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Methods: The research method was qualitative and the grounded theory was used.
The statistical population included sports management professors, sport
entrepreneurs, sport economics researchers and sport industry activists. A semistructured interview was used to identify the factors. The interview was conducted
with 14 people of statistical population and 127 codes and 43 sub-categories were
extracted. The sampling method was targeted and available. The qualitative data
were analyzed with a set of open, axial and selective coding and the pattern was
drawn based on the generated codes.
Results: Based on the paradigm pattern in the resilience of sport businesses, several
factors have causative importance that some of which refer to the country's current
economic situation. Some of the fields influencing the resilience of sport businesses
included the capacity of sport businesses and economic impact of sport businesses;
Moreover, some intervening factors consisted of adaptability and foresight and the
structures required for business; Some important strategies for resilience of sport
businesses including the use of management strategies and improving and
organizing the distribution of financial resources and the consequences of the
resilience of sport businesses including the financial and economic consequences for
business, the entrepreneurial and innovative consequences in business and the
economic consequences for the country.
Conclusion: According to the results, the government, managers and the business
owners are the main actors that should provide the necessary conditions to increase
the resilience of sports businesses.
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Extended Abstract
Introduction
Sports businesses are one of the main pillars of the sport industry;
therefore, to improve the situation in the sport industry, its businesses
need to be considered. Today, the social, economic and cultural
dimensions of each country are influenced by the success of small and
medium -sized businesses. Resilience is one of the most important
factors for business sustainability and vital factors. Therefore, one of
the main causes of the durability and sustainability of various
businesses, especially sports businesses in the complex environment
of the present age is the attention to resilience. Businesses that fail to
have a good resilience to potential changes and challenges, as well as
not having good flexibility in changing strategy when necessary are
condemned to death and destruction in the highly complex and
complex business environment of today's business environment, and
is condemned and sport businesses are no exception. The aim of this
study was to design a paradigm pattern of sport businesses resilience.

Methods
The research method was qualitative and was used the grounded
theory. Due to the division of scientific research in terms of purpose,
the present study is fundamental-applied research. The statistical
population included sports management professors, sport
entrepreneurs, sport economics researchers and sport industry
activists. For collect data were used related studies and semi structured interviews with the statistical population. A semi-structured
interview was used to identify the factors that interview was conducted
with 14 people of statistical population and were extracted 127 codes
and 43 sub-categories. The sampling method was targeted and
available. Qualitative data were analyzed with a set of open, axial and
selective coding and the pattern was drawn based on the generated
codes. In order to accredited the results of the present study, out of the
three angle methods (consensus/ triangle), member control (survey by
members), and evaluation based on 10 acceptance indicators, from the
control method (member control Or responsive validity is a technique
that means the researcher controls his findings with one or more of the
informed people under investigation, and this technique is used to
verify the researcher's interpretations), in two sections, verification
and validation reviewed it placed. The verification process was carried
out by the interviewees, assessing several specialists outside the
research process and by reviewing and modifying these experts. Its
validation process was also evaluated by participants from the research
and sending the codes extracted to other participants, whose point of
view was applied in most cases.

Results
Based on the paradigm pattern in the resilience of sport businesses,
several factors are important that some of them include capacity and
capabilities of sport businesses, economic impacts of sport business,
improving sport business in the country and improving the country's
sport infrastructure. Some of the fields influencing the resilience of
sport businesses were including adaptation and futurism, business
structures required, sports business infrastructure, financial support,
business cooperation and communication space, attention to business

cultural environment, business management, entrepreneurial and
innovative attitudes, using marketing and advertising programs,
support laws, business investors, business education; Also, some
intervening factors were included the
country's economic situation; Private -sector investment in sport; legal
positions, resources needed for business, cultural approaches in
business; The important strategies for resilience of sport businesses
include using management strategies in sport businesses, improving
and organizing the status of distributing financial resources in sport
businesses, promoting and improving the human resources of sport
businesses, increasing sport infrastructure resources, improving
communication status in sport businesses, Increasing innovative
activities and paying more attention to entrepreneurship and
innovation in sport businesses, promoting sport culture in society,
eliminating legal barriers to sport business, formulating a system to
attract domestic and foreign investors, Quantitative and qualitative
promotion of sport products, applying a marketplace approach to
business, introducing sport businesses and the consequences of the
resilience of sport businesses were including establishment knowledge
management in sports businesses, agile structure in sports
organizations, reducing staff stress, commitment and interest in work,
improving infrastructure in sports, increasing per capita sport,
increasing turnover in the sport industry, creating sustainable jobs,
people's tendency To domestic goods, enhancing social well -being,
improving products, improving products distribution, gaining market
share, and increasing power in competitiveness.

Conclusion
According to the results and paradigm pattern of the research, it can
be said that resilience is one of the essential factors for sports
businesses in Iran and it can have great results for business and
country; Also, given the results, most of the factors and conditions for
increased resilience of sports businesses are back to management and
business owners, coordination and assistance of the government, and
they are the main organs and individuals to provide these factors;
Therefore, managers and business owners must consider the factors
identified in this study for success. At the same time, one of the most
influential variables in the resilience of business owners is that it was
not addressed as an independent variable due to the nature of the
present study, so it is suggested that future researchers focus on small
businesses. And considering the psychological characteristics and
resilience of sports business owners, examine the individual and
psychological variables and resilience of sports business owners.

Keywords
Grounded Theory, Innovation, qualitative research method, sport
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چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشي

مقدمه :هدف از پژوهش حا ضر طراحي الگوی پارادایمي تابآوری ک سبوکارهای ورز شي بود .روش پژوهش کیفي
بود و از نظریۀ دادهبنیاد استفاده شد.
روش پژوهش :جامعۀ آماری شامل استادان مدیریت ورزشي کشور ،کارآفرینان حوزۀ ورزش ،محققان اقتصاد ورزش و
فعاالن صنعت ورزش بود .برای شناسایي عوامل از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شد .روش نمونهگیری هدفمند و در
دسترس بود .با  14نفر از افراد جامعۀ آماری مصاحبه انجام گرفت و  127کد و  43مقولۀ فرعي استخراج شد.
یافته ها :دادههای کیفي با مجموعهای از کدگذاری باز ،محوری و انتخابي تحلیل شد .براساس الگوی پارادایمي در
تابآوری کسبوکارهای ورزشي چند عامل علي اهمیت دارند که برخي از آنها شامل وضعیت اقتصادی کشورند .برخي
از زمینههای مؤثر در تابآوری کسبوکارها ورزشي شامل ظرفیت کسبوکارهای ورزشي بودند؛ همچنین برخي عوامل
مداخلهگر در آن شامل تطابقپذیری و آیندهنگری بودند؛ بعضي از راهبردهای مهم برای تابآوری کسبوکارهای ورزشي
شامل بهکارگیری راهبردهای مدیریتي و بهبود و سازماندهي وضعیت توزیع منابع مالي و پیامدهای تابآوری
کسبوکارهای ورزشي شامل پیامدهای مالي و اقتصادی برای کسبوکار بودند.
نتیجه گیری :طبق نتایج ،دولت ،مدیریت و صاحبان کسبوکارها از اصليترین بازیگراني هستند که باید شرایط الزم
برای افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي را فراهم کنند.
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مقدمه

