررب و کررار، اعضررا و   

مدرسررین ویررژه و منتخررب کررارگروه اشررتغال و  

 ن جمهروری جوانرا  و ورزش کرارآفرینی وزارت 

ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور  اسالمی

بودند که برای انتخراب نمونره پرژوهش از روش    

 گیری گلوله برفی اسرتفاده گردیرد. حجرم   نمونه

 گردیرد،  مشرخص  فرایند تحقیق حین در نمونه

 اطالعات شدن اشباع های کیفیپژوهش در زیرا

 مطالعره مری باشرد،    مرورد  افراد تعداد از مهمتر

 را اطالعرات  آوری جمرع  محقق که معنی ینبد

 از کره  اطالعراتی  کره  دهرد  ادامره  تا زمانی باید

 تکرراری  کنرد، می کنندگان جمع آوری شرکت

گرردآوری   به اطالعرات  جدیدی اطالعات و شده

 دیگر داده های عبارت به نشود، اضافه قبلی شده

)شورمیج و  نظری برسند اشباع گردآوری شده به

 در فوق نکات گرفتن نظر در ( با6363همکاران، 

 و انجرام  مصراحبه  26 مطالعره  ایرن  در مجموع

 .گردید ضبط

به منظور تجزیه و تحلیل مصراحبه هرای انجرام    

شده و با هدف افزایش دقت و درسرتی تجزیره و   

تحلیل ها، تمامی مصاحبه ها ضبط و سپس هرر  

مصاحبه به طور جداگانه، واژه به واژه تایپ شرد.  

ضربط شرده و یادداشرت     پژوهشگر هر مصراحبه 

سراعت اول   21های مرتبط با آن را بالفاصله در 

با دقت و سطر به سطر مطالعه کرده و مفاهیمی 

که به ذهن می رسید را بادداشت می نمود. ایرن  

ها نخستین مراحل تجزیه و تحلیل دادهاز مرحله 

اسررت کرره اصررطالحا برره آن در گرانرردد تئرروری 

فاده از روش گویند و سپس با اسرت کدگذاری می

ها که در گراندد تئوری تجرویز شرده  تحلیل داده
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است، اطالعات گرردآوری شرده مرورد تجزیره و     

 تحلیل قرار گرفت.

روش تحلیررل داده هررا کرره در گرانرردد تئرروری 

تجویز شده است شرامل سره مرحلره کدگرذاری     

 کدگذاری )باز، محوری و انتخابی( می باشد. در

 سرطر  بره  سرطر  بارها، و بارها متن مصاحبه باز

 که مفهومی هر های مهم، بخش برای و خوانده

 می شد. سپس گرفته نظر در می رسید ذهن به

 بره  و گردیده گذاری عالمت مرتبط های بخش

مری   اختصراص  تحلیلری،  یادداشرت  کد و آن ها

 باز، کدگذاری در صاحب نظران گفته به گرفت.

 همران  )یا مفاهیم به نامگذاری آزادانه پژوهشگر

 در کردها  محدودیتی بررای  و پردازد می کدها(

حاضر  دلیل در پژوهش همین گیرد، به نمی نظر

کد استخراج  16و در مرحله کد گذاری باز تعداد 

 تکراری بودن و معنایی تشابه علت به گردید، اما

ادغرام و تجمیرع    یکدیگر در کدها این اطالعات،

 کد کراهش پیردا نمرود. در    31شده و نهایتا به 

 مری  نامیرده  محروری  کدگرذاری  که بعد مرحله

 در موجود مفاهیم به کد فرایند اختصاص شود،

 شرکل  و شرود  می باز خارج کامال حالت از داده

 دیگر کدگذاری بیان به گیرد. می خود به گزیده

داده  مجموعره  در مشترکی محورهای بروز به باز

 به محورها این که شود می منجر گردآوری شده

ترازه   هرای  گیری هتج بعدی کدگذاری مرحله

 هرای  گام محوری، کدگذاری در .بخشد می ای

مرورد   مفراهیم(  )کار با مفهومی سطح در مربوط

 جفرت  بره  مرحلره  این در توجه قرار می گیرند.

 هرم  و تحلیلری  هرای  و یادداشرت  کردها  کردن

 بررسری  و برا  شد پرداخته آن ها کردن خانواده

 مفهرومی  از نظر که کدهایی مفاهیم بین ارتباط

گرفتند.  جای طبقه یک در بودند، بیه یکدیگرش

 جرزء  اینکه دلیل به کدگذاری مرحله آخرین در

 مری دهرد،   نشان را خود تئوری به تدریج اصلی

 کرار  در اجرزا نوظهرور   ایرن  اساس بر پژوهشگر

رو  ایرن  از کنرد.  مری  عمرل  گزیده تر کدگذاری

 می نامند.  "انتخابی"  را کدگذاری فصل آخرین

پررژوهش، بررا ارائرره بررازخورد برره  در ایررن       

هرا در مسریر   شوندگان و قررار دادن آن  مصاحبه

هرا  پژوهش به طوری که بر نحوه پاسرخگویی آن 

تاثیر نگذارد، بره منظرور افرزایش روایری درونری      

اقدام شرد. ضرمنا پرس از انجرام هرر مصراحبه،       

اطالعات بدست آمده تا آن مرحله ارائه گردیده و 

نده نکاتی را نسبت به شودر صورتی که مصاحبه 

آن ها مدنظر داشت، مورد بحث قرار می داد. این 

کار پس از انجام مصاحبه انجرام مری گرفرت ترا     

فرر  و جهرت    مصاحبه خالی از هر گونه پریش 

گیری انجام شود. عالوه برر ایرن، چهرار فعالیرت     

هرا  دیگر نیز به منظور افزایش روایی درونی یافته

 انجام شد که عبارتند از:

آوری ( استفاده از منابع مختلرف بررای جمرع   6

 هاداده

 ها توسط یک دستیار( بررسی داده2

( مشررارکت یررک متخصررص آشررنا برره روش  3

 بنیاد  پژوهش داده

هرا از طریرق پرسرش    گیری( شناسایی جهت1

 هاهای مکرر در حین تحلیل دادهسوال

همچنررین از آنجررایی کرره مولفرره پایررایی برره    

هرای پرژوهش اشراره    یافتره  گستره تکرار پذیری

دارد و در انجرام مطالعررات کیفرری پژوهشررگر برره  

پردازد، نیازی بره  تفسیر موضوع مورد مطالعه می

ایجاد و ارائه مفهوم سنتی پایایی نیست، بنابراین 

در بحررث پایررایی پررژوهش، بایررد نشرران داد کرره 

هررا گررردآوری شررده و کدگررذاری،  چگونرره داده

ات به چه نحروی  استخراج مفاهیم و انتخاب طبق

صورت گرفته است)این توضیحات پریش از ایرن   
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به تفصیل بیان شده اند(. عالوه بر این یکی دیگر 

از راهکارهررای تعیررین پایررایی در پررژوهش هررای 

های کیفی انجام کدگذاری مستقل نتایج مصاحبه

کنندگان بره صرورت تصرادفی توسرط     مشارکت 

فردی است که سابقه ذهنی در خصوص موضروع  

د. در همررین راسررتا و برره منظررور سررنجش نرردار

کیفیت کدگذاری انجام شده، در این پرژوهش از  

روش توافق بین دو کدگرذار برر اسراس ضرریب     

استفاده گردیرد و نترایج )ضرریب     6کاپای کوهن

( حررراکی از رد فرررر  212/5(: kappaکاپرررا )

استقالل کدهای استخراج شده و تایید وابستگی 

تروان ادعرا   رو، مری آن ها با یکدیگر است. از ایرن 

کرررد کرره فراینررد کدگررذاری از پایررایی کررافی    

 .برخوردار بوده است

 

                                                  
1. Cohen’s Kappa Value 

 یافته های پژوهش

 پرژوهش  در زمینره ای  عوامرل  بسرط  و شررح 

 حاصل و مصاحبه ها مبنای داده های بر حاضر،

 ساختار یافته مصاحبه نیمه 26 تحلیل و تجزیه

و  شرد  انجرام  مفراهیم  اسرتخراج  ابتردا  کره  بوده

به دسرت   زمینه ای)طبقه عامل یک که هرچقدر

 همران  بره  است، داشته کدهای بیشتری آمده(،

 وضروح  برا  آن نیرز  فرعی جنبه های سایر اندازه

است. مقولره،   مشخص شده و شناسایی بیشتری

 زیر طبقه ها و کدها )مفاهیم( بدسرت آمرده در  

قابرل مشراهده    2در جدول شرماره   پژوهش این

توزیرع   6می باشد. همچنین در جردول شرماره   

کننده در مصاحبه به های مشارکتافراد در گروه

 .یک قابل رویت می باشد.تفک

 استفاده مورد کدهای و مصاحبه در کنندهمشارکت هایگروه در افراد توزیع .1جدول

 تعداد تخصص ردیف

 1 کارآفرینی مدیریت عضو هیات علمی دانشکده 1

2 

ورزشی با تخصص  علوم و بدنی یتترب عضو هیات علمی دانشکده

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی 

 ایران اسالمی جوانان جمهوری و ورزش وزارت

3 

3 

ورزشی با تخصص  علوم و بدنی تربیت عضو هیات علمی دانشکده

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و مدرس ویژه و منتخب کارگروه اشتغال 

 ایران اسالمی جوانان جمهوری و ورزش کارآفرینی وزارتو 

3 

4 
ورزشی  علوم و بدنی تربیت کارآفرین ورزشی و عضو هیات علمی دانشکده

 با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
2 

5 
کارآفرین ورزشی و مدرس ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی 

 ایران اسالمی جوانان جمهوری و ورزش وزارت
1 

 0 صرفا کارآفرین ورزشی 6
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 تاثیرگذار بر استقرار مفهوم کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی عوامل زمینه ای .2 ولجد

 )طبقه های محوری و زیر طبقه ها(

 کدها )مفاهیم(
زیر طبقه ها 

 )طبقه فرعی(

مقوله 

 محوری

 کشورجلوگیری از واردات بی رویه محصوالت بی کیفیت خارجی به بازار 

ت
دول
ی 
ایت
حم
ی 
ها
ت 
اس
سی

 

ی
یم
نظ
د ت
کر
روی

 

 جلوگیری از قاچاق بی رویه محصوالت خارجی به بازار کشور

 تدوین سیاست های حمایتی مالی و معنوی دولت از کسب و کارهای بخش خصوصی

 ارائه تسهیالت و وام های حمایتی از سوی دولت با سود کم و زمان بازپرداخت طوالنی

 لت در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز کسب وکارهاحمایت دو

 گسترش موسسات حمایت کننده و شرکت های شتاب دهنده کسب و کار در کشور

 ایجاد صنف حمایتی ویژه کسب و کارهای ورزشی

فراهم سازی حداقل الزامات از طریق تبیین سیاست های صحیح در راستای ایجاد ثبات 

 سوی دولت در کسب وکارها از

اصالح و بازنگری در قوانین و مقررات دست و پاگیر مرتبط با راه اندازی و مدیریت کسب 

 و کارها

ی
وق
حق
 و 
ی
نون
 قا
ل
وام
ع

 

 اصالح و بازنگری قوانین و مقرارت حاکم بر نظام بانکی کشور

 اصالح و بازنگری قوانین و مقرارت حاکم بر نظام مالیاتی کشور

 ، مقررات و نظام اداری مرتبط با کسب و کارها از سوی دولتاصالح قوانین

 بهره گیری هوشمندانه از مزایای موجود در قوانین و آیین نامه های مصوب دولتی

 شفاف سازی اطالعات قانونی چگونگی راه اندازی و مدیریت یک کسب وکار

 از سوی دولتاتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب مرتبط با کسب و کارها 

ی 
ها
ت 
اس
سی

ی 
جار
ت

 

 ایجاد نظام داللی گری ساختارمند همراه با قوانین و مقررات مشخص

 تصویت قانون حق کپی رایت و ثبت معنوی از سوی دولت

 تقویت ارتباطات بین المللی از سوی دولت با هدف ایجاد رونق در کسب و کارها

 فرهنگی حاکم بر کشور -ایجاد ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

ی
یت
کم
حا
ل 
وام
ع

 

 بهره مندی از یک اکوسیستم کارآفرینی در کشور

 ورود بخش دولتی و ایجاد رقابت نامتوازن و غیر عادالنه با بخش خصوصی

 ایجاد تعامل سازنده میان نظام دولتی و کسب و کارهای بخش خصوصی

 دولتتسهیل فرایندهای مرتبط با کسب و کار از سوی 

 های مناسب کسب و کار از سوی دولتایجاد زیر ساخت 

ایجاد تغییرات مثبت در نظام آموزشی کشور با تاکید بر استقرار مفهوم کارآفرینی در 

 جامعه

ی
زش
مو
م آ
ظا
ن

ی 
خت
شنا
د 
کر
روی

 

   

الزام دانشگاه ها و مراکز آموزشی به آموزش مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و مدیریت کسب 

 رو کا

تلفیق دانش تئوریک و دانش تجربی مرتبط با کسب و کار )عدم نگاه صرف تئوریک به 

 آموزش های ارائه شده به ویژه در دانشگاه ها(

 ایجاد ارتباط و تعامل مناسب میان دانشگاه و صنعت و یا بخش های مختلف بازار

سمت دانشگاه  حرکت از سمت دانشگاه دانش محور صرف و یا پژوهش محور صرف به

 کارآفرین
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 کارآفرینی در جامعهایجاد و ارتقای فرهنگ 

ی
نگ
ره
ل ف
وام
ع

ی 
جار
هن
د 
کر
روی

 

 ایجاد و ارتقای فرهنگ خدمت گذاری در کسب و کار

 ترویج و توسعه فرهنگ اخالق مداری در کسب و کار

 بهره مندی از مزایای کار تیمی و گروهی )ترویج فرهنگ کار تیمی و گروهی(

 توسعه فرهنگ ورزش کردن در میان افراد جامعه

تمایل مستمر به تغییرات بر پایه برنامه ریزی های دقیق علمی )بهره مندی از فرهنگ 

 تغییر(

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها به 

سه مقوله محوری تحت عناوین رویکرد تنظیمی، 

کرد هنجاری در راستای رویکرد شناختی و روی

تاثیرگذار بر استقرار  شناسایی عوامل زمینه ای

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای 

ورزشی منتج گردید. همچنین در رویکرد 

تنظیمی چهار زیر طبقه )طبقه فرعی( تحت 

عناوین )سیاست های حمایتی دولت، عوامل 

قانونی و حقوقی، سیاست های تجاری و عوامل 

ی(، در رویکرد شناختی یک زیر طبقه حاکمیت

)طبقه فرعی( تحت عنوان )نظام آموزشی( و 

نهایتا در رویکرد هنجاری نیز یک زیر طبقه 

)طبقه فرعی( تحت عنوان )عوامل فرهنگی( 

 شناسایی و استخراج گردید.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر و       

شینه در قالب پی با در نظر گرفتن آنچه تا کنون

های تحقیق بیان گردید، شاخص های استخراج 

تاثیرگذار بر  شده در مورد عوامل زمینه ای

استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و 

کارهای ورزشی با سایر نتایج پژوهش های 

مطرح شده همسو و همخوان بوده است. به ویژه 

این همسویی و همخوانی به شکل ویژه ای در 

بر کارآفرینی استراتژیک  تحقیقات متمرکز شده

(، 2566(، هیت و همکاران)2560مانند دوگان)

(، کیگیدو و 2566کروز و همکاران)

( و 2553(، ایرلند و همکاران)2566پتریدو)

( که بر شاخص های 2556ایرلند و همکاران )

زمینه ای در استقرار کارآفرینی استراتژیک تاکید 

 داشته اند، قابل توجه می باشد. 

لیل های صورت گرفته بر روی داده های تح    

حاصل از مصاحبه ها نشان داده است که 

سیاست های حمایتی دولت به عنوان یکی از 

مقوله های فرعی رویکرد تنظیمی در استقرار 

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای 

ورزشی حایز اهمیت می باشد. این نتیجه با 

(، 6360نتایج پژوهش های قنبری و همکاران)

(، 6365(، یعقوبی و همکاران)6363اختیاری)

( 2565)2(، لینگ و همکاران2562)6نک و رگل

( همسو می 2556و استیونسون) و الندستروم

دولت در زمینه استقرار کارآفرینی  باشد. نقش

 تا فضایی را مهیا نماید که است آن استراتژیک

 در را آن ها کارآفرینی، موفقیت از ضمن حمایت

کسب و  توسعه و ایجاد آمیز خاطرهم روند

درهمین  .نمایند کارهای کارآفرینانه تسهیل

(، ارائه نقش 2565لینگ و همکاران) راستا

حمایتی دولت را به عنوان یکی از راهکارهای 

اساسی در توسعه کارآفرینی برشمرده اند که می 

تواند زمینه ساز شناسایی فرصت ها، ایجاد مزیت 

گذاری های مخاطره آمیز  های رقابتی و سرمایه

                                                  
1. Regele & Neck  

2. Liang, Shih & Chung 
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 استقرار منظور باشد. بنابراین کارآفرینان به

در کسب و کارهای  کارآفرینی استراتژیک

نیازمند محیط کسب و کاری مساعدی  ورزشی،

می باشند تا بتوانند در شناسایی فرصت ها و 

تبدیل آن ها به نوآوری ها و خلق مزیت های 

ند، زیرا رقابتی به شکلی موفقت آمیزی عمل نمای

 ایده به تنها نه رشد رو به و رقابتی اقتصاد یک

 می بهره آن ها از کارآفرینان که و روش هایی ها

 ایده این که به سرعتی بلکه بستگی دارد، برند،

وابسته  رسند نیز می موفقیت به جدید های

هستند که این امر نیازمند وجود محیط کسب و 

تی کاری مناسب همراه با سیاست های حمای

دولت از جمله تدوین سیاست های حمایتی مالی 

و معنوی از کسب و کارهای کارآفرینانه ورزشی، 

حمایت از تولیدات ملی در حوزه ورزش، 

گسترش موسسات حمایت کننده و شرکت های 

شتاب دهنده کسب و کارهای ورزشی و ایجاد 

صنف حمایتی ویژه کسب و کارهای ورزشی می 

 باشد.

نتایج حاصل نشان داده است  از سوی دیگر     

که عوامل قانونی و حقوقی به عنوان یکی دیگر از 

مقوله های فرعی رویکرد تنظیمی در استقرار 

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای 

ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. این نتیجه 

(، 6360با نتایج پژوهش های قنبری و همکاران)

، (6360حجازی و کشتکاروناشی)

(، 6331(، دانایی فرد و همکاران)6363اختیاری)

و  ( و الندستروم2556)6گوردن و نتراجان

( همسو می باشد. باید در نظر 2556استیونسون)

ین و اجرای داشت که سیاست های حاکم بر تدو

قوانین و مقررات از مولفه های اصلی شکل 

                                                  
1. Gordon & Natarajan 

دهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشوری 

ظرفیت به شمار می رود و این در حالی است که 

استراتژیک در  سازی برای توسعه کارآفرینی

از یک سو مستلزم ارائه  کسب و کارهای ورزشی

آموزش ها و مهارت های کارآفرینی با رویکرد 

است، اما از اساس نیازهای جامعه  محور و بر بازار

دیگر توسعه این مفهوم نیازمند ایجاد  سوی

زمینه های قانونی و حقوقی مناسب جهت 

فعالیت های کارآفرینانه تولیدی و  گسترش

می باشد، زیرا مسائل  در حوزه ورزش تیخدما

دو لبه  شمشیری مانند تواند قانونی و حقوقی می

 کار درست به معنی که اگرعمل نماید، به این 

 در و رقابت فعالیت و شرایط بسترها شود، گرفته

 و نماید می مهیا و یا تسهیل را عرصه اقتصادی

 مورد استفاده قرار گیرد، نادرست به شیوه ای اگر

کارآفرینان تلقی  برای مانعی عنوان به تواند می

(. در همین راستا گوردن و 6336شود)المعی، 

به این نتیجه دست یافتند که  (،2556نتراجان)

قوانین و  و دولت سیاست های در تغییرات مداوم

برنامه  غیر و تصادفی کامال که مقررات حاکم

می باشند، تالش کارآفرینان در  شده ریزی

جهت توسعه کسب و کارهایشان را بی نتیجه 

 کارآفرینانخواهند نمود. این در حالی است که 

قانونی و  سائلبیش از هر چیز م ورزشی نیز

می کسب و کار خود توسعه را مانع حقوقی 

دانند، زیرا پراکندگی و تنوع همراه با عدم 

همسویی قوانین و مقررات موجود با توسعه 

کسب و کارهای کارآفرینانه، زمینه ساز مشکالت 

فراوانی برای آن ها شده است، به نحوی که 

 ی و حقوقی در زمینهقانون دست و پاگیر موانع

، یقوانین مالیاتاستراتژیک مانند  رآفرینیکا

به حدی است که گاها  بانکی و بروکرواسی اداری

کارآفرینان قید توسعه کسب و کارهای 
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کارآفرینانه خود را می زنند. در چنین فضایی 

الزم است در قوانین و مقررات داخلی اصالحاتی 

صورت پذیرد به نحوی که این اصالحات منتج به 

حال حاضر محیط کسب و کارهای بهبود شرایط 

 کارآفرینانه ورزشی گردد. 

همچنین تحلیل های صورت گرفته بر روی       

داده های حاصل از مصاحبه ها نشان داده است 

که سیاست های تجاری به عنوان یکی دیگر از 

مقوله های فرعی رویکرد تنظیمی در استقرار 

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای 

حایز اهمیت می باشد. این نتیجه با ورزشی 

نتایج پژوهش های حجازی و 

(، 6363(، اختیاری)6360کشتکاروناشی)

(، یعقوبی و 6365نوتاش) و الیاسی محمدی

( همسو می 2550)6( و مینیتی6365همکاران)

 بقا و رشد ورود، که داشت توجه باشد. باید

 سطح زیادی به حد تا کارآفرینانه کسب وکارهای

 عملکرد بنابراین است، وابسته آناننوآوری 

در زمینه شناسایی فرصت ها و  کارآفرینان

تبدیل آن ها به نوآوری ها و مزیت های رقابتی 

دولت ها و سیاست های تجاری  حمایت به میزان

اتخاذ شده توسط آنان بستگی دارد)جاکوبس و 

(. به نحوی که به اعتقاد 2551، 2همکاران

 اتخاذ با توانند یم (، دولت ها2550مینیتی)

 نهادی سیاست های تجاری مناسب، ساختار

 و دهند شکل را کارآفرینانه فعالیت های

فعالیت های  برخی به نسبت را کارآفرینان

نمایند و به اعتقاد  دلسرد تشویق و یا نوآورانه

(، عواملی 6360حجازی و کشتکاروناشی)

همچون زیرساخت های مناسب کسب وکار، 

                                                  
1. Minniti 

2. Jacobides, Knudsen & Augier 

ادی و تجاری دولت، قوانین و سیاست های اقتص

مقررات دولتی و عوامل اجتماعی و فرهنگی 

جامعه می توانند در توسعه کسب وکارهای 

کارآفرینانه اثرگذار باشند. در همین راستا اتخاذ 

 سیاست های پولی و ارزی مناسب می تواند با

کارآفرینان  برای خاطر آرامش نوعی ایجاد

قویت کند که را در آنان ت احساس این ورزشی،

 در محیطی امن و پیش بینی پذیر قرار دارند که

نهایتا این امر منجر به بهبود محیط نهادی کسب 

وکارهای ورزشی خواهد شد. عالوه بر این یکی از 

روش هایی که در اقتصادهای کارآفرینانه سبب 

ایجاد انگیزه در افراد می گردد تا به سمت 

از ایده های نوآوری گام بردارند، حمایت حقوقی 

 با را می توان ها حمایت نوآورانه است که این

 اختراعات، ثبت قبیل از فکری مالکیت قوانین

 عمل جامه تجاری کپی رایت و نشان های حق

 پوشاند.

از سوی دیگر نتایج حاصل نشان داده است       

که عوامل حاکمیتی به عنوان یکی دیگر از مقوله 

ستقرار های فرعی رویکرد تنظیمی در ا

کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای 

ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. این نتیجه 

با نتایج پژوهش های مند علی زاده و 

 و ( و رگل6363(، اختیاری)6361همکاران)

( همسو می باشد. بر اساس گزارش 2562نک)

 میالدی، ایران در 2560بانک جهانی در سال 

 را در زمینه وضعیت 635کشور، رتبه  636 بین

کار به خود اختصاص داده است.  و کسب محیط

 شفاف، حمایت غیر و پاگیر و دست قوانین

قوانین و  در از کارآفرینان، بی ثباتی ناکافی

و  پولی و مالی تجاری و سیاست های مقررات

مجوزها از جمله دریافت برای طوالنی زمان
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 و کسب ایران در زمینه محیط محدودیت های

(. این در 6363به شمار می رود)اختیاری،  کار

حالی است که از دیدگاه مند علی زاده و 

(، زیر ساخت های مناسب کسب 6361همکاران)

پشتیبان خوبی  و کار در حوزه ورزش می تواند

رشد  موجب فعالیت های کارآفرینانه باشد و برای

کارهای  و کسب طبیعی و توسعه محیط

امر رقابت  مینکارآفرینانه ورزشی گردد. ه

 نیروهای و نیز گسترش می دهد را پذیری

به نوآوری و خالقیت می نماید.  تشویق را انسانی

(، نیز معتقدند که 2562نک) و همچنین رگل

سیاست  دولت مدار، کارآفرینی برنامه های وجود

 و قانونی و تجاری های زیرساخت مساعد، های

 کار را می توانند در به ورود قوانین سهولت

توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه حایز اهمیت 

باشند. عالوه بر آنچه بیان گردید مسئله پر 

چالش امروز کشور ما رقابت ناعادالنه بخش 

دولتی با کارآفرینان بخش خصوصی است. این 

به جای  می بایستولت در حالی است که د

رقابت نابرابر با بخش خصوصی، به وظایف خود 

های کسب و  لی و زیرساختتامین ما در زمینه

کارهای کارآفرینانه عمل نماید. همچنین الزم 

منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص  است به

فرایندها کسب و کار، مرتبط با محیط های 

تسهیل گردد تا میزان دستیابی به موفقیت در 

کسب و کارهای کارآفرینانه افزایش یابد. در 

 می تواند کوسیستم کارآفرینیهمین راستا ا

روش جدیدی برای تفکر و اقدام جهت توسعه 

به افراد، سازمان ها و فراهم آورد، زیرا کارآفرینی 

نهادهایی اشاره می کند که محرک تصمیم فرد 

و بر احتمال موفقیت فرد  هستندفرینی آبرای کار

در صورت راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه 

 می گذارند.  تاثیر

ورت گرفته بر روی داده های تحلیل های ص

حاصل از مصاحبه ها نشان داده است که رویکرد 

شناختی در یک زیر طبقه تحت عنوان نظام 

آموزشی به عنوان عامل زمینه ای تاثیرگذار بر 

استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و 

کارهای ورزشی حایز اهمیت می باشد. این 

نتیجه با نتایج پژوهش های یعقوبی و 

(، 2550(، گالوی و همکاران)6365همکاران)

 و استیونسون (، الندستروم2550دباکر و گلرز)

(، 2551)6فریدریک(، 2551ناپیر)(، 2556)

( همسو 6330( و داوری و رضایی)6333نیلی)

باشد. استفاده از فناوری های نوین و ایجاد می

کسب و کارهای نوآورانه بدون آموزش در عمل 

 ر این میان دانشگاه هادست نیافتنی است. د

 دانش بر مبتنی نوآوری برای مناسبی محل

دروس  در سرفصل های هستند، بنابراین بازنگری

آموزشی دانشگاه ها با هدف ایجاد هماهنگی 

میان آموزش نیروی انسانی با نیازها و تغییرات 

 محور، توجه دانایی ساختارهای بازار کار، تقویت

 توان بردن باال دانش، از طریق ثروت به تولید

آفرینی و تربیت نیروهایی خالق، نوآور و  ارزش

کارآفرین ضروری می باشد، زیرا چنین رویکردی 

به دانشجویان در تولید ایده های نوین و برنامه 

ریزی به منظور علمی ساختن ایده ها کمک می 

(. این در حالی 6366کند)جنتی فر و آمده، 

 یاالتا در شده انجام های است که بررسی

 آسیا نیز شرقی جنوب کشورهای و اروپا متحده،

 در کارآفرینی های آموزش اگر که دهد نشان می

تسهیل  و کننده ترغیب اقدامات سایر کنار

 خواهند توجهی قابل اثربخشی گیرند، قرار کننده

از سوی دیگر  .(6332داشت)طالبی و زارع یکتا، 

                                                  
1. Frederick 
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 و دانشگاه موثر و صحیح نیست که ارتباط شکی

کسب و  می تواند در مسیر مدیریت صنعت

 و نوآوری افزایش موجب کارهای کارآفرینانه

 تولید و تکنولوژی گردد، زیرا دانش دانش انتقال

 به عنوان یک مزیت تواند می ها دانشگاه در شده

رقابتی برای کسب وکارهای کارآفرینانه تلقی 

(. بنابراین ارتباط 2556، 6شود)سالتر و برانل

ن دانشگاه و صنعت می تواند موجب موثر میا

شناسایی فرصت ها و تبدیل آن ها به نوآوری ها 

در کسب و کارهای  و مزیت های رقابتی

(. به طور کلی 2565، 2کارآفرینانه گردد)رسی

دانشجویان را  کارآفرینی، نظام آموزشی مبتنی بر

در زمینه شناسایی فرصت ها و بهره مندی از 

 احتمال با البته ازد کهخالقیت ها توانمند می س

برنامه  چنین که تا به امروز گفت می توان زیاد

 کشور ورزش دانشکده های در تنها نه  هایی

نشده  اجرایی نیز کشور سیستم آموزشی در بلکه

 است.

همچنین تحلیل های صورت گرفته بر روی      

داده های حاصل از مصاحبه ها نشان داده است 

زیر طبقه تحت  که رویکرد هنجاری در یک

عنوان عوامل فرهنگی به عنوان عامل زمینه ای 

تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در 

کسب و کارهای ورزشی حایز اهمیت می باشد. 

این نتیجه با نتایج پژوهش های باران دوست و 

 و الیاسی (، محمدی6361گودرزی)

( و 6330(، داوری و رضایی)6365نوتاش)

( همسو می 2556استیونسون) و الندستروم

 فرهنگ مفهوم از که مختلفی تعاریف باشد. از

 از ای می توان آن را مجموعه شده است، ارائه

                                                  
1. Salter   & Bruneel 

2. Rossi 

رفتارهایی  و هنجارها ها، نگرش باورها، ها، ارزش

 می شکل را جامعه یک هویت که دانست

 (. در این میان فرهنگ6333دهد)دهشیری، 

 که تاس پذیر محیطی امکان در کارآفرینی

و  ها ارزش محیط، آن بر غالب هنجارهای

 و فکر مداوم و تولید کار، فرهنگ باورهای

نمایند و این امر میسر  تقویت خالق را اندیشه

 های فعالیت از نمی گردد مگر آنکه جامعه

 های تالش پذیرای و کند کارآفرینانه حمایت

باشد. عالوه  کارآفرینان نوآوری و ابتکار خالقانه،

گ کارآفرینی می بایست فرهنگ کار بر فرهن

گروهی نیز در میان کارآفرینان گسترش یابد، 

زیرا موفقیت در کسب و کار هیچگاه به صورت 

خود به خودی و یا بر اساس شانس حادث نمی 

گردد، بلکه به سازمان دهی و کار گروهی بستگی 

(، 6361دارد. به اعتقاد باران دوست و گودرزی)

وآوری از طریق کار بکارگیری خالقیت و ن

گروهی به عنوان اصل اساسی بقای کسب 

وکارهای کارآفرینانه پذیرفته شده است. از سوی 

 تاکید با دیگر صاحبان کسب و کارها می بایست

 جاری رفتارهای یا و ها نگرش غیر مفید بودن بر

کارکنان، به گسترش فرهنگ تغییر کمک نمایند 

فرصت ها و  که این امر نهایتا منجر به شناسایی

تبدیل آن ها به نوآوری ها و خلق مزیت های 

رقابتی در کسب و کارهای کارآفرینانه می 

(. همچنین 6361گردد)باران دوست و گودرزی،

 قرن اخالق مداری در کسب و کار در طی نیم

 شده اساسی تبدیل های دغدغه از یکی به اخیر

(، هر 6360است. به نقل از افروزه و همکاران)

کار و تجارتی باید بر مبنای اخالق و کسب و 

مطابق با عرف و فرهنگ درونی آن جامعه و 

مقبولیت های بین المللی مدیریت گردد،
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زیرا با نهادینه سازی اصول اخالقی در کسب و 

کارها می توان باعث ایجاد یک مزیت رقابتی و 

برتری در عرصه رقابت داخلی و جهانی 

(. همچنین 6365شد)امیرکبیری و داروئیان، 

ورزش همواره به الزم به ذکر است هر چند 

بوده ای  منزله بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه

است، اما سهم هزینه های ورزشی در سبد هزینه 

های خانوار ایرانی نسبت به کشورهای پیشرفته 

بسیار کمتر است و این در حالی است که هزینه 

خدمات  های ورزشی خانوار با اندازه بازار کاالها،

و کسب و کارهای مرتبط با ورزش هر کشور 

(. بنابراین 6360متناسب است)نعمتی بیدگلی،

حذف ورزش از سبد هزینه های خانواده ها تاثیر 

مستقیمی بر بقا، توسعه و پیشرفت کسب و 

کارهای ورزشی داشته به نحوی که تعداد 

مشتریان این نوع کسب و کارها را به شدت 

ارآفرینان ورزشی را از کاهش خواهد داد و ک

 صحنه رقابت های اقتصادی خارج خواهد نمود.

بنابراین با توجه به آنچه تا کنون بیان گردید،     

کارآفرینانه به منظور رونق کسب و کارهای 

مرتبط با ورزش، نیاز به مهیا نمودن شرایط 

زمینه ای به منظور باروری نوآوری ها و ایجاد 

، زیرا ی شودمزیت های رقابتی احساس م

 صاحبان کسب و کارهای کارآفرینانه ورزشی پس

 اطمینان عدم با ورود به عرصه بازار رقابتی از

 تالطم این که شوند می مواجه باالیی محیطی

فروپاشی  موجب سرعت به تواند محیطی می

گردد، چرا که  فعالیت های اقتصادی آنان

توسعه نوآوری ها و  به کارآفرینان ورزشی کمتر

 زمان نیاز در طول مورد رقابتی مزیت های ادایج

در همین راستا دولت ها می توانند می اندیشند. 

، قانونیاز طریق ایجاد شرایط مناسب محیطی، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در راستای 

 ی ورزشیسازی صاحبان کسب و کارها توانمند

مزیت های خلق با هدف ایجاد نوآوری ها و 

عمل نمایند.  تسهیل کنندهیک رقابتی، به عنوان 

نقش  در پژوهش حاضر این در حالی است که

دولت بر اساس محورهای تنظیمی، شناختی و 

در استقرار کارآفرینی استراتژیک در هنجاری 

کسب و کارهای ورزشی مورد توجه قرار گرفته 

کسب مزیت رقابتی در بلند است که حاصل آن 

ی ایجاد مدت از طریق بهره برداری از فرصت ها

شده در محیط و نهایتا خلق ارزش و ثروت 

 خواهد بود. آفرینی پایدار

 

 منابع

  ابراهیم پور، حبیب؛ حبیبیان، سجاد؛ جانعلی

زاده چوبستی، معصومه و دهقانی، علیرضا 

(. الگوی جامعی از کارآفرینی استراتژیک 6366)

در کسب و کارهای نوپا، کنفرانس ملی 

و کارهای دانش کارآفرینی و مدیریت کسب 

 بنیان، بابلسر.

 ( جایگاه6363اختیاری، سارا .) در ایران 

 2560 سال کار و کسب سهولت شاخص

جهانی، دفتر پایش و بهبود  بانک میالدی

 .62-6محیط کسب وکار، صص 

  افروزه، محمد صادق؛ مظفری، سید امیر احمد؛

 (.6360آقایی، نجف و صفاری، مرجان )

 مسئولیت بر موثر عوامل و حیطه ها شناسایی

ایران، دو  فوتبال حرفه ای باشگاه های اجتماعی

، 2ورزش، شماره  توسعه و مدیریت فصلنامه

 .65-16، صص 6پیاپی 

 ( 6365امیرکبیری، علیرضا و داروئیان، سهیال .)

 در کسب مدیران حرفه ای اخالق برداشت های

متوسط، فصلنامه اخالق در  و کوچک و کارهای

-31، صص 6، شماره 1سال علوم و فناوری، 

63.
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  ،انصاری، محسن؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ زالی

(. 6366محمدرضا و رضایی زاده، مرتضی )

شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر در 

انتخاب کسب و کارهای کارآفرینانه برتر، 

 26نوین، شماره های  تجارت و اقتصاد فصلنامه

 .601-623، صص 35و 

  و گودرزی، شهرزاد باران دوست، رامبد

(. نقش کار تیمی در بهبود خالقیت، 6361)

اولین کارآفرینی و رقابت پذیری بنگاه ها، 

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت 

کاربردی  -، دانشگاه جامع علمیو حسابداری

گسترش انفورماتیک ایران، موسسه پژوهشی 

 البرز.

 ( 6366پیکری فر، فاطمه و مه نگار، فرشاد .)

بررسی نقش دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی، 

و مدیریت کسب و  کنفرانس ملی کارآفرینی

 .66-6کارهای دانش بنیان، بابلسر، صص 

 ( 6366جنتی فر، حسین و آمده، علی اصغر .)

 عینی نمونه رشد: مراکز و فناوری های پارک

کارآفرین، کنفرانس ملی کارآفرینی و  دانشگاه

 مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر.

 ( 6360حجازی، اسد و کشتکاروناشی، زهرا.) 

 توسعه بر موثر عوامل بندی رتبه و یبررس

 )مطالعه کوچک کارهای و کسب کارآفرینی

کرج،  شهر در بانوان پوشاک فروش موردی:

 نیهمایش ب نیهمایش ملی و چهارم نیپنجم

، سازمان آموزش المللی مهارت آموزی و اشتغال

 .3-6فنی و حرفه ای کشور، صص 

 ( نقش 6330داوری، علی و رضایی، حمیدرضا .)

لت و خط مشی های دولتی در توسعه دو

 دوره ایران، مدیریت علوم کارآفرینی، فصلنامه

 .635 -656، صص 2 شماره ،6

 ( روش شناسی 6333دانایی فرد، حسن .)

تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: 

، 2چارچوبی مفهومی، توسعه کارآفرینی، سال 

 .600-620، ص ص: 1شماره 

 ید و صالحی، دانایی فرد، حسن؛ فروهی، مهش

(. ارتقا کارآفرینی در ایران: تحلیلی 6331علی )

بر نقش دولت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 

 .212-226، صص12شماره 

 ( رسانه و فرهنگ 6333دهشیری، محمدرضا .)

، 2فرهنگی، دوره  تحقیقات سازی، فصلنامه

 .253-626، صص 3شماره 

 ( بررسی6360روزی طلب، غالمحسین .) 

کارآفرینی،  و محیطی های متغییر بین ارتباط

، شماره 2مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 

 .632 -623، صص 6

  سپهردوست، حمید؛ فطرس، محمدحسن و

 مقایسه ای (. بررسی6360برجیسیان، عادل )

 اقتصادی رشد بر فساد تاثیرگذاری کانال های

 غیر رانتی، فصلنامه و رانتی اقتصادهای در

، 6، شماره 3اقتصاد، سال  ربردیکا نظریه های

 .33-06صص: 

  شورمیج، زینب؛ صدقی، شهرام و طالچی، هما

 بر تاثیرگذار زمینه ای عوامل (. شناسایی6363)

 گزینه با تعامل در کاربران اطالع یابی رفتار

 یک مطالعه ابسکو: پایگاه در بصری جستجوی

، 6تئوری، تعامل انسان و اطالعات، جلد  گراندد

 .231-220، صص 3شماره 

 ( 6332طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا .)

 در آن نقش و دانشگاهی کارآفرینی آموزش

 و کوچک های توسعه شرکت و ایجاد

 توسعه بنیان، دانش (SMEs)متوسط

-666اول، صص  شماره اول، سال کارآفرینی،

636. 

  عربیون، ابوالقاسم؛ عبداهلل زاده، غالمحسین؛

لقاسم؛ و محسنی، احمد شریف زاده، ابوا

(. شناسایی و اولویت بندی شاخص های 6336)

تعیین کننده کارآفرینی کسب و کارها، توسعه 

 .62 -10، صص 3، شماره 2کارآفرینی، سال 

  ،قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی

(. 6363امیرحسین و زرافشانی، کیومرث )

https://www.civilica.com/Calendar-MAIE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MAIE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MAIE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Calendar-MAIE01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادایم جدید 

سعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی در تو

 .33-26، صص 3کشاورزی، جلد اول، شماره 

 ،قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی 

(. 6360امیرحسین و زرافشانی، کیومرث )

 ابعاد با تطابق در ها سیاست محتوای واکاوی

 کارآفرینی، دوره کارآفرینی، توسعه اکوسیستم

 .03-36، صص 6شماره ،9

 (. موانع قانونی رشد 6336زاد )المعی، به

کارآفرینی در صنایع کوچک، صنعت و 

 .13-32، صص 06کارآفرینی، شماره 

 ( 6365محمدی الیاسی، قنبر و نوتاش، هادی .)

شناسایی ریشه های شکست کارآفرینان 

کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی، 

، 63، شماره 1فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 

 .05-36صص 

  مندعلی زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ کوزه

(. بررسی 6361چیان، هاشم و هنری، حبیب )

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در 

ورزش کشور، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 

 .661-66، صص 26

 شهالیی، و  مندعلی زاده، زینب؛ هنری، حبیب؛

(. تعیین موقعیت استراتژیک و 6366جواد )

وجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش وضعیت م

کشور، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی 

 -616، صص 3، شماره 2و رفتار حرکتی، سال 

600. 

 ( بررسی6360نعمتی بیدگلی، جواد .) ارزیابی و 

 مشارکت عدم و گرایش نگرش، بر موثر عوامل

 در ورزشی و حرکتی های فعالیت به ها خانواده

 ایران، فصلنامه مرکز اسالمی جمهوی شهر 8

پزشکی)توسعه  علوم توسعه آموزش و مطالعات

، صص 60آموزش جندی شاپور(، ویژه نامه 

12- 02. 

 ( خالصه6333نیلی، احمد .) طرح مطالعات 

 کشور، تهران: صنعتی توسعه استراتژی

 دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده انتشارات

 شریف.

 ( 6362هنری، حبیب و مندعلی زاده، زینب .)

چارچوب تبیین و تدوین بیانیه ماموریت 

کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب 

نظران ورزشی، پژوهش های کاربردی در 

 -16، صص 2، شماره 2مدیریت ورزشی، دوره 

15. 

  ،یعقوبی، جعفر؛ منفرد، نوذر و یزدان پناه

(. مانع های تقویت کارآفرینی در 6365مسعود )

ان از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی زنج

تحصیالت تکمیلی، فصلنامه پژوهش مدیریت 

 .26-62، صص 61آموزش کشاورزی، شماره 
 Debackere, K., & Veugelers R 

(2005). The role of academic 

technology transfer organizations 

in improving industry science 

links, Research Policy, 34(3): 321–

342. 

 Dogan, N (2015). The Intersection 

of Entrepreneurship and Strategic 

Management: Strategic 

Entrepreneurship, Journal of 

procedia - Social and Behavioral 

sciences, 195 (12): 1288 – 1294. 

 Frederick, H (2004). Toward high 

growth enterprise in New Zealand, 
Global Entrepreneurship Monitor: 

51 -74. 

 Galloway, L., Anderson, M., 

Brown, W., & Wilson, L (2005). 

Enterprise skills for the economy, 

Education & Training, 47(1):7-17. 

 Gordon, E., & Natarajan, K.A 

(2009). Entrepreneurship 

development, India: global media. 

 Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Camp, 

M. (2001). Strategic 

entrepreneurship: Entrepreneurial 

strategies for wealth creation, 

Strategic Management Journal, 

22(4): 479-491. 



 71 یاپیپ ،4 ماره، ش7930 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                  ...  راراستق بر تاثیرگذار ایزمینه عوامل شناسایی    71 

 Hitt, M.A., Ireland, R.D., Sirmon, 

D.G., & Trahms, C.A (2011). 
Strategic Entrepreneurship: 

Creating Value for Individuals, 

organizations, and Society, 

Academy of Management 

Perspectives. 
 Ireland, R.D., Hitt, M.A., 

&Sirmon, D.G (2003). A model of 

strategic entrepreneurship: The 

construct and dimensions, Journal 

of management, 29(6): 963-989. 
 Ireland, R.D., Hitt, M.A., Camp, 

S.M., &Sexton, D.L (2001). 

Integrating entrepreneurship and 

strategic management actions to 

create firm wealth, Journal of 

academy of management 

executive, 15)1  :(  49-63. 

 Jacobides, M.J., Knudsen, T., & 

Augier, M (2006). Benefiting from 

innovation: Value creation, Value 

appropriation and the role of 

industry architectures, Research 

policy, 35(8): 1200–1216. 
 Kellet, P., & Russel, R (2009). A 

comparison between mainstream 

and action sport industries in 

Australia: a case study of the 

skateboarding cluster, Journal of 

sport management review, 12(2): 

66-78. 

 Ketchen, D.J., Ireland, R.D., & 

Snow, C.C (2007). Strategic 
entrepreneurship, collaborative 

innovation, and wealth creation, 

Journal of strategic 
entrepreneurship, 1(3-4): 371-385. 

 Kraus, S., Kauranen, I., & 

Reschke, C (2011). Identification 

of domains for a new conceptual 

model of strategic entrepreneurship 

using the configurati configuration 

approach, Man Research Review, 

34 (1): 58-74. 

 Kyrgidou, A., & Petridou, E 

(2011). The effect of competence 

exploration and competence 

exploitation on strategic 

entrepreneurship, Technology 

Analysis & Strategic Management, 

23(6): 697-713. 

 Liang, L., Shih, k., & Chung, Y 

(2010). Financing instruments and 

strategies of agribusiness: 

Evidence from taiwan, African 

journal of business management, 

4(3): 320-332. 

 Lundstrom, A., & Stevenson, L 

(2001). Entrepreneurship policy 

for the future, Voll of the 

Entrepreneurship for the Future 

Series, Swedish Foundation for 

Small Business Research, 133-156. 

 Minniti, M (2005). 

Entrepreneurship and network 

externalities, Journal of economic 

behavior and organization, 57(1): 

1–27. 

 Napier, G (2004). Strengthening 

innovation and technology policies 

for SME development in turkey, 

International Organization for 
Knowledge Economy and 

Enterprise Development (IKED). 

88-91. 

 Regele, M.D., & Neck, H.M 

(2012). Entrepreneurship education 

sub-ecosystem in the United 

States: Opportunities to increase 

entrepreneurial activity, Journal of 

Business and Entrepreneurship, 

23(2): 52-69. 

 Rossi, F (2010). The governance of 

university-industry knowledge 

transfer, European journal of 

innovation management, 

13(2):155-171. 

 Rudnick, h (2000). Cited in Torres, 

Craig, chiles president solidifies 

the transition to enocracy political 



     70   71 یاپیپ ،4 ماره، ش7930 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد             ..  رضوی سیدمحمدحسین دالرستاقی،عظیمی عادله 

changes spark hope for new 

vitality in the climate, wall street 

journal. 

 Ruvio, A., Rosenblatt, Z., & 

Lazarowiz, H.R (2010). 

Entrepreneurial leadership vision 

in nonprofit vs. for profit 

organizations, Journal of the 

leadership quarterly, 21(6): 144-

158. 

 Salter, A., &Bruneel, J (2009). 

Investigating the factors that 

diminish the barriers to university-

industry collaboration, Paper to be 

presented at the summer 
conference on cbs - copenhagen 

business school. 
 Shane, S., & Venkataraman, S 

(2000). The promise of 

enterpreneurship as a field of 

research, Journal of academy of 

management review, 25(1): 217-

226. 

 Shepherd, D.A., Covin, J.G., & 

Kuratko, D.F (2009). Project 

failure from corporate 

entrepreneurship: Managing the 

grief process, Journal of Business 

Venturing, 24(6): 588-600. 

 Szirmai, A., Naudé, W., & 

Goedhuys, M (2011). 

Entrepreneurship, innovation and 

economic development, Oxford 

University Press. 

 Wolcott, R., & Lippitz, M (2007). 

The four models of corporate 

entrepreneurship, Journal of MIT 

sloan management review, 

49(1):74–82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quarterly Journal of 

Sport Development and Management  
Vol 7, Iss 4, Serial No. 16 

  

 
Identifying the Effective Context Conditions of Strategic Entrepreneurship 

Deployment in Sports Business 
Azimi Delarestaghi A.1*, Razavi S M H.2, Boroumand M R.3  

 

Received: Jan 12, 2016                              Accepted: Apr 6, 2016  

Abstract 

 

Objective: The research purpose was to identifying the effective context 

conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business. 
Methodology: It was a qualitative research (grounded theory). Data collection 

was done through interview and research background. The population included 

the members (with expertise in entrepreneurship and business management) of 

entrepreneurship management faculties and physical education and sport 

sciences faculties associated with state universities, selected members and 

instructors of job creation and entrepreneurship in ministry of sport and youth, 

and selected local sport entrepreneurs. The sampling was theoretical and the 

underlying factors affecting the establishment of strategic entrepreneurship in 

sports businesses was defined followed by 21 interviews. Data analysis was 

conducted through three coding levels of open, axial, and selective. 

Results: Six indexes were identified as following: government support policies, 

legal factors, education system, culture factors, commercial policies, and 

governance factors. 

Conclusion: To flourish sports business, contexts conditions are required to 

realize innovations and create competitive advantages. In line with this, 

governments can play vital roles as facilitator in regulatory, normative, and 

cognitive approaches and make environment conditions possible for the 

business owners to deploy strategic entrepreneurship.  
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