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Abstract 

Background & Objectives: Aging is a sensitive period of human life, and paying attention to its relevant issues and needs is a social necessity. 

Exercise is among the factors that affect the elderly's life. Besides, surveying the statistical indicators in Iran indicated the growth and acceleration 

of aging; the Iranian elderly population is probably increasing. Accordingly, Iran might face severe problems in the elderly due to their special 
conditions, and authorities should especially address their bio psychological health. Sports entrepreneurship could significantly influence the 

development of the country by playing an active role in the development of business, employment, and prosperity, as well as and biopsychological 

health. Additionally, entrepreneurship in sports could be impactful in contributing to the competitive environment in sports programs, the 
development of clubs, as well as the construction of sports venues and equipment, to improve the community's health and sustainability and 

continuity of sports businesses. The present research aimed to provide entrepreneurship in the field of elderly sports based on the foundation 

data theory. 
Methods: This was a qualitative study based on Strauss and Corbin’s Foundation Data Theory. The opinions of the interviewees on the 

components of entrepreneurship in the field of aging sports were analyzed. The statistical population of the present study included experts in 

sports management, the elderly, and entrepreneurs. After 15 interviews, we reached data saturation. In the present study, we implemented deep 
interviews, exploratory interviews, and open–ended interview questions for data collection. Microdata analysis was used to analyze the obtained 

information, in which we analyzed the data through the open, pivotal, and selective coding process based on the foundation data theory. 

Furthermore, credibility, transferability, reliability, and reliability strategies were used. 
Results: After completing the interviews, the open–ended, axial, and selective coding process, in the form of 6 dimensions of the paradigmatic 

model (including causal causes, e.g., the institutionalization of the culture of sport; central categories, e.g., reality–based view and the need of 

the elderly community; strategies, e.g., Article 3) was applied. The constitution identified the underlying features of planning and inter–
organizational cooperation, interventional conditions, such as social restrictions and prohibitions, and consequences, such as health and vitality 

for the individuals and the prevention of non–communicable diseases. 

Conclusion: An active lifestyle in the elderly increases their ability and physical efficiency, as well as health status, including their vitality, 
happiness, and emotional functioning; consequently, the older people have a vibrant life with an enhanced bio psychological status. Moreover, 

given the demographic pyramid of the country and the rapid growth of the elderly population, the authorities responsible for the elderly programs 

must take more serious measures for this issue and the relevant concerns. 
Keywords: Sports industry, Entrepreneurship, Foundation data theory, Elderly sports. 
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1 

  .۸۳1(:1۰؛ )۹1۳۹مجله مطالعات ناتوانی  1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ورشهری برخط انتشار   

 بنیادارائٔه مدل کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی براساس نظریٔه داده

 ۳زاده، سیدمرتضی عظیم۲، *رسول نظری1پریسا نیازی

 سندگانینو حاتیتوض

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران؛1
 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدٔه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران؛۲
 نشگاه فردوسی مشهد، ایران.. استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدٔه علوم ورزشی دا۳

 nazarirasool@yahoo.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸ خرداد۲1 تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ بهمن 1 تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 حوزٔه در هدف از پژوهش حاضر ارائٔه مدل کارآفرینی .سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر بوده و توجه به مسائل و نیازهای این دوران ضرورتی اجتماعی است زمینه و هدف:
 بنیاد بود.داده نظریٔه براساس سالمندی ورزش
در حوزٔه  های کارآفرینیشوندگان دربارٔه مؤلفهبنیاد استراوس و کربین، نظرات مصاحبهروش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که با استفاده از راهبرد نظریٔه داده بررسی:روش

اساس بر گیری پژوهشنظران مدیریت ورزشی و کارآفرینی و ورزش سالمندی بودند. نمونهکنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحبشرکت .سالمندی تحلیل شد ورزش
های تطبیق توسط ها با روشاکتشافی بود. اعتبار یافتههای عمیق و ها به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبهگیری تا رسیدن مقولهنمونه روش نظری انجام شد.

 کار رفت.ها، کدگذاری باز و محوری و گزینشی بهوتحلیل دادههای آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیهاعضا و بررسی همکار و مصاحبه
های کردن فرهنگ ورزش، مقولهنه مدل پارادایمی شامل موجبات علی مانند نهادینهگاها فرایند کدگذاری باز و محوری و انتخابی در قالب ابعاد ششپس از اتمام مصاحبه ها:یافته

دستگاهی، شرایط ریزی و همکاری بینای مانند برنامههای زمینهبر واقعیت و نیاز جامعٔه سالمند، راهبردها مانند اجرای اصل سه قانون اساسی، ویژگیمرکزی مانند نگاه مبتنی
 های غیرواگیر شناسایی شدند.های اجتماعی و پیامدها مانند ایجاد سالمتی و نشاط برای مردم و پیشگیری از بیماریها و ممنوعیتیتگر مانند محدودمداخله
 ود.گذاری انجام شهای بخش ورزش سالمندی باید سرمایهتوان اذعان کرد در مقولهبراساس مدل پارادایمی کارآفرینی حوزٔه ورزش سالمندی می گیری:نتیجه

