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 چکیده

وکارهاي نوین در ورزش کشور بود که به شیوة مطالعات کیفی و از بر توسعۀ کسباي مؤثر هدف تحقیق حاضر عوامل بررسی عوامل زمینه
وکار ورزشی بودند نظران در حوزة مدیریت ورزشی و کسبروش استراوس و کوربین انجام گرفت. نمونۀ آماري پژوهش خبرگان و صاحب

آوري اطالعات فتن فرض اشباع نظري انجام گرفت. ابزار جمعگربرفی انتخاب شدند و حجم نمونه نیز با در نظر که به شیوة هدفمند و گلوله
ها با روش تحلیل تفسیري همزمان انجام گرفت و در نهایت با استفاده از آوري و تحلیل دادهساختاریافته بود. جمعهاي باز نیمهمصاحبه

ۀ ارتباطات، کار تیمی، دانش عملی و ر مقولهاي اصلی و انتزاعی مشخص شدند. چهاسه روش کدگذاري باز، محوري و گزینشی، مقوله
هاي اصلی با استفاده از تحلیل وکارهاي نوین شناسایی شدند. در نهایت مقولهاي اثرگذار بر کسبهاي زمینهعنوان مقولهآموزش به

ترین اهمیتقولۀ آموزش، کممتخصصان قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که مقولۀ ارتباطات، مؤثرترین و م مراتبی مورد تحلیلسلسله
وکارهاي شود در راستاي کمک به ایجاد کسبوکارهاي نوین در ورزش بودند. بنابراین پیشنهاد میاي تأثیرگذار بر ایجاد کسبعوامل زمینه

ها صورت دانشگاه صورت عملی دروکار و بهکسب اي و الزام به دروس مرتبط باها با صنعت و ورزش حرفهنوین در ورزش، تعامل دانشگاه
  گیرد.
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 مقدمه