با توسعۀ اقتصاد و ارتقای سطح زندگي ،ورزش به روش مشترک گذران اوقات فراغت همراه با ارزشهای فرهنگي و اقتصادی
تبدیل شده است .جامعه و بنگاههای ورزشي در سراسر جهان همراه با توسعۀ سریع اقتصاد رشد کردهاند (دوهیرتس و
 .)2003در کشورهای توسعهیافته ،صنعت ورزش به یک ستون در توسعۀ اقتصاد ملي تبدیل شده است (پوپ .)2010 2،در گذشته
ارزش مالي صنعت ورزش در آمریکا دو برابر صنعت اتومبیل و هفت برابر صنعت سینمای آن بود و در حال حاضر  470بیلیون دالر
برآورد شده است (پارک و همکاران .)2015 3،همراه با توسعۀ اقتصاد ،صنعت ورزش مزایای اقتصادی خود را نشان داده است.
صنعت ورزش در بهبود اقتصاد ملي ،هدایت مصرف اجتماعي و تنظیم ساختار صنعتي ،پتانسیل بزرگي را نشان داده است (یانگ4،
 .)2020ورزش در کشورهای مختلف ،یک تجارت و صنعت مهم محسوب ميشود و پیشرفت زیادی داشته است؛ این صنعت یکي
از بخشهای مهم اقتصاد این کشورها بهشمار ميرود و از طریق مصرف و تولید کاالها و خدمات ورزشي در توسعۀ اقتصادی این
کشورها تأثیر گذاشته است؛ با وجود این در ایران ورزش بهعنوان یک صنعت مهم جایگاهي نداشته است؛ این مسئله موجب کمرنگ
شدن و حتي ناشناخته ماندن برخي ابعاد صنعت ورزش که در سایر کشورها سهم عمدهای در تولید درآمد ملي دارند ،ميشود
(معماری و همکاران .)1397 ،کسبوکارهای ورزشي از ارکان اصلي صنعت ورزش هستند ،بنابراین برای بهبود وضعیت در صنعت
ورزش باید به کسبوکارهای آن توجه داشت .امروزه ابعاد اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي هر کشور تحت تأثیر موفقیت
کسبوکارهای کوچک و متوسط است .محققان زیادی روی توسعۀ اقتصادی از طریق کسبوکار توافق دارند و اهمیت اقتصادی
آن را پیش از هر مورد دیگری بیان ميکنند .امروزه محیط کسبوکار کامالً رقابتي است و به همین دلیل موفقیت بهصورت تصادفي
رخ نميدهد .پس شناسایي علل و عوامل موفقیت کسبوکارهای موجود و انتخاب مسیر مناسب براساس همین اطالعات برای
موفقیت در کسبوکار ضروری است (برارزاده و همکاران .)1398 ،ایجاد و راهاندازی کسبوکارها سبب بهوجود آمدن منابع جدید
ثروت و فرصتهای جدید کسبوکاری ميشود (عظیمزاده و همکاران .)1393 ،محیطهای کسبوکار پیوسته در حال تغییر و دارای
ریسک زیادی است (الکسیچ و همکاران .)2013 5،در سالهای اخیر بهدلیل جهاني شدن بازارها و کسبوکارها و پیشرفت در
فناوریها ،رقابت بین کسبوکارهای مختلف و از جمله کسبوکارهای ورزشي بهشدت افزایش یافته است .ورزش صنعت در حال
رشد گستردهای است و ارزش مالي بسیار زیادی دارد .با توجه به این موضوع کسبوکارهای ورزشي در بخش خدمات و صنعت از
این قاعده مستثنا نیستند و ميتوانند در جهت توسعۀ پایدار در ورزش مشارکت کنند ،چراکه سهم مشارکت کسبوکارهای ورزشي
در بخش خدمات و صنایع شایان توجه است (مندليزاده و همکاران .)1395 ،بقای کسبوکارها به موارد و عوامل زیادی وابسته
است؛ یکي از این عوامل ،تابآوری کسبوکارهاست.

اسپارک1،

تابآوری سازماني از طرق مختلف مفهومسازی شده است .کورونیس و پونیس )2018( 6این موضوع را بهعنوان سه مفهوم
مجزا بیان کردهاند .1 :ظرفیت یک سازمان برای بازگشت به عقب (زنده ماندن) پس از یک اتفاق ناگوار یا آسیبزا .2 ،ظرفیت یک
سازمان برای انطباق با شرایط و حوادث پیش از اینکه آنها یک آسیب ناشایست یا بحران را تجربه کنند و  .3ظرفیتهای افراد
برای جذب بحرانها و انطباق عملکردی با موقعیتهای جدید .اساساً مفهوم تابآوری با توانایي یک عنصر یا سیستم برای بازگشت
به حالت پایدار پس از یک اختالل ،ارتباط نزدیکي دارد (گاندرسون .)2000 7،تابآوری بر توانایي کسبوکارها برای مقابله با تمام
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اختالالت و حوادث داللت دارد (پونوماروف و هولکومب .)2009 1،تابآوری از عوامل بسیار مهم برای پایداری و دوام کسبوکارها
بهشمار ميرود و از عوامل حیاتي است (آتس و بیتیتسي .)2011 2،بنابراین از عوامل اصلي دوام و پایداری کسبوکارهای مختلف
بهخصوص کسبوکارهای ورزشي در محیط پیچیدۀ عصر حاضر توجه به تابآوری است.
در همین زمینه پژوهشهای مختلف بر بخشهای تابآوری کسبوکارهای مختلف با رویکردهای مختلف پرداختهاند.
چیتسازان و همکاران ( )1397در پژوهش خود دریافتند که عواملي مانند دارایيها و منابع سازمان (کفایت و دسترسي مواد اولیه،
منابع مالي و شبکهای) و رقابتپذیری پویای کسبوکار (افزونگي منابع ،انعطافپذیری و شبکهسازی) بر ظرفیت تابآوری
کسبوکارهای کوچک و متوسط در قطعهسازان صنعت خودرو تأثیر دارد .ورمزیاری و ایماني ( )1396نتیجه گرفتند که عوامل توان
تطابقپذیری و آیندهنگری ،تعامل با مشتریان ،موقعیتطلبي ،حمایت خانوار ،برنامهریزی راهبردی و حمایت دولت در تابآوری
کسبوکارهای روستایي تأثیر دارد .استفنسون و همکاران )2010(3از عوامل مؤثر در تابآوری به برنامهریزی و ظرفیت انطباقي
اشاره کردند .اشتاینر و آتنتون )2015(4در پژوهشي دریافتند که عوامل تنوع در کسبوکار ،توجه به ریسک ،تخصص در کسبوکار
و ایجاد بازار متمایز ،داشتن چشمانداز و رویکرد و همکاری و شبکهسازی بر تابآوری کسبوکارهای روستایي اثرگذارند .در برخي
تحقیقات از قابلیت انعطافپذیری برای پاسخ به تغییرات و عدم اطمینان محیطي و داشتن رویکرد پیشگیرانه بهعنوان عاملي مهم
در تابآوری سازمانها اشاره شده است (گوناسکاران و همکاران2011 5،؛ بورنارد و بامرا .)2011 6،کورونیس و پونیس ( )2018از
عوامل مؤثر بر تابآوری سازمان به آمادگي ،پاسخگویي ،سازگاری و توانایيهای یادگیری سازمان اشاره کردند .همچنین مکمانس
و همکاران )2007(7از عوامل مؤثر بر تابآوری سازماني را آگاهي از مسئلۀ تابآوری ،ارزیابي خود از آسیبپذیری ،اولویتبندی
نقاط کلیدی آسیبپذیر و افزایش ظرفیت سازگاری عنوان کردند.
از سال  ،2000عالقه به تفکر تابآوری در علوم مختلف اجتماعي ،جغرافیا ،اقتصاد و  ...بهوجود آمده است .همچنین طي
سالهای اخیر ،مفهوم تابآوری در جامعۀ دانشگاهي حمایت روزافزوني پیدا کرده است (بورنارد و بامرا .)2011 ،بهدلیل وجود
تغییرات زیاد در محیط کسبوکارهای ورزشي و وجود آیندۀ نامطمئن بهعنوان یک چالش در این کسبوکارها ،تاب آور شدن آنها
در این شرایط امری ضروری است .کسبوکارهایي که نتوانند تابآوری مناسبي در برابر تغییرات و چالشهای احتمالي و مشکالت
داشته باشند و همچنین از انعطافپذیری خوبي در تغییر راهبرد در مواقع لزوم برخوردار نباشند ،در محیط بسیار متغیر و پیچیدۀ
فضای کسبوکار امروزی ،محکوم به فنا و نابودی است و کسبوکارهای ورزشي نیز از این قاعده مستثنا نیستند .آسیبپذیری
کسبوکارهای ورزشي در ایران سبب شده هم راهاندازی این کسبوکارها با سختي و مقاومت انجام گیرد ،هم بعد از راهاندازی
خیلي از این کسبوکارها بهسرعت تعطیل شوند .علت این مسئله از دو منظر قابل بررسي است؛ ابتدا اینکه این کسبوکارها در
کشور ما عمر کوتاهي داشته و حمایت صنفي قوی ندارند ،همچنین نبود سابقۀ درخشان (داشتن شرایط منحصربهفرد) و استفاده از
روشهای سنتي با فناوری قدیمي در تولید و ارائۀ خدمات انطباقپذیری کسبوکارهای ورزشي را کند کرده است .این در حالي
است که کسبوکارهای ورزشي از منابع بسیار مهم اقتصادی در کشورهای مختلف است ،اما در ایران به آن توجه زیادی نميشود
و مشکالت فراواني پیشروی این کسبوکار وجود دارد .با وجود اهمیتي که برای تابآوری در حوزههای مختلف قائل شدند ،اما
در حوزۀ کسبوکارهای ورزشي به این مسئله توجهي نشده و در این زمینه پژوهشي نیز انجام نگرفته است ،بنابراین با توجه به
1.

