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 چکیده
نقش بی بدیلی که در پرورش انسان، سالمت عمومی، نشاط اجتماعی، رشید  ورزش به دلیل 

کند به کانون توجه، تمرکیز و رقابیت بیین کشیورها مبیدل      ای ایفا میتجاری و پویایی رسانه
هدف این پژوهش ارائه الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صینعت و جامعیه    شده است.

کشور است. در این تحقیق کیفیی از رویکیرد تحلییل     بنیان ورزشبرای توسعه اقتصاد دانش
نظران تن از صاحب 93کارکردی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،شامل -ساختاری

تین از   7بنییان در حیوزه ورزش مرکیب از اسیاتید، میدیران و کارآفرینیان، و       اقتصاد دانیش 
ر گردآوری داده ها، عیالوه  خبرگان است که به روش هدفمند )قضاوتی( انتااو گردیدند. ابزا

بر مطالعات نظری، مصاحبه و دلفی بود. روایی پژوهش بیر اسیاس اعتبیار علمیی و حقیوقی      
نمونه، روایی محتوایی ابزار و توافق بین مصححان ارزییابی و تأییید گردیید. از روش تحلییل     

یج، بیرای  ها استفاده شد. براساس نتامفهومی سیستماتیک و آمار توصیفی برای تحلیل یافته
بنییان ورزش  های چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه در مارپیچ اقتصیاد دانیش  باش

محور تعریف گردید. سیپس فراینیدهای چندسیطی    ها و ساختارهای دانشابتدا نهادها، نقش
هیای چهارگانیه تعییین    ها، فرایند دانشی و چرخه تجاری بیین سیسیتم  شامل گردش ارزش
یسه کمی و کیفی برای منظرهای هر چهار باش مارپیچ نشان داد کیه  شدند.  توصیف و مقا

هیای  تیوجهی دارد. براسیاس یافتیه    وضعیت موجود نسبت به حالت قابلیت بالقوه شکاف قابل
بنیان در ورزش بدون تحقق الگوی مارپیچ چهارگانیه  توان گفت که اقتصاد دانشپژوهش می

هیای  ت. در الگیوی میارپیچ اگیر سیسیتم    بین دولت، دانشگاه، صنعت و جامعیه میسیر نیسی   
محیور فعیال باشیند و در فراینیدهای     هیا و سیاختارهای دانیش   چهارگانه دارای نهادها، نقش

بنیان در ورزش شکل  بنیان مشارکت نمایند یک اکوسیستم مناسب برای اقتصاد دانشدانش
 شت.توجهی نیز برای اقتصاد و ورزش کشور خواهد دا گیرد که پیامدهای قابلمی
 

بنییان، صینعت   محور، اکوسیستم کارآفرینی، توسیعه دانیش  : اقتصاد دانشها کلیدواژه
 ورزش، مارپیچ چندگانه.
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 مقدمه  

و فنیاوری بیا محورییت     علمی توسعه ششم توسعه ایران بربرنامه و  1505انداز در چشم

بنیان جهت تأمین نیازهای دولت، صینعت و جامعیه در توسیعه    ها و مراکز دانشدانشگاه

اهمییت بسییاری   این نهادهیا   بین مندتعامل نظامتأکید شده است. از این رو، ایجاد ملی 

این رویکرد البته تکامل روندی تاریای از زمان مطیرح   .(1379دارد )دستوم و همکاران، 

وکار کلی مشارکت دادن نهادهیا  پذیری جهانی است. سازشدن بحث توسعه ملی و رقابت

-باشد. ابتدا دانشگاهافزا برای دولت در توسعه میهای ماتلف به عنوان نیروی همو حوزه

ها از طریق آموزش نیروی کار و تولید دانش در کنار صنایع تولیدی، خیدماتی و تجیاری   

بحیث  (. سپس بیا مطیرح شیدن    Bejinaru, 2017ها در توسعه قلمداد شدند )بازوی دولت

کننده بودن به نقش فعیال   توسعه پایدار و حکمرانی مشارکتی، نقش جامعه نیز از مصرف

های اجتماعی، و..( در توسعه و اقتصاد تغییر یافت )نجفیی و همکیاران،   ها، رسانه)انجمن

1371.) 

)دولیت، دانشیگاه، صینعت و     1افزایی بین این نهادها به عنیوان میارپیچ چهارگانیه   هم

 و دولیت  ، جامعیه صینعت، دانشیگاه  گانیه  شود در الگوی مارپیچ چندمی جامعه( شناخته

 اکوسیسیتمی  شیبکه  کیی در  یابیی و بازار دیی علم، فنّیاوری، تول  ی مانندصرابا عن ،ارتباط

 عنیوان  بیه  (. این چهار سیسیتم Galvão and et al, 2017) دنگردیموجب تعامل سازنده م

هیر  ضمن آنکه  9دور هم چیمدل مارپ کیهمانند  گریکدی یکننده کارها لتسهی و مکمل

 شیود  یمی  یتوسیعه ملی  آفرینیی و   ثیروت  موجیب  دهنید  میی کار خودشان را انجیام   کدام

(McAdam and et al, 2018). یو محصیوالت  یاطالعیات  ،یانسان یروین ها؛بین این سیستم 

(. دستیابی بیه چنیین توسیعه مشیارکتی بیا      1379در جریان هستند )کاکاپور و روزبان، 

الملیل   های سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی مقدور نیست و امروزه در سطح بیین ستمسی

این دانش و فناوری است که در محور توسعه قرار دارد. در واقع شکلی نوین از اقتصیاد و  

افزایی بین نهادهای دولت، دانشگاه، صینعت و جامعیه   توسعه شکل گرفته است که از هم

سیازی  حوریت نوآوری و کارآفرینی جهت تولید و تجاریدر بستر اکوسیستم محیطی با م

(. این اقتصاد نوین که حاصل تولیید،  Leydesdorff, 2012شود )دانش و فناوری حاصل می

 3بنییان توزیع و مصرف ارزش اقتصادی برخاسته از دانش و فناوری است را اقتصاد دانیش 

مبتنیی بیر تولیید، توزییع و     بنیان، یک سیستم اقتصیادی پوییا و   نامند. اقتصاد دانشمی
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مصرف دانش و فناوری است که با حمایت دولت از دانشگاه به صینعت و سیپس جامعیه    

 یژگی یاقتصیاد دانیش بیه دو و    اصیطالح (. Centobelli Piera and et al, 2016جریان دارد )

اطالعیات و   یفنیاور و نقیش محیرک    دانیش  یفی یو ک یکمی یعنی اهمییت   نیاقتصاد نو

 (.Unger, 2019کند ) یارتباطات اشاره م

پژوهش،  گذاری ملی و مشارکت عمومی درنیازمند سرمایه بنیان به اقتصاد دانش گذر

(. اقتصیاد  1371)دادگیر و همکیاران،    باشید میی آموزش، نوآوری، کیارآفرینی و فنیاوری   

از نظر مصرف منابع، ارزش افیزوده، اثیرات زیسیت محیطیی و سیایر مزاییای        بنیان دانش

و را افیزایش   پیذیری رقابیت  تیی قابل ،دانیش به اقتصاد فیزیکی دارد. زییرا   فراوانی نسبت

در اقتصیاد دانیش    .دهید  یرا کیاهش می   یکی یزیف هیو سیرما  یعی یبه منیابع طب  یوابستگ

بدانید چگونیه    هر نهاد، گروه یا فیردی  کند ویم رییتغ یبه طور کل یاقتصاد یساختارها

 یشود و منافع اقتصادیم لیبه قطب تبد کند، دیتول موردنیاز محی  را اطالعات و دانش

 ییدانیش کیاال   ، عنصراقتصاد(. در این نوع 1376 )عابدی و همکاران، کندیرا برداشت م

فیردی   اسیمق ی درو مانع کاهش بازده بوده یاثر خارج یدارا کهشود یم یتلق یعموم

 و تنهیا از نیوع دانیش    ،سیاختن اقتصیاد دانیش    یشود. دانش موردنیاز برایم و سازمانی

در بیر   زیی را ن سیازی دارای قابلیت تجاری دانش بلکه تمامی اشکال ستیمحض ن یفناور

 (.Nam, 2019) ردیگیم

های اقتصیادی اجتمیاعی در کشیور کیه قابلییت بیاالیی بیرای        یکی از خرده سیستم

تواند می بنیان در هر چهار نهاد دولت، دانشگاه، صنعت و جامعهدستیابی به اقتصاد دانش

هیای وابسیته آن )ماننید سیرگرمی، تندرسیتی، و ...(      داشته باشد، سیستم ورزش و حوزه

هیا، روییدادها و   هیا، فعالییت  ها، نقش(. سیستم ورزش دارای سازمان1376است )امینی، 