 منظور توسعۀ رشدبه هاها و دولتدر عصر حاضر ملت

به همین . خالقیت روي بیاورندباید به  ناچاربهاقتصادي، 

روحیۀ خالقیت  خود توانبا تمام  کنند تاسبب آنها سعی می

محققان بسیاري بیان . و نوآوري را در جامعه بهبود دهند

گذشته و در دهۀ دنیا در ي اقتصاد عامل رشد اند کهکرده

جدیدي را تولید و به آن که نیازهاي  استکارآفرینی  آینده،

). 1شوند (ر نتیجه موجب رشد میدهد و دپاسخ می

 فرصت از برداريبهره و ارزیابی ایجاد، فرایند کارآفرینی را

 و اند (شینخدمات تعریف کرده و کاالها تولید منظوربه

 ).2به نقل از  1ونکارمن

بر اینکه بر پایۀ اهداف هاي ورزشی عالوهفعالیت

ک عنوان یتندرستی و تفریحی و تربیتی استوار است، به

 هايظرفیت داشتن با ورزش صنعت نیز مطرح است. صنعت

 توان ورزشی ايحرفه هايلیگ زمینۀ در خصوصبه زیادي

 ،اسپانیا چون کشورهایی دارد. در زیادي بسیار درآمدزایی

 درآمدهاي حاصل از فرانسه و ایتالیا آلمان، انگلستان،

 تحقیقات). 3رسد (می دالر هابه میلیون ساالنه داريباشگاه

گذشته صنعت ورزش در دنیا  ۀنشان داده است که در ده

 درصد رشد داشته است که این 7متوسط هر سال  طوربه

مقدار رشد از متوسط نرخ رشد اقتصادي در بسیاري از 

و  ورزش از جایگاه مناسب رو . از همینکشورها باالتر است

هاي شغلی و متنوع براي ایجاد اشتغال و تولید فرصت

 )4( صادي جدید برخوردار استاقت

 توسعۀ و رشد جدید، ورزشی هاي اقتصاديبنگاه ایجاد

 عرضۀ در خالقیت و نوآوري ورزشی موجود، وکارهايکسب

 در تولید نوآوري ورزشی، فرایندهاي و ورزشی خدمات

از  ورزشی، امور سازماندهی در نوآوري ورزشی، و تجهیزات

 هايفرصت و هافعالیت جمله بسترهایی است که در حوزة

                                                           
1. Shane & Venkataraman 

زاده اند (هنري و مندعلیکرده تعریف ورزشی وکارکسب

 ).2به نقل از 1392

اهمیت صنعت ورزش از یک سو و وضعیت نامناسب 

) سبب 5اشتغال در این صنعت در دهۀ گذشته در کشور (

وکارهاي ورزشی شده است و توجه بیشتر به اهمیت کسب

هاي اخیر ور نیز در سالگرفته در داخل کشتحقیقات انجام

در  )1397( اسماعیلی و مؤید این اهمیت است. قربانی

 به جامعه گرایش مطالعۀ خود در استان خراسان جنوبی

وکار کسب فضاي بهبود و ورزش در سازيخصوصی ورزش،

 این ورزش در زاییاشتغال بر مؤثر علّی عوامل عنوانبه را

در بخش ورزشی را کردند و درصد اشتغال  شناسایی استان

 ).4در این استان پایین دانستند (به نقل از 

) در تحقیق خود با 1399نادریان جهرمی و پژوهان (

 اشتغال در کارآفرینی آموزش نقش تحلیل«عنوان 

 که دبیان کردن» ورزشی علوم رشتۀ التحصیالنفارغ

 موزشیآ و اجرایی هايسیاست فرهنگی، فناوري، هايمؤلفه

 توسعۀ بیشترین اهمیت را در فردي عوامل و پژوهشی و

نیز  )1399نیازي و همکاران (  ).6کارآفرینی ورزشی دارند (

ضمن  شیورز کارآفرینی پایدار توسعۀ به منظور نیلبه

 حضور کننده برايتسهیل قوانین ایجاد تأکید بر ضرورت

 سازيخصوصی سمت به باید دولت کردند اظهار کارآفرینان،

 و کند باز خصوصی بخش براي را عرصه و کند حرکت

 ).7کند ( ایفا را گرحمایت نقش خودش

 ) نیز در تحقیق خود در زمینۀ1399اکبري و همکاران (

 ایران، بیان کردند صنعت فوتبال برتر لیگ وکارکسب توسعۀ

 در درست هايچارچوب و بسترها ایجاد با ایران فوتبال

تواند در مسیر میمدیریتی  و سیاسی ساختاري، حوزة

 توسعۀ مالی قرار بگیرد. آنان همچنین بر اهمیت

همچنین  و هارسانه و دولت حمایت و سازيخصوصی

 و توسعه مسیر انسانی متخصص در منابع از استفاده
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). همچنین قربانی 3( ها تأکید کردندباشگاه براي درآمدزایی