 بنیاد، ورزش سالمندی.صنعت ورزش، کارآفرینی، نظریٔه داده ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
آناتومیک است که تمام موجودات زنده سالمندی فرایندی بیولوژیک و 

های کند. این فرایند با کاهش تدریجی عملکرد و ظرفیتمی را درگیر
مختلف افراد باعث تغییرات اجتماعی، اقتصادی، روانی و فیزیکی 

 این خاص درنظرداشتن نیازهای با (.1) دشومی هاآنمتفاوت در 

 در زندگی کیفیت سالمت و ٔهدهندارتقا رفتارهای به توجه دوران،

سالمندان باتوجه به موقعیت . (۲ت )اس مهمی بسیار امر سالمندان
گذرانی پربار و سالم نداشتن جدی، احتیاج به وقتسنی و اشتغال

تواند پایٔه مهمی از این اقتضای شرایط جسمی خود دارند؛ ورزش میبه
های عنوان ابزاری در حوزهباید اذعان کرد ورزش به تفریحات باشد.

گذارد. امروزه ورزش در سالمت جا میای بهمختلف، تأثیرات گسترده
بخش و ایجاد روابط فراغت سالم، بانشاط، لذتافراد، گذراندن اوقات 

 (.۳سالم در جامعه، نقش خود را متجلی ساخته است )
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر بوده و توجه به مسائل و نیازهای 

ی اجتماعی است. ورزش از مسائلی است که زندگی این دوران ضرورت
دهد. همچنین ورزش نقش مهمی در تأثیر قرار میسالمندان را تحت

از  کىی یفعل یایدر دن(. ۴سالمتی بدنی و روانی سالمندان دارد )
 تیفعال قیسالم ازطر کردن زندگى و جامعٔهبدنى، فراهمتیاهداف ترب

های اخیر صنعت رو در دههازاین ؛بدنى در دوران مختلف زندگى است
که ورزش طوریکند؛ بهای را تجربه میورزش دوران جدید و تازه

عنوان بخش اقتصادی در تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعٔه به
رود شمار میبه ۲1اقتصاد ملی کشورها، از صنایع بسیار درآمدزا در قرن 

(۵.) 
توسعٔه سیاسی،  و رشد باعث که عواملی از یکی حال حاضر در

کارآفرینی،  است. کارآفرینی شده، اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و
 حتی و ملی توسعٔه و تداوم و رشد در حیاتی نقش که است فرآیندی

 درجهت مناسب ایجاد بستر لزوم لذا کند؛می ایفا جهان اقتصادی

 و تحقیقاتی فرهنگی، معنوی، مادی، ازاعم منطقی هایحمایت
مروزه جوامع ا(. ۶شود )می احساس و کارآفرینان کارآفرینی از علمی

رو هستند. تحوالت روزافزون زندگی المللی روبهبا تحوالت گستردٔه بین
های نو و خالق، بشر موجب شده است که ضرورت ایجاد ایده

درمقایسه با گذشته افزایش یابد. ورزش نیز همگام با سایر تغییرات 
های اخیر دستخوش فناوری و غیره در سالاقتصادی، اجتماعی، 

تغییرات ماهیتی و فرایندی بسیاری شده است. درک تغییرات و 
های اساسی های محیطی، از ویژگیگیری از فرصتشناسایی و بهره

شود؛ درنتیجه کارآفرینی در ورزش گامی کارآفرینی محسوب می
 فرینیکارآ بحث (. اهمیت۷ضروری در توفیق و تعالی ورزش است )

 توسعٔه و رشد موتور را اقتصاددانان، کارآفرینان که است حدیبه

عوامل  از را هاآن دانشمندان مدیریت و دانندمی جامعه اقتصادی
آورند؛ می شماربه حاضر عصر در سازمانی هاینوآوری و تر تحولمهم
 باشند، هنر کارآفرینی و تفکر از برخوردار افرادش که محیطی هر لذا

 (. ۸داشت ) خواهد متنوع و پویا اقتصادی
 ،کار، اشتغال و کسب ٔهکارآفرینی ورزشی با ایفای نقش مؤثر در توسع

کشور نقش بسیار ٔه تواند در توسعرفاه و سالمت روحی و جسمی می
ای تواند وسیلهبراین کارآفرینی میعالوه ؛ای داشته باشدمهم و برجسته

از سوی دیگر  (.۹باشد )جتماعی برای رشد فردی یا حل مشکالت ا
از رشد و شتاب سالمندی های آماری در ایران حاکیبررسی شاخص

توان حدس بوده و باتوجه به افزایش شاخص امید به زندگی در ایران می
باید رو ایران زد که آمار سالمندان ایرانی نیز رو به افزایش است؛ ازاین

ویژٔه افراد سالمند و تأمین دربرابر مسائل جدی سالمندان و موقعیت 
(. 1۰ای داشته باشد )ها توجه ویژهبهداشت روانی و جسمانی آن

ای در توقف گوسنس و همکاران کمبود کارآفرینی آموزشی را دلیل ریشه
جرشولم کارآفرینی ورزشی و اجتماعی را (. بی11توسعه دانستند )

شیؤه جدید  بررسی کرد و نشان داد که کشورها برای تغییر نیازمند
 (. 1۲هستند )

و  زندگى کردنفراهم ورزشى، علوم و بدنىتربیت اهداف از یکى
 است زندگى مختلف دوران در بدنى فعالیت ازطریق جامعٔه سالم

فعالیت  آثار و سالمندان سالمت دربارٔه پژوهش اساس، این بر (.1۳)
علوم  حوزٔه تحقیقات اهداف وجز نیز آنان حرکتى عملکرد بر بدنى

امروزه ورزش عاملی با ارزش برای تمام طول عمر  .است ورزشى
عنوان ابزاری در ارتقای سیاست سالمت موجب شناخته شده و به

چنانچه دورٔه . (1۴) بودن شده استتشویق افراد مسن به فعال
سالمندی با سالمت و رفاه همراه شود، دوران بسیار خوشی از زندگی 

دوره با بیماری، مشکالت روحی، روانی و خواهد بود؛ اما اگر این 
ناپذیری در سطح های جبرانتواند آسیباجتماعی همراه شود، می

های سنی دیگر ایجاد کند؛ بنابراین انجام پژوهش در جامعه و گروه
حوزٔه سالمندی ضروری است. باتوجه به رشد چشمگیر جمعیت 

 بدنی یتفعال حوزٔه در شدهتحقیقات انجامسالمندی در ایران 

 مطالعات اندک است؛ همچنین بوده محدود بسیار سالمندان

 و پذیرفته صورت ایپرسشنامه و کمی روشبه عمدتاً شدهانجام
 ازطریق ایران را سالمندی ورزش نهان و آشکار زوایای تمامی

اند. در حال نکرده و الگویی جامع ارائه ندادهکنکاش  جامعه هایدیدگاه
حاضر ورزش کشور دچار خالٔ در زمینٔه ورزش سالمندی است. ازطرفی 

های جدید تفکر و اقدام، عنوان کاتالیزور برای راهوجود کارآفرینان به
ناپذیر است؛ بنابراین مطالعٔه حاضر با هدف تدوین ضرورتی اجتناب

 رزش سالمندی انجام شد. مدل کارآفرینی در حوزٔه و

 یبررسروش 2
روش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که با استفاده از راهبرد نظریٔه 

شوندگان دربارٔه نظرات مصاحبه ،(1۵بنیاد استراوس و کربین )داده
در حوزٔه ورزش سالمندی تحلیل شد.  های کارآفرینیمؤلفه

نظران کنندگان در قلمرو پژوهش حاضر متخصصان و صاحبمشارکت
 شروع از بعدمدیریت ورزشی و سالمندان و کارآفرینی در ایران بودند که 

گیری پژوهش، روش نمونه .رسیداشباع به نفر  پانزدهبا  هامصاحبه
ریان پژوهش تکوین ها در جروش نظری بود: به این صورت که داده

گیری تا های پیشین شکل گرفت. نمونهیافت و هر داده از تحلیل داده
ها از داده یآورجمع یبراها به اشباع نظری ادامه یافت. رسیدن مقوله

ها از نوع . سؤاالت مصاحبهشد استفاده یو اکتشاف قیعم یهامصاحبه
ل پارادایمی استراوس بنیاد مدباز پاسخ بود و براساس ابعاد نظریٔه داده

ای، راهبردها های زمینهو کربین، موجبات علی، شرایط محیطی، ویژگی
و پیامدهای کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی را تحت بررسی قرار 
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۳ 

هر  انجامشوندگان موضوع روشن شود. زمان داد تا از زبان مصاحبه
توسط ها طور میانگین چهل دقیقه بود. تمام مصاحبهمصاحبه به

 سازی شد.انجام گرفت و در ادامه پیاده نامحقق
کار رفت: به این ها، روش تحلیل خرد بهوتحلیل دادهبرای تجزیه

ها ازطریق فرایند کدگذاری باز و محوری و گزینشی و صورت که داده
بنیاد تحلیل شدند. ابتدا با انجام کدگذاری باز براساس طرح نظریٔه داده

ه باتوجه به اهداف و سؤاالت پژوهش هایی مشخص شد کبخش
عنوان کد مفهوم اولیه در نظر گرفته شود. سپس در مرحلٔه توانست به

های تفکر کدگذاری محوری، باتوجه به نقش مفاهیم در تبیین مؤلفه
راهبردی کارآفرینی، این مفاهیم در قالب موجبات علی )علل پدیدٔه 

در پاسخ به پدیدٔه اصلی(،  های اتخاذشدهاصلی(، راهبردها )استراتژی
ای )شرایط بسترساز خاص مؤثر بر راهبردها(، شرایط های زمینهویژگی

کارگیری محیطی )شرایط عام مؤثر بر راهبردها( و پیامدها )نتایج به
هم مرتبط شدند. صورت نظری ازطریق مدل پارادایمی بهراهبردها( به

ژوهش دربارٔه مدل در پایان با انجام کدگذاری گزینشی، نظریٔه پ
کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی روایت شد. برای سنجش روایی 

های ها و مقولهاین پژوهش، گزارش پایانی فرایند تحلیل داده
شوندگان همراه متن مصاحبه برای چهار نفر از مصاحبهشده بهحاصل

 ها و طراحی الگو استفادهها در کدگذاریارسال گردید و از نظرات آن
طول انجامید. همچنین فرایند شد که این روند حدود سه ماه به

نظر که خود عضو گروه ها توسط سه نفر از استادان صاحبکدگذاری
ها در تدوین مدل استفاده شد. مصاحبه نبودند، بررسی و پیشنهادات آن

منظور سنجش پایایی ابزار کیفی، دو مصاحبٔه آزمایشی پژوهشگر به
از تحلیل نتایج و سپس مقایسه با اهداف و سؤاالت ترتیب داد و پس 

ها داده شد تا بندی پرسشپژوهش، اصالحاتی در سؤاالت و اولویت
باعث افزایش دقت ابزار پژوهش شود. جهت ممیزی پژوهش حاضر 
از چهار راهبرد استفاده شد: در ابتدا برای باورپذیری، محقق یکی از 

کدگذاری کرده و نتایج با ضریب  ماه دوبارهها را بعد از یکمصاحبه
پذیری پذیری و انتقالذکر است برای اعتماداسکات مقایسه شد. الزم به

گزارش . در این روش استفاده شد روش تحلیل اعضای پژوهش از
قرار گرفت.  مطالعه و بررسیتحت بودن محقق از نظر صحت و کامل

دیگری کدگذاری کند  فرد آیا اگرمعنای اینکه به در این راستا اتکاپذیری
برای تأییدپذیری سه نفر  نیز انجام شد. رسدیها مهبه همین یافت

ها و مدل را بررسی کردند و تمامی مراحل نظر کدها و یافتهصاحب
جز ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را دربارٔه مدل صورت جزبهبه

 ارائه دهند.

 هاافتهی ۳
نظران و توزیع فراوانی صاحبشناختی و های جمعیتویژگی

گونه ارائه شده است. همان 1متخصصان حاضر در تحقیق در جدول 
شود تعداد کل پانزده نفر بود وهمٔه افراد حاضر در که مشاهده می

ها تحقیق دارای مدرک تحصیالت تکمیلی بودند؛ همچنین اکثر آن
 بیش از چهارده سال سابقٔه پژوهشی یا مدیریتی داشتند.

 هاشوندهشناختی مصاحبههای جمعیت. ویژگی1جدول 

 
سابقٔه تدریس 

 )سال(

سابقٔه مدیریت 
 )سال(

 کد تحصیالت

 1 دکترای مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی ۴ ۴ مدرس دانشگاه

 ۲ ریزیدکترای مدیریت و برنامه 1۰ ۲۵ دانشگاه مجلسی

 ۳ ریزیدکترای مدیریت و برنامه 1۰ ۳۰ دانشگاه فرهنگیان

 ۴ دکترای اقتصاد پولی ۲ 1۳ دانشگاه اصفهان

 ۵ دکترای مدیریت ورزشی 1 1 دانشگاه خوراسگان

 ۶ دکترای مدیریت مالی ۳۰ ۳۰ مدرس دانشگاه

 ۷ دکترای مدیریت ورزشی ۲۰ ۲۰ نورپیام

 ۸ ریزیدکترای مدیریت و برنامه ۲۸ ۲۲ دانشگاه اصفهان

 ۹ ارشدکارشناسی ۳۰ - کارآفرین ورزشی

 1۰ دکترا 1۴ ۲ کارآفرین ورزشی

 11 دکترای مدیریت ورزشی 1 1 دانشگاه مبارکه

 1۲ کارشناس ارشد ۲۰ - کارآفرین ورزشی

 1۳ کارشناس ارشد 1۵ ۴ کارآفرین ورزشی

 1۴ دکترای فیزیولوژی 1۰ 1۰ کارآفرین ورزشی

 1۵ ارشد کارآفرینیکارشناسی - - تخصص در کارآفرینی

کدگذاری آزاد اولین مرحلٔه فرایند کدگذاری در مدل پارادایمی بوده که 
 آمده است. ۲نتایج این مرحله در جدول 

با استفاده از روش مصاحبه در قالب مدل  ۲های جدول براساس یافته

ها و نظرات کارشناسان شده از دیدگاهمذکور، اطالعات حاصل
ها، بندی شد. از این مصاحبهصورت معانی مدنظر پژوهش جمعبه

آوری گردید که قسمتی مفاهیم کاربردی، تحت عنوان کدهای باز جمع
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۴ 

 ها جهت نمونه آورده شده است.از این کدگذاری

 شده و کدهای مفهومی در کدگذاری آزادای از مفاهیم استخراج. نمونه۲جدول 
 کد مفهومی شدهمفاهیم استخراج

بخشیدن به کارآفرینی یکی از فاکتورهای الزم جهت تحقق
مدیریت صحیح منابع است. در این راستا باید توزیع مناسب 

 (.۵منابع محدود دربرابر نیازهای نامحدود صورت پذیرد )کد 

 منابعمدیریت 
 حفظ منابع برای آیندگان

 ایجاد منابع پایدار
 های آیندهمسئولیت دربرابر نسل

شدن کارآفرینی حوزٔه سالمندی سیستم آموزشی در راستای اجرایی
باید از ظرفیت زیادی برخوردار باشد تا بتواند دانش الزم را در 

تولید  براین افراد کارآفرین در جامعهاین زمینه ایجاد کرده و عالوه
 (.1۳کند )کد 

 سیستم آموزشی
 تسهیم دانش
 کاربرد دانش

 ایجاد اعتماد به علم
 بدنیآموختگان تربیتافزایش قؤه خالقیت و نوآوری در دانش

 های کاربردی در زمینٔه کارآفرینی در حوزٔه سالمندینامهتهیٔه پایان
 های سالمندیها و فضاهای علمی در حوزٔه کارآفرینی در حوزهافزایش کارگاه

سمت ساختار برای تحقق این امر باید ساختار دولتی را به
خصوصی ببریم؛ چراکه برای تحقق کارآفرینی ورزشی نیازمند 

 (.۸پذیری در ساختار هستیم )کد انعطاف

 ناپذیروجود ساختارهای انعطاف
 قوانین باالسری

در گذاران و صاحبان ایده ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه
تواند باعث بهبود وضعیت کارآفرینی در کشور حیطٔه ورزش می

 (.1۰شود )کد 

 اعتمادسازی
 های قانونی و حقوقیایجاد زیرساخت

 ایجاد تقاضا برای ورزش
 خواهی عموم مردمافزایش حس ورزش

 سمت اقتصاد خصوصیحرکت به
 های علمی تأمین مالیاستفاده از روش

های متناسب برای توسعٔه سیاست کارگیرییکی از راهکارهای به
تواند نیازسنجی در جامعٔه ورزش سالمندان کارآفرینی ورزشی می

 (.۹باشد )کد 

 شناسایی نیاز مخاطب
 تفکیک نیازهای مخاطبان

 افزایش فهم اجتماعی در زمینٔه ورزش

گذاری در این حوزه وجود شفافیت در ورزش منجربه سرمایه
 (.۴کارآفرینی خواهیم رسید )کد شود و درنتیجه به می

 ایجاد فضای رقابتی
 ایجاد شفافیت مالی در حوزٔه ورزش

 بودن قوانین ورزشیشفاف

های ورزش برای سالمندان و همچنین کردن مزیتمشخص
مردان برای جذب و توسعٔه کارآفرینی در حوزٔه ورزش دولت

 (.۶سالمندان مؤثر است )کد 

 جسمیهای روحی و کاهش بیماری
 افزایش سالمتی و نشاط بین سالمندان

 پرکردن تنهایی
 پرکردن سالم اوقات سالمندان

 های غیرواگیرومیر توسط بیماریکاهش مرگ
که کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی صورت پذیرد درصورتی

شود منجربه ایجاد وضعیت بهتر در ورزش سالمندی کشور می
 (.1۵)کد 

 اشتغال بیشتر
 یفیت محصوالت و خدماتافزایش ک

 GDPافزایش سهم ورزش در 

کدگذاری محوری دومین مرحلٔه فرایند کدگذاری در مدل پارادایمی 
 آمده است. ۳بوده که نتایج این مرحله در جدول 

جهت تشخیص وجود پس از انجام کدگذاری باز، به ۳در جدول 
بندی مطالب استخراجی از های مشابه و تفاوت در لیستنمونه

ها، فرایند کدگذاری محوری استفاده شد و با ادغام برخی از مصاحبه
 مفاهیم و کدهای مرحلٔه قبل، کدهای محوری انتخاب شدند.

ذاری، کدهای محوری در مرحلٔه کدگذاری انتخابی: در مرحلٔه آخر کدگ
بودن هر نگربودن، جامع و کاربردیقبل از حیث یکپارچگی و کلی

مفهوم، از لحاظ معنایی و ارتباط محتوایی با یکدیگر ادغام و سپس 
بخشی کدگذاری به پایان صورت انتخابی استخراج گردید تا فرایند سهبه

 شد.برسد. در پایان این مرحله مدل جامع زیر ترسیم 
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۵ 

 شده در کدگذاری محوریهای شناساییای از مقوله. نمونه۳جدول 
 هامقوله هامؤلفه

 نکردن سالمندان توسط مدیران باالسریاز ورزشارائٔه آمارهای ناشی
گاه  از فقر حرکتیهای ناشیکردن سالمندان از بیماریآ

 خصوص سالمندانبه متذکرشدن فواید ورزش به آحاد جامعه
 کردن در سالمندانکردن فرهنگ ورزشنهادینه

 ایجاد نگاه واگرا
 ایجاد نگاه سیستماتیک

 ایجاد باور استراتژیک در مدیران
 مدت توسط مدیرانهای طوالنیتهیٔه برنامه

 ایجاد تفکر راهبردی در مدیران

 گرابودن فردنتیجه
 کارآفرینینداشتن باور استراتژیک و روحیٔه 

 پذیریتحمل ریسک
 های فردیسعی در افزایش مهارت

 های شخصیتی افرادویژگی

 گذاری مالیهای سرمایهها و تکنیکشناخت روش
 های پولی و مالیایجاد تناسب با سیاست

 شفافیت در اقتصاد
 های تأمین مالیبهترشدن روش

 جذب درآمدهای مردمی

 جذب منابع مالی

 گذارانحقوقی و قانونی برای سرمایههای ایجاد زیرساخت
 های معنوی در ورزشهای قانونی در حوزٔه خدمات و داراییایجاد حمایت

 های تنبیه و توبیخ برای مدیران ورزشیایجاد مکانیزم
 های حقوقی و قانونیایجاد زیرساخت

 مند بین وزارت علوم و وزارت کار و رفاه اجتماعیایجاد ساختار نظام
 بین صنعت و دانشگاهارتباط 

 بدنیهای تربیتایجاد کد شغلی برای تمامی فعالیت
 هاایجاد مؤسسات برای جذب ایده

 دادن به مؤسسات دانش بنیاناهمیت
 تحریک تقاضا و درنتیجه خرید بیشتر کاالی ورزشی

 افزایش اشتغال جوانان

 
 حوزٔه ورزش سالمندی. مدل پارادایمی کارآفرینی در 1شکل 
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۶ 

باشد، ها و فرایندهای کدگذاری میکه برآمده از مصاحبه 1در شکل 
عوامل علی که دلیلی بر وقوع پیشامدهای مدنظر بوده با پنج مؤلفٔه 

است. این قسمت از مدل  شده محتوایی مؤثر بر پدیدٔه اصلی، مشخص
گر به راهبردها ای و همچنین هفت عامل مداخلهبا هفت عامل زمینه

شود. درنهایت در قسمت نهایی مدل راهبردها به پیامدها ختم منتج می
 گردد. می

 بحث  4
 نفرینارآکاو  فرینیرآکا به خاصی توجه مختلف یهارکشودر  وزهمرا

آن از  سعٔهتو ایبر مناسب بستر دیجاو ا فرینیرآکا تقویتو  دمیشو
 توسعه لحادر  یهارکشو هیژوبه هارکشو دیقتصاا پیشرفت اربزا

مدل کارآفرینی در حوزٔه  تدوین هدف با حاضر پژوهشرود. شمار میبه
 مدلی تا شد تالش پژوهش این در .ورزش سالمندی صورت گرفت

 اساسبرجزئیات کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی  آن در گردد و ارائه
 قسمت در و مطالعات پایان از پس .شود داده نمایش بنیادداده نظریٔه
 هاآن تأثیرات و معلولی و علی روابط که شد ترسیم آیتم پنج مدل، ارائٔه

 از دسته علی، آن شرایط یا علی موجبات .است شدنیدرک یکدیگر بر
 به استناد با .دهدمی قرار تأثیرتحت را مرکزی مقولٔه که است عواملی

کردن فرهنگ ورزش در عموم مردم، پویاکردن خروجی، نهادینه مدل
های مناسب برای فضای کسب و مشیاقتصاد کشور، سیاست و خط

های گذاری و ایجاد زیرساختکار در ورزش سالمندی کشور، قانون
محکم حقوقی برای ورزش سالمندی کشور و توزیع متوازن منابع از 

ثباتی در از مسائل بسیار مهم بی .است مرکزی ٔهمقول بر مؤثر عوامل
اقتصاد است؛ فقدان پول و توزیع سرمایه از توسعٔه مؤسسات ورزشی 

 کند.و تفریحی کوچک جلوگیری می
ایجاد فرهنگ  که دهدمی نشان مدل محوری هایپدیده یا مرکزی مقولٔه

ور های نوآمشارکت، ایجاد تفکر راهبردی در مدیران، حمایت از طرح
بنیان، نگاه آمایش سرزمینی متناسب با و فناوری کاربردی و دانش

تسهیل شرایط  بر واقعیت و نیاز جامعه،جمعیت سالمندان، نگاه مبتنی
 عواملی گذاری، ایجاد تقاضا برای ورزش وسیاسی کشور برای سرمایه

مدل کارآفرینی ورزشی در حوزٔه  ارائٔه در را راه تواندمی دست، این از
کارشناسان، کارآفرینی  نظرات اساسبر .سازد مندتوان زش سالمندانور

 این در که است ایویژه هایپارادایم در حوزٔه ورزش سالمندی نیازمند
 ایویژه تعامالت و شودمی اشاره آن به راهبرد عنوان تحت پژوهش

اجرای اصل سه  .آیدمی برون اصلی مقولٔه یا پدیده از که گیردمی لقب
بر ورزش رایگان، آسان و دردسترس عموم، قانون اساسی مبنی

های تقاضاسازی برای کاالها و خدمات ورزشی، ایجاد زیرساخت
پذیر، گذار و سرمایهحقوقی و قانونی، افزایش اعتماد متقابل بین سرمایه

های های دولتی و تشکیل تیمایجاد اصالح در ساختار سازمان
سازی پیاده راهگشای که بوده راهبردهایی متخصص در حوزٔه کارآفرینی

 .است کارآفرینی در حوزٔه ورزش سالمندی
سازی، جذب سمت خصوصیکه حرکت به داردمی بیان عوامل مؤثر

گذاری بیشتر در ورزش سالمندی، ارتباط مؤثر منابع مالی، سرمایه
بودن های تکنولوژیکی و شفافسیاسی با دیگر کشورها، پیشرفت

وجود  .کنندمی ایفا را ایویژه نقش راهبردها بر تأثیر مقررات باقوانین و 
پذیری زیاد در صنعت ورزش، فضای غیررقابتی، وجود ریسک

های بودن حمایترنگهای اجتماعی، کمها و ممنوعیتمحدودیت
های شخصیتی افراد، طبقٔه اجتماعی افراد دولت از کارآفرینان، ویژگی

 گرمداخله عوامل های کارآفرینی در دروس دانشگاهیو کمبود سرفصل
 مدل از برآمده راهبردهای اجرای هستند؛ درنتیجه باراهبردها  اجرای در

 باربه اجتماعی و اقتصادی حیطٔه در ایویژه پیامدهای بنیاد،داده ترتیبی
مثال، نگاه واگرایی به مسائل ورزشی قاعدتاً  نشست؛ برای خواهد

دنبال دارد و پیامد آن رونق حجم آوردٔه مالی زیادی را برای ورزش به
 پیامد اشتغال ر در حوزٔه ورزش سالمندی است. نرخبیشتر کسب و کا

 مؤثر اشتغال و داشته دنبالبه صعودی سیر قاطع طوربه که است دیگری
 راهبردها صحیح اجرای با و کالن نگاه در .بخشدمی بهبود را و پایدار

سالمتی  مدون، تأثیرات مثبت بر و شدهریزیبرنامه شکلبه اقدامات و
های غیرواگیر، افزایش طول عمر پیشگیری از بیماریو نشاط مردم، 

های اجتماعی، ایجاد های درمانی، کاهش بزهسالمندان، کاهش هزینه
محیط پویا و رقابتی و درنهایت مهیاکردن موقعیت جهت حضور افراد 

 کارآفرین مشهود خواهد بود.
 هایپژوهش سایر با تحقیق از برآمده اطالعات مبانی ادامه، مقایسٔه در

 خواهد تأیید و تحلیل را تحقیق هاییافته اعتبار و مندیمرتبط، هدف
به  ار،پايد ینیفررآكا یپيامدهازاده و همکاران با بررسی کرد. مندعلی

 دبهبو ،عیجتماا یهاناهنجاریاز  یپيشگير ،نیمادر یهاهزینه كاهش
و  رسیده ركا وکسب  ديجادر ا غبترو  ییزالشتغاا ،لیما دشگر

 یسوو  سمتبه هنگا تغييرو  لتیدو یهااند حمایتعنوان کرده
 ازینداراه رمنظوبه معمودر  ار غبتر ديجاا زمینٔه نداتومی ینیفررآكا

 ینیفررآكابراین (؛ عالوه۹دهد ) يشافزا شیورز یهاركا و كسب
 افهدأه برگيرنددر بلكه ،باشد شتهدا دیقتصاا دبعاا نداتومی دخو تنهانه
شدٔه که این پیامدها با برخی از پیامدهای استخراجست ا نيز عیجتماا

های اجتماعی، رونق پژوهش حاضر مانند افزایش اشتغال، کاهش بزه
های درمانی، سالمتی و نشاط مردم در کسب و کار، کاهش هزینه

در ورزش  فرینیرآکا بر ثرمؤ ترمهممل اعوهمخوانی دارد. در پژوهشی 
 ،شیورز فرینیرآکامینٔه در ز جامع ییزربرنامه ینوتد ملاعو ترتیببه را
ورزش  تلویزیونی شبکٔه دجوو ر،کشودر  ننااجووزارت ورزش و  دجوو

و  وعشر ایبر بمطلو یطاشر با بانکی تتسهیال ختداپر ر،کشودر 
در  شیورز نمتخصصا دجوورزش، و مینٔهز رد نو یهاحطر حرکت

دانستند در ورزش  زیخصوصیسا یندآفرو  ننااجووزارت ورزش و 
(۶). 

 دیگر با و همجواری ورزشی اماکن به آسان دسترسی و بودنفراهم

 دانستند مرتبط های جسمانیفعالیت در مداوم حضور با را هاکاربری

 نبودندردسترس را تحرکیکم ورزش و به پرداختن در ترمانع مهم و

آمده در این دستهبیجٔه با نت مطلب مذکور(. 1۶د )کردن بیان تسهیالت
توان نتیجه گرفت که و میست همسو توزیع متوازن منابع برمبنی تحقیق

حوصلگی قادر ضعف عضالنی و بی و دلیل کهولت سنافراد مسن به
ای مناسب برای فعالیت ضنیستند مسافت طوالنی را طی کرده تا به ف

تواند ب میبه فضای مناس نداشتنهمین دلیل دسترسیبه ؛بدنی برسند
 کشیدن افراد سالمند از ورزش باشد.یکی از دالیل دست

 یبدن به سالمت جسمان یداخل ستمیدر س راتییتغ جادیورزش با ا
 یاریاز بس دهد،یم شیرا افزا یجسمان ییقدرت کارآ کند،یکمک م
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۷ 

 هایماریاز ب یاریدر درمان بس تواندیو م کندیم یریشگیپ هایماریب
بر جسم و روان، ورزش عالوه باتوجه به رابطٔه نیباشد. همچن دیمف
. استاثرگذار  یبر سالمت روان ،یسالمت جسمان نیو تضم نیتأم

 رینظ یکارآمد یهاصهیو پرورش خص ییبر شکوفا تواندیورزش م
احترام متقابل به  ،یریپذتینفس، صبر، صداقت، مسئولاعتمادبه

ی، گروه یهامخصوصاً در ورزشی، گروه افراد و کار ریحقوق سا
سالمت جامعه  جهیفرد و درنت یروان سالمتمؤثر باشد که محصول آن 

 یسالمت ،نشاط ی،در شاد توانیرا م یسالمت روان نیداد ا. بروناست
جامعه  یهاعرصه یدر تمام تواندیم کهمشاهده کرد  یو جمع یفرد

 یژگیو نیکه از ا یابا جامعه سهیپررنگ داشته باشد و درمقا یحضور
های (. مطالب مذکور با یافته1۷) ز استیکاماًل متما ،بودهبرخوردار ن

های درمانی و افزایش سالمتی و نشاط مردم پژوهش در کاهش هزینه
 عنوان مقولٔه پیامد همخوانی دارد.به

های سودآور و بخش ها و شرکت( به استارتاپ1۸گریکو و جانک )
کردند که در کارآفرینی و نوآوری و ایجاد مزیت پایدار غیرانتفاعی اشاره 

برای جامعه دارای نقشی پررنگ هستند؛ موضوع مذکور با مفهوم 
سازی سنخیت سمت خصوصیبر حرکت بهاستخراجی این مقاله مبنی

 این در پیشنهادی مدل معنایی غرابت کرد اظهار توانمی دارد. همچنین

 با ( که مرتبط1۹همکاران ) ی وگودرز پژوهش هاییافته و تحقیق
ها، تغییر قوانین و یافته اشتراک وجه دهدمی نشان کارآفرینی بوده،

از عوامل  .است های تأمین مالیمقررات و عوامل اجتماعی و شیوه
های کارآفرینی در توان به کمبود سرفصلگر در این فرایند میمداخله

بیبرهوفر و همکاران  دروس دانشگاهی اشاره کرد که در همین راستا
های تحصیلی در مؤسسات ( برای ایجاد کارآفرینی پایدار به برنامه۲۰)

اند که باید دانش دانشجویان را دربرابر آموزش عالی اشاره و تأکید کرده
تر کرد و سطوح بیشتری از مهارت های جهانی عمیقها و دیدگاهارزش

 کار برد.ها بهرا برای تقویت عملکرد آن
 

 گیری یجهنت 5
گیری کرد که کارآفرینی ورزشی در حوزٔه سالمندان باعث توان نتیجهمی

شود و زندگی فعال این افزایش مشارکت افراد سالمند در ورزش می
هرچه  دهد.را افزایش میتوانایی و کارایی فیزیکی قشر از جامعه، 

ی سالمندان زندگی پرتحرکی داشته باشند میزان سالمتی جسمانی و روان
 شود.های درمانی در کشور میو باعث کاهش هزینه یابدها ارتقا میآن
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