باشد که از منظرهایی مانند مشارکت در ورزش )ورزش پرورشیی،  های متنوعی میمحی 

ای( و صینعت ورزش )تولییدات، خیدمات، تجیارت و فنیاوری      ههمگانی، قهرمیانی، حرفی  

ای (. مرور تحقیقات و شواهد رسانه1376شود )فرهمندمهر، ورزشی( تعریف و تبیین می

دهد که رشد علیوم ورزشیی در نظیام آمیوزش عیالی، رشید       حوزه ورزش کشور نشان می

آموزش و پیرورش،   بدنی به سطح معاونت در وزارتتشکیالتی ورزش مانند ارتقای تربیت

وکارهای ورزشی،  داری و کسببدنی به وزارت ورزش، توسعه باشگاهتبدیل سازمان تربیت

ای تنهیا برخیی شیواهد توسیعه ورزش در     رشد محتوا و صفحات ورزشی در فضای رسانه
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چهار حوزه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه یک دهیه اخییر کشیور اسیت )فرهمنیدمهر،      

المللیی از شیتاو و گسیتردگی بیشیتری     یان ورزش در سطح بینبن(. توسعه دانش1376

 هیای هوشمندانه از اهرم گیریبا بهرهپذیر جهانی برخوردار بوده است و کشورهای رقابت

های اقتصادی ورزش بیرای توسیعه هسیتند    گیری از ظرفیتو فناوری درصدد بهرهعلمی 

المللیی، هنیوز اهمییت نقیش     بین )قطر، چین، ترکیه، انگلستان، و..(. با وجود این شواهد

علوم و فناوری ورزشی در رشدی اقتصاد ورزش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی ملی در 

ایران مشهود نیست. زیرا هنیوز نقیش مراکیز علمیی، فنیاوری و آموزشیی ورزش کشیور        

)آموزش عالی( در توسعه ورزش و کمک به نظام ورزش، صینعت ورزش و جامعیه ورزش   

؛ 1379تیوجهی نرسییده اسیت )دسیتوم و همکیاران،       نوز به میزان قابیل توسعه کشور ه

 و سایر(. 1375، ساعت چیان، 1375زاده و همکاران، خسروی

براساس مطالب بیان شده، به طور مشاص مساله پژوهش ایین اسیت کیه ورزش در    

تواند به وضعیت مناسیبی از  مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه چگونه می

 بنیان برسد؟. در این زمینه از چه الگویی باید پیروی شود؟.  اقتصاد دانش

 ادبیات تحقیق

مساله پژوهش ضرورت دارد به میرور و نقید تحقیقیات میرتب  بیا موضیوع        جهت تبیین

پژوهش در داخل و خارج از کشور بپردازیم. برخی از مطالعات داخلی به بررسیی اقتصیاد   

تیوان بیرای   هیا میی  های آناند که یافتهدر توسعه پرداخته بنیان و مارپیچ چندگانهدانش

تیرین تحقیقیات داخلیی در    ترین و میرتب   باش ورزش نیز کشور قابل تعمیم باشد. مهم

 چیارپم یالگو( رابطه اصلی در 1379این زمینه شامل موارد زیر است: کاکاپور و روزبان )

داننید و نقیش دولیت و جامعیه را     و صینعت میی   دانشگاه ارتباط را مربوط به چهارجانبه

 ( در ییک بررسیی  1374سیالمی )  و انید. فیالح  مکمل و پشتیبان این رابطه تعیین کیرده 

نسبت بیه   ایران را در همه ابعاد )به جز بُعد آموزش( بنیاندانش وضعیت اقتصاد تطبیقی،

 ارزییابی کیرده اسیت. پیاداش و همکیاران      ضیعیف  وضیعیت  در کشورهای پیشرفته آسیا

 سیاسی، بنیان را عمدتاا مربوط به سه محی  دانش اقتصاد بر نهادی محی  ( تأثیر1376)

 بیر  هادانش سازمان مدیریت ( تأثیر1376) کامکار دانند. پاشائی ووکار می کسب و قانونی

( 1376) انید. عابیدی و همکیاران   دار و فرایندنگر عنوان کیرده بنیان را معنی دانش اقتصاد
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در عمده  ایران بنیان دانش گانه )دولت، دانشگاه و صنعت( اقتصاد سه چدر مارپی افزایی هم

 صیادرات و..( را  مشارکت اقتصیادی،  نرخ باسوادی، علمی، تولید )نفوذ اینترنت، هاشاخص

در سطح ملی ضعیف و در سطح استانی متوس  ارزیابی کرده است. قاسیمی و همکیاران   

 و نهیادی  کالن را شامل ر ییم  سطح در بنیان دانش اقتصاد به دستیابی الزامات( 1379)

 کیارآفرینی  و نیوآوری  و ارتباطیات  و اطالعیات  فناوری انسانی، سرمایه اقتصادی، ساختار

نظام نوآوری کشور را نیازمند ارتقای مارپیچ توسیعه از   ارتقای( 1379) داند. ضرغامیمی

دانید.  کوسیسیتم( میی  گانه )دولت، دانشگاه، صنعت( به چندگانه )افیزودن جامعیه و ا  سه

-ترین عوامل در کیارآفرین  را مهم سازمانی و انسانی ( عوامل1379مرتضایی و همکاران )

اند. دادگر و همکیاران  توصیف کرده بنیان دانش اقتصاد در هانقش آن ها ودانشگاه گرایی

 جهیانی،  پیذیری  را وابسته بیه عوامیل رقابیت    ایران در بنیان دانش اقتصاد ( تحقق1371)

 منیابع  شیده،  ثبیت  اختراعیات  حیق  وکیار،  کسیب  های پیچیدگی توسعه، و تحقیق اارجم

نجفیی و   .دانید می ارتباطات و اطالعات فناوری های زیرساخت و نوآوری آموزش، انسانی،

را وابسته به جایگاه  بنیان دانش اقتصاد تحقق در خوو حکمرانی ( نقش1371همکاران )

 داند.چهارگانه می مارپیچ آن در

در تحقیقات داخلی حوزه ورزش و مدیریت ورزشیی نییز تحقیقیاتی کیم و بییش بیه       

دستوم و همکیاران   اند. برای م البنیان پرداختههای مرتب  با اقتصاد دانشبررسی زمینه

( تعامل بین محی  آکادمیک با صنعت ورزش کشور را در سطح پیایینی گیزارش   1379)

داننید.  هیا از هیم میی   بیودن و اسیتقالل میالی آن    ترین دلیل آن را دولتی اند و مهمکرده

گیییری از دسییتاوردها و تییوان علمییی  ( بهییره9014زاده و همکییاران )همچنییین خسییروی

هیا بیرای توسیعه    گذاری متقابل صنعت ورزش در دانشیگاه ها در ورزش و سرمایهدانشگاه

صینعت  ( 1373و همکیاران ) محمیدکاظمی  انید.  تعامل دو طرف ضروری گیزارش کیرده  

 .دانندمی سازیبازاریابی و تجاری های تولید، خدمات،باش را شامل یورزش هایفناوری

را  یانسیان و  یفکر هیسرما ،نقش آموزش( 1373ی )صابونچ و یقنبر ینظرعالوه براین، 

انید.  کشور قابل توجه ارزیابی نمودهصنعت ورزش  یاقتصاد یها فرصت و یریپذ در رقابت

بیدنی و صینعت ورزش را متیأثر از    های تربیتارتباط بین دانشکده( 1375ساعت چیان )

گیزارش   داننید. در گر، راهبردهیا و پیامیدها میی   ای، علی، ساختاری، مداخلهعوامل زمینه

ورزش کشیور، بیشیتر    علمی توسعه (،1376توسعه ) برنامه ششم مطالعاتی باش ورزش
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و  امکانات تولید علمی، ی محیطی،تقاضا علمی و اجرایی با محوریت مراکز بین در تعامل

هیای  فناوری پژوهشی موردتوجه قرار گرفته است. در پرو ه تجربییات جهیانی اسیتارتا    

ورزش و سالمت جسمانی مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاسیت جمهیوری )تیدوین    

المللیی بیه   ( بستر اکوسیستم استارتاپی ورزش در سیطح بیین  1379 الیاسی و همکاران،

المللی توصیف شده است. فرهمندمهر های بینهای سیستم ورزش با نمونهباشتفکیک 

  سرمایه نوآوری،: محی  اکوسیستم کارآفرینی ورزش کشور را شامل منظرشش ( 1376)

 کیارآفرینی  سیاختارهای  تیأمین میالی و   ،و خیدمات  ، امکاناترهبری کارآفرینانه ،انسانی

 ورزش را در بنییان  دانیش  رگذار بیر اقتصیاد  ( عوامل اث1376) گزارش کرده است. امینی

( 1376) گلریزی علیزاده. اجتماعی گزارش کرده است و سازمانی فردی، سطح سه شامل

)ساختاری، آموزشی، فرهنگیی و..( در گیرایش    تحقیقات سازیبین عوامل مؤثر بر تجاری

 داری گیزارش کیرده اسیت. در تحقیقیات اخییر، افشیاری و      ورزشیی تفیاوت معنیی    علوم

 ورزشیی را نیازمنید   علیوم  پژوهشگاه در توسعه و تحقیق توانمندسازی (1371) همکاران

 بامیر و .داندمی مدیریتی و فنی مشارکت عوامل دانش و انتقال سازوکار نوآوری، فرهن 

کشیور   قهرمانی ورزش رشد بر علمی های پیشرفتشاخص گذاری تأثیر (1371) ستایش

-دانیش  هیای  پایداری شیرکت  (1371) مادی و همکاراندار گزارش کردند. پیرجرا معنی

میالی،   همکیاری،  میدیریتی،  زیرسیاختی،  ساختاری، را متأثر از عوامل حوزه ورزش بنیان

 اند.نوآوری و بازاریابی دانسته

-در تحقیقات خارجی نیز همانند مطالعات داخلی، محققان دو حیوزه اقتصیاد دانیش   

انید. تحقیقیات حیوزه ورزش شیامل     گزارش کردهبنیان و صنعت ورزش نتایج مرتبطی را 

گیری کلی است. برخی تحقیقات تعامل بین نهادهای علمی، اجرایی، صینعتی  چند جهت

 5انید. بیه طیور م یال، برانسیا و همکیاران      و اجتماعی را در سطوح ماتلف بررسی کیرده 

وری ( همکاری دولت، دانشگاه و صنعت در حوزه ورزش برزیل را برای توسعه ضر9013)

را  ( هم موانع توسعه علمیی صینعت ورزش آمریکیا   9016) 4زاهاریا و کابوراکیس داند.می

( نییز  9016) 6پیچیی و کیوهن   .دانید ساختاری و زیرسیاختی میی   ،یکاربرد شامل موانع

 ؛یسازمان ی واسیس را شامل عوامل در ورزش و مدیران محققان نیب یهمکار هایچالش

 زمان همکیاری و  یابیارزمعیارهای اهداف،  ناهمسویی منابع؛ یتمحدود ،تعهداتتضمین 

( نقش مؤسسات خدمات و مشیاوره میدیریت ورزشیی در    9017) 9پاک .اندگزارش کرده
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تعامل دانشگاه و صنعت ورزش را به ویژه در بهبیود آمیوزش و پیژوهش دانشیگاه و حیل      

تصیاد و  هیای اق مشکالت صنعت کلیدی ارزیابی کردند برخی تحقیقات دیگیر نییز جنبیه   

نیوآوری در شیبکه    ( منیابع 9016) 1انید. گیرک  صنعت مانند نوآوری و فناوری پرداختیه 

خیارجی تعییین کردنید کیه      نوآوری صنعت ورزش استرالیا را شامل دو باش داخلیی و 

یابنید ن  و  های صنعتی ورزشی انتقیال میی  به خوشه سازمانی بین هایتوس  مکانیسم

شیمالی   ای آمریکایعات و دیجیتال در ورزش حرفه( جایگاه اقتصاد اطال9011) 7ماسون

ای در فضیای ورزش  افزاری و محتیوای رسیانه  نرم بسترهای بازار، را وابسته به اکوسیستم

در توسعه تجاری نوین  ( نقش دانش و فناوری9011) 10دانند. کورستن و راچرعنوان می

 کیارآفرینی  ( برای توسیعه اکوسیسیتم  9017) 11ورزش را قابل توجه ارزیابی کردند. راتن

-ها، فرهن  و ذینفعان بیشتر میی ها، سیاستدانش را نسبت به زیرساخت عنصر ورزشی

( در سیطح  9016( نقش رویدادهای ورزشی )مانند المپیک 9090و همکاران ) 19ترا داند.

مطالعیات  انید.  دار گیزارش کیرده  و کارآفرینی در صنعت ورزش )برزیل( را معنیی  نوآوری

انید. .  هیای در توسیعه اقتصیادی نیوین در ورزش پرداختیه     دیگر نیز به کارکردها و نقش

( در تحلیل روند سه دهه اخییر بیازار ورزش انگلسیتان    9011همچنین هایدوک و واکر )

گذاری باش خصوصیی بیرای کیارآفرینی وضیعیت     گزارش کردند که مشارکت و سرمایه

-( کیارکرد اقتصیاد دانیش در رشید و رقابیت     9017ن )نوسانی داشته است. نام و همکارا

وکارهای خدمات به ورزشکاران و استعدادهای ورزشی )کره جنوبی(  پذیری جهانی کسب

در توسیعه   ( کارکردهیای دولیت  9090و همکیاران )  13را مورد تأیید قیرار دادنید..  انی    

ع ماننید  سیازی آن و پیونید بیا سیایر صینای     صنعت ورزش را بیشیتر در زمینیه یکپارچیه   

 دانند.  گردشگری می

سایر تحقیقات خارجی مرتب  دارای زمینه مطالعه خارج از ورزش و یا سیطح کیالن   

هیا  ( نقش اصلی دانشگاه9019ها اشاره کرد. بجینارو )ترین آن توان به مهماند که میبوده

 در اقتصاد دانش را شامل تولیدات دانش و فناوری، آموزش نییروی کیار دانشیی، توسیعه    

 15داند. همچنین گیالوا و همکیاران  سرمایه فکری و خدمات پشتیبانی فنی و کاربردی می

تییرین رکیین در مییارپیچ  ( سییاختارهای مبتنییی بییر نییوآوری و کییارآفرینی را مهییم9019)

( هیم  9019و همکیاران )  14انید. دل گییودینس  توسعه اقتصادی معرفیی کیرده   چهارگانه

را  چهارگانیه بیرای آن   میارپیچ  عد بودن محیی  المللی و مسا بین فناوری در سطح انتقال
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-( نیز تجاری9011دانند. مک آدام و همکاران )بنیان میدانش هایوابسته به نقش بنگاه

خرد گیزارش   در سطح مارپیچ چهارگانه ها را بیشتر متأثر از رواب دانشگاه فناوری سازی

 اند.کرده

بنییان در چیارچوو میارپیچ     دهد که تیاکنون اقتصیاد دانیش   مرور تحقیقات نشان می

مند مورد بررسیی قیرار نگرفتیه    چندگانه برای حوزه ورزش کشور به صورت جامع و نظام

هیای مهیم توسیعه در    است. این در حالی است که محققان اقتصاد دانش را جیزو مقولیه  

اند ها، کاربرد مدل مارپیچ برای تحلیل را توصیه کردهدانند و برخی از آنجهان امروز می

(. در تحقیقات داخلی سطح ملی الگوهایی در این زمینه ارائیه شیده   9019)لیدسدورف، 

هیا نییاز بیه    ها و ماهیت سیستم ورزش الزم تعمیم و کیاربرد آن  است که به دلیل ویژگی

مطالعات تکمیلی دارد. مطالعات خارجی نیز هر چند به بررسی ابعاد بیشیتری از اقتصیاد   

اند اما استفاده از ه توسعه اقتصادی با رویکرد ورزش پرداختهبنیان و مارپیچ چندگان دانش

ها در ورزش ایران نیاز به مطالعات بومی و تطبیقی دارد. ایین خیالء تحقیقیاتی    نتایج آن

هیای اساسیی ماننید    مهم در مطالعات مدیریت و توسعه ورزش کشور همزمان بیا چیالش  

-ار دارای تاصص ورزشی، ضیعف بدون کاربرد ماندن تحقیقات ورزشی، بیکاری نیروی ک

های علمی و تکنولو یک مراکز صنعت ورزش است که در شرای  بحران اقتصادی کشیور  

توان گفیت کیه   اند. براین اساس میفشار منفی مضاعفی را بر سیستم ورزش وارد ساخته

ارتقای ورزش در تعامل بین دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه به طور اعم و توسعه اقتصاد 

ای مهم و ضیرورتی راهبیردی اسیت کیه بایید       بنیان ورزش به صورت اخص، مسیله دانش

 که بیرای  یکی از رویکردهای پژوهشی مفید در این زمینه مورد بررسی علمی قرار بگیرد.

نگیر و  هیای پوییا، جیامع   ریزی استراتژیک بسیار کاربرد دارد تحلیل میدل تحلیل و برنامه

ن پیژوهش شناسیایی، تحلییل و تبییین چیارچوو      سیستمی است. از این رو هدف از ایی 

مفهییومی مییارپیچ چهارگانییه دولییت، دانشییگاه، صیینعت و جامعییه بییرای توسییعه اقتصییاد  

 بنیان در حوزه ورزش کشور است. دانش

اسیت کیه تعامیل     1چارچوو تحلیل مفهومی )تیوری پایه( پژوهش به صورت شکل 

شور در گذر از اقتصاد سینتی  بین دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه برای سیستم ورزش ک

 توان به براساس آن تحلیل و تبیین نمود.بنیان را میموجود به اقتصاد دانش
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 . بیان مساله پژوهش در چارچوب مدل تحلیل مفهومی پژوهش 1شکل 

 نگارندگان( -و تعمیم آن به ورزش   بنیان)برگرفته از الگوی عمومی مارپیچ چهارگانه توسعه دانش

 تحقیقروش 

-مند، از نظر سیطح کیالن  روش تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر ماهیت اکتشافی و نظام

باشیید. رویکییرد مییی 16کییارکردی-نگییر و راهبییردی و از نظییر رویکییرد تحلیییل سییاختاری

کارکردی یکی از رویکردهای مناسب و مورد توصیه محققان برای تحلیل نظام -ساختاری

هیا،  کیارکردی؛ اجیزا و سیازه   -ت. در تحلیل ساختارینوآوری و اکوسیستم کارآفرینی اس

شیود  مند تحلیل می رواب  و سازوکارها، عملکرد و پیامدهای یک سیستم به صورت نظام

 (.1373)حیرانی و همکاران، 

نظر و خبره در زمینه علمی و اجرایی مرتب  با جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب

ر مشییاص مییدیران )متولیییان( و تحلیلگرانییی بنیییان ورزش بییود. بییه طییواقتصییاد دانییش

)دانشگران( از هر چهار باش دولت، دانشگاه، صینعت و جامعیه میرتب  بیا ورزش میورد      

(. نمونه آماری به تعیداد قابیل کفاییت بیرای مصیاحبه      1نظرخواهی قرار گرفتند )جدول 

بیه   گییری )رسیدن به اشباع نظری( و دلفی )اعتباریابی مدل( انتااو شید. روش نمونیه  

های افراد در ارتبیاط بیا موضیوع و    صورت هدفمند )قضاوتی( بر مبنای تجارو و تاصص

تین انجیام    7تن و دو دور دلفی با حضیور   93زمینه پژوهش بود. در مجموع مصاحبه با 

 شد.
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 کنندگان پژوهش. مشخصات مشارکت1جدول 

 جامعه آماری

 بنیان در ورزشنظران حوزه اقتصاد دانشصاحب

)نف
ع 
مو
مج

 ر(

 متولیان: مدیران و کارشناسان خبره
 های دولتی، علمی، صنعتی و اجتماعیدر سازمان
های علم و فناوری، های ورزشی، پارک)سازمان

 مؤسسات علمی و...(

دانشگران: اساتید دانشگاهی، 
محققان علمی، مشاوران 
 ایکارآفرینی، تحلیلگران رسانه

 ها و کالن کشورسایر حوزه حوزه ورزش
حوزه 
 ورزش

ها و سایر حوزه
 کالن کشور

نمونه 
 آماری

مصاح
 به

9 4 6 4 93 

 7 9 9 9 3 دلفی
 39 9 1 9 10 مجموع

 
ای، مصیاحبه و دلفیی بیود.    شامل سه نوع ابزار مطالعه کتاباانهها داده یگردآورابزار 

 باشد:می 9ها به صورت زیر و مطابق جدول مشاصات ابزار مذکور و روایی آن

مند و مبتنی بر چارچوو تحلیل با بررسی منابع علمیی،  مطالعه نظری به صورت نظام

ای معتبر به ویژه نشریات علمی در زمینه موضیوع پیژوهش   ای، اسنادی و رسانهکتاباانه

 19مقالیه،   56آوری شیده در نهاییت   انجام شد. از بین منابع و مراجیع اطالعیاتی جمیع   

ای صفحه رسیانه  91نامه و طرح تحقیقاتی،  پایان 33 سند حقوقی و سازمانی، 35کتاو، 

مصیاحبه بیه صیورت نیمیه      به صورت هدفمند انتااو گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.

هیا پیس از   ساختارمند براساس چارچوو تحلیل مفهومی پیژوهش انجیام شید. مصیاحبه    

ماهیه بیا    1د ای طی یک فراینمرحله اول و همزمان با مراحل بعدی آن مطالعه کتاباانه

تیوجهی میرتب  بیا اقتصیاد      قابیل  نفر از افرادی که به صورت تجربی و نظری فعالیت 93

نفر از افیرادی   7ای با حضور فاز دلفی دو مرحله بنیان در ورزش داشتند انجام شد.دانش

که دارای حداقل دو یا چند نقش )مدیر، مدرس، کارآفرین، تحلیلگر، و...( در اکوسیسیتم  

نفر بیین دو جلسیه مشیترک     4بنیان ورزش کشور نقش داشتند انجام شد )انشاقتصاد د

بودند و یکی از جلسات به صورت غیرحضوری بود(. در جلسات دلفی چارچوو برخاسیته  

 ها مورد ارزیابی، تحلیل و تأیید قرار گرفت.از مطالعه نظری و مصاحبه
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 . مشخصات ابزارهای پژوهش2جدول 

 مطالعه خبرگی مطالعه نیمه تجربی مطالعه نظری مطالعه
 تکنیک دلفی مصاحبه ایمطالعه کتاباانه ابزار
 ایرویکرد مقایسه ساختارمندروش نیمه مند روش نظام رویکرد

 روایی

 اسناد اعتبار حقوقی
اعتبار علمی منابع 

 ایکتاباانه
 روایی محتوایی رونوشت

 اعتبار و مرجعیت افراد
روایی محتوایی پرسشنامه 

 مصاحبه
 99توافق بین مصححان )

 درصد(

 اعتبار و مرجعیت افراد دعوت شده
 روایی محتوایی پرسشنامه دلفی

 درصد( 63میزان توافق بین اعضا )

 کاربرد
ها و شناسایی مولفه

 چارچوو مفهومی
ها و ساختار تکمیل مولفه

 چارچوو مفهومی
ارزیابی چندبعدی چارچوو مفهومی 

 نهایی آن دییتأو 

نفر از افراد دارای تسل  علمی و اجرایی به موضوع پژوهش ارزیابی و  1یی محتوایی سه ابزار توس  * روا

 تأیید گردید.

 
-کلی تحلیل مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر الگوی تحلییل سیاختاری   روش

و  ی مفهیومی بنید  دسیته الیف(   باشید: های زیر میی کارکردی بود و شامل مراحل و باش

کدگذاری مفاهیم مستارج از ابزارهای ماتلف پیژوهش براسیاس مبیانی علمیی و نظیر      

های مفهومی به صورت ی: تعیین توالی بین مفاهیم و سازهسیستممصححان. و( تحلیل 

هیای مفهیومی بیه صیورت ییک      نمیایش سیازه   شیامل  فرایندنگر ج( تحلیل چندسطحی:

هیا اقتصیادی د( تحلییل     سیسیتم  سازی، تطبیق بیا سیایر   شبیه از طریق چارچوو جامع

 توصیفی کمی براساس مقیاس یکپارچه شده بین نظرات افراد و شواهد اطالعاتی.

 های پژوهشیافته

نتایج پژوهش شامل سه باش بیود: الیف( ترسییم چیارچوو میارپیچ چهارگانیه دولیت،        

هیا  دانشگاه، صنعت و جامعه برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش و( تعیین ویژگی

تحلییل توصییفی منظرهیای چیارچوو     ( و کارکردهای پایدارسازی الگوی تدوین شده ج

 مفهومی تدوین شده.
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 . الگوی مارپیچ چهارگانه توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش کشور2شکل 

 

-الگوی مارپیچ چهارگانه دولت دانشگاه، صنعت و جامعه برای توسعه اقتصیاد دانیش  

-باشد. این الگیو حاصیل تحلییل سیاختاری    می 9ورت شکل بنیان در ورزش کشور به ص

بنیان کشیور بیا اسیتفاده از مطالعیه     کارکردی سیستم ورزش در اکوسیستم اقتصاد دانش

داللت بیر نقیش نهادهیای     "دولت"( 9نظری، مصاحبه و دلفی است. در این الگو )شکل 

دانیش بنییان    دولتی و حاکمیتی به عنوان یک ر یم نهادی و محی  سیاسیی در اقتصیاد  

-است کیه بیه موضیوعات ورزشیی میی      بیانگر سیستم علمی و آموزشی "دانشگاه"دارد. 

شامل تمامی صنایع و بازارهایی است که افیراد، محصیوالت و خیدمات     "صنعت"پردازد. 

نیز بیانگر محیی  اجتمیاعی و فرهنگیی     "جامعه"ورزشی در آن جریان دارند. در نهایت 

 ورزش کشور است.
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وی ارائه شده، برای آنکه مارپیچ چهارگانه بتواند منجر به توسیعه اقتصیاد   براساس الگ

بنیان در ورزش شود ضرورت دارد ابتدا هر کدام از چهار سیستم دولیت، دانشیگاه،   دانش

ها و ساختارهای دانشیی و تجیاری باشیند.    صنعت و جامعه دارای سه عنصر نهادها، نقش

هیا، فراینید دانشیی و چرخیه     ردش ارزشسپس سه نوع جریان و فرایند کلیی شیامل گی   

تجاری بین این چهار سیستم برقرار باشد تا به اصیطالح، میارپیچ اقتصیاد دانیش بنییان      

هیا شیامل افیراد    های عمومی و تاصصیی فعیال، نقیش   برقرار شود. نهادها بیانگر سازمان

-نیش حقیقی و حقوقی فعال و ساختارها شامل سازوکارها و تشکیالت فعال در اقتصاد دا

هیای شیناخته شیده    های چهارگانه اسیت. گیردش ارزش  بنیان ورزش به تفکیک سیستم

شامل محصوالت، سرمایه، اطالعات، فنیاوری، خیدمات و افیراد دارای قابلییت و کیارکرد      

دانشی در بین چهار سیستم دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه است. فرایند دانشی شیامل:  

 و ییابی گذاری، زمینه ارزش و یادگیری، اعتباریابی و زشانتقال، آمو و مونتا ، نشر و تولید

مصرف برای دانش و فناوری ورزشی اسیت. چرخیه تجیاری هیم      و سازی و کاربرد تجاری

تبدیل اییده  )، نوآوری (ارزیابی ایده یا فرصت یابی +پردازی و فرصتایده)شامل؛ خالقیت 

ر بییازار و شییروع سیینجی محصییول دامکییان)طراحییی آن(، کییارآفرینی  بییه محصییول و

وکیار از  پذیری کسب رقابت رشد و)، برند (بازاریابی، فروش و سود)وکار  ، کسب(وکار کسب

 هوشمندسازی آن( است. وکار وپایدارسازی بلوغ کسب)طریق برندسازی( و پلتفرم 

بنیان ورزش مانند هر سیسیتم راهبیردی   الگوی مارپیچ چندگانه توسعه اقتصاد دانش

بینیی کارکردهیا و پیامیدها دارد.    انیدازها و پییش  ها و چشمعریف ویژگیدیگری نیاز به ت

انیدازهای سیسیتم   هیا و چشیم   کارکردی انجام شیده، ویژگیی  -براساس تحلیل ساختاری

بنیان ورزش در حالت مطلوو به همراه کارکردهیا و  مارپیچ چندگانه توسعه اقتصاد دانش

 شده است. بیان 3پیامدهای درون و برون سیستمی آن در شکل 

بنییان حیوزه ورزش   پس از تدوین چارچوو مفهومی مارپیچ چهارگانه اقتصیاد دانیش  

(. در جیدول زییر   3و شیکل   3این چارچوو مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت )جیدول  

بنییان آورده شیده   کارکردی الگوی مارپیچ در اقتصیاد دانیش  -چارچوو تحلیل ساختاری

های چهارگانه به همراه روابی  و فراینیدهای   ه سیستماست. ابعاد و عناصر هر یک از خرد

هیای کیفیی و   ها در دو وضعیت موجود و قابلیت بالقوه توسعه بیه تفکییک جنبیه   بین آن

کمی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی انجام شیده براسیاس اطالعیات مطالعیه نظیری،      
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ضعیف تا مناسب( سطح  4مصاحبه و پرسشنامه به صورت مقیاس مشترک تعریف شده )

 باشد.می

 

 بنیان ورزش کشورها و کارکردهای درون و برون سیستمی مارپیچ اقتصاد دانش. ویژگی3شکل 

 

 3نتایج ارزیابی و توصیف کمی الگوی مارپیچ تدوین شده از طریق چارچوو جیدول  

هیای وضیع موجیود و قابلییت     باشد. براساس شکل زیر بین حالیت می 5به صورت شکل 

هیا  ها( و فرایندهای بین آنها )نهادها، ساختارها و نقشتوسعه تمامی ابعاد سیستم بالقوه

ها و فراینیدی دانشیی( در هیر دو مقییاس کمیی و کیفیی       )چرخه تجاری، گردش ارزش

-توجهی وجود است. براساس نتایج بدست آمده در شکاف موجود بین حالیت  شکاف قابل

عاد کیفیی از سیطح بیاالتری برخیوردار بودنید.      های ارزیابی شده، ابعاد کمی نسبت به اب

توصیف هر کدام از ابعاد و فرایندها نشان داد که در سیستم علمی آموزشی جنبه کیفیی  

چرخه تجاری؛ در سیستم بازار و اقتصاد جنبه کیفی نهادها و فرایند دانشی؛ در سیسیتم  

اجتمیاعی و   دولتی و حکمرانی جنبه کیفی فرایند دانشی و چرخیه تجیاری؛ در سیسیتم   

هیا دارای   زیستی جنبه کیفی نهادها و در منظر کلی سیستم جنبه کیفیی گیردش ارزش  

 بیشترین شکاف بین حالت وضع موجود و قابلیت بالقوه هستند.
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 بنیان در ورزش )تدوین نگارندگان(. چارچوب ارزیابی الگوی مارپیچ توسعه اقتصاد دانش3جدول 

تم
یس
س
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هار
 چ
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ها

 

 هارواب  )فرایندها( بین سیستم ( سیستمابعاد )عناصر
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 دانشگاه

 کمی /  کیفی کمی /  کیفی
کمی /  
 کیفی

کمی /  
 کیفی

کمی /  
 کیفی

کمی /  
 کیفی

 صنعت

 دولت
 جامعه

 کل سیستم

مقیاس 
 ارزیابی

: 3سطح  : بیانگر ارزش کم یا ضعیف9سطح  : بیانگر ارزش بسیار کم یا بسیار ضعیف1سطح 
 بیانگر ارزش متوس 

 : بیانگر بسیار زیاد یا بسیار مناسب4سطح  بیانگر ارزش زیاد یا مناسب: 5سطح 
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. 

 

 

سازی مقیاس ارزیابی ها )براساس یکسان. توصیف منظرهای سیستم مارپیچ و شکاف بین آن4شکل 

 نظران(شواهد محیطی و صاحب
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 گیری بحث و نتیجه

بنییان ورزش  جامعه برای توسعه دانیش الگوی مارپیچ چهارگانه دولت، دانشگاه، صنعت و 

المللی است که در این پژوهش بیه  های نوین توسعه در سطح بیندر واقع ناظر به تیوری

عنوان تیوری مبنا مورد استفاده قرار گرفت. اهمیت مدل میارپیچ بیرای تحلییل سیسیتم     

ها یونتوان به سبب اینکه سیستم مذکور متشکل از میلاقتصاد دانش ورزش کشور را می

تعامل و تحت تأثیر بحران اقتصادی، سیاسی و اجتمیاعی کشیور    حال بازیگر و ذینفع در

بنییان در  اقتصیاد دانیش   به خوبی درک نمود. الگوی ارائه شده به تحلیلگیران و مجرییان  

 تمامییت  از بهتیری  درک سیستم بیه  کلیات سازیساده با که کندمی حوزه ورزش کمک

 و کیرده  بنیدی طبقه بهتر را مسائل کارکردی-تحلیل ساختاری همچنین .یابند دست آن

هیای  گییری بیر مبنیای چیارچوو    برد تا تصمیممی باال را صحیح هایپاسخ یافتن شانس

های جزئیی و پراکنیده.   فکری برخاسته از نظر خبرگان و مبانی علمی قرار بگیرد نه یافته

 دانیش موجیود بیه دلییل فقیدان     مدل مارپیچ ارائه شده در این پژوهش و جایگاه آن در 

تواند در صورت وجود می کشور و دارای مصادیق عینی در نظام ورزش اتکا قابل هایمدل

 توجهی مورد استفاده بگیرد. تمایالت محیطی در سطح قابل

براین اساس در الگوی تدوین شده، دامنه مشترک ورزش در چهار سیسیتم نهیادی و   

)دانشیگاه(، اقتصیاد و بیازار )صینعت( و اجتمیاعی و      حکمرانی )دولت(، علمی و آموزشی 

زیستی )جامعه( مدنظر قرار گرفت. عنصر دولت در مارپیچ باید بتواند به عنیوان سیسیتم   

های دولتی و حاکمیتی نقش ییک ر ییم نهیادی، محیی  سیاسیی و      حکمرانی از دستگاه

به عنوان سیستم  ساختار اقتصادی را به خوبی برای سیستم ورزش ایفا کند. دانشگاه نیز

باشید و بیا روی   علمی و آموزشی باید بتواند مولد اصلی دانش، فناوری و سرمایه انسیانی  

گراییی، مشیارکت اقتصیادی فعیالی در اکوسیسیتم ورزش و میارپیچ       آوردن به کارآفرینی

وکارهایی است کیه دانیش را    اقتصاد دانش ایفا نماید. صنعت بیانگر تمامی بازارها و کسب

گیرند. در نهایت جامعه نیز بییانگر محیی    لید، خدمات و تجارت ورزشی بکار میبرای تو

 اجتماعی، فرهنگی و زیستی مرتب  با ورزش خواهد بیود کیه عیالوه بیر مصیرف دانیش      

تیوان گفیت   نماید. تقریباا میتجاری شده، مشارکت فعالی نیز در مارپیچ اقتصادی ایفا می

نون نقیش فعیالی بیرای جامعیه ورزش در کنیار      که در تحقیقات پیشین داخل کشور تاک

دولت، دانشگاه و صنعت ورزش برای توسعه ملی ورزش مدنظر قرار نگرفته است. در واقع 
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گانه دولت، دانشیگاه و صینعت و   بیشتر تحقیقات به بررسی یکی از مسیرهای مارپیچ سه

با تحقیقات دیگیر  اند. نتایج این باش در مقایسه صنعت پرداخته-به ویژه ارتباط دانشگاه

-(، خسیروی 1379از جامعیت بیشتری برخودار است. به طور م ال، دستوم و همکیاران ) 

( که بر تعامیل دانشیگاه و صینعت ورزش    1375چیان )( و ساعت1373زاده و همکاران )

گانیه  اسیت میارپیچ توسیعه از سیه    پیشینهاد کیرده   (1379) اند. اما ضرغامیمتمرکز بوده

عت( به چندگانه )افزودن جامعه و اکوسیستم( ارتقا یابید. هیر چنید    )دولت، دانشگاه، صن

باشید و  و صینعت میی   دانشگاه ارتباط مربوط به چهارجانبه چیارپم یالگورابطه اصلی در 

نقش دولت و جامعه رویکیرد مکمیل و پشیتیبان ایین رابطیه اسیت )کاکیاپور و روزبیان،         

هیا قائیل اسیت.    را بیرای دانشیگاه  ( نقش اصلی در اقتصاد دانش 9019(. بجینارو )1379

داننید )نجفیی و   تیر میی   برخی تحقیقات هم نقش سیستم دولتی و حکمرانیی را پررنی   

 (. برخی تحقیقات هیم مسیاعد بیودن محیی     9090؛  ان  و همکاران، 1371همکاران، 

( بیه وییژه همکیاری دولیت، دانشیگاه و      9019چهارگانه )گیودینس و همکیاران،   مارپیچ

( 1376) داند. امینی( را برای توسعه ورزش ضروری می9013و همکاران، صنعت )برانسا 

اکوسیسییتم  ( در مییدل1376و فرهمنییدمهر ) ورزش در بنیییان دانییش در مییدل اقتصییاد

هیای  اند کیه در واقیع منطبیق بیر بایش     کارآفرینی ورزش کشور عواملی را گزارش کرده

که عمده تحقیقات پیشین تأیید توان گفت بنیان است. میچهارگانه مارپیچ اقتصاد دانش

ها مربوط جزئیات ذکر شیده از ایین سیازه    کننده کلیات چارچوو هستند و عمده تفاوت

 هاست.های سیستم ورزش با سایر حوزهباشد که عمده ناشی از تفاوتمفهومی می

، هر کدام از چهار سیسیتم دولیت، دانشیگاه، صینعت و جامعیه بایید       9بر طبق شکل 

ها و ساختارها باشند تا بتواند در مارپیچ اقتصاد دانیش  نصر نهادها، نقشدارای سه نوع ع

ها دارای دو نیوع تاصصیی ورزش   حوزه ورزش ایفای نقش داشته باشند. این اجزا و سازه

و عمومی مشمول باش ورزش است. بیرای م یال ایین میوارد در بایش دولیت میارپیچ        

هیای وزارت ورزش و معاونیت   وعیه بنیان ورزش، بیشتر مربیوط بیه زیرمجم  اقتصاد دانش

ها و ساختارها برای هیر ییک   علمی و فناوری ریاست جمهوری است. از این نهادها، نقش

هیای  های چهارگانه باید متناسب با شرای  آن باشد. برای مقیال نقیش رسیانه   از سیستم

های علوم ورزشی در سیسیتم علمیی آموزشیی    ورزشی در باش جامعه با نقش دانشکده

است. اما تمامی این عناصر در مارپیچ نقیش مبتنیی بیر دانیش )تولیید، توزییع،        متفاوت
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(. 9019سازی و..( را بایید در پییش بگیرنید. )گیالوا و همکیاران،      آموزش، کاربرد، تجاری

( نقییش رویییدادهای ورزشییی و 9090نییوآوری، تییرا و همکییاران ) ( منییابع9016گییرک )

بیرای تعامیل    را در حیوزه ورزش  بنیانساختارهای دانش (1371) پیرجمادی و همکاران

دانند اما در پژوهش حاضیر باشیی از   های چهارگانه بیشتر حالت محرک میبین سیستم

ها اند. از این رو آمادگی در نهادها، نقشسازوکار سیستم اقتصاد دانش بنیان معرفی شده

عیاد و مراحیل   ها برای مارپیچ باید فیراهم شیود تیا سیایر اب    و ساختارها هر کدام از باش

 اقتصاد دانش در ورزش وارد این سیستم شوند.

سپس تعامل مارپیچ بین چهار محی  دولت، دانشگاه، صنعت و جامعیه در سیه نیوع    

ها، فرایند دانشی و چرخه تجاری باید برقیرار باشید تیا میارپیچ     جریان کلی گردش ارزش

ده شیامل  هیای شیناخته شی   اقتصاد دانیش محقیق شیود. در جرییان اول گیردش ارزش     

محصوالت، سرمایه، اطالعات، فناوری، خدمات و افراد دانشی در بین چهار سیستم سبب 

بنییان در اکوسیسیتم توزییع شیود. در جرییان دوم چرخیه       های دانششود تا ظرفیتمی

ییادگیری،   و انتقیال، آمیوزش   و و مونتا  برون سیستمی، نشر دانشی مراحل؛ تولید بومی

مصیرف بیرای دانیش و     و سیازی و کیاربرد   تجاری و یابی، زمینهگذاری ارزش و اعتباریابی

فناوری ورزشی است. این فرایندها در واقع همان فراینیدهای میدیریت دانیش در سیطح     

محور شامل مراحل متیوالی؛  فراسازمانی هستند. جریان سوم مراحل چرخه تجاری دانش

-خالقیت مبتنی بر ایده ست.وکار، برند و استارتاپی ا خالقیت، نوآوری، کارآفرینی، کسب

ها، نوآوری مبتنی بر طراحی و ارزیابی محصول، کیارآفرینی مبتنیی   شناسایی فرصت ها و

وکار مبتنی بر فروش و سیودآوری مسیتمر، برنید     بر ایجاد ارزش و جایگاه در بازار، کسب

 و وکار و در نهاییت پلتفیرم بییانگر پاییداری، بلیوغ      پذیری کسب مبتنی بر توسعه و رقابت

هیا  دانش و فناوری و انتقال آن سازی فرایند تجاری هوشمندی است. عمده تحقیقات نیز

خیرد و   در سیطح  مارپیچ چهارگانه را بیشتر متأثر از رواب  از دانشگاه به صنعت و جامعه

ای ( نقش مؤسسات واسطه9017پاک ) (.9011)مک آدام و همکاران،  دانندعملیاتی می

 میدیریت  ( تیأثیر 1376) کامکیار  داند. پاشیائی و ل فناوری مؤثر میرا در فرایندهای انتقا

انید )تأییید   دار و فراینیدنگر عنیوان کیرده   بنیان را معنی دانش اقتصاد بر هادانش سازمان

( جایگیاه محتیوا در اقتصیاد دیجیتیال     9011فرایندی دانشی در مدل(.  ن  و ماسیون ) 

هیا(. هیر چنید نتیایج ایین بایش توسی         داند )تأییید گیردش ارزش  ورزش ضروری می
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گیرد امیا نگارنیدگان ایین پیژوهش بیه ارائیه بیینش        تحقیقات مشابه مورد تایید قرار می

توان گفت کیه در  اند. براین اساس میتری برای بررسی جریان بین نهادی پرداختهبزرگ

ادهیا،  دهنید و نه بنییان را شیکل میی   واقع این فرایندها هستند که مارپیچ اقتصاد دانیش 

بنییان را در  های چهارگانه رویکیرد دانیش  ها و ساختارهایی که در هر کدام از باشنقش

 اند در نهایت باید در این فرایندها مشارکت داشته باشند.پیش گرفته

بنییان ورزش کشیور بتوانید بیه     برای اینکه سیستم مارپیچ چهارگانیه اقتصیاد دانیش   

ی مطلوو )ماننید توسیعه اقتصیادی، علمیی،     کارکردها و پیامدهای درون و برون سیستم

فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و حوزه ورزش( دست پیدا کنید الزم اسیت تیا تعامیل     

بییین دولییت، دانشییگاه، صیینعت و جامعییه در حییوزه ورزش دارای پیوسییتگی، پویییایی و  

بنیان غیردولتی، خصوصی و اجتمیاعی در هیر چهیار    باشد، ساختارهای دانش مندی نظام

فعالیت، بقا و رشد دارند، رهبری مشیارکتی بیین هیر چهیار خیرده سیسیتم بیا         سیستم

برقرار باشد و ارزییابی مسیتمر جهیت پیرداختن بیه       های بومیمحوریت دولت و ظرفیت

ذینفعان به منیافع   دار در هر چهار سیستم صورت بگیرد تا تمامهای بالقوه اولویت فعالیت

-دانیش  هیای  توان گفت که اکوسیسیتم ضوع میبرسند. در تفسیر و تبیین بیشتر این مو

 ایین تعامیل   متعیدد  آثیار  و آیند می وجود به بازیگران و ذینفعان بین های تعامل از بنیان

همیان خصوصییتی اسیت کیه      ایین . تواند بر روی تمام اجزاء سیستم تأثیرگذار باشید می

د وجیود  در ورزش بایی  بنییان دانیش  هیای  های اکوسیستم بایست در بین تمامی باش می

-تأثیرگذار در هر اکوسیستم توجه به بقاء بنگاه اقتصادی دانش  داشته باشد. دیگر ویژگی

 بیر  مراتبیی  شیود. سلسیله  هیا حفیظ میی    بنیان است زیرا پویایی اکوسیستم با بقاء بنگاه

و رهبری باید مشارکتی باشد تا منابع اکوسیستمی به هدر نرود.  نیست حاکم اکوسیستم

و در واقع  شرای  بومی بنیان ورزش باید مبتنی برندگانه اقتصاد دانشموفقیت مارپیچ چ

این نتیایج در مقایسیه بیا مطالعیات میرتب  پیشیین رویکیرد         .باشد بوم خالق  یک زیست

بنیان برای ورزش را میدنظر قیرار داده اسیت. بیرای     پویاتری در بررسی اکوسیستم دانش

هایی ماننید رهبیری و مشیارکت     ویژگی( متمرکز بر وجود 1376م ال، تحقیق فرهمند )

 سیتایش  فراگیر برای پایداری مدل اکوسیستم کارآفرینی ورزش کشور بوده است. بامیر و

دار کشیور را معنیی   ورزش توسیعه  بیر  علمیی  های پیشرفتشاخص گذاری تأثیر (1371)

پیذیری  ( کارکرد اقتصیاد دانیش در رشید و رقابیت    9017گزارش کردند. نام و همکاران )
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اند. ایین تحقیقیات بیا کارکردهیای معرفیی شیده در ایین        ورزش را مورد تأیید قرار داده

هیای  پژوهش برای سیستم اقتصاد دانش بنیان ورزش همسویی دارنید. بنیابراین ویژگیی   

تعریف شده برای سیستم مطلوو اجرای مارپیچ اقتصاد دانش در ورزش باید بیه مفیاهیم   

این مارپیچ در سیستم ورزش  مچنین کارکردهایهای عملیاتی تبدیل گردد. هو شاخص

تصیور بیرای تحقیق آینیده      اندازهای قابیل بینی شود تا در نهایت چشم و سطح ملی پیش

 ممکن و مطلوو محتمل شود.

-بنیان ورزش نشان داد که بین حالیت ارزیابی چارچوو مفهومی مارپیچ اقتصاد دانش

-ها )نهادها، ساختارها و نقشعاد سیستمهای وضع موجود و قابلیت بالقوه برای تمامی اب

ها و فرایندی دانشی( در هیر دو  ها )چرخه تجاری، گردش ارزشها( و فرایندهای بین آن

توجهی وجود است. از آنجا که قابلییت بیالقوه در واقیع     مقیاس کمی و کیفی شکاف قابل

وو یک استاندارد نظری و ذهنی بیرای مقایسیه وضیع موجیود بیود و بیا وضیعیت مطلی        

تیوان گفیت کیه    المللی تفاوت دارد بنابراین میموردنظر متاصصان به ویژه در سطح بین

هیای کمیی و کیفیی نسیبت بیه حالیت       الزم است ابتدا در هر یک از منظرهیای شیکاف  

پیذیری بیا   استاندارد نظری )تحقق ظرفیت بیالقوه( کیاهش یابید تیا وارد مرحلیه رقابیت      

طور اقتصاد دانش بنیان ورزش در سیطح   لی و همینسایر صنایع و بازارهای م اکوسیستم

های کیفیی از  های کمی نسبت به جنبهالملل شود. همچنین در شکاف موجود، جنبهبین

تیوان بیه   سطح باالتری برخوردار بودند. در واقع غالب بودن جنبه کمی به کیفیی را میی  

رهنگیی کشیور نسیبت    گرایی و تمایل به نتایج زودبازده در نظام میدیریتی و ف  تفکر کمی

داد. موارد دارای بیشترین شکاف در هر کیدام از ابعیاد و فراینیدها توصییف شیده بیرای       

ها در کشیور هسیتند.   های اصلی این سیستمهای چهارگانه در واقع بیانگر چالشسیستم

از این رو در سیستم علمی آموزشی چرخه تجاری؛ در سیستم بیازار و اقتصیاد نهادهیا و    

؛ در سیستم دولتی و حکمرانی فرایند دانشی و چرخه تجیاری؛ در سیسیتم   فرایند دانشی

ها از منظر کیفیی دارای   اجتماعی و زیستی نهادها و در منظر کلی سیستم گردش ارزش

بیشترین چالش و ضعف هستند. برخی تحقیقات پیشین وضعیت ارزیابی و توصیف شیده  

با شواهد علمیی پیشیین مبتنیی بیر      دهند. کلیات نتایج این باشرا مورد تأیید قرار می

بنیان در کشور همسویی دارد. به طیور  های اقتصاد دانشپایین بودن سطح عمده شاخص

ایران را در همه ابعیاد )بیه جیز     بنیاندانش ( وضعیت اقتصاد1374سالمی ) و م ال فالح
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 ارزییابی کیرده اسیت.    ضعیف وضعیت در نسبت به کشورهای پیشرفته آسیا بُعد آموزش(

( تعامل بین محی  آکادمییک بیا صینعت ورزش کشیور را در     1379دستوم و همکاران )

گانیه   سیه  در میارپیچ  افزایی هم( 1376) اند. عابدی و همکارانسطح پایینی گزارش کرده

در سیطح ملیی    را هادر عمده شاخص ایران بنیان دانش )دولت، دانشگاه و صنعت( اقتصاد

( وضیعیت  1376) گلریزی یابی کرده است. علیزادهضعیف و در سطح استانی متوس  ارز

ورزشی کشور را در سطح پیایینی گیزارش کیرده     های علومدر همه گرایش سازیتجاری

های مورد بررسی را در وضعیت توصیف  شده تاییید  است. تحقیقات التین نقش شاخص

فراینیدها،  ( بیرای در بیین   9011( و هایدوک و واکر )9017اند. به طور م ال راتن )کرده

 کیارآفرینی  هیا را توسیعه اکوسیسیتم   دانشی و در بین منظرها ساختارها و نقیش  رویکرد

 داند.  مؤثرتر می ورزشی

-در یک تفسیر کاربردی از وضعیت مارپیچ چندگانه اقتصاد دانش ورزش کشیور میی  

 توان به پیوند مدل با مصادیق عینی و شواهدات محیطی پرداخیت. بیراین اسیاس، اک یر    

 در کشیور  ورزش در علیم و فنیاوری   کیاربرد  کیه  ها معتقدندید علوم ورزشی دانشگاهاسات

نیازهیای  نسبت به  ها رادانشگاهاست. در طرف مقابل مدیران صنعت ورزش،  پایین بسیار

کنند. دو حوزه دولت و جامعیه ورزش نییز بیه هیر دو     خطاو میتفاوت  بی ورزش صنعت

ایین گونیه    و صنعت ورزش نقد دارنید. ریشیه  سیستم آموزش و پژوهش ورزشی دانشگاه 

 صینعت و جامعیه در حیوزه ورزش    دولت، دانشگاه، بین ارگانیک ارتباط در عدم هاچالش

بیا تولیید دانیش و فنیاوری      کیه  باید به نحوی عمل کنند ها است. در واقع دانشگاه کشور

 أمین کننید کشور را ت کاربردی و تربیت نیروی کار دانشی بتوانند نیازهای صنعت ورزش

کننید.   اعتمیاد  هاو باش صنعت ورزش نیز به فراورده ورزشی )انسانی و دانشی( دانشگاه

دولت نیز حمایت ماتلف از این ارتباط را انجام دهد و در جامعه ورزش نیز برای مصرف 

طیور   سازی و مشارکت صورت بگیرد. همان بنیان ورزشی فرهن تولیدات و خدمات دانش

دهند که در ییک دهیه اخییر،    و مستندات محیطی موجود نشان می که بیان شد شواهد

توجهی در علوم ورزشی آموزش عالی، رشد ساختاری و تشیکیالتی ورزش در   توسعه قابل

های تولیدی، خیدماتی و تجیاری و   بدنه دولت و حاکمیت، توسعه صنعت ورزش در حوزه

توان گفیت  ایم. از این میدهارتقای جایگاه ورزش در نظام فرهنگی و اجتماعی را شاهد بو

محیور دارد. بیا ایین     های مناسبی جهت گذر به اقتصاد دانیش ورزش کشور، بالقوه قابلیت
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تیر و  هیای مهیم  ها، ساختارها و سرمایهوجود دستیابی به اقتصاد دانش نیازمند زیرساخت

سیستم اقتصاد دانیش در ورزش   شود.تری است که از مارپیچ مذکور حاصل میتاصصی

ایین   و خروجی  مطلیوو   زمینه پویا با محی  پیچیده و سیاختار چندباشیی اسیت    کی

 کند.سیستم را مارپیچ چهارگانه بین دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه تعیین می

ها: در نهایت براساس چارچوو ارائه شده در ایین  پیشنهادات پژوهش مبتنی بر یافته

شیود:  بنیان در ورزش ارائه میی دانشپژوهش، پیشنهادت زیر جهت تحقق مارپیچ اقتصاد 

های مراکیز متیولی ورزش در هیر چهیار بایش      ها، قوانین، اسناد و برنامه نامه . در آئین1

دولتی، دانشگاهی، صنعتی و اجتماعی بازنگری انجام شود و بر کاربرد دانش و فنیاوری و  

-وا و برنامیه . محت9بنیان ورزش کشور تأکید شود. ایفای نقش فعال در اکوسیستم دانش

بنیان، نیوآوری و کیارآفرینی در بیین    سازی اقتصاد دانش های با هدف فرهن های رسانه

اساتید، دانشجویان، مدیران، مربیان و سایر نقش فعال در حیوزه ورزش تیدوین و انتشیار    

هیای چهارگانیه   های متنوع، هدفمند و فراگیر در نهادهای ماتلف بایش . آموزش3یابد. 

بینی و به صیورت مشیارکتی در چیارچوو ییک تقیویم      تعریف شده پیشهای برای نقش

هیای فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات در     . ارتقای زیرسیاخت 5زمانی مشاص انجام شود. 

. تقویت نهادها 4های ورزشی به ویژه مراکز علمی آموزشی ورزش کشور. مراکز و سازمان

گانه مانند مراکز رشید فنیاوری،   و ساختارهای واس  و راب  بین چهار حوزه مارپیچ چهار

هیای علمیی و   های، رسیانه های حرفهبنیان، انجمنهای دانشسازی دانش، شرکتتجاری

. مطالعیات تطبیقیی بیین اکوسیسیتم     6موارد از این قبیل در حوزه ورزش تقویت شوند. 

های دیگر مانند سالمت و گردشگری در داخیل کشیور و   ورزش کشور با سایر اکوسیستم

. ییک نقشیه راه   9ن سیستم ورزش کشورهای پیشرو در این زمینه انجیام شیود.   همچنی

کیار بیین باشیی و     بنیان در ورزش مبتنی بر تقسیماستراتژیک برای تحقق اقتصاد دانش

هیای  . ظرفییت 1های دولت، دانشگاه صنعت و جامعه صیورت بگییرد.   فراباشی در حوزه

-ی آن در سطح ملی بیرای سیاسیت  موجود باش ورزش برای اقتصاد دانش و کارکردها

گذاران و کارگزاران حوزه علم و فناوری کشور مشاص و تبیین شود تا ورزش در اولویت 

های رسمی و سیازمانی مربیوط بیه نهادهیا و     . در ارزیابی7ها قرار نگیرد. پایینی برای آن

ان بنیی های چهارگانه برای ایفای نقیش در اکوسیسیتم دانیش   های هر کدام از باشنقش

بنییان ورزش و میارپیچ توسیعه آن از طرییق     . اقتصیاد دانیش  10تأکید و نظیارت شیود.   
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ای، باشنامه سازمانی و مطالبیات دانشیگران ورزشیی بیه گفتمیانی در      های رسانهمحرک

های متولی و ذینفیع هیر چهیار سیسیتم دولیت، دانشیگاه،       درون و بین نهادهای و نقش

 صنعت و جامعه ورزش کشور تبدیل شود.

های اصلی شامل عیدم وجیود دانیش و اطالعیات     های پژوهش: محدودیتمحدودیت

مناسییب در زمینییه اقتصییاد دانییش در ورزش، عییدم همکییاری برخییی مراکییز در زمینییه  

پاساگویی و ارائه اطالعیات، مییزان شیفافیت و صیداقت در پاسیاگویی جامعیه آمیاری        

اقتصاددانش، ورزش و توسیعه   نسبت بهای  سلیقههای  انسانی و اطالعاتی، نظرات ودیدگاه

و هزینه بر بودن تدوین نظام جامع مبتنی بر اطالعات و تحلیل علمی بود که سیعی شید   

هایی مانند استفاده از مصاحبه، مطالعه دلفی و تحلیل کیفی تکمیلیی،  با استفاده از روش

ده تنوع باشی به جامعه آماری پژوهش، و تجمیع دانش موجود از منابع ماتلف و استفا

 متیولی  از رواب  و ارتباطات فردی در مراکز مربوط به جامعه آماری انسیانی و اطالعیاتی  

شیود کیه بیه    تسهیل شود. به صورت کلی به محققان آینده در این حیوزه پیشینهاد میی   

آوری اطالعات مربوط به اقتصاد دانیش  های فراوان در زمینه جمعجهت وجود محدودیت

لعه موردی پرداخته و سیپس مطالعیات کیالن و جیامع را     بنیان در ورزش، بیشتر به مطا

 براساس این مطالعات موردی انجام دهند.

 ها نوشت پی
1. Quadruple Helix 

 برد یرا به جلو م یا و ماده چرخد یکه به دور خود می حلزون یها پمپ. برگرفته از استعاره 9

3. Knowledge economy 4. Branca 

5. Zaharia & Kaburakis 6. Peachey  & Cohen 

7. Pack 8. Gerke 

9. Zheng & Mason 10. Cortsen & Rascher 

11. Ratten 12. Terra 

13. Zhang 14. Galvao 

15. Del Giudice 16. structural–functional 
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Abstract 
Sport has become the focus of competition between countries 
because of its unique role in fostering generation, public health, 
social vitality, business growth and media dynamism. 
Therefore, it is vital to study this system from the perspective of 
its interaction with  the government, academia, industry and 
society in general and the development of sports knowledge-
based economy in particular. This research is aimed at 
designing a Quadruple Helix model of Government, University, 
Industry and Society for development of a knowledge-based 
economy in Iran's sport industry. In this qualitative research a 
structural-functional analysis approach has been used. The 
statistical population of the study comprises of 23 knowledge-
based economy experts in Iran’s sports industry including 
university professors, managers and entrepreneurs and nine 
experts who participated in a Delphi Panel. They were selected 
on a judgmental based.method. Narrative of research evaluated 
and approved in three sections; sample scientific and legal 
validity. content validity tool and agreement between the 

proofreaders. We used a systematic conceptual analysis and 
descriptive statistics to analyze the data. Based on the research 
findings, it can be said that the economics of sports could not be 
achieved without taking into account of the quadruple spiral 
pattern among government, university, industry and society. In 
the Helix pattern.in order to have a knowledge-based economy 

in sports, the four systems must have active institutions, maps, 
and knowledge-based structures and participate in the processes 
as defined in this paper. In other words, an ecosystem suitable 
for a knowledge-based ' economy in sports will not realized 
unless a quadruple helix model designed and considered. 
 

Keywords: Knowledge-based economy, knowledge-based 

development, sports industry, entrepreneurship ecosystem, 

multiple helix.  

 