 مشاغل توسعۀ ارائۀ الگوي ) در1399و صفري جعفرلو (

 و موجود را بسترها هايایران زمینه در رزشیو

 حمایت و کارآفرینی تفکر در ضعف پشتیبان، هايزیرساخت

 اجتماعی، حمایت جامعه، در ورزش ناکافی نفوذ مدیریتی،

مالی  حمایت و کارآفرینی قصد متخصص، انسانی نیروي

که در سطح کالن به این بسترها برشمردند که درصورتی

 توسعۀ و اقتصادي مانند رشد مثبتی پیامدهاي توجه شود،

 پی در کشور ورزش صنعت براي را فرهنگی-اجتماعی

 .)4داشت ( خواهد

هاي دیگر مواردي مانند افزایش سرمایۀ در پژوهش

هاي محلی، ورود حامیان مالی، فکري، انطباق با ارزش

هاي علمی، بازاریابی، راهبردهاي امنیتی و برگزاري دوره

ترین عوامل مؤثر بر رند و اهمیت رویداد از مهمهمچنین ب

). با عنایت 8وکارهاي ورزشی ذکر شده است (توسعۀ کسب

به اهمیت ورزش و ورود فناوري به این عرصه بیان شده 

هاي میلیارد دالر براي استارتاپ 6/12است در ژاپن بیش از 

در نظر گرفته شده  2019تا  2014هاي ورزشی بین سال

وکارهاي ورزشی ن موضوع اهمیت و جایگاه کسباست که ای

) در تحقیق 2019( 1). همچنین پرومن9دهد (را نشان می

دهد که فناوري بر چگونگی تمرین کردن خود نشان می

ورزشکاران و نحوة جذب هواداران نیز تأثیرگذار بوده است 

میلیارد دالري تا  5/2هاي و بودجۀ فعلی براي استارتاپ

). 10( میلیارد دالر خواهد رسید 30به  2024سال 

) در تحقیق خود نشان داد که 2019( 2همچنین پیرس

هاي فروش ورزشی در دانشگاه بسیار اهمیت دارد و دوره

ترین دلیل آن تقاضاي صنعت باید افزایش پیدا کند و مهم

). 11هاي جدید در ورزش است (ورزش و ایجاد اشتغال

تحقیق خود به این ) نیز در 2019و همکاران ( 3روسی

                                                           
1. Proman 
2. Pierce 

 هايورزش انواع و سازمانی هاينتیجه رسیدند که ویژگی

 نسبت ورزش بازار در راهبردي متغیرهاي عنوانبه شدهارائه

) 2019( 4). آهونن12اند (مناسب سازمانی راهبردهاي به

نیز در تحقیق خود در فنالند حمایت دولت از 

هاي وکارهاي کوچک و متوسط در زمینۀ ورزشکسب

داند وکارهاي ورزشی مؤثر میتوسعۀ کسب قهرمانی را در

)13.( 

طور کلی بیان شده است که در زمینۀ توسعۀ به

 پیش لی را درک سیاست نوع سه هاوکارها، دولتکسب

 سازيدهسا و مالی پشتیبانی ارائۀ با هادولت .اندگرفته

کننده در توسعۀ تنظیم نقش مقررات در زمینۀ کارآفرینی،

سرسختانه  راتمقر و قوانین کنند، زیراکارآفرینی ایفا می

 هاولتدمحدود سازد.  را کارآفرینانه هايفعالیت است ممکن

و  دانش اشاعۀ منظوربه هاییبرنامه ارائۀ از طریق همچنین

 مدیریت و اندازيراه جهت کارآفرینان براي الزم هايمهارت

 تقویت را کارآفرینی محیط شناختی وکار،کسب یک

الزم،  هايتطریق فعالی از هادولت کنند. همچنینمی

 محیط قالب در را به کارآفرینی نسبت فرهنگ جامعه

بخشند و در این زمینه نقش بهبود می هنجاري

ارآفرینانه در کارتقاي فرهنگ  کننده در راستايتسهیل

 ).2جامعه دارند (

 به شدن جهانی مقولۀ ابعاد و ماهیت مشخص شدن با

 و پیوند فناوري، و اطالعات ارتباطات، گسترش معناي

 عنوانبه کارآفرینی جهانی پهنۀ در جوامع تنیدگیدرهم

 راهبردي جایگاهی و مضاعف اهمیتی از ،»اقتصاد محرك«

 در کشورمان در ورزش دیگر طرف از. است شده برخوردار

هاي پیشرفت اخیر هايسال در که است توسعه و تحول حال

 در تواندمی امر این و کرده حاصل ورزش جهان زیادي در

 هايزمینه راهبردي و اقلیمی فردمنحصربه هايویژگی کنار

3. Rossi 
4. Ahonen 
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 روازاین. کند ایجاد کارآفرینانه هايفعالیت براي را مناسبی

 اجتماعی-اقتصادي توسعۀ از مهمی بخش ورزش توسعۀ

 و اقتصادي رونق موجب تواندمی که شودمی محسوب

 مؤثري نقش به توجه با بنابراین شود، اجتماعی شکوفایی

 جامعه ذهنی ساختار و اقتصاد حوزة در ورزش امروزه که

 این کارگزاران و متخصصان کند، نیاز است تامی ایفا جهانی

ها، در زمینۀ ایجاد و فرصت شناسایی با کشور در حوزه

توسعۀ تولید کاال و خدمات ورزشی اقدامات الزم را انجام 

وکارهاي دهند. در این زمینه بهتر است براي ایجاد کسب

 به توجه گونه موارد توجه شود. باجدید در ورزش به این

 توسعۀ و صنعت رشد بر تواندمی ورزش در وکاراینکه کسب

اقتصاد  به وابستگی شدن کمتر همچنین و کشور در پایدار

 در وکارکسب توسعۀ براي بنابراین مؤثر باشد، گاز و نفت

 در مؤثر ساختاري و ايزمینه عوامل باید ورزش بخش

 در که هاییهدف براساس و شوند شناسایی ورزش توسعۀ

 ایجاد براي دارد، وجود ورزشی کارآفرینی گوناگون ابعاد

 ورزشی وکارکسب رشد در مؤثر هايزمینه و ساختارها

شرایط  این تاکنون کمتر پژوهشی وجود با. کرد ریزيبرنامه

را بررسی کرده است.  ورزشی جدید وکارهايکسب ايزمینه

 و راهبردها که است اي در واقع شرایطیشرایط زمینه

پردازند که در این می پدیده ادارة به آن، تحت اقدامات

وکارهاي نوین در ورزش ردنظر همان کسبتحقیق پدیدة مو

کننده اي در واقع کمکاست. به این معنا که شرایط زمینه

کنندة پدیدة موردنظر است. بنابراین این پژوهش در و اداره

اي است که موجب پی بررسی و شناسایی شرایط زمینه

شود. در وکارهاي ورزشی جدید میوجود آمدن کسببه

 گذارانسرمایه به تحقیق این نتایجرود واقع انتظار می

 کند. ورزش کمک صنعت در گذاريسرمایه منظوربه

 

