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 چکیده 

ماهیتی   تکاملی، این روند    تأثیران است، اقتصاد در ورزش نیز تحت بنیاقتصاد دانش  در  منبع  نیترمهم  دانش  ازآنجاکه

هدف  بنیاندانش با  پژوهش  این  است.  گرفته  خود  دانشا  و سطوح  هامؤلفه شناسایی    به  با  قتصاد  ورزش،  در  بنیان 

پژوهش اکتشافی  روش  ماهیت  با  و  شد  -کیفی  انجام  نمونهبنیادی  روش  با  است.  گلولهه  بر گیری  و  اساس برفی 

گرا  با رویکرد ساختبنیاد و  آوری شدند. براساس نظریة دادههای پژوهش جمع داده  های عمیق با متخصصان، مصاحبه

تجزیهکد ها  داده و  شدندگذاری  دانشوتحلیل  اقتصاد  که  داد  نشان  نتایج  اقتصاد .  سطح  سه  به  ورزش  در  بنیان 

بندی  وف به جامعه دستهمعط  بنیانبنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانشبنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانشدانش

بنیان  نشی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد داسازنهینهادهای  مؤلفه   بنیان معطوف به فردد. در اقتصاد دانششومی

مؤلفة  سازمان  به  دانش  معطوف  اقتصاد  بسترهای  و  دانالزامات  اقتصاد  در  مؤلفة  شبنیان،  جامعه  به  معطوف  بنیان 

تعری   توسعة در  همچنین  و  دانش  فعلمی  کالناقتصاد  مؤلفة  ورزش  در  بیشترین  بنیان  داشتند.  تأکیدنگری   را 

 کاربرد  بر مبتنی  توزیع   و  تولید  ورزش،   در  یانبندانش  اقتصاد  در  که  کرد  گیرییجهنت  گونهینا  توانیم  ، کلی صورتبه

عرص  اطالعات  و  دانش برا  اهمیت  به  توجه  با  و  است  ورزش ة  در    و   اقدامات  یدبا  ، ورزش   گذارانیاست س  یآن 

   .شود فراهمآن  یهامؤلفهسطوح و  درنظرگرفتن باالزم  نیازهاییشپ
 

 . اقتصادی، ورزش، روش کیفیبنیان، توسعة قتصاد، اقتصاد دانشا  کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
درنظر   1عمومی   یرود و کاالی می  شماربه  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  در  مؤثر  بسیار  نیروهای  از  یکی،  دانش

  این ، حالنی. درع گذاشت اشتراکبه دیگران  استهالک با  و  کاهش بدون را توان دانشمی ،زیرا ؛ شودگرفته می

  مثل )  فیزیکی   کاالهای  سایربرخالف    که  شودمی  محسوب  کاالی عمومی  این  برای  فردمنحصربه   ایمشخصه 

عنوان به  دانش ،  بیترتنیابه  کاهد؛ش نمیتیکمو منابع طبیعی( استفاده از آن از    مادی   هایدارایی،  سرمایه

بنگاه  در  همواره  دائمی  منبع  یک می  اقتصادی  هایاختیار  در    مشارکت  با   و  گیردقرار    یندهای فرامکرر 

ا  رقابتی  مزیت  افزایش  سبب،  خدماتی   و  تولیدی  گوناگون   تواند می  امر  این  که  شودمیافزوده  ارزش   جادیو 

بی  فقر  کاهش   عامل   ، اجتماعی  رفاه  گسترش  موجب   شود؛  پایدار  توسعة  روند  ارتقای  موجب  و  عدالتیو 

  و  است  بارز  بسیار  ایتوسعه  اهداف  تحقق  در  آموزش  و   دانش   که نقش   کرد  استنباط  چنین  توانمی  ،رون یازا

و سلطانی،    ریناپذ اجتناب  پایدار  توسعة  با  آن  ارتباط رهبری  )امجدی،  اصطالح  88  ، 2012است  اقتصاد »(. 

، گویای نقش مهم دانش  مطرح شد   3سازمان همکاری و توسعه اقتصادیکه نخستین بار توسط    2بنیاندانش

بنیان توان گفت که اقتصاد دانش( و می40  ،2001،  4اقتصادی آپک  )کمیتة  و فناوری در جریان اقتصاد است

 کند: اشاره می  5یژگی اقتصاد نوینحداقل به دو و

 از گذشته است؛  ترتیبااهمکیفی و کمی  نظر ازبنیان، دانش در اقتصاد دانش •

 (. 2003معمارنژاد، ) اقتصاد جدید است عامل محرکة 6کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات •

 ی اطالعات و ارتباطات در جامعه بررس یفناور  یریکارگبه را باتأثیر دانش  پژوهشگراناز  یبرخ ینهزم یندر ا

برداشتن موانع یان مبا از  ینترنتا  ژهیوو به  ارتباطات  -فناوری اطالعات  که  کنند یاستدالل م  طورنینموده و ا

جه به تو  (.2000،  7؛ میلز 88  ،2003معمارنژاد،  کند )بر دانش فراهم مییاقتصاد مبتن  یرا برا  ینهموجود، زم

در قرن هجدهم    8آدام اسمیت   کهطوری به  اقتصاد و توسعة اقتصادی موضوع جدیدی نیست؛نقش دانش در  

که خلق و    کرده است د یتأک 9و فردریک لیست  است توجه داشته و اقتصادبه نقش تخصص در تولید میالدی 

 ،11نظیر هیرشمن 10شومپیتر طرفداران کند. توزیع دانش به بهبود کارایی در اقتصاد کمک شایان توجهی می

 
1. Public Goods 

2. Knowledge Based Economy (KBE) 

3. Organization for Economic Corporation  an Development   (OECD) 

4. APEC Economic Committee 

5. New Economy 

6. Information Communication Technology (ICT) 

7. Miles 

8. Adam Smith 

9. Friederich list 

10. Schumpeter 

11. Hirschman 
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نیز   3و رومر و گروسمن  اندبه نقش ابداع و نوآوری در پویایی اقتصاد توجه خاصی داشته  2و گودین   1گالبرایت

ی را قائل  ااقتصادی نقش عمده  در بلندمدتانسانی، برای علم و دانش    با ارائة نظریة جدید در زمینة سرمایة

با(2003معمارنژاد،  )  شوندمی تاینوجود؛  دانش  دیدگاه  هایفاوت،  نقش  به  توجه  در  امروز  و  گذشته  های 

 :  اند ازعبارتخالصه  طوربه

و منابع طبیعی   کار  یروینفیزیکی،    بیستم( عوامل محسوسی نظیر سرمایة  نوزدهم و  هایدر گذشته ) قرن  -

اقتصادی  به رشد  عناصر  و  تولید  عوامل  بیست بوده  مدنظرعنوان  )قرن  امروزه  ولی  عوامل ویکم( عالوهاند،  بر 

عوامل  یادشده  ویژگیمحسوسریغ ،  و  اطالعات  دانش،  نظیر  بهی  را  فرهنگی  رشد  های  جدید  منبع  عنوان 

 ند؛ گیرنظر میاقتصادی در

به  - دانش  و  فناوری  برون   عنواندرگذشته  داشتهبر  زا  عوامل  تأثیر  اقتصادی  رشد  و  امروزه اند،  تولید  ولی 

ا بر  دروناعتقاد  عوامل  این  که  است  همةین  کارایی  بر  و  هستند  تأثیر   زا  اقتصادی  رشد  منابع  و  عوامل 