Ponomarov & Holcomb
Ates & Bititci
3. Stephenson, Seville, Vargo & Roger
4. Steiner & Atterton
5. Gunasekaran, Rai & Griffin
6. Burnard and Bhamra
7. McManus, Seville, Brunsden & Vargo
2.
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اهمیت تابآوری کسبوکارهای ورزشي و نبود پژوهشي در این زمینه ،هدف از پژوهش حاضر طراحي الگوی پارادایمي تابآوری
کسبوکارهای ورزشي بود .در این بین و با توجه به جایگاه و اهمیت کسبوکارهای کوچک و متوسط و توان کشور در حمایت از
این کسبوکارها تابآوری کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشي بررسي شد .در واقع با توجه به تغییرات مداوم محیط کسبوکار
توانایي تطبیق با محیط و شرایط جدید توسط کسبوکارهای ورزشي در کشور بهمنظور تطبیق با محیط پویای عصر حاضر مدنظر
قرار گرفت.

روششناسی پژوهش

روش پژوهش استفادهشده در این پژوهش ،کیفي با پارادایم تفسیری و با روش دادهبنیاد (گرند تئوری) است .با توجه به دستهبندی
تحقیقات علمي از نظر هدف ،پژوهش حاضر از نوع پژوهش بنیادی -کاربردی است .گرند تئوری را ميتوان بهعنوان رویکردی
پژوهشي معرفي کرد که در آن براساس دادههای واقعي و از طریق روشي علمي نظریههای بنیادین جدید تدوین ميشود .در این
پژوهش از بین رهیافتهای مختلف نظریهسازی دادهبنیاد ،براساس نیاز و روند پژوهش از رهیافت نظاممند استراوس و کوربین
استفاده شد که در مواردی با رهیافت ظاهرشوندۀ گلیزر متفاوت است .از ویژگيها و روند این فرایند ميتوان گفت که برای تدوین
نظریه در رابطه با یک پدیده ،مجموعهای نظاممند از رویهها را بهکار ميگیرد .جامعۀ آماری پژوهش ،شامل استادان مدیریت ورزشي
کشور ،کارآفرینان حوزۀ ورزش ،محققان اقتصاد ورزش ،کارآفریني و نوآوری ورزشي و فعاالن صنعت ورزش بودند که پس از
مصاحبه با  14نفر از آنها و با اشباع نظری ،مصاحبهها متوقف شد .برای جمعآوری دادهها از مطالعههای پژوهشهای مرتبط و
مصاحبۀ نیمهساختاریافته با جامعۀ آماری استفاده شد .روش نمونهگیری هدفمند و در دسترس بود .مراحل کدگذاری بهصورت 3
مرحله (اولیه ،ثانویه و اختصاصي) انجام گرفت .در مرحلۀ کدگذاری اولیه (باز) ،به همۀ نکات کلیدی مصاحبهها عنواني داده شد،
سپس همۀ این عناوین در جداولي آورده شدند که کدهای اولیه براساس تحلیل جمله به جمله یا کدگذاری در سطح پاراگراف به
پاراگراف ،پس از اتمام مصاحبهها انجام گرفت؛ در گام دوم (کدگذاری ثانویه) کدهای اولیه بهدلیل فراواني به کدهای ثانویه تبدیل
شدند ،سپس چند کد ثانویه به کد مفهومي تبدیل شده و در نهایت مقوالت فرعي مشخص و ارائه شدند .در گام نهایي (کدگذاری
اختصاصي) ،در آن فرایند ارتباطدهي در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکي از طبقات قرار گرفت .کدگذاری محوری بر
تمرکز و تعیین یک مقوله بهعنوان مقولۀ اصلي قرار دارد و سپس مقوالت دیگر بهعنوان مقولههای فرعي به آن ارتباط داده ميشوند.
این کار براساس مدل پارادایمي شامل پدیدۀ اصلي ،شرایط علّي (علل شکلگیری پدیدۀ اصلي) ،زمینه و بستر (بستر و شرایطي که
در ایجاد و شکلگیری پدیدۀ اصلي نقش بسزایي دارند) ،شرایط مداخلهگر (شرایطي که به موجب آن ،پدیده افزایش یا کاهش
ميیابد) ،راهبردها (کنش و برهمکنشهای خاصي که از پدیدۀ محوری منتج ميشود) و پیامدها (نتیجۀ بهکار بستن راهبردها)
براساس روش استراوس و کوربین انجام گرفت و مقولۀ اصلي تأیید و مشخص شد و بهصورت الگوی پارادایمي به هم مرتبط شدند.
همچنین بهمنظور اعتباربخشي به نتایج پژوهش حاضر ،از میان سه روش زاویهبندی (اجماع /مثلثسازی) ،کنترل اعضا (بررسي
توسط اعضا) و ارزیابي براساس 10شاخص مقبولیت (استراوس و کوربین ،)2008 ،از روش کنترل اعضا (کنترل اعضا یا اعتبار
پاسخگو ،تکنیکي است که بدان وسیله محقق یافتههای خود را با یک یا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسي کنترل ميکند و این
تکنیک بهمنظور تأیید تفاسیر پژوهشگر بهکار ميرود) ،که در دو بخش ،تأییدپذیری و اعتبارسنجي بررسي شد .فرایند تأییدپذیری
توسط مصاحبهشوندگان بهصورت ارزیابي چند تن از متخصصان خارج از فرایند پژوهش و با بازبیني و اصالح براساس نظر این
متخصصان انجام گرفت .فرایند اعتبارسنجي آن نیز ،با ارزیابي شرکتکنندگان از پژوهش و به شکل ارسال کدهای استخراجشده

طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریة داده بنیاد

113

به سایر شرکتکنندگان بود ،که نظر ایشان در بیشتر موارد اعمال شد .در نهایت  11مقولۀ فرعي 43 ،مقولۀ فرعي و  127کد
استخراج شد.

یافتههای پژوهش

در این قسمت یافتههای جمعیتشناختي مصاحبهشوندگان آورده شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونۀ آماری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سمت
استاد دانشگاه
استاد دانشگاه
کارآفرین ورزشي (محقق کارآفریني)
فعال صنعت ورزش
محقق اقتصاد ورزش
استاد دانشگاه
استاد دانشگاه
استاد دانشگاه (کارآفرین)
محقق بازاریابي
کارآفرین ورزشي
دبیر فدراسیون
فعال اقتصاد ورزش و کارآفرین
استاد دانشگاه
کارآفرین ورزشي

سن (سال)
50
36
32
37
31
66
42
68
32
38
35
34
36
37

سابقه (سال)
17
6
6
15
4
30
23
44
3
6
8
8
8
8

رشتۀ تحصیلی
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني
تربیت بدني

مدرک تحصیلی
دکتری
دکتری
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
دانشجوی دکتری
کارشناسي ارشد
دکتری
دکتری
دانشجوی دکتری
دکتری

همانطورکه در جدول  1مشاهده ميشود 5 ،نفر از افراد استاد دانشگاه 4 ،نفر کارآفرین در حوزۀ ورزش 2 ،نفر محقق و  3نفر
فعال در حوزۀ اقتصاد و صنعت ورزش بودند.
جدول  .2کدگذاری شرایط علی (استخراجشده از مصاحبهها)
مقولۀ اصلی

شرایط علی

مقولۀ فرعی
ظرفیت و قابلیتهای
کسبوکارهای ورزشي
اقتصادی
تأثیرات
کسبوکار ورزشي
بهبود وضعیت کسبوکار
ورزشي در کشور
بهبود زیرساختهای
ورزشي کشور

کدهای باز
درآمدهای کالن موجود در صنعت ورزش ،قابلیتهای نیروهای انساني موجود در کسبوکار ورزشي ،قابلیتهای
کارآفرینانۀ کسبوکار ورزشي ،سهم بازار قابل توجه در کسبوکار
تأثیر بر اقتصاد کشور ،جایگاه کسبوکار ورزشي در اقتصاد کشورهای توسعهیافته ،اشتغالزایي در کشور
توان تطابقپذیری و آیندهنگری ،افزایش دوام کسبوکار در مقابل تغییرات ،توسعۀ کارآفریني و نوآوری در
کسبوکار ورزشي ،بهبود کیفیت و کمیت کاال و خدمات کسبوکار ورزشي
کمبود زیرساختهای ورزشي کشور ،حمایت اندک دولت از زیرساختهای ورزشي

در جدول  2علل اهمیت پدیدۀ اصلي یعني تابآوری کسبوکار شناسایي شدهاند .پس از کدگذاری مصاحبهها شرایطي که سبب
شدهاند بررسي تابآوری کسبوکار ورزشي اهمیت پیدا کند ،در  4مقولۀ فرعي قرار داده شد که شامل ظرفیت و قابلیتهای
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کسبوکارهای ورزشي ،تأثیرات اقتصادی کسبوکار ورزشي ،بهبود وضعیت کسبوکار ورزشي در کشور و بهبود زیرساختهای
ورزشي کشور است.

مقولۀ اصلی

مدیریت

محیط

بازاریابی و
تبلیغات

مقولۀ فرعی
تطابقپذیری و
آیندهنگری
ساختارهای مورد
نیاز برای
کسبوکار
وضعیت زیرساخت
کسبوکار ورزشي
حمایتهای مالي
آموزش در
کسبوکار ورزشي

جدول  .3کدگذاری بستر و زمینهها (استخراجشده از مصاحبهها)
کدهای باز
پیشبیني آینده و داشتن سناریوهای مختلف جهت پاسخگویي به تهدیدها
عدم تمرکز در سازمان (دادن اختیار الزم به افراد) ،ایجاد شرایط الزم و مناسب برای انجام کارهای تیمي و گروهي ،ایجاد
فضای یادگیری تفکر خالق در سازمانهای ورزشي ،ارائۀ بازخورد بهموقع و مناسب از سوی مدیر/مدیران ،برنامهریزی
صحیح و هدفمند ،تأکید بر مدیریت دانش و یادگیر
تقویت زیرساختهای ورزشي ،افزایش نسبت سرانۀ ورزشي در کشور ،بهروز کردن فناوریهای مرتبط به کسبوکار
تقویت سیستم بانکي بهمنظور ارائۀ تسهیالت بلندمدت مالي ،اختصاص منابع مالي به کسبوکار ورزشي
دورهها ی آموزشي برای تفکر خالق ،تغییر نظام آموزشي رشتۀ تربیت بدني ،فعال شدن بخش ورزش در پارکهای علم و
فناوری ،توجه به بخش عملي همزمان با بخش تئوری در بین استادان رشتۀ تربیت بدني ،آموزش مدیریت ریسک ،آموزش
مهارتهای جدید به منابع انساني

فضای همکاری و
ارتباطي در
کسبوکار

شبکهسازی در کسبوکار ،ایجاد فضای همکاری بین صنعت و دانشگاه ،استفاده از بسترهای موجود در رسانههای اجتماعي
و فضای مجازی

نگرش کارآفرینانه
و نوآورانه

توجه به کارآفرینان ورزشي ،بهبود فضای کارآفریني در ورزش ،افزایش رویدادهای نوآورانۀ ورزشي در کشور ،بهکارگیری
شرکتهای شتابدهنده برای به عمل رساندن نوآوریهای ورزشي ،ایجاد فضای خلق ایده و یادگیری در رشتۀ تربیت
بدني

توجه به محیط
فرهنگي کسبوکار

نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در کسبوکار ،ایجاد بسترهای فرهنگي در بین مردم برای حمایت از کاال و خدمات داخلي

قوانین حمایتي

وجود قوانین حمایتي از اقتصاد ورزش ،حمایت دولت و مجلس و سازمانهای اجرایي از اقتصاد ورزش ،وجود شفافیت در
قوانین کشور ،ثبات در قوانین

سرمایهگذاران
کسبوکار
بهکارگیری
برنامههای بازاریابي
و تبلیغات

کاهش ریسک سرمایهگذاری ،اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران
شناسایي صحیح بازار و شرایط و همسو کردن با نیاز جامعه ،انجام نیازسنجي بازار هدف ،ارائۀ کاال و خدمات متنوع
باکیفیت و کمیتها مختلف ،استفاده از رسانهها و فضای مجازی برای تبلیغات

در جدول  3پس از کدگذاری مصاحبهها ،زمینهها و بسترهای الزم برای تابآوری در کسبوکار ورزشي در  12بعد قرار داده
شد که شامل تطابقپذیری و آیندهنگری ،ساختارهای مورد نیاز برای کسبوکار ،وضعیت زیرساخت کسبوکار ورزشي ،حمایتهای
مالي ،فضای همکاری و ارتباطي در کسبوکار ،توجه به محیط فرهنگي کسبوکار ،مدیریت کسبوکار ،نگرش کارآفرینانه و
نوآورانه ،بهکارگیری برنامههای بازاریابي و تبلیغات ،قوانین حمایتي ،سرمایهگذاران کسبوکار ،آموزش در کسبوکار است.
مقولۀ اصلی

محیط

جدول  .4کدگذاری شرایط مداخلهای تابآوری کسبوکار (استخراجشده از مصاحبهها)
کدهای باز
مقولۀ فرعی
کاهش مشکالت اقتصادی مردم و وارد کردن ورزش در سبد خانوار ،اقتصاد سنتي در ورزش ،بهکارگیری برنامههایي برای
وضعیت اقتصادی
کاهش نرخ تورم ،توجه بیشتر به اقتصاد آزاد ،تأثیرپذیری کالن نسبت به اقتصاد جهاني ،کاهش بحرانهای اقتصادی
کشور
دورهای
منابع مورد نیاز بهکارگیری سرمایههای انساني متخصص از دانشگاهها ،احداث زیرساختهای ورزشي در کشور با کمک دولت ،بهدست
آوردن منابع جایگزین ،افزایش منابع مالي موجود در کسبوکار
برای کسبوکار
مواضع حقوقي و ثبات در قوانین حمایتي ،کاهش بروکراسيهای اداری در کشور ،تصویب قوانین مشخص برای راهاندازی و حمایت از
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قانوني
سرمایهگذاری
بخش خصوصي
در ورزش
رویکردهای
در
فرهنگي
کسبوکار
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کدهای باز
کسبوکارهای ورزشي در کشور ،وجود قوانین حمایتي برای توسعۀ محصوالت
کاهش ریسک برای سرمایهگذاری در کسبوکار ورزشي ،ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری

تقویت نگاه مثبت مردم به ورزش ،فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

در جدول  4پس از کدگذاری مصاحبهها ،شرایط مداخلهگر تابآوری در کسبوکار ورزشي در  5بعد شامل وضعیت اقتصادی
کشور ،سرمایهگذاری بخش خصوصي در ورزش ،مواضع قانوني و حقوقي ،منابع مورد نیاز برای کسبوکار ،رویکردهای فرهنگي در
کسبوکار قرار داده شد.

مقولۀ اصلی

مدیریت

محیطی

بازاریابی و
تبلیغات

جدول  .5کدگذاری راهبردها (استخراجشده از مصاحبهها)
کدهای باز
مقولۀ فرعی
داشتن چشمانداز و مأموریت ،برنامهریزی (بلندمدت و کوتاهمدت) سازمانها و کسبوکار ورزشي برای مواجهه
بهکارگیری راهبردهای مدیریتي
با تغییرات آینده ،موقعیتیابي در فضای کسبوکار ،افزایش انعطافپذیری در کسبوکار ورزشي ،افزایش
در کسبوکارهای ورزشي
فعالیت کسبوکار ورزشي در پارکهای علم و فناوری ،داشتن راهبردهای مدیریت ریسک در کسبوکار
بهبود و سازماندهي وضعیت
توزیع منابع مالي در تخصیص تسهیالت بانکي به کسبوکارهای ورزشي ،فراهم آوردن منابع مالي برای کسبوکار
کسبوکارهای ورزشي
ارتقا و بهبود وضعیت نیروهای بهکارگیری تیمهای متخصص در کسبوکار ورزشي ،برگزاری دورههای آموزشي برای نیروهای انساني،
بهکارگیری راهکارهای حفظ سرمایههای انساني در کسبوکارهای ورزشي
انساني کسبوکارهای ورزشي
افزایش منابع زیرساختي تخصیص زمینهای دولتي و سالنها ی ورزشي به کارآفرینان در این حوزه ،دادن اولویت به زیرساختهای
ورزشي در برنامههای کشور
کسبوکارهای ورزشي
بهبود وضعیت ارتباطات در افزایش قدرت ارتباطات در کسبوکار ورزشي ،برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،ایجاد شبکهسازی
ارتباطات در کسبوکار ورزشي
کسبوکارهای ورزشي
افزایش فعالیتهای نوآورانه و
توجه بیشتر به کارآفریني و بهکارگیری نوآوری و خالقیت ،توجه به نوآوری راهبردی در کسبوکار ورزشي ،پرورش و تقویت ایدهها در
نوآوری در کسبوکارهای کسبوکار ورزشي (بررسي دقیق) ،حمایت از پژوهشهای حوزه کارآفریني و نوآوری در ورزش
ورزشي
ارتقای فرهنگ ورزش در جامعه نهادینه کردن استفا ده از کاالی ورزشي داخلي در جامعه ،نهادینه کردن ورزش در بین خانوادهها
از بین بردن موانع حقوقي و
ایجاد نظام ورزش در مجلس ،ایجاد قوانین حمایتي برای کسبوکارهای ورزشي ،بهدست آوردن حمایت
قانوني پیشروی کسبوکار
قانونگذاران
ورزشي
تدوین نظام بهمنظور جذب
دادن وامهای کمبهره و تسهیالت ارزانقیمت به سرمایهگذاران،
سرمایهگذاران داخلي و خارجي
ارتقای کمي و کیفي محصوالت تولید محصوالت ورزشي با رویکرد جوامع هدف با ویژگيهای مختلف ،برنامهریزی بلندمدت برای تولید و
صادرات کاالهای ورزشي ،بهکارگیری طراحيهای منحصربهفرد برای محصوالت
ورزشي
بهکارگیری رویکرد بازارگردی در شناسایي صحیح بازار و شرایط و همسو کردن با نیاز جامعه ،نیازسنجي بازار هدف ،شناسایي وضعیت خریداران
و مصرفکنندگان ،نیازسنجي عالیق و سالیق مشتریان
کسبوکار
استفاده از برنامههای تبلیغاتي و بازاریابي ،برندسازی برای کسبوکار
معرفي کسبوکارهای ورزشي

در جدول  5پس از کدگذاری مصاحبهها ،راهبردهای تابآوری در کسبوکار ورزشي در  12بعد شامل بهکارگیری راهبردهای
مدیریتي در کسبوکارهای ورزشي ،بهبود و سازماندهي وضعیت توزیع منابع مالي در کسبوکارهای ورزشي ،ارتقا و بهبود وضعیت
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نیروهای انساني کسبوکارهای ورزشي ،افزایش منابع زیرساختي کسبوکارهای ورزشي ،بهبود وضعیت ارتباطات در کسبوکارهای
ورزشي ،افزایش فعالیتهای نوآورانه و توجه بیشتر به کارآفریني و نوآوری در کسبوکارهای ورزشي ،ارتقای فرهنگ ورزش در
جامعه ،از بین بردن موانع حقوقي و قانوني پیشروی کسبوکار ورزشي ،تدوین نظام بهمنظور جذب سرمایهگذاران داخلي و خارجي،
ارتقای کمي و کیفي محصوالت ورزشي ،بهکارگیری رویکرد بازارگردی در کسبوکار ،معرفي کسبوکارهای ورزشي قرار داده شد.
جدول  .6کدگذاری پیامدهای تابآوری کسبوکار ورزشی (استخراجشده از مصاحبهها)
مقولۀ اصلی

مدیریت

محیطی

بازاریابی

کدهای باز

مقولۀ فرعی
مدیریت کسبوکار

استقرار مدیریت دانش در کسبوکارهای ورزشي ،ساختار چابک در سازمانهای ورزشي

منابع انساني

بهرهوری بیشتر ،کاهش استرس کارکنان ،تعهد و عالقه به کار ،افزایش نیروی انساني متخصص

منابع فیزیکي و زیرساختي

بهبود وضعیت زیرساختها در ورزش ،افزایش سرانۀ ورزشي

مالي و اقتصادی کسبوکار

افزایش گردش پول در صنعت ورزش ،ایجاد مشاغل پایدار

کارآفریني و نوآوری

افزایش گرایش به فرهنگ کارآفریني در کسبوکار

اقتصاد کشور

توسعۀ اقتصادی کشور ،توسعۀ بخش خصوصي

پیامدهای فرهنگي

گرایش مردم به کاالهای داخلي ،نهادینه شدن فرهنگ تغییر در کسبوکار

اجتماعي

افزایش رفاه و سالمت اجتماعي

تأثیر مثبت بر مشتریان کسبوکار

وفاداری مشتریان به کسبوکار

ارتقای وضعیت محصوالت و خدمات

بهبود وضعیت محصوالت ،بهبود نحوۀ توزیع محصوالت

بهبود بازار

بهدست آوردن سهم بازار ،تثبیت جایگاه کسبوکار ،افزایش قدرت در رقابتپذیری

در جدول  6پس از کدگذاری مصاحبهها ،پیامدهای تابآوری در کسبوکار ورزشي در  11بعد شامل پیامدهای حوزۀ مدیریت
کسبوکار ورزشي ،پیامدهای بخش منابع انساني در کسبوکار ،پیامدهای بخش منابع زیرساختي کسبوکار ،پیامدهای مالي و
اقتصادی برای کسبوکار ،پیامدهای کارآفرینانه و نوآورانه در کسبوکار ،پیامدهای اقتصادی برای کشور ،پیامدهای فرهنگي برای
محیط کسبوکار ،پیامدهای اجتماعي برای جامعه ،تأثیر مثبت بر مشتریان کسبوکار ،ارتقای وضعیت محصوالت و خدمات ،بهبود
بازار کسبوکار ورزشي قرار داده شد.
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شکل  .1مدل پارادایمی تابآوری کسبوکار ورزشی براساس نظریۀ دادهبنیاد

شامل توضیحات متني یافته های پژوهش همراه با ارجاع به شکل ها و جدول ها

بحث و نتیجهگیری

تابآوری کسبوکارهای ورزشي از عوامل مهم برای مقابله با چالشها و تغییرات فراوان در بازارهای امروزه است و توجه به آن
الزم است؛ بنابراین هدف از این پژوهش طراحي الگوی پارادایمي تابآوری کسبوکارهای ورزشي بود .در ادامه نتایج مورد بحث
و بررسي قرار گرفته است.
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مبتني بر یافتههای پژوهش ،ظرفیت و قابلیتهای کسبوکار ورزشي (مانند درآمدهای کالن موجود در آن ،نیروهای انساني،
قابلیتهای کارآفرینانه در این کسبوکار) ،تأثیرات اقتصادی کسبوکار ورزشي (مانند تأثیر بر اقتصاد کشور ،جایگاه کسبوکار
ورزشي در اقتصاد کشورهای توسعهیافته و اشتغالزایي در کشور) ،بهبود وضعیت کسبوکار ورزشي در کشور (توان تطابقپذیری و
آیندهنگری ،افزایش دوام کسبوکار در مقابل تغییرات ،توسعۀ کارآفریني و نوآوری در کسبوکار ورزشي ،بهبود کیفیت و کمیت
کاال و خدمات کسبوکار ورزشي) ،بهبود زیرساختهای ورزشي کشور (کمبود زیرساختهای ورزشي کشور و حمایت اندک دولت
از زیرساختهای ورزشي) از جمله مهمترین شرایط علي مؤثر بر تابآوری کسبوکارهای ورزشي است که با نتایج تحقیق
چیتسازان و همکاران ( ،)1397ورمزیاری و ایماني ( )1396و اشتاینر و آتنتون ( )2014همسوست .شرایط علي نشاندهندۀ دالیل
اهمیت و ضروری بودن توجه به تابآوری کسبوکار ورزشي است .وجود ظرفیت و قابلیتهای بالقوه در اینگونه کسبوکارهاست
که در ایران بسیار کم از این ظرفیتها استفاده شده است؛ قابلیت و ظرفیتهای نهفته در صنعت و کسبوکارهای ورزشي در ایران
بسیار زیاد است که ميتوان یکي از دالیل اصلي توجه به تابآوری اینگونه کسبوکارها باشد .تأثیرات اقتصادی کسبوکارهای
ورزشي دلیل دیگری برای اهمیت آن است .در کشورهای توسعهیافته صنعت و کسبوکارهای ورزشي از منابع درآمدی مهم و
بزرگ و راهي برای اشتغالزایي جامعۀ آن کشور است که این مهم در ایران بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است و از این طریق
ميتوان وضعیت کسبوکارهای ورزشي را بهبود بخشید .یکي از دالیل مهم برای اهمیت تابآوری کسبوکارهای ورزشي بهبود
وضعیت کسبوکارهای ورزشي در زمینۀ توانایي تطابقپذیری و آیندهنگری ،افزایش دوام کسبوکار در مقابل تغییرات ،توسعۀ
کارآفریني و نوآوری در کسبوکار ورزشي ،بهبود کیفیت و کمیت کاال و خدمات کسبوکار ورزشي است که از موارد بااهمیت برای
هر کسبوکاری در برابر تغییرات و رقباست .دلیل دیگر توجه به تابآوری و اهمیت آن بهبود وضعیت زیرساختهای ورزشي کشور
است .از اجزای اصلي تابآوری و دوام کسبوکارهای ورزشي ،وجود زیرساختهای الزم به اندازۀ کافي است که این مورد نیز در
ایران ضعفهای اساسي دارد و باید سرانۀ زیرساختهای ورزشي برای تابآوری افزایش یابد .زیرساختهای ورزشي باید با توجه
به نیازها این کسبوکار را پوشش دهد و در این مسیر دولت و بخش خصوصي ميتوانند نقش اساسي داشته باشند.
بسترها و شرایط زمینهای دستۀ دیگری از مقولهها هستند که بهصورت دروني بر تابآوری کسبوکارهای ورزشي تأثیر
ميگذارند .نتایج نشان داد که زمینهها و بسترهای الزم برای تابآوری در کسبوکار ورزشي شامل تطابقپذیری و آیندهنگری،
ساختارهای مورد نیاز برای کسبوکار ،وضعیت زیرساخت کسبوکار ورزشي ،حمایتهای مالي ،فضای همکاری و ارتباطي در
کسبوکار ،توجه به محیط فرهنگي کسبوکار ،مدیریت کسبوکار ،نگرش کارآفرینانه و نوآورانه ،بهکارگیری برنامههای بازاریابي
و تبلیغات ،قوانین حمایتي ،سرمایهگذاران کسبوکار ،آموزش در کسبوکار است که با نتایج تحقیق کورونیس و پونیس (،)2018
گوناسکاران و همکاران ( ،)2011اشتاینر و آتنتون ( )2014و استفنسون و همکاران ( )2010همسوست .فراهم آوردن بستر و
زمینههای الزم بهمنظور افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي نیازمند توجه و هماهنگي بین بخشهای مختلف کشور است.
اولین بعد در بستر و زمینههای الزم برای افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي ،مدیریت است که شامل مؤلفههایي مانند
تطابقپذیری و آیندهنگری ،ساختارهای مورد نیاز برای کسبوکار ،وضعیت زیرساخت کسبوکار ورزشي ،حمایتهای مالي ،آموزش
در کسبوکار ورزشي ،فضای همکاری و ارتباطي در کسبوکار و نگرش کارآفرینانه و نوآورانه است .مدیریت در کسبوکارهای
ورزشي باید زمینهها و بسترهای الزم برای تابآوری را فراهم کند و از بسترهای موجود در این کسبوکارها بیشترین بهره را ببرد
که این مهم از طریق آیندهنگری و برنامهریزی بر مبنای آن انجامشدني است .در حوزۀ مدیریت باید مواردی مانند ساختارها و
زیرساختهای مورد نیاز ،منابع مالي ،ایجاد فضای همکاری و ارتباطي و فضای کارآفریني و نوآوری در نظر گرفته شود .این موارد
از بستر و زمینههای اصلي تابآوری در کسبوکارهای ورزش بهشمار ميرود که الزمۀ موفقیت و پیشرفت در کسبوکارهای
ورزشي است .مدیران و صاحبان کسبوکارها باید در بعد محیط کسبوکار نیز برنامههای جامع داشته باشند و تالش کنند محیط
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کسبوکار را از لحاظ فرهنگي ،قوانین حمایتي و سرمایهگذاری مورد حمایت قرار دهند .استفاده از برنامههای فرهنگي برای نهادینه
کردن ورزش و کاالهای آن در بین مردم ميتواند نقش مهمي داشته باشد .قوانین حمایتي از ارکان و عوامل مهم راهاندازی و
فعالیت کسبوکارهای ورزشي است که نیاز است در ایران بیشتر مورد توجه قرار گیرد و یکي از راههای توجه به آنها برقراری ارتباط
فعاالن حوزۀ ورزش با افراد سیاسي است .بهبود وضعیت تابآوری کسبوکارهای ورزشي بيشک به وجود برنامههای حوزۀ بازاریابي
و تبلیغات نیازمند است و صاحبان و مدیران کسبوکارهای ورزشي باید بهخوبي بازارها و مشتریان خود را بشناسند و برنامهریزی
دقیقي برای حفظ و جذب بیشتر آنها داشته باشند.
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که شرایط مداخلهگر در تابآوری کسبوکار ورزشي شامل وضعیت اقتصادی کشور ،سرمایهگذاری
بخش خصوصي در ورزش ،مواضع قانوني و حقوقي ،منابع مورد نیاز برای کسبوکار و رویکردهای فرهنگي در کسبوکار است.
شرایط مداخلهگر ،شرایطي مانند فراهمکنندههای بیروني یا بسترهای زمینهای بیرونياند که در این زمینه راهبردها بهصورت اجرایي
ثمربخشاند (وفایيمقدم و همکاران .)1397 ،قاعدتاً شرایط اقتصادی کل کشور بر تابآوری کسبوکارهای مختلف تأثیرگذار است
و کسبوکارهای ورزشي نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مسئوالن و دولت باید با سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی به رونق
کسبوکارهای مختلف کمک کنند که در غیر این صورت ورشکستگي و از بین رفتن کسبوکارهای ورزشي در نتیجۀ وضعیت
اقتصادی خواهد بود .عامل مداخلهگر دیگر برای تابآوری کسبوکارهای ورزشي ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصي در این
کسبوکارهاست .کشورهای پیشرو در ورزش بهنوعي خصوصيسازی را بهعنوان یکي از رویکردهای اصلي و راهبردی خود در
ورزش قرار دادهاند .فراهم آوردن شرایط ورود بخش خصوصي به راهاندازی و حمایت از کسبوکارهای ورزشي توسط مسئوالن و
بخشهای مرتبط مانند دادن وامهای کمبهره ،کاهش یا حذف مالیات و  ...برای تشویق بخش خصوصي ميتواند در تابآوری
کسبوکارهای ورزشي و دوام آنها تأثیر زیادی داشته باشد .وجود موانع قانوني و حقوقي از مشکالت مهم در راهاندازی و ادامۀ
فعالیت کسبوکارها در ایران است و همین موارد برای کسبوکارهای ورزشي نیز وجود دارد .کاهش بروکراسيهای اداری ،تصویب
قوانین مشخص برای راهاندازی و حمایت از کسبوکارهای ورزشي و وجود قوانین حمایتي برای توسعۀ کسبوکار و محصوالت
ورزشي ،از جمله عوامل مهم برای این عامل است که در تابآوری کسبوکارهای ورزشي امری الزم است .خیلي از افراد بهسبب
نبود حمایت از ورزش و کسبوکارهای آن در کشور و طوالني بودن روند اخذ مجوزهای الزم ،از حضور و انجام اینگونه
کسبوکارهای انصراف ميدهند و از آن خارج ميشوند ،بنابراین این عامل از موارد مهم مداخلهگر در تابآوری کسبوکارهای
ورزشي است که باید مورد توجه قرار گیرد .منابع مورد نیاز برای کسبوکارهای ورزشي از دیگر عوامل مداخلهگر در تابآوری
کسبوکارهای ورزشي است .استفاده از سرمایههای انساني متخصص از دانشگاهها ،کمک دولت در ساخت زیرساختهای ورزشي،
برنامهریزی و بهدست آوردن منابع جایگزین و منابع مالي در این عامل قرار ميگیرند .منابع از عوامل اصلي فعالیت یک کسبوکار
است و نبود آن تداوم فعالیت کسبوکارهای ورزشي را با مشکالت متعددی روبهرو ميکند ،بنابراین وجود و بهکارگیری درست
منابع در کسبوکارهای ورزشي بهمنظور تابآوری کسبوکارها و ادامۀ فعالیت آنها در مقابل تغییرات و مشکالت امری ضروری
است .توجه به عوامل فرهنگي و رویکردهای فرهنگي در کسبوکارهای ورزشي نیز ميتواند در تابآوری این کسبوکارها نقش
زیادی داشته باشد .اگر فرهنگ ورزش در بین مردم نهادینه شود و به سمت ورزش روی آورند ،قاعدتاً موجب رونق کسبوکارهای
ورزشي خواهد شد .تقویت نگاه مثبت مردم به ورزش و فرهنگسازی در بین آنها از راههای مختلف مانند رسانهها ،فضای مجازی
و  ...انجامشدني است .همچنین ایجاد و تقویت فرهنگ نوآور در بین رشتۀ دانشگاهي از راههای دیگر افزایش تابآوری
کسبوکارهای ورزشي است .نوآوری و کارآفریني از راههای مهم غلبه بر تغییرات ،مشکالت و بازار متالطم امروزه است و یکي از
جاهایي که باید فرهنگ نوآوری و کارآفریني را گسترش و توسعه داد ،محیط دانشگاه است .در حال حاضر این مورد در دانشگاههای
ایران و بهخصوص در رشتۀ تربیت بدني و ورزش بسیار ضعیف است و ضعف اساسي بهشمار ميرود که نیازمند توجه است.
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از مهمترین راهبردهای افزایش تابآوری در کسبوکارهای ورزشي بهکارگیری راهبردهای مدیریتي در کسبوکارهای ورزشي،
بهبود و سازماندهي وضعیت توزیع منابع مالي در کسبوکارهای ورزشي ،ارتقا و بهبود وضعیت نیروهای انساني کسبوکارهای
ورزشي ،افزایش منابع زیرساختي کسبوکارهای ورزشي ،بهبود وضعیت ارتباطات در کسبوکارهای ورزشي ،افزایش فعالیتهای
نوآورانه و توجه بیشتر به کارآفریني و نوآوری در کسبوکارهای ورزشي ،ارتقای فرهنگ ورزش در جامعه ،از بین بردن موانع حقوقي
و قانوني پیشروی کسبوکار ورزشي ،تدوین نظام بهمنظور جذب سرمایهگذاران داخلي و خارجي ،ارتقای کمي و کیفي محصوالت
ورزشي ،بهکارگیری رویکرد بازارگردی در کسبوکار و معرفي کسبوکارهای ورزشي است .راهبردها را ميتوان بهعنوان اهداف
سازمانها و کسبوکارهای ورزشي فرض کرد که برای افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي باید راهبردها مدنظر قرار گیرد و
از طریق برنامههایي با دورههای زماني مختلف برای رسیدن به آنها تالش کرد .راهبردهای مدیریتي از مهمترین راهبردها در هر
سازمان و کسبوکاری است .در کسبوکارهای ورزشي نیز راهبردهای مدیریتي بسیار مهم است که با توجه به نتایج ميتوان از
این راهبردها در زمینۀ افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي بهره برد .راهبردهای مدیریتي شامل داشتن چشمانداز و مأموریت،
برنامهریزی (بلندمدت و کوتاهمدت) سازمانها و کسبوکار ورزشي برای مواجهه با تغییرات آینده ،موقعیتیابي در فضای کسبوکار،
افزایش انعطافپذیری در کسبوکار ورزشي ،افزایش فعالیت کسبوکار ورزشي در پارکهای علم و فناوری و داشتن راهبردهای
مدیریت ریسک در کسبوکار بود که برای توسعه و ارتقای جایگاه کسبوکارهای ورزشي مرتبط با آن و همچنین افزایش تابآوری
آنها ضروری است .دیگر راهبردها در زمینۀ بهبود و سازماندهي وضعیت توزیع منابع مالي در کسبوکارهای ورزشي که از ایرادات
و مشکالت در صنعت و کسبوکارهای ورزشي توزیع نامناسب منابع مالي است .منابع مالي الزمۀ حیات کسبوکارهای مختلف
است و نبود یا کمبود آن سبب تضعیف کسبوکارها ميشود ،بنابراین در این زمینه باید تسهیالت بانکي به کسبوکارهای ورزشي
اختصاص داده شود و منابع مالي از طرق مختلف برای کسبوکار تأمین و بهطور مناسب توزیع شود .دیگر راهبردها بهمنظور افزایش
تابآوری کسبوکارهای ورزشي با نیروهای انساني ورزش مرتبط است که در واقع این منابع نیروی محرکۀ کسبوکارهای ورزشي
است و احتماالً توجه به آنها بخش اساسي موانع و مشکالت را حل خواهد کرد که این راهبردها شامل بهکارگیری تیمهای متخصص
در کسبوکار ورزشي ،برگزاری دورههای آموزشي برای نیروهای انساني و بهکارگیری راهکارهای حفظ سرمایههای انساني در
کسبوکار ورزشي است .زیرساختهای ورزشي و زیرساختهای مرتبط با کسبوکارهای ورزشي نیز باید برای تابآوری
کسبوکارها ،افزایش یابند و از طریق تخصیص زمینهای دولتي و سالنهای ورزشي به کارآفرینان در این حوزه و دادن اولویت به
زیرساختهای ورزشي در برنامههای کشور ميتوان منابع زیرساختي کسبوکارهای ورزشي را افزایش داد .بهبود وضعیت ارتباطات
در کسبوکارهای ورزشي نیز برای تابآوری کسبوکارهای ورزشي اهمیت دارد .ارتباطات همیشه نقش پررنگي در موفقیت عملکرد
سازمانها دارد و کسبوکارهای ورزشي آن نیز به این مهم نیاز اساسي دارند و باید به افزایش قدرت ارتباطات در کسبوکار ورزشي،
برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ایجاد شبکهسازی ارتباطات در کسبوکار ورزشي توجه شود .افزایش فعالیتهای نوآورانه و
توجه بیشتر به کارآفریني و نوآوری در کسبوکارهای ورزشي از مهمترین راهبردهایي است که امروزه و با توجه به رقبا و تغییرات
زیاد باید مدنظر قرار گیرد و این مورد را ميتوان از طریق بهکارگیری نوآوری و خالقیت ،توجه به نوآوری راهبردها در کسبوکار
ورزشي ،پرورش و تقویت ایدهها در کسبوکار ورزشي (بررسي دقیق) و حمایت از پژوهشهای حوزۀ کارآفریني و نوآوری در ورزش
انجام داد .الزمۀ موفقیت کسبوکارهای ورزشي توجه به نوآوری و روحیۀ کارآفریني در بین منابع انساني خود است و بدون آن
حیات کسبوکارها با مشکل مواجه ميشود .راهبردهای بعد محیط هم در تابآوری کسبوکارهای ورزشي مؤثر است که یکي از
آنها ارتقای فرهنگ ورزش در جامعه است و این کار را از طریق نهادینه کردن استفاده از کاالی ورزشي داخلي در جامعه و نهادینه
کردن ورزش در بین خانوادهها ميتوان انجام داد .قاعدتاً زمانيکه فرهنگ ورزش در جامعۀ ما توسعه یابد و بهدنبال آن مصرف
کاالها و خدمات ورزشي رونق پیدا کند ،تابآوری کسبوکارهای ورزشي نیز بهبود پیدا ميکند .دیگر راهبرد بعد محیط کسبوکار
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به موانع حقوقي و قانوني در برابر آن برميگردد و این موانع را ميتوان از طریق ایجاد نظام ورزش در مجلس ،ایجاد قوانین حمایتي
برای کسبوکارهای ورزشي و بهدست آوردن حمایت قانونگذاران ،از بین برد .موانع قانوني از مشکالت اصلي موجود بر سر راه
کسبوکارهای ورزشي است و خیلي از سرمایهگذاران و افراد بهدلیل همین موانع از فعالیت در کسبوکارهای ورزشي انصراف
ميدهند ،بنابراین برداشتن این موانع و تصویب قوانین حمایتي از ارکان مهم تابآوری کسبوکارهای ورزشي است .تدوین نظام
چگونگي جذب سرمایهگذاران داخلي و خارجي در کسبوکارهای ورزشي نیز ميتواند در افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزش
مؤثر باشد .همانطورکه در حال حاضر ورزش در کشورهای توسعهیافته به سمت خصوصيسازی رفته است ،در ایران نیز با بهوجود
آوردن شرایط سرمایهگذاری ميتوان به این سمت گام برداشت .دیگر راهبردهای مهم برای تابآوری کسبوکارهای ورزشي در
حوزۀ بازاریابي ،تبلیغات است و این کار را ميتوان از طریق راهبردهایي مانند ارتقای کمي و کیفي محصوالت ورزشي ،بهکارگیری
رویکرد بازارگردی در کسبوکار و معرفي کسبوکارهای ورزشي انجام داد .تبلیغات و بازاریابي در کسبوکارهای امروزی برای
بهدست آوردن بازار و مشتریان مهم است و برای موفقیت در کسبوکار باید راهبردهای مربوط به آن را مدنظر قرار داد.
اگر فرایندهای قبل خروجي مناسبي داشته باشد ،ميتواند پیامدهایي را در پي داشته باشد و سبب افزایش تابآوری در
کسبوکارهای ورزشي شود .مدل پارادایمي نشان داد که پیامدهای تابآوری در کسبوکار ورزشي شامل پیامدهای حوزۀ مدیریت
کسبوکار ورزشي ،پیامدهای بخش منابع انساني در کسبوکار ،پیامدهای بخش منابع زیرساختي کسبوکار ،پیامدهای مالي و
اقتصادی برای کسبوکار ،پیامدهای کارآفرینانه و نوآورانه در کسبوکار ،پیامدهای اقتصادی برای کشور ،پیامدهای فرهنگي برای
جامعه و محیط کسبوکار ،پیامدهای اجتماعي برای جامعه ،تأثیر مثبت بر مشتریان کسبوکار ،ارتقای وضعیت محصوالت و خدمات
و بهبود بازار کسبوکار ورزشي است .اولین پیامد تابآوری در کسبوکارهای ورزشي بهبود وضعیت مدیریت کسبوکارهای ورزشي
است که در مواردی مانند ایجاد مدیریت دانش و یادگیری پیوسته در کسبوکارهای ورزشي و ساختار چابک و پاسخ سریع در
سازمانهای ورزشي ایجاد ميشود که از عناصر و عوامل اصلي تسریع در پاسخگویي به تغییرات بازار است .همچنین یادگیری و
مدیریت دانش از نیازمندیهای اصلي هر سازمان و کسبوکار برای موفقیت در مقابل بازار متالطم امروزه است .پیامدهای افزایش
تابآوری کسبوکارهای ورزشي در حوزۀ منابع انساني نیز شامل ارتقای روحیۀ کارآفریني ،مثبتنگری در بین کارکنان ،کاهش
استرس کارکنان ،تعهد و عالقه به کار و افزایش نیروی انساني متخصص است .نیروی انساني و کارکنان در کسبوکار از عوامل
اصلي موفقیت آن است و توجه به آنها ضروری و مهم است .همۀ پیامدهای گفتهشده در نتیجۀ تابآوری برای کارکنان بیشک
عملکرد کارکنان را بهبود ميبخشد .افزایش کمیت و کیفیت زیرساختها در ورزش و افزایش سرانۀ ورزشي از دیگر پیامدهای
تابآوری کسبوکارهای ورزشي است .طبق آنچه گفته شد ،از عوامل اصلي افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي بهبود وضعیت
زیرساخت ورزشي بود که در صورت توجه به این مورد پیامدهای بسیار خوبي در زمینۀ اماکن و زیرساختهای ورزشي کشور خواهد
داشت .از مهمترین پیامدهای تابآوری کسبوکارهای ورزشي در حوزۀ مالي و اقتصادی خود کسبوکار است که از عوامل مهم
گرایش کل کشور به سمت ورزش است که با افزایش تابآوری ،گردش پول در کسبوکارهای ورزشي و ایجاد مشاغل پایدار که
از مشکالت اساسي در کشور است ،در این صنعت افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیر بسزایي در پیشرفت و توسعۀ این کسبوکارها
خواهد داشت .کارآفریني و نوآوری از راهکارهای اصلي تابآوری کسبوکارهای ورزشي است و سبب ایجاد پیامدهایي مانند افزایش
گرایش به نوآوری و کارآفریني ميشود .از پیامدهای محیطي که در نتیجۀ تابآوری در کسبوکارهای ورزشي بهوجود ميآید،
ميتوان به پیامدهای اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد .از لحاظ اقتصادی ،افزایش تابآوری در کسبوکارهای ورزشي
ميتواند سبب رونق این کسبوکارها و این صنعت شود و از آنجا که در کشورهای مختلف از منابع درآمدی و تأثیرگذار بر اقتصاد
آن کشور ورزش است ،قاعدتاً بر اقتصاد کشور ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود .تأثیر دیگر تابآوری کسبوکارهای ورزشي در حوزۀ
اقتصادی است که بر بخش خصوصي و درآمدهای آن خواهد داشت و به همین دلیل این بخش رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری
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در ورزش پیدا خواهد کرد .تابآوری همچنین بر محیط فرهنگي کسبوکار تأثیر ميگذارد که سبب افزایش عالقۀ مردم به ورزش
و گرایش آنها به مصرف کاالهای ورزشي داخلي ميشود .همچنین چون افزایش تابآوری نیازمند وجود فرهنگ تغییر در کسبوکار
است ،بنابراین در صورت ایجاد تابآوری در کسبوکارهای ورزشي فرهنگ تغییر نیز بهوجود خواهد آمد .تغییر ،نیاز اساسي کسبوکار
ورزشي برای رقابت در محیط است .دیگر پیامد تابآوری کسبوکارهای ورزشي شامل حوزۀ بازاریابي است که سبب داشتن
مشتریان دائمي ،وفاداری مشتریان به کسبوکار ،بهبود کیفیت و کمیت محصوالت ورزشي ،بهبود نحوۀ ارائه و توزیع محصوالت،
بهدست آوردن بازار و سهم بازار ،حفظ و تثبیت جایگاه کسبوکار و افزایش قدرت در رقابتپذیری ميشود که این موارد از اهداف
اصلي و نهایي کسبوکارهای ورزشي است.
با توجه به نتایج و الگوی پارادایمي پژوهش ميتوان گفت که تابآوری از عوامل ضروری کسبوکارهای ورزشي در ایران است
و وجود آن ميتواند نتایج بسیار خوبي برای کسبوکار و کشور داشته باشد .همچنین با توجه به نتایج ،بیشتر عوامل و شرایط الزم
برای افزایش تابآوری کسبوکارهای ورزشي به مدیریت و صاحبان کسبوکار و هماهنگي و کمک دولت بازميگردد و آنها از
اصليترین ارگانها و افرادی هستند که باید این عوامل را فراهم کنند ،بنابراین مدیران و صاحبان کسبوکارهای ورزشي برای
موفقیت باید عوامل شناسایيشده در این پژوهش را مدنظر قرار دهند .در عین حال از متغیرهای بسیار اثرگذار در حوزۀ تابآوری،
صاحبان کسبوکارهاست که با توجه به ماهیت پژوهش حاضر بهصورت متغیر مستقل به آن پرداخته نشد ،ازاینرو پیشنهاد ميشود
پژوهشگران آتي با تمرکز بر کسبوکارهای کوچک و در نظر گرفتن ویژگيهای روانشناختي و تابآوری صاحبان کسبوکارهای
ورزشي به بررسي متغیرهای فردی و روانشناختي و تابآوری صاحبان کسبوکارهای ورزشي بپردازند.

تقدیر و تشكر

بدین وسیله از تمامي خبرگان و مشارکت کنندگاني که در تحقق اهداف این پژوهش ،تیم تحقیق را یاری کردند ،تشکر و
قدرداني مي شود.
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