                                                           
1. Qualitative Research 
 

 روش 

است و  1هاي کیفیروش پژوهش حاضر از نوع پژوهش

کند. این پیروي می 2از الگوي مبتنی بر اشترواس و کربین

هاي پژوهش کیفی اکتشافی انجام پژوهش به روش طرح

گونه است که ابتدا گرفت. فرایند اجراي پژوهش بدین

مروري بر ادبیات، پیشینه و مبانی نظري موضوع، پژوهشگر 

هاي اصلی و فهرست مقدماتی سوي شناسایی مؤلفهرا به

. در وکار ورزشی سوق دادعوامل موجود در حوزة کسب

هاي کیفی با مرحلۀ بعدي پژوهشگر به مصاحبه

نظران و نخبگان آگاه از موضوع پژوهش پرداخت. با صاحب

هاي کیفی، همزمان با انجام عنایت به مبانی نظري پژوهش

ها تحلیل و کدگذاري آنها نیز انجام پذیرفت. سپس مصاحبه

ها انجام گیري از یافتهترتیب تلخیص، عرضه و نتیجهبه

اي اثرگذار فت تا به شناسایی فهرست نهایی عوامل زمینهگر

وکارهاي جدید ورزشی منجر شد. با توجه به بر کسب

ماهیت اجرایی کار، براي انجام مصاحبه، محقق بنا به 

نظران ماهیت تحقیق اقدام به مصاحبه با خبرگان و صاحب

وکار ورزشی کرد. با در حوزة مدیریت ورزشی و کسب

برفی پس از گیري به طریق گلولهوش نمونهاستفاده از ر

آن براي  از يریگنمونهشناسایی یا انتخاب اولین واحد 

ي استفاده ریگنمونهشناسایی و انتخاب دومین واحد 

. در این روش، تعداد نمونۀ خاصی ردیگیمکند یا کمک می

که مدل به مرحلۀ ساخت شود و تا زمانیاز قبل تعیین نمی

کند. گیري ادامه پیدا میاست، نمونه و اشباع نرسیده

برفی در این گیري هدفمند و گلولهرو از دو روش نمونهازاین

ها با مرحله استفاده شد. بنابراین در بخش اول فرایند  داده

اي شامل بررسی اسناد و مدارك، استفاده از روش کتابخانه

هاي سایتهاي مستند، مقاالت علمی معتبر و وبگزارش

آوري شد. در بخش ر در زمینۀ موضوع پژوهش جمعمعتب

2. Strauss & Corbin 
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هاي کیفی با ها، با استفاده از مصاحبهآوري دادهدوم جمع

هاي مورد نیاز پرداخته شد و آوري دادهنخبگان، به جمع

همزمان با استفاده از تحلیل تفسیري کدگذاري و تحلیل 

شد. در این پژوهش، روایی درونی از طریق ارائۀ نتایج 

کنندگان در شوندگان (مشارکتآمده به آزموندستبه

ها را تأیید که اگر آنها نیز یافتهطوريپژوهش) بررسی شد. به

رو توان از روایی پژوهش بیشتر مطمئن شد. ازاینکنند، می

منظور افزایش روایی داخلی، پس از انجام هر مصاحبه، به

این کار  آمده تا آن مرحله به افراد ارائه شد ودستالگوي به

پس از مصاحبه انجام گرفت تا مصاحبه، خالی از هرگونه 

گیري انجام گیرد. در زمینۀ روایی بیرونی فرض و جهتپیش

پذیري نیز، سعی شد با توجه به تخصص و جایگاه یا انتقال

شوندگان و لحاظ کردن این سازمانی هریک از مصاحبه

ه سایر موضوع در انتخاب آنها، احتمال انتقال مفاهیم ب

ها افزایش داده شود. همچنین براي سنجش پایایی محیط

به روش  1»پایایی بازآزمون«در این پژوهش از روش 

بندي استفاده شد که به میزان سازگاري طبقه 2هولستی

ها در طول زمان اشاره دارد که فرمول آن به شرح زیر داده

 است:

 

 
 

پژوهشگر در حین انجام این پژوهش و در جریان 

عنوان نمونه در ها چند مصاحبه را بهکدگذاري مصاحبه

روزه مورد کدگذاري مجدد قرار داد. با مراجعه به  8فاصلۀ 

ها و کدهاي مجدد شده از آن مصاحبهکدهاي اولیۀ استخراج

 دست آمد.به 1آنها جدول 

 درصد پایایی بازآزمون . میزان1جدول 

تعداد کل  ردیف
کدها در 
 مرحلۀ اول

تعداد کل 
کدها در 

 مرحلۀ دوم

تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

پایایی 
بازآزمون 
 (درصد)

1 4 3 3 1  
903/0 2 6 5 5 1 

3 7 6 6 1 
 3 14 14 17 کل

هاي توان اطمینان حاصل کرد که مصاحبهبنابراین می

 گرفته از پایایی الزم برخوردارند. صورت

 
 هاي تحقیقیافته

هاي تحقیق به شرح شناختی نمونههاي جمعیتویژگی

نفر)  3کنندگان در مصاحبه (درصد مشارکت 25زیر است. 

نفر) داراي  4درصد ( 33داراي تحصیالت لیسانس، 

                                                           
1. Re-Test Reliability 

نفر) نیز داراي  5درصد ( 6/41ناسی ارشد و تحصیالت کارش

کنندگان نفر از مشارکت 5مدرك دکتري بودند. همچنین 

نفر نیز داراي  7عضو هیأت علمی دانشگاه بودند و 

وکار ورزشی جدید با حداقل دو سال سابقه در کار کسب

 11کنندگان زن و نفر از مشارکت 1خود بودند. همچنین 

 نفر مرد بودند. 
 