 (. 2012؛ امجدی و همکاران، 2006، 4گودین ) گذارند می

سازمان  به شاخص    توانیها مآن   ةمل ز جکه ا  اندارائه شده  یگوناگون   یهاشاخص  یانبناقتصاد دانش ینةزم  در

آسیا   یهایهمکار روشپاسفیک-اقتصادی  و  هاروارد  چارچوب  ارز،  جهان   یابیشناسی  بانک  اشاره    ی دانش 

دانش  چارچوب  کرد. اقتصاد  آسیاهایهمکار  یانبنشاخص  اقتصادی  خلق   بندییم تقس  یدارا  پاسفیک-ی 

تحص دانش    یادگیریو    یلدانش،  کاربرد  و  انتشار  براستدانش،  دانش  خلق  س.  مل  یستماساس    ی، ابداعات 

توسع  یادگیریو    یلتحص با  انسان  ةدانش  زنا  ی، منابع  لحاظ  با  دانش  اطالعات  یهارساختیتشار    -فناوری 

؛  117 ، 1998 ، 5فورای و لوندوال) شودیمشخص م وکار کسب یطدانش با توجه به مح یریکارگو به ارتباطات

  کردتوان بیان  بنیان میبرای اقتصاد دانش  شدهمطرحی  هاشاخصبا توجه به    (. 5  ، 2006،  6کود و لیدستروف 

  اهداف  براساس  کشورها داشته باشد. تواند نقش مهمی در رشد و توسعة  یکه این شکل از اقتصاد امروزه م 

 فناوری   و   علمی  اقتصادی،   اول  با جایگاه   افتهیتوسعه   کشوری  به   باید   ایران  کشور،  ةسالستیب  اندازچشم  سند

 روابط   در  مؤثر  و  سازنده  تعامل  با  و  جهان اسالم  دربخش  الهام  انقالبی،  و  اسالمی  هویت  با  منطقه  سطح  در

افق  اسالمی  جمهوریانداز  چشم  )سندشود    تبدیل   یالمللنیب   گزارش   آخرین  مطالعة   اما   ، (1404  ایران در 

در بین    و  جهان  127  رتبة  در  ایران  که  است  آندهنده  نشان( از شاخص رشد و توسعه  2017انسانی )  توسعة

 
1. Galbraith 

2. Godwin 

3. Romer & Grossman 
4. Godin 

5. Foray & Lundvall 

6. Cooke & Leydesdorff 
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ذکر شود (. الزم است  2017،  1بالنکو، مارتینز و نوتاریو)  است  گرفته  قرار  27  در رتبة  توسعهدرحال کشور    74

 ة که شامل سرانهستند  رشد و توسعه    ةعوامل سازند مهمترین عوامل،    ةشاخص رشد و توسع  ةبرای تهیکه  

امید    ت ینرخ بیکاری و درنها،  وری نیروی کار، سطح اشتغالهرهتولید ناخالص داخلی در یک کشور، میزان ب

  و   یافتگیتوسعه  هایشاخص   بهبود  برایکه باید  دهد  می  نشاناین آمار  .  شوندمیبه زندگی سالم در کشور  

اقتصادی باید    شدهمطرح(. با توجه به مطالب  2015،  2بانک جهانی )  برداشته شود  مؤثر  گامی   افزایش رشد 

برای  خاطرنشان  همة  به   باید   توسعه  اندازچشم  سند  اهداف  و   یاقتصاد  ةتوسع  و  رشد  به  دستیابی   کرد که 

امر  الزمة.  کرد  توجه  جامعه  گوناگون  های بخش  در  موجود  استعدادهای تا ظرفیت  این  شناخت  ،این    هاست 

را  های ماندگیعقب  ارتقا بخشید و  را  ایران  المللی بین  و  یا منطقه  جایگاهبتوان    لهیوسنیبد  جبران  گذشته 

دست   شمسی   هجری  1404  افق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اندازچشم  سند  در  شده نییتع  هدف  به  و  کرد

 .  یافت

م ابزارهای  از  یکی  بتوان گفت  برایشاید  توسعه بهبود شاخص   هم  اقتصاد  بهره  ،یافتگی کشورهای  از  گیری 

به توسعبلکه می  ،ستتنها در سطح ملی یک صنعت درآمدزاورزش نه ورزش است؛ زیرا   اقتصادهای    ةتواند 

 یاکند. تقویت ساختار بازار و قوانین ورزش در سطوح استانی و منطقه بسیار فراوانی  محلی و کوچک کمک  

رشد  می به  از تواند  بعضی  شاید  کند.  کمک  مناطق  این  در  آن  از  ناشی  اقتصادی  منافع  و  ورزش  صنعت 

هز  یهاجنبه  مانند  ابتدایی  یهانهیورزش  مراحل  در  زیرساختی  و  محسوب   ، زیربنایی  عمومی  کاالی  یک 

ه نسبت ب  هایباشد تا با استفاده از بازدهنیاز  و به دخالت و حمایت دولت    در بازار شکست بخورندد و  نشو

به اداره  توانایی  ورزشی  واحدهای  تجارت مقیاس،  مباحث  در  کنند.  ایجاد  خود  در  را  خصوصی  صورت 

گرفتن سازوکارهای  که نیازمند درنظر شودیاین موضوع با عنوان »حمایت از صنایع نوزاد« مطرح م المللنیب

عنوان یک صنعت تفریحات سالم بهورزش و    ،درواقع(.  160  ،2010،  3کاویتوس و زیمنسکی)  حمایتی است

طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سالمت و تندرستی پیش رو، به

افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایهجامعه، کاهش هزینه های پولی و مالی  های بهداشتی و درمانی، 

اف میباعث  کشور  در  اقتصادی  رشد  کشورهای درحال  . شودزایش  در  سالم  تفریحات  و  ورزش  حاضر، 

اثرگذار  عنبه  افتهیتوسعه  عامل  و  با  بوان یک صنعت مهم  دنیا  این کشورهاست. کشورهای  اقتصادی  ر رشد 

، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود ایهای الزم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قارهایجاد زیرساخت

صورت  به  کهرا برشمرد    ورزش  گستردة  اثرهای  سادگیبه  نتوان  (. شاید50  ،2014سی،  رئی)  اندهموار کرده

  نتایج براساس  .  هستند  رگذاریتأث  جامعه  سیاسی   و   اقتصادی  فرهنگی، اجتماعی،  گوناگون  ابعاد  بر  ایفزاینده

 نیز   جامعه  آن  افتادگیعقب  دارد،  وجود  ورزش  کیفی  و  کمّی  هایینارسای  که  جوامعی  درها،  پژوهش

 
1. Blanco, Martínez & Notario 

2. World Bank 

3. Kavetsos & Szymanski 
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میرون یازا است؛  چشمگیر جنبه ،  به  گوناگونتوان  ایجاد  های  نظیر  ورزش    و  مستقیم  اشتغال  اقتصاد 

 )تجارت  ورزشی  خدمات   و   کاالها   ورزش، صادرات  در   غذایی   هایمکمل  و   تجهیزات  کاالها،   تولید  غیرمستقیم

افزاورزشی    رویدادهای  و   حوادث  طریق  از  محلی  بازارهای  توسعة  و  گردشگری  (، رونقالمللنیب   رفاه   شیو 

 ، 2013،  ، محمودی، خبیری، اسالمی غفوری یزدیجامعه اشاره کرد )  در  انسانی و  اجتماعی  سرمایة  و  عمومی

 (. 50 ،2014؛ رئیسی، 58

 . دراستشده  تقسیم   غیرمستقیم و مستقیم اقتصادی تأثیرات گروه دو به ورزش اقتصادی نقش ،در مطالعات

و  )  شودنگریسته می جسمانی فعالیت و تفریح عنوانبه  ورزش به مستقیم، اقتصادی اثرهای بررسی کاپالن 

واردات، صادرات ورزشی، خدمات و  کاالها تولید همچون اثرهایی ترتیب،بدین  ؛ (150  ،2016،  1یر می  و 

 انیو حام گردشگر  جذب و اشتغال ی،ارسانه  پوشش تبلیغات، تسهیالت، و اماکن ایجاد خانوار، یهانهیهز

 تبعبه و های درمانهزینه کاهش و سالمتی ارتقای رب ورزش غیرمستقیم اقتصادی اثرهای دارد. درپی را مالی

  دارد اساسی نقشدولت   و خانوار درمانی هایهزینه کاهش در  و   است کار  یروین و  ملی هایبرنامه  توسعة آن

می) و  واشیتنگتون 150  ، 2016یر،  کاپالن  و  دولینگ  جنبه142  ، 2017،  2؛  غیرمستقیم (.  اقتصاد  های 

  اقتصادی قرار گرفته است؛ زیرا، این اثرها   های توسعه انسانی و توسعهمدنظر پژوهشگران حوزه   شیازپ شیب

بنیان و  شاقتصاد دان های گوناگونی به  در پژوهش  ،درواقعای نقش پررنگی دارند.  های ملی توسعهدر برنامه

آن  هامؤلفه  شدهی  در    اشاره  مطالعات  است.  دانشموضوع    بهبرخی  که   پرداختهبنیان  اقتصاد  است  شده 

پژوهش می به  ژو غفار  توان  تیبن،  شن،  بیدون،  آن2012)  3،  کرد.  اشاره  دانشها  (  اقتصاد  به  برای  بنیان 

( و کاریلو  2016)  4ویلینسکی  . اند کردهره  ی اشا نهادساز  گرایی و ی، تخصصتوانمندسازهای کاربرد علم،  مقوله 
تحقیق  2015)  5 به  توسعه(  عملکردیو  سرعت  دانش،  مدیریت  ابداعات،  سیستم  دانش  نهادینه  و   ،  سازی 

رئیسیاندکردهاشاره   نظری.  پور،  طالب  حسینی،  دادند2014)  ،  نشان  دانش یهامؤلفه  که (  بنیان  اقتصاد 

 6تامینن، پانکو  ، کامیره،هالت   . هستند دانش انتقال و دانش  دانش، کسب ذخیرة دانش، یریکارگبهتأثیر  تحت

  یهاسازمان  نفعانذی  بین  در  دانش  ترجمة  که  رسیدند  نتیجه  این   به  پژوهشی   در(  2017)  همکاران  و

مطالعة  . در  است  یانبندانش  یهاشبکه   به  شدنیلتبد  و  اقتصادی  رشد  یها مؤلفه  ینترمهم  از  یکی  ورزشی

  ویلیام،   .کندیم  ایفا   اساسی   نقشی جامعه    یطشرا  یسازآن در به  ةخلق دانش و چرخ  نشان داده شد که  ها آن 

 
1. Culpan & Meier 

2. Dowling  & Washington 

3. Ghaffar, Beydoun, Shen, Tibben, & Xu 

4. Wilinski 

5. Carrillo 

6. Holt, Camiré, Tamminen, Pankow, et al 
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ا2019)  1توهی  و  گریگینوف به    عنوان به  توانندیم  2ورزشی   حاکمة  هاییئتهکه    یدندرس  یجهنت  ین( 

  یادگیری  یرا برا  یجوامع بستر  ، درواقعکنند.    یفا جوامع نقش ا  ی ورزش همگان  ةدانش در عرص  ی هاواسطه 

ا  کنند می  فراهم  یاجتماع  الزام  ینو  بود.    یاقتصاد  یهاهدفتحقق    یبرا  یامر  خواهد  جامعه    و  کریلدر 

و    شناسایی  منظوربه  پژوهشی  در(  2018)  3کاسکلی    یهاسازماندر    یتشفاف  های کنندهیینتعالزامات 

  شفافیت  به  تواند یم  آنهنگام  ب  یعدانش در سطح سازمان و توز  یدکه تول  یدندرس  یجهنت  ینبه ا  یمل  یورزش

  سازمان  برای  را  یانبندانش  اقتصاد  رشد  نظیر  پیامدهایی  و  کند  کمک  ملی  ورزشی  یهاسازمان  در  ساختار

 . باشد داشته همراهبه

معناداری با هم   ارتباط ،دانش یدهسازمان دانش و خلق ( نشان دادند که2013غفوری یزدی و همکاران )

 رضوی  خراسان  جوانان و  ورزش  کل  ادارة در بنیاندانش  اقتصاد تحقق  برای کنندگیینیبشیپ  شرایط  و داشته 

 و هاداده خالقیت، دانشی را اقتصاد مهم که اجزای  ندبیان کرد(  2011)  کریمی   و  ، کاووسی داغیدارند. قره

 اقتصاد کهذکر کردند  (  2014)  ، کشاورز، انصاریفرجپور.  دهندیمتشکیل   نوآوری و دانشی سرمایة اطالعات،

( در  2015. کاریلو )است کاربرد دانش و  کسب برای بهبود فرهنگی تغییرات برخی ایجادنیازمند بنیاندانش

اقتصاد دانش  پژوهشش با  به ماهیت منعطف  متناسب  اقتصادی در جامعه  هاارزش بنیان و نقش فرهنگ  ی 

مدل جدید رهبری ایجاد شود باید    که  ند کردبیان    (2017)  4و کاوکس   ، پاپ، وادوا. تالپوسکرده استاشاره  

به عقیدة  .  شودن میبنیادر اقتصاد دانشوکار  کسب  است و باعث افزایش اثرهایبر دانش  که این مدل مبتنی

 و تولید گذاری،سرمایه برای قانونی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مناسب محیط وجود(،  2003)  معمارنژاد

ارتباطات   و اطالعات فناوری و دولت حمایتی هایسیاست انسانی، سرمایة در گذاریسرمایه و آموزش تجارت،

بیان  2008)  اسالمی فرو    ناظمان  ،همچنین.  هستند بنیاندانش اقتصاد نیازهایپیش  پیشرفت که  ندکرد( 

 اقتصادی زندگی  متن در پیشرفته دانش شدنیو کاربرد اقتصادی محیط مستلزم تحول و اقتصادی علمی

  .است

توان این احتمال را داد که مزایای اقتصادی ناشی از  پیشین، می  هایپژوهشدر    شدهمطرحبا توجه به نکات  

به  دانش موجود در ورزش می از طریق  درآمدزاتواند  این حوزه  فناوری در پارک  سیتأسیی در  های علم و 

و    کندی کمک  باالدستق اهداف  تواند به تحق، این امر میدرواقعبنیان کمک کند.  های دانشورزش و شرکت

های  شکاف  ، جوهای علمیوجست   اساسبر های جدید در این عرصه را فراهم آورد.  فعالیت  روزبههای  زمینه

اقتصاد ورزش کشور مشاهده می   زیادی بین عرصة که مباحث نظری موجود یاگونه به  شود؛نظر و عمل در 

حرفه ورزش  نظری  مصادیق  دارای  تعریف  بیشتر  با  غربی  بین  ةشدرفتهیپذای  و  خود   هستندالمللی  این  و 

 
1. Willem, Girginov & Toohey 

2. Governing Bodies of Sports  

3. Král & Cuskelly 

4. Talpos, Pop, Văduva & Kovács 
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  ،درواقع.  شودعملی و حتی نظری با توجه به بسترهای اقتصادی و سیاسی کشور استفاده    لحاظ  ازتواند  نمی

 تواند تاحدی این مشکل را در عرصةگوناگون ورزشی در کشور میهای  تولید دانش بومی با توجه به ویژگی

به  برطرفبنیان  اقتصاد دانش دانشدلیل جدیدکند.  اقتصاد  بهرهبنیان، مدلبودن مفهوم  برای  گیری و هایی 

بنیان در مدل اقتصاد دانش  ی را برای ارائةفرصت  این امر  ؛ بنابراین،انددر عرصة ورزش ارائه نشده  هاآنکاربرد  

می فراهم  میورزش  ایجاد  را  الزام  این  و  دانشکند  اقتصاد  مفهوم  تبیین  برای  که  درکند  و    بنیان  ورزش 

باب حوزه  پژوهشیهای  گشایش  این  در  انجام  ،جدید  در    شود.اقدام    هاییپژوهشدادن  به  اصلی  دغدغة 

این است که ازمی  ورزش  پژوهش حاضر  باشد،    رگذاریتأث  اقتصادی  توسعة  و  رشد  بر  متفاوتی   هایراه  تواند 

خارج   خود  حالت سنتی  از  اقتصاد  دانش  شودمبحث  اقتصاد  استبنیا و  اقتصادی  نوین  مباحث  از  یکی  ؛ ن 

یان در تحقق بناهمیت اقتصاد دانشاین پژوهش منجر شده است،    گیریکه به شکل  موضوعی  اساس،براین

اقتصادی، به  اهداف کالن  با توجه  اقتصاد ورزشی  با  به موضوعات مرتبط  پرداختن  اهمیت و نقش    ضرورت 

همچنین  ها آن  و  جامعه  بهره  ،در  برای  مطلوب  از  شناخت  ورزشهافرصتگیری  در  موجود  با  کش  ی  ور 

  ها مؤلفهین پژوهش قصد داریم ا ، دربنابراین ش است؛ورز بر دانش بومی در عرصةگیری از اقتصاد مبتنیبهره

 . کنیم ییشناسا راورزش  در  یانبناقتصاد دانش سطوح و

 

 پژوهش  یشناسروش
اقتصاد دانشگسترش دانش و شناخت موجود در  هدف   با با ماهیت اکتشافی و    پژوهش این   بنیان در  مورد 

  رای ماهیت کیفی است. در این پژوهش ها، داجوی دادهوبرمبنای جست   ة ورزش انجام شد. این مطالعهعرص

انبوهی از حجم    بینتواند از  می  پژوهشگر  راهبردبا استفاده از این    استفاده شد.  1بنیادنظریة داده  راهبرداز  

  یپژوهش  ةزدر حو  یپردازنظریه به    ،اساس آنوجوه اشتراک را استخراج کند و برسیستماتیک  طور  به ،ها داده

پدیده  ، تبیین یک  راهبردگیرد. هدف عمدة این  استقرایی بهره می از نوعی رویکرد    راهبرداین    .خود بپردازد

بندی روابط این  ها( آن پدیده و سپس طبقهها و قضیهکردن عناصر کلیدی )مفاهیم، مقولهاز طریق مشخص

-ایها نیز فرایندی چرخهها و قضیهعناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقوله

ند، باید باز  های خاص مطرح شوفرضیهی آنکه به شکل  جابه  پژوهش  های سؤال  ،تکراری است. در این روش

تبیین باید  حاصل  نظریة  و  باشند  کلی  که  پدیده  کنندةو  باشد  میبررسای  نوروزی )شود  ی  و  امیری 

ی  هادادههای برخاسته از  و شماتیک از یافته  مندنظامیک مدل    ارائة  منظوربه(.  93-99  ،2013سیدحسینی،  

دل  یکدگذار از  مدلی  کسب  همچنین  و  بهره  هاادهدشده  و   زمانهمو    مندنظامگیری  و  نظری  مبانی  از 

 
1. Grounded Theory 
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آن را ارائه (  2006)  2که چارمزاستفاده شود  داده بنیاد    در نظریة  1گراساختاز رویکرد  ، سعی شد  ها مصاحبه 

رویکردکرد این  در  و معنی.  تفسیر  فعالی در  نقش  پژوهشگر  و  ،  مفاهیم  به  منابع    ها مقوله بخشی  از  و  دارد 

ارائه میای  ی کنشگرانه هایریتفس  ها دادهموجود   گرای نظریة پوش در تحلیل ساختم. فرایندهای ه کند را 

. در اجرای  5و کدگذاری نظری  4متمرکزشده، کدگذاری 3از: کدگذاری اولیه  اندعبارتبنیاد وجود دارد که داده

در    شدهاشارهمنابع نظری    ،راستاانجام شد. دراین  زمانهماهانه  آگ  طوربهها  آوری و تحلیل داده ، جمعپژوهش

از متون به  شدندو مکتوبات واکاوی    ها مصاحبه  اولیه  و برخی  با این کار  تحلیل شدند.  عنوان منبع کدهای 

 ، رویةکلیصورت بههای مناسب را افزایش دهد.  هایی فراهم شد تا میزان کفایت مقولهبرای پژوهشگر فرصت

و  آورجمع)پژوهش  اجرای   یک    درها(  داده  زمانهموتحلیل  یه تجزی  شمارة  استشکل  فرد،  دانایی)  آمده 

2010، 370.) 
 

 و قیمع یاه هبحاصم
یرظن ینابم

یراذگ دک

 تشونور و یرادرب تشاددای
یرادرب

هیرظن نیودت یسیون هیشاح

)اه هلوقم و میهافم  ارختسا(هیلوا

 ورش هطقن

 هدش زکرمتم
 ( 2006چارمز، )  گراساختها از طریق رویکرد داده  زمانهموتحلیل آوری و تجزیهمراحل جمع -1شکل 

 

پژوهش  ازآنجا  این  فرایند  بهیهالکه  دارد،  گوناگونی  پیازة  های  خالصه  پژوهش یهال)صورت  فرایند    های( 

 .در جدول شمارة یک ارائه شده است(  2010فرد، دانایی)

 
 

 

 

 

 
1. Constructing Approach  

2. Charmaz 

3. Initial Coding 

4. Focused Coding 

5. Theoretical Coding 
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 ساختار پیازة فرایند پژوهش -1ول جد

 نو   مؤلفه

 بنیادی -اکتشافی ماهیت پژوهش 

 رویکرد کیفی  انجام پژوهش  نحوة 

 برساختی -تفسیری پارادایم حاکم بر پژوهش 

 استقرایی رویکرد پژوهش 

 بنیاد نظریة داده پژوهش  راهبرد

 مطالعات نظری موجود های عمیق ومصاحبه هامنبع گردآوری داده

 گرا ساخت/بندیسازی و مقولهمفهوم ها وتحلیل دادهروش تجزیه

 

سعی شد تا هم از افراد دارای    ، های عمیق مصاحبه   پژوهش برای اجرای در    کنندگان مشارکت در انتخاب  

)اعضای  دانشگاه تحصیالت   افر یئت ه ی  از  هم  و  ورزش  علمی(  عرصة  در  مدیریتی  تجربیات  دارای  اد 

پژوهش   جامعة  شود.  رشته یئت ه اعضای  استفاده  دولتی،    های علمی  مدیریت  ورزشی،  مدیریت 

برنامه شناس جامعه  و  توسعه  اقتصاد،  اقتصادی  ی،  رؤ ریزی  و  مدیران  کارآفرینان،  همچنین  سای  و 

 بنیان بودند. ی فناوری و دانش ها پارک 

و تکنیک    1گیری هدفمند های عمیق از روش نمونه مصاحبه   اجرای برای    کنندگان مشارکت انتخاب    برای 

گلوله نمونه  اجرای    2برفی گیری  برای  شد.  از  گ نمونه استفاده  فهرستی  ابتدا  در    دنظر م ی  ها ی ژگ ی و یری 

، تدریس و تجربه در  پژوهشاز منظر آشنایی با موضوع    مدنظرمعیارهای  )یعنی داشتن    کنندگان مشارکت 

شد.  ی عمیق برگزار  ها مصاحبه   کنندگان مشارکت با    ، و سپس شد  تهیه    بنیان( امور مرتبط با اقتصاد دانش

از هر  اتمام هر مصاحبه،  از  افراد مصاحبه پس  از  پیشنهاد کنند. خواسته    شده یک  تا خبرة بعدی را    شد 

کار   زمان این  افراد  تا  تمام  با  که  یافت  ادامه  مص ی معرف ی  خبرگان،  سوی  از  در    شده احبه  شده  باشد. 

 ارائه شده است.   کنندگان مشارکت ی  ها ی ژگ ی و   شمارة دو جدول  
 

 

 

 

 

 

 
1. Purposive 

2. Snow Ball 
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 پژوهش( شوندگان مصاحبهکنندگان )مشارکت یهایژگ یو -2  جدول

 تحصیالت تحصیلی رشتة سمت ردیف 
 فعالیت حوزة

 دانشگاهی  اجرایی 

  * ارشد کارشناسی مدیریت  رئیس پارک فناوری  1

  * ارشد کارشناسی بدنی تربیت فناوری مدیر پارک  2

   ارشد کارشناسی بدنی تربیت کارآفرین ورزشی  3

  * دکتری تخصصی بدنی تربیت کارآفرین ورزشی  4

  * ارشد کارشناسی مدیریت  کارآفرین ورزشی  5

 *  استاد  اقتصادی   توسعة دانشگاه  علمیهیئت عضو 6

 *  استاد  مدیریت ورزشی  دانشگاه  علمیهیئت عضو 7

 *  دانشیار  مدیریت ورزشی  دانشگاه  علمیهیئت عضو 8

 *  دانشیار  مدیریت ورزشی  علمی دانشگاه عضو هیئت 9

 *  دانشیار  مدیریت دولتی دانشگاه  علمیهیئت عضو 10

 *  دانشیار  اقتصاد توسعه  دانشگاه  علمیهیئت عضو 11

 *  دانشیار  ی شناسجامعه دانشگاه  علمیهیئت عضو 12

 *  دانشیار  اقتصاد دانشگاه  علمیهیئت عضو 13

 

  12)   یافت   گیری تا جایی ادامه ، نمونه درواقع مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد.    12  ، درمجموع 

به اشباع نظر    زمان هم ی  آور جمع زمانی که تحلیل و    ، عبارتی ی و کفایت رسید؛ به مصاحبه( که تحلیل 

که    ها داده  رسید  نقطه  این  به ها مؤلفه به  جامعی  و  مانع  آمد ی  تحلیل  ند دست  روند  در  یافت.    پایان ، 

 است.   شده   داده ها نشان  وتحلیل داده ی از روش تجزیه ا نمونه   شمارة سه، جدول  

 
 پژوهشهای داده ی از کدگذاریانمونه -3جدول 

 نشانگر گزاره منطقی  مفاهیم مقوله

های  مشوق

اقتصادی و  

 رژیم نهادی 

 

 P5 برقراری نظم و ترتیب  برقراری نظم و ترتیب 

 ای ای و غیرتعرفهتسهیالت تعرفه

 P5-9 ای ای و غیرتعرفهموانع تعرفه

 P5-12 وکار رفع موانع کسب

 P5-10 رفع موانع 

 P7 المللی وجود موانع جدی در بعد بین

 P5-7 قانون و مقررات  نهاد 

 مدیریت هزینه 
 P2 نه یهز ت یر یمد ایجاد 

 P2-8 و وابستگی ورزش به دولت نهیهز ت یر یمد
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 پژوهش های داده ی از کدگذاری انمونه -3جدول ادامه 

 نشانگر گزاره منطقی  مفاهیم مقوله

های  مشوق

اقتصادی و  

 رژیم نهادی 

 

 مدیریت منابع 

 P7-12 های فعالیت ورزشی هزینه کاهش

 P2 بازیکن  دوفروش ی خرهای کاهش هزینه

 P7-11 جلوگیری نظام اقتصادی از اتالف منابع 

 P8 اتالف منابع 

 P3-5 ی اقتصادیهایآشفتگکاهش 

 P8-9 ضعف سیستم اقتصادی 

 بازده صعودی در مقیاس 

 P8-10 زیاد سوددهی 

 P7-12 بازده صعودی  و  افزایش دانش 

 P7-11 بازده صعودی در مقیاس 

 

از دو    ،ی است(کمّ  مطالعاتکیفی معادل پایایی و روایی در    مطالعات)که در    1ها بودن دادهبرای تعیین موثق 

  10  ،استفاده شد. در روش بازکدگذاری  3دیگر و روش بازبینی اعضا   پژوهشگرتوسط یک    2روش بازکدگذاری

از   یک    شدهانجامهای  یکدگذارصفحات    همةدرصد  اختیار  گرفت  پژوهشدر  قرار  برای همچنین   .دیگر   ،

اعضا  بازبینی  روش  از  همکارانا)  استفاده شد  تأییدپذیری  و  در  یکدگذار(.  2013،  میری  نهایی  مدل  و  ها 

از   نفر  و    شوندگانمصاحبه اختیار سه  و    نظرهای  هاآن قرار گرفت  اعمال کرده  را  مدل کلی    ،یتدرنهاخود 

 را تأیید کردند.  پژوهش

 

 نتایج 
شمارة جدول  ، در  بنیان و صنعت ورزش کشوراقتصاد دانش  از مصاحبه با اساتید خبره در حوزةنتایج حاصل  

 .چهار کدگذاری و تلخیص شده است
 
 

 

 

 

 

 

 
1. Trustworthiness 

2. Re-Coding 

3. Member Checking 
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 های اصلی مدلو مقوله هامؤلفه -4جدول

 هامقوله  متمرکزشده کد  هامقوله  متمرکزشده کد 

بنیان معطوف به  اقتصاد دانش 

 سازمان 

 ی اطالعاتی ها رساختیز

بنیان در ماهیت اقتصاد دانش 

 ورزش

 محوردانشتولید 

 یند مستمرافر بازاریابی 

 ا کار ایبسترهای توسعه

 افزودهارزش  یرساناطالع 

 محورفناوری  الزامات حقوقی 

 محور توسعه شاخص عملکرد

 نگرکالن اقتضائات اخالقی و کنش اجتماعی 

 حمایت و پشتیبانی

بنیان معطوف اقتصاد دانش 

 به فرد 

 کاربرد علم

 ی توانمندساز  یند تولیدی ساختار و فرا

 گرایی تخصص تغییر ساختار مشاغل

 ی نهادساز  تحول ساختار

 یطلبرقابت های مالی حمایت 

 های شناختی کنش ها و تسهیالت کالنحمایت 

 هویت فرهنگی  بنیانالزامات و بسترهای اقتصاد دانش 

 محوریپژوهش  یطیمحستیزالزامات 

 نوآوری  تحول تیم آموزشی

بنیان معطوف به  اقتصاد دانش 

 جامعه

 

 سیستم ابداعات محصوالت مجازی

 مدیریت تولید نگرعملکرد کالن

 مدیریت دانش سازی خصوصی

 سرعت عملکردی گذاری های سرمایهمشوق

 خودکارآمدی  های اقتصادی و رژیم نهادی مشوق

 سازی دانش نهادینه  نگر کالنتفکر 

 نهاد گذاری انسانی سرمایه

 و توسعه تحقیق  رونق و رشد اقتصادی

 یی گراتنوع بنیانصنایع دانش 

 اجتماعی سرمایةتوسعة 

بنیان معطوف اقتصاد دانش 

 به جامعه 

 

 امنیت و ایمنی

 نهادی توسعة انسانی  توسعة

 نوآوری توسعة ورزش توسعة

 فناورانه  توسعة علمی توسعة

 امنیت و ایمنی خالقیت  توسعة
 

 

بنیان معطوف به فرد، اقتصاد  اقتصاد دانش  است:  بنیان دارای سه سطحاقتصاد دانش،  پژوهشمدل  براساس  

دادانش اقتصاد  و  سازمان  به  معطوف  هستةنشبنیان  در  جامعه.  به  معطوف  اصلی  مؤلفه  ، مدل  بنیان  های 

  بنیان در ورزش در مدل نشان دادههای اقتصاد دانشمؤلفهکه    ه استبنیان در ورزش آورده شد اقتصاد دانش

  .( شمارة دو )شکل اند شده
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 در ورزش بنیان اقتصاد دانش و سطوح هامؤلفه -2شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و 

هدف   با  پژوهش  دانش  سطوح  و ها  مؤلفه   شناساییاین  ورزش  اقتصاد  در  شدبنیان  روش انجام  طریق  از   .

از    پژوهش استفاده  با  و  دادهی  هامصاحبه کیفی  نظری،  مبانی  و  بهعمیق  آمد هایی  طریق   نددست  از  که 

،  پژوهشهای  اساس مدل برخاسته از داده وتحلیل شدند. برو نظری تجزیه   متمرکزشدههای اولیه،  کدگذاری

اقتصاد دانشاقتصاد دانش  : از  اندعبارت  کهشناسایی شد  سه سطح   بنیان معطوف به  بنیان معطوف به فرد، 
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اقتصاد   و  خردمایةسازمان  و  منطق  جامعه.  به  دبنددسته   نیچننیا  معطوف  اقتصاد  مدل  در انشی  بنیان 

کلی به دو تصوربه  هاه ینظر  ،گذشته  درها توجیه کرد.  ها و نظریهی مدلبنددسته اساس  توان بر ورزش را می

  ها هینظر،  2توسط رابرت مرتن   1برد متوسط  شدن نظریة ، اما پس از مطرحشدندرد و کالن تقسیم میسطح خ

، تحلیل علمی و کاربردی و با تلفیق نظریه و تجربه  ،درواقعسه سطح خرد، میانی و کالن به خود گرفتند.  

عنوان با  را  خود  نظریة  فرد،  و  جامعه  فرهنگ،  متوسط«    مالحظة  برد  مرتن،  ارائ»نظریة  اعتقاد  به  داد.  ه 

بهنظریه  تنها  سیستملحاظ  معنی  در  مصادیقشان  و  عناوین  در  بهوع  آگزیوماتیکی  میهای  برده   شوندکار 

و    ،رونیازا  (؛ 88  ،1967مرتون،  ) است  مبهم  اغلب  نظریه  ارائةاصالح    ،مرتن  نظر  ازدارد.  نیاز  مصادیق    به 

مینظریه  را  درها  مدل  توان  فرضیهقالب  به  که  داد  ارائه  دارندها  توجه  خاصی  یک و    های  در  پژوهشگران 

فر رفتار  تبیین  و  مشاهده  به  فراگیر  سیستماتیک  میحرکت  محیطی  و  اجتماعی  بنابراین،دی،   پردازند؛ 

بیان کرد  تومی باید دارایتوانند همان نظریهها میکه مدلان  باشند که  سه سطح خرد، میانی و کالن    ها 

این مسائل  است  در مدل، سعی شده    شدهارائهی  بنددسته(. در این پژوهش در  360  ، 1974،  3ویک)  باشند

ه بنیان معطوف ببنیان معطوف به فرد معادل سطح خرد مدل، اقتصاد دانشنظر گرفته شود. اقتصاد دانشدر

و   مدل  میانی  سطح  معادل  دانشسازمان  معطوفاقتصاد  در  بنیان  مدل  کالن  سطح  معادل  جامعه  نظر به 

 . اندگرفته شده

دانش مؤلفهبنیان  اقتصاد  شامل  فرد  به  از  معطوف  علم،  هایی  کاربرد  تخصصتوانمندسازقبیل  گرایی،  ی، 

کنشطلبرقابتی،  نهادساز پژوهشی،  فرهنگی،  هویت  شناختی،  تحقیق  های  نوآوری،  توسعهمحوری،  ، و 

عملکردی، گراتنوع  سرعت  دانش،  مدیریت  تولید،  مدیریت  ابداعات،  سیستم  ایمنی،  و  امنیت  یی، 

افراد را در   های بالقوةهای تواناییاس و پایهها اس. این مؤلفهاستسازی دانش و نهاد  خودکارآمدی، نهادینه

یا    در جامعهها برای داشتن کارکرد مناسب  حضور این مؤلفه   ،درواقع دهند و  خرد جامعه تشکیل می  سطح

بنیان معطوف  اقتصاد دانش ، ی بعدیبنددستهپردازد، الزامی است. در سطح فعالیت می در آنبستری که فرد 

مؤلفه  که شامل  دارد  قرار  قبیل  به سازمان  از  باهارساختیزهایی  اطالعاتی،  توسعه ی  بسترهای  ای،  زاریابی، 

اجتماعیرساناطالع کنش  و  اخالقی  اقتضائات  عملکرد،  شاخص  حقوقی،  الزامات  پشتیبانی،  ی،  و  حمایت   ،

فرا و  حمایتساختار  ساختار،  تحول  مشاغل،  ساختار  تغییر  تولیدی،  حمایتیند  مالی،  تسهیالت  های  و  ها 

این    ،درواقعی و تحول تیم آموزشی است.  طیمحستیزمات  بنیان، الزاکالن، الزامات و بسترهای اقتصاد دانش

ها برای رسیدن بنیان معطوف به جامعه هستند و حضور این مؤلفه های رسیدن به اقتصاد دانشها راهمؤلفه 

دانش اقتصاد  دستهبه  سطح  در  است.  الزامی  ورزش  در  نهاییبنیان  دانش  ، بندی  به  اقتصاد  معطوف  بنیان 

که دارد  قرار  مؤلفه  جامعه  خصوصیشامل  نگر،  کالن  عملکرد  مجازی،  محصوالت  قبیل  از  سازی، هایی 

 
1. Middle Range Theory 

2. Robert Merton 

3. Weick 
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گذاری انسانی، رونق و نگر، سرمایههای اقتصادی و رژیم نهادی، تفکر کالنگذاری، مشوق های سرمایهمشوق 

دانشرشد   صنایع  علمی،اقتصادی،  توسعة  ورزش،  توسعة  انسانی،  توسعة  اجتماعی،  سرمایة  توسعة    بنیان، 

ها در  این مؤلفهکارآفرینی هستند.    یت، توسعة نهادی، توسعة نوآوری، توسعة فناورانه و توسعةخالق  توسعة

نهایی از خروجیمرحلة  دانشهای مؤلفه شدن،  اقتصاد  بنیان در ورزش در سطح کالن جامعه محسوب  های 

 شوند. می

دانش مؤلفهاقتصاد  شامل  فرد  به  معطوف  علم،  بنیان  کاربرد  قبیل  از  تخصصتوانمندسازهایی  گرایی،  ی، 

کنشطلبرقابتی،  نهادساز پژوهشی،  فرهنگی،  هویت  شناختی،  تحقیق  های  نوآوری،  توسعهمحوری،  ، و 

عملگراتنوع  سرعت  دانش،  مدیریت  تولید،  مدیریت  ابداعات،  سیستم  ایمنی،  و  امنیت  کردی، یی، 

و    (2015(، کاریلو )2012و همکاران )  غفار  هایپژوهش. در  استسازی دانش و نهاد  خودکارآمدی، نهادینه

( است  هامقولهاین  به  (  2016ویلینسکی  شده  مؤلفه اشاره  این  بین  در  بیشترین  کنندگان  مصاحبهها،  . 

درمورد  نظر  توافق  و  را  دانش  دانش  نهادینهمدیریت  این سازی  که  اسمؤلفه  داشتند  پایهها  و  های  اس 

ها برای داشتن حضور این مؤلفه   ،درواقعدهند و  افراد را در سطح خرد جامعه تشکیل می  های بالقوةتوانایی

مناسب   جامعهکارکرد  فرد    در  که  بستری  آنیا  می  در  است.  فعالیت  الزامی  همکاران  داغی قرهپردازد،   و 

را اقتصاد مهم اجزای (  2011)   ؛اندکرده معرفی نوآوری  و دانشیسرمایة   اطالعات، و هاداده خالقیت،  دانشی 

به  کهیدرحال ابزار دانش  کسبی  عنوان  برای  به مزیت حفظ و سازمانی  میرقابتی  و  پور.  رودشمار  فرج 

بیان  2014)  همکاران  این که  است فرهنگی تغییرات برخی ایجاد   نیازمند  بنیاندانش اقتصاد که  کردند ( 

دانش و  کسب طرفک یاز تغییرات   و دانش از  درست استفادة ،دیگرطرف از و کنندمی تسهیل  را  کاربرد 

 که ( نشان دادند2014)  . رئیسی و همکارانکندمی ریپذ امکان  را  جامعه مصالح راستای در جدید یهایفناور

کسب ذخیرة دانش، یریکارگبه یهامؤلفه  در اهمیت بیشترین ترتیببه ،دانش انتقال و دانش دانش،   را 

 خصوصبه ورزشی   رویدادهای در دانش مدیریت نقش دارند. همچنین، سازمانی اثربخشی تغییرات ینیبشیپ 

 ... آسیایی و المپیک، یهای باز مثل ورزشی بزرگ رویداد یک  در شدهکسب  دانش و تجربیات انتقال و ذخیره

بسیار  ،رند یگیم عهدهبه را یالمللنیب رویداد یک میزبانینخستین بار   برای که میزبان کشورهای سایر برای

 ارتباط دانش  یده سازمان دانش و لقدند که خنشان دانیز  (  2013. غفوری یزدی و همکاران )دارد اهمیت

   ی با هم دارند. معنادار

مؤلفهاقتصاد دانش  ، ی بعدیبنددستهدر سطح   قرار دارد که شامل  از قبیل  بنیان معطوف به سازمان  هایی 

توسعههارساخت یز بسترهای  بازاریابی،  اطالعاتی،  عملکرد،  رساناطالع ای،  ی  شاخص  حقوقی،  الزامات  ی، 

اجتماعی و کنش  اخالقی  و  اقتضائات  پشتیبانی، ساختار  و  تغییر ساختار مشاغل،    یندفرا، حمایت  تولیدی، 

حمایت ساختار،  حمایتتحول  مالی،  دانشهای  اقتصاد  بسترهای  و  الزامات  کالن،  تسهیالت  و  بنیان،  ها 
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است.  طیمحست یزالزامات   آموزشی  تیم  تحول  و  توافق   کنندگانمصاحبهی  درنظر  بیشترین   مؤلفة   موردرا 

بنیان معطوف به های رسیدن به اقتصاد دانشها راهین مؤلفه بنیان داشتند. االزامات و بسترهای اقتصاد دانش

مؤلفه   ،درواقعو    هستندجامعه   این  اقتصاحضور  به  رسیدن  برای  دانشها  استد  الزامی  ورزش  در  . بنیان 

معمارنژادگونههمان می(  2003)  که   قانونی و  اقتصادی سیاسی، اجتماعی، مناسب محیط وجود  ،کند بیان 

 هایسیاست انسانی، سرمایة در گذاریسرمایه یا تربیتوتعلیم و آموزش تجارت، و تولید گذاری،سرمایه  برای

 به دستیابی برای  است.  بنیاندانش اقتصاد نیازهایپیش  ازجمله ارتباطات و اطالعات فناوری و دولت حمایتی

 از محصوالت به هاایده تبدیل توانایی تا شود  نوآوری فراهم و ابداع برای الزم شرایط باید بنیاندانش اقتصاد

همچنینشود منجر جدید محصوالت تولید به گذاری،سرمایه طریق همکاران  ناظمان   ،.  بیان  (  2008)  و 

 کافی یافتگیتوسعه  سطح ارتقای برای یی تنهابه محض، علمی  هایپژوهش و آموزش گسترش که  اندکرده

اقتصاد  علمی پیشرفت و  نیست تحولی  و  کاربرد زمان  طول  در  اقتصادی محیط مستلزم   دانش شدنیو 

 . است تجارت و تولید ،شدنیجهان ندیادر فر ویژهبه اقتصادی، زندگی متن  در پیشرفته

دسته دانشدر سطح  اقتصاد  نهایی،  مؤلفه بندی  شامل  که  دارد  قرار  جامعه  به  معطوف  از  بنیان  قبیل  هایی 

های اقتصادی و رژیم  گذاری، مشوق های سرمایهسازی، مشوق نگر، خصوصیمحصوالت مجازی، عملکرد کالن

کالن تفکر  سرمایهنهادی،  رشد  نگر،  و  رونق  انسانی،  داگذاری  صنایع  سرمایة نشاقتصادی،  توسعة  بنیان، 

اجتماعی، توسعة انسانی، توسعة ورزش، توسعة علمی، توسعة خالقیت، توسعة نهادی، توسعة نوآوری، توسعة 

کنندگان بیشترین  مصاحبه،  بنیان معطوف به جامعهاقتصاد دانش  در سطح.  فناورانه و توسعة کارآفرینی است

درمورد  نظرتوافق  توسعة   را  مؤلفهدرواقع  دارند.علمی    مؤلفة  این  نهایی،  مرحلة  در  از خروجیها  های  شدن، 

مطلوب این نوع از اقتصاد در    در سطح کالن جامعه و یکی از اثرهایبنیان در ورزش  های اقتصاد دانشمؤلفه 

و )  شوندورزش محسوب می قرهگونه(؛ همان2000،  1، کایس راسل  ساندرسون، هریس    و همکاران   داغیکه 

نش2011) افزا  دادند،ان  (  اساسی  عامل  بهرهدانش  توسعةیش  و  است  وری  همکاران  اقتصادی  و  امجدی   .

بیان کردند  2012) نیز   ابداع، و نوآوری سیستم اقتصادی، هایمشوق  و اقتصادی رژیم انسانی، توسعة که( 

 .دارند تأثیر کشورها داخلی ناخالص تولید بر اطالعاتی هایزیرساخت  و انسانی و منابع آموزش

یان در ورزش آورده  بنهایی برای اقتصاد دانشمؤلفه   ،بنیان در ورزشمدل اقتصاد دانش  ، در هستةهمچنین

بر که  است  اقتصادی    انیبندانشاقتصاد    ،ها آن اساس  شده  ورزش،  کارادانشدر  فناوریمحور،  ور، مح، 

شود. در قسمت تعریف اقتصاد  مینجر  مافزوده  به ارزش است که  یندهای مستمر  نگر با فرامحور و کالنتوسعه 

 ،راستانگری داشتند. دراینرا درمورد مؤلفة کالننظر  بیشترین توافقکنندگان  مصاحبه،  بنیان در ورزشدانش

( که2015کاریلو  داد  نشان  دانش  (  صنعتی  ماهیت  ماهیت  با  بدینبنیان  است؛  فرهنگ که  صورتمتضاد 

با  ا متناسب  باید  جدید  دانشقتصادی  بهجامعة  آیدبنیان  ارزشدانش  جامعة  .وجود  بتواند  باید  و  بنیان  ها 

 
1. Sanderson, Harris., Russel & Chase 
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  ،بنیانی جریان داشته باشدی که در آن فرهنگ دانشاجامعه  وهای خود را با آن جامعه متناسب کند  قابلیت

که در    اند ( بیان کرده2017و همکاران )  ، تالپوس(. همچنین22  ،2017خلیفه،  )  تواند تولید ایجاد کندمی

، باعث افزایش بر دانش باشدت مدل جدید رهبری که مبتنیریزی منابع انسانی و پیشرفبرنامهعرصة رقابت،  

 . شودبنیان میکار در اقتصاد دانشوکسب اثرهای

ی بنیان دارای مفهومه مبانی نظری موجود، اقتصاد دانشبا توجه ب گیری کرد کهنتیجهتوان می  ،کلی صورت به

پژوهشومنسجم به به آن    های گوناگونیژه در حوزة ورزش نیست و در  این   هاییاشارهفقط  بود. در  شده 

برد متوسط مطرحدانش  اقتصاد ها و سطوح  پژوهش، مؤلفه رابرت    شده توسطبنیان در ورزش، طبق نظریة 

، سطح است  بنیان معطوف به فرد اقتصاد دانشبا  سطح خرد که معادل    ند: بندی شد مرتن به سه سطح طبقه

بنیان  انشاقتصاد دبا  معادل  که  سطح کالن  بنیان معطوف به سازمان است و  صاد دانشاقت  با   میانی که معادل 

ند. این مدل ادعای جامعیت  بنیان در ورزش قرار دارهای اقتصاد دانشمؤلفه   مدل   در جامعه است و در هستة

می  ندارد، بهاما  برای  تواند  بستری  آین پژوهشعنوان  نقد    دههای  محل  مفهوم   پژوهشگرانو  پیشبرد  برای 

کشور تدوین    ی بومی هایژگیو  اساسبر  پژوهش نتایج این    کهازآنجابنیان در ورزش قرار گیرد.  اقتصاد دانش

مبتنی و همچنین  است  حوزةشده  در  خبرگان  نظرهای  دانش  بر  ااقتصاد  میبنیان  برای ست،  مبنایی  تواند 

  مطالعهاز نتایج این    ، اینبررا در این حوزه معرفی کند. عالوهابعاد جدیدی  قرار گیرد و  های آینده  پژوهش

تعیین  می در  دانشهایگذاراست یستوان  مراکز  از  حمایتی  و  ی  ورزش  در  و  هاه یرو  نیزبنیان  تأسیس  ی 

 ی فناوری و مراکز نوآوری ورزشی بهره گرفت.  هاپارکحمایت مالی از 

  پژوهشگران   شد،  انجام  متخصصان  با  مصاحبة  برمبتنی  و   کیفی  رویکرد  با   پژوهش  این  کهآنجااز  ،درنهایت

مؤمین شناسالفهتوانند  سطوح  و  دانش  ة شدییها  کمّ   یانبناقتصاد  سنجش  محک  در  را  ورزش  قرار    یدر 

  سطوح   و   هامؤلفه  بررسی  به  ی کمّ  رویکرد  با   در مطالعات آینده، پژوهشگران  شودمی  پیشنهاد  رو،ایناز  ؛ دهند

  شکل   تطبیقی،  شیوة  به  پژوهش  این  انجام  با،  همچنین.  بپردازند  ورزش  در  بنیاندانش  اقتصاد  شدة شناسایی

طریافتهو    یج نتا  1سازیچندبعدی  از  مطلوبی از  تا  آورند  فراهم  را  با  نآ   یقها  بتوان    یشتری ب  یناناطمها 

   . کردرا مطرح  ی علم راهکارهای

 

 تشکر و قدردانی 
کمال تشکر   ، اندرا در مراحل پژوهش یاری کرده  ها آندانند از تمامی افرادی که  نویسندگان بر خود الزم می

 و امتنان را داشته باشند. 

 
1. Triangulation 
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Abstract  
Because of Knowledge is the most important source of knowledge-based economy, 
Economy in sports is influenced by the evaluation of the knowledge-based economy. The 
aim of this study is Identifying and levels of knowledge-based economy in sport which 
was conducted through qualitative research method with fundamental-exploratory nature. 
Research data was collected through snowball sampling method and based on in-depth 
interviews with experts. Data were analyzed after coding according to grounded theory 
and data constructivist approach. The results indicated that knowledge-based economy is 
categorized into three levels: individual-dependent knowledge-based economy, 
organization-dependent knowledge-based economy and society-dependent knowledge-
based economy. Institutionalizing of knowledge along with knowledge management in 
individual-dependent knowledge-based economy, requirements and substrates of the 
knowledge-based economy in organization-dependent knowledge-based economy, 
scientific development in society-dependent knowledge-based economy and holism in 
definitions of the knowledge-based economy in sport had the most agreement among the 
interviews. As a conclusion of findings, in knowledge-based economy in sport, production 
and distribution is based on application of information and knowledge. Regarding 
importance of levels and components of knowledge-based economy in sport, policymaker 
in sport must to prepare implements and practices. 

 
Keywords: Economy, Knowledge-Based Economy, Economic Development, Sport, 

Qualitative Method.  
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