2. Holsti 

درصد پایایی  = 
2تعداد توافقات *   

دوم ۀاول+کل کدها در مرحل ۀکل کدها مرحل  

%100 *  
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 اول:کدگذاري باز مرحلۀ

مشخص به طور بهخشی از تحلیل که در اولین مرحله ب

 هادادهپدیده از طریق بررسی دقیق  بنديدستهنامگذاري و 

عبارت بهتر در این نوع بهشود، انجام میگیرد. میمربوط 

ارتباط با  براساس هامصاحبهکدگذاري مفاهیم درون 

این بخش از روش شوند. در می بنديطبقهموضوعات مشابه 

 شده است.کدگذاري نکات کلیدي استفاده 

 گرفتههاي صورتها و کدگذاري باز مصاحبه. نشانه2جدول 
 کدهاي باز ها گزاره 

  مصاحبۀ اول 
وکار باید بتوانند براي خود طور کلی همه براي ایجاد کسبدانشجویان تربیت بدنی و به 1

 هاي دولتی از طرق مختلف براي خود ایجاد کنند.مناسبی در ارگانارتباطات 
هاي دولتی داشتن رابطه با ارگان  

وکار وجود داشته باشد، چون هاي متعددي براي یک کسبنفعباید طوري باشد که ذي 2
 شود و ...شود ارتباطات بیشتر میها بیشتر میپیگیري

نفعان متعددذي  

وکارهاي جدیدي در ها به کار عملی الزام داشته باشد، کسبدانشگاهکنم اگر فکر می 3
آید.وجود میورزش به  

 الزام به کار عملی در دانشگاه 

  مصاحبۀ دوم 
ها ارائه هاي الزم در همۀ درسوکار آموزشاز دوران ابتدایی باید نسبت به ارائۀ کسب 4

وکار ایجاد کرد. شود کسببشه، در درس تربیت بدنی هم فضا بازتر است و می  
وکار از مدارس آموزش کسب  

 لزوم مراکز کارآفرینی در دانشگاه  ها باید نسبت به مراکز آموزشی کارآفرین اقداماتی داشته باشند.دانشگاه 5
هایی در مورد کارآفرینی داشته باشند.مدارس هم باید کالس 6  کالس کارآفرینی در مدارس  
توانیم شاهد خلق هاي تربیت بدنی تلفیق علم و عمل صورت بگیرد، میاگر در دانشکده 7

وکارهاي جدید باشیم.هاي خوبی براي کسبایده  
ر دانشگاه آموزشتلفیق علم و عمل د  

  مصاحبۀ سوم 
اول باید نیازسنجی شود. چون در زمینۀ ورزش نیازهاي مردم خیلی گسترده است و خود  8

 دانستیم.هاي خیلی خوبی ایجاد کند که تا قبل اصالً نمیتواند ایدهنیازسنجی می
 نیازسنجی در ورزش

وکارهاي جدید کرده در حوزة ورزش را به سمت ایجاد کسباگر کسی این افراد تحصیل 9
مه قرار نیست استخدام دولت شوند سوق هدایت کند و ذهن آنها را از این واقعیت که ه

وکارهاي جدید در حوزة ورزش باشیم. توانیم شاهد ظهور کسبدهد، می  

هدایت دانشجویان تربیت بدنی به سمت ایجاد 
 وکارهاي جدید در ورزشسبک

گویند که ها هم اساتید مییکی از دالیل هم همین است که عرض شد، یعنی در دانشگاه 10
 دنبال بازار آزاد هم باشید فقط به فکر استخدام نباشید.

وکار جدید در هدایت دانشجویان به کسب
 دانشگاه 

  مصاحبۀ چهارم 
اول اساتید به آنها بگویند که همه چیز درس  اگر تحصیالت آکادمیک دارند باید از 11

خواندن استاد شدن نیست و دانشجویان نیز رابطه خود را با اساتیدي که شغل دومی در 
 بازار دارند، حفظ کنند.

 ارتباط با استادان آموزش

هایی کنند، بنابراین وقتی تعداد زیاد باشد ایدهها تکی هم کار نمیچون معموالً جوان 12
 شود.وکار جدید درست میشود و در نهایت کسبجدیدتري ارائه می

 تشویق به کارگروهی در دانشگاه 

وکارهاي اندازي کسبعنوان معلم یا استاد خیلی دانشجویان را سر کالس تشویق به راهما به 13
 کند.کنیم و همین هم تا حدودي انگیزه ایجاد میجدید می

ها به کار جدید تشویق دانشجویان در کالس  

  مصاحبۀ پنجم 
هاي کنکور شود مثالً کالسشود استفاده کرد. میاز اینترنت و فضاي مجازي خیلی می 14

شود با مجازي برگزار کرد. آموزش، بازاریابی، بازارگرایی و خیلی از چیزهاي دیگه را می
 اینترنت انجام داد. 

مجازي آموزش ترکیب آموزش و فضاي  

یک سري هنجارهاي ذهنی در دانشجو وجود دارد که متأسفانه اشتباه است و وظیفۀ  15
ام کردهدانشگاه و دولت است که این هنجارهاي اشتباه از بین برود. مثل من که تحصیل

 نباید کار آزاد داشته باشم.
 تغییر هنجارهاي ذهنی در دانشگاه آموزش
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کنند. واقعیت را متأسفانه بسیاري از همکاران من دانشجویان را ناامید میباید انگیزه داد.  16
افتد اگر همش بگویند وضع خیلی خراب گویند، اما واقعاً نیاز نیست. چون چه اتفاقی میمی

 شود؟ یا بدتر؟است و ... آیا بهتر می
 ایجاد انگیزه در دانشجویان

توانند در زمان نیاز از دانشگاه تسهیالت باشند میدر زمان دانشجویی اگر دانشجوها فعال  17
 بگیرند و این نیازمند حفظ ارتباط مؤثر دانشجو با دانشگاه است.

 حفظ ارتباط با دانشگاه

  مصاحبۀ ششم 
وکار جدید باید یک گروه یا یک تیم کاربلد را تشکیل داد.اندازي کسببراي راه 18  داشتن تیم خوب کاري تیم کاري 
 لزوم آموزش کار تیمی تیم کاري  کار تیمی را باید از دانشگاه آموزش داد. متأسفانه ما کار تیمی را بلد نیستیم. 19
گویم. به معنی شناساندن ارتباطاتشان را گسترش دهند. ارتباط را به معنی پارتی نمی 20

دارید. خب چگونه  هاییدانند که شما چه تواناییتوانایی خود به دیگران. خیلی از افراد نمی
 اعتماد کنند؟ 

 ارتباطات قوي

  مصاحبۀ هفتم 
 پرورش دیدگاه کارآفرینانه باید از ابتدا و از دوران پایه تحصیل دیدگاه کارآفرینانه را پرورش دهیم. 21
بخش عظیمی از دانشجویان تربیت بدنی داراي سواد مهارتی نیستند و اگر سواد مهارتی  22

 کردند.ماندند و کاري جدید براي خود دست و پا مینمیداشتند بیکار 
 پرورش سواد مهارتی در دانشگاه آموزش

بایست با هاي توسعۀ اطالعات مشورت با متخصصان و افراد آگاه است. حتماً مییکی از راه 23
 اند، مشورت کرد. کسانی که در زمینۀ صنعت ورزش کار کرده

 مشورت با افراد آگاه 

هشتممصاحبۀ     
تواند تولید شغل کند اشراف به اینترنت است. خود اشراف کامل به یکی از مواردي که می 24

هاي فروش و خرید تواند در زمینۀ ورزشی هم تولید شغل کند. مثالً سایتاینترنت می
 بازیکن

 تسلط به اینترنت و استفاده در ورزش 

توانند به جذب اسپانسر اقدام کنند که البته میاگر واقعاً ایدة نابی در زمینۀ ورزش دارند  25
 بایست از فنون مذاکره و ارتباطات باال برخوردار بود.می

 فنون مذاکره و ارتباطات قوي

هاي استارتاپی در نظر دارند. باید بتوانند کنم تسهیالتی براي ایدهها هم فکر میدانشگاه 26
 د بکنند.دانشگاه را هم مجاب به ارائۀ تسهیالت به خو

 دریافت کمک از دانشگاه 

  مصاحبۀ نهم 
وکار. متأسفانه اندازي یک کسبتواند بسیار مؤثر باشد در راهالگو گرفتن از افراد باانگیزه می 27

 در دانشگاه درسی که بتواند این چیزها را آموزش دهد نداریم.
وکار آموزشلزوم دروس مربوط به کسب  

نوابغ  و برتر دانشجویان به و شودمی ویژه توجه وکارآموزش کسب فرایند به که کشوري در 28
 شود،می داده بزرگ هايپاداش و هافرصت وکارهاي جدیددر زمینۀ ایجاد کسب کشوري

شکل گیرد که متأسفانه اینجا از این  کارآفرینانه هايطرح از جریانی که داشت انتظار باید
 افتد.ها نمیاتفاق

موزش توجه به فرایند آ  

باید نوآوري را هم در دروس تربیت بدنی قرار دهیم و مثل فیزیولوژي و بیومکانیک آموزش  29
 توانند. دهیم تا دانشجوها بدانند که می

 لزوم وجود درس نوآوري در رشتۀ تربیت بدنی

  مصاحبۀ دهم 
هاي علمی ایدههاي تربیت بدنی آموزش را با بایست شرایطی فراهم شود که دانشکدهمی 30

 هاي صنعتی بزرگ معرفی نمایند.پیوند دهند و دانشجویان را به شرکت
 هاي صنعتی بزرگتعامل دانشگاه با شرکت

 کشور این و شودمی تولید اروپا در ممکن محصوالت ترینباکیفیت همیشه آلمان اگر در 31
 است، داشته درآمد مازاد دالر میلیارد 270 میزان به 2016 سال در بودجه کمبود جايبه

 و صنعت و آموزش ترکیب براي منظم و دقیق مناسب، سازوکار طراحی خاطربه همگی
 .است نوآورانه هايفناوري خلق نهایتاً

اي مدون براي ترکیب آموزش با صنعتبرنامه  

هاي جالبی براي تواند ایدهتلفیق علم تربیت بدنی و آگاهی نسبت به فضاي مجازي می 32
 وکار ورزشی فراهم کند. کسب

 تلفیق تربیت بدنی و اینترنت دانش عملی

  مصاحبۀ یازدهم 
 هدف تیمی تواند به تسریع در رسیدن به هدف منجر شود. داشتن هدف مشخص براي تیم می 33
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 یکدلی و انگیزة تیمی تواند قدرت و انسجامی را باال ببرد. هاي کاري و انگیزة باال نیز مییکدلی در تیم 34
وقت تیم از رسیدن به اگر همه افراد تیم ارتباطاتی در جاهاي مختلف داشته باشد هیچ 35

 شوند. ها باز میماند، چون گرههدف باز نمی
 ارتباطات قوي 

هاي شغلی مختلف براي دانشجویان تبیین شود تا راه باید در بدو ورود به دانشگاه فرصت 36
 خودشان را پیدا کنند. 

هاي شغلی در بدو ورود به تبیین فرصت
 دانشگاه

  مصاحبۀ دوازدهم 
وکارهاي جدید اطالعات بگیرند و با آنها در ارتباط باشند باید از برندهاي صاحب کسب 37

 تواند از هدر رفتن منابع جلوگیري کندارتباطات میاین 
 وکارهاي جدید ارتباط با برندهاي کسب

هاي درس چیزي بلد هستند، یعنی یک هاي مختلف تربیت بدنی در حد کالسگرایش 38
 تواند جایی را اداره کند، چون تجربه ندارد. دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی نمی

درس تربیت بدنیهاي تجربۀ عملی در کالس  

 هاي کاريهاي مختلف در تیملزوم تخصص ها را راحت کند.تواند تصمیمهاي کاري میهاي مختلف در تیموجود تخصص 39
نفر کافی است و حتماً  9تا  5هاي کاري تعداد زیاد نباشد یعنی بین باید سعی شود در تیم 40

 سعی شود تا تعداد افراد تیم فرد باشد. 
و فرد بودن تعداد 9تا 5افراد تیم بین تعداد   

باید سعی کنند از زمان دانشجویی خودشان را با افراد متمول لینک کنند تا زمانی که  41
طوري که کسی  حمایتگر مالی خواستند آن حمایتگران به اینها اعتماد کنند وگرنه همین

 کند.به کسی کمک نمی
 ارتباط با افراد متمول براي حمایت مالی

 
دف از کدگذاري کدگذاري محوري: ه مرحلۀ دوم:

در  تولیدشده هايمقولهبین  ۀمحوري ایجاد رابط

 براساس طور معمولبهاین عمل  است. کدگذاري باز ۀمرحل

 کمک پردازنظریه و به گیردمی انجام پارادایمیالگوي 

دهد. سهولت انجام را به پردازينظریهفرایند  تا کندمی

دهی در کدگذاري محوري بر بسط و گسترش اساس ارتباط

 .قرار دارد هامقولهیکی از 

کدگذاري انتخابی کدگذاري انتخابی:  مرحلۀ سوم:

اصلی، مرتبط  بنديدستهعبارت است از فرایند انتخاب 

ها که در نهایت به بنديدستهآن با دیگر  مندنظامکردن 

ود. مراحل دو و سه در شتشکیل مفاهیم انتزاعی منجر می

بندي تحلیل قالب یک مدل مفهومی که از روش رتبه

 شود. مراتبی نیز کمک گرفته شده است، ارائه میسلسله

اي آموزش در واقع عوامل مقولۀ زمینه مقولۀ آموزش:

وکارهاي تواند به ادارة کسبمرتبط با آموزش است که می

م کدهاي جدید در زمینۀ ورزش منجر شود. اگر بخواهی

توانیم به کنیم، میها مشخص میمحوري را از بین گزاره

الزام درس کارآفرینی و سواد مهارتی در مدارس و دانشگاه، 

عملی و تجارب کاري در سیستم آموزش، هدایت  لزوم کار

هاي شغلی در دانشگاه، برنامۀ و ایجاد انگیزه و تبیین فرصت

 کنیم.مدون براي تعامل دانشگاه و صنعت اشاره 

عملی در واقع  اي دانشمقولۀ زمینهمقولۀ دانش عملی: 

عوامل مربوط به ترکیب علم و دانش بامهارت هستند که 

وکارهاي جدید در ورزش منجر شود. تواند به ادارة کسبمی

 مشخص هاگزاره بین از را محوري کدهاي بخواهیم اگر

 ترکیب علوم ورزشی و اینترنت و به توانیممی کنیم،می

 ترکیب علوم ورزشی با نیازسنجی در بازار اشاره کنیم.

اي کار تیمی در واقع مقولۀ زمینه مقولۀ کار تیمی:

تواند به عوامل مربوط به کار گروهی یا تیمی است که می

وکارهاي جدید در زمینۀ ورزش منجر شود. اگر کسب

کنیم، ها مشخص بخواهیم کدهاي محوري را از بین گزاره

هاي مختلف نفعان متعدد و با تخصصبه وجود ذي توانیممی

در تیم، آموزش تیمی و مشورت، هدایت و انگیزه و یکدلی 

نفر اشاره  9تا  5در تیم کاري، تعداد افراد تیم فرد و بین 

 کنیم.

اي ارتباطات در واقع در مقولۀ زمینه مقولۀ ارتباطات:

تواند به اداره و حفظ مورد ارتباطاتی است که می

وکارهاي جدید در زمینۀ ورزش منجر شود. اگر بکس
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ها مشخص کنیم، بخواهیم کدهاي محوري را از بین گزاره

هاي دولتی و دانشگاه، توانیم به داشتن ارتباط با ارگانمی

داشتن رفتار سیاسی، ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی 

 متمول به عنوان حامیان مالی اشاره کنیم.

هاي اصلی از قرار مراتبی مقولهلهبندي تحلیل سلسرتبه

 زیر است: 

 
 ايهاي متغیرهاي عوامل زمینهنشدة رتبه. امتیاز نهایی نرمال1شکل 

شدة دهد امتیاز نرمالنشان می 1طورکه شکل همان

ها بیشتر است. )، از سایر مؤلفه415/0متغیر ارتباطات (

وکارهاي اي مؤثر بر کسبمورد عوامل زمینه رو درازاین

ترین شاخص، مؤلفۀ ارتباطات است. نوین در ورزش بااهمیت

شدة در رتبۀ دوم اهمیت متغیر کار تیمی با امتیاز نرمال

و در رتبۀ سوم متغیر دانش عملی با امتیاز نهایی  376/0

، و در رتبۀ آخر عامل آموزش با امتیاز 173/0شدة نرمال

 قرار دارد. 071/0شده نرمالنهایی 

 
 اي. ماتریس میانگین هندسی متغیرهاي موجود در عوامل زمینه3جدول 

 کار تیمی دانش عملی ارتباط آموزش 

 47723/5 28943/2 7848/4  آموزش

 12246/1 59536/3   ارتباط

 74946/2    دانش عملی

    01/0 کار تیمی

 
هاي موجود در عوامل میانگین هندسی شاخص

دهد شاخص ارتباطات باالترین میزان اي نیز نشان میزمینه

میانگین و پس از آن کار تیمی، دانش عملی و آموزش قرار 

طورکه مالحظه دارد. همچنین نرخ ناسازگاري همان

 است.  01/0شود، می
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 وکارهاي جدید در ورزشاي مؤثر بر ایجاد کسبمدل عوامل زمینه. 2شکل 

 

 گیري یجهنتبحث و 

 بر مؤثر ايزمینه عوامل بررسی حاضر تحقیق هدف

بود. این تحقیق  کشور ورزش در نوین وکارهايکسب توسعۀ

ها، آوري اطالعات دادهاز نوع مطالعات کیفی بود و ابزار جمع

ها ساختاریافته بود. کدگذاري مصاحبههاي باز نیمهمصاحبه

در سه مرحلۀ باز، محوري و انتخابی انجام گرفت. نتایج 

 آموزش و عملی دانش تیمی، کار نشان داد ارتباطات،

نوین  وکارهايکسب بر توسعۀ اثرگذار ايزمینه هايمقوله

در ورزش هستند. در نهایت با استفاده از تحلیل 

                                                           
1. Neila & Fayrouz 

مراتبی مقولۀ ارتباطات در باالترین سطح و مقولۀ سلسله

ترین سطح قرار گرفت. اهمیت مقولۀ آموزش در پایین

ارتباطات در این پژوهش با نتایج تحقیق اکبري و همکاران 

) و نیال و فایروز 4) (1399)، قربانی و صفري (3) (1399(
توان گفت ) همسوست که در تبیین آن می14) (2017(1

منابع حائز اهمیت  گرفتن و سیاسی رفتار در اطاتارتب تأثیر

هاي فضاي ورزشی توجه به پتانسیل معنا که بااست، بدین

تواند به ها دولتی و غیردولتی میداشتن ارتباط با ارگان

هاي موجود منجر شود. بنابراین ضرورت استفاده از پتانسیل
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منظور توسعۀ وکارهاي ورزشی بهدارد که مدیران کسب

اي داشته وکار خود به مقولۀ ارتباطات توجه ویژهکسب

ها در قبال گانۀ دولتباشند. از آنجا که از جمله وظایف سه

سازي قوانین، غناي آموزش و ایجاد فرهنگ کارآفرینی ساده

تواند )، ارتباط با دولت می2کارآفرینی برشمرده شده است (

ا دانشگاه انجام این وظایف را ارتقا دهد. همچنین ارتباط ب

گذاران به ورود به افزایش اعتماد عمومی و ارتباط با سرمایه

 شود.منابع مالی در بخش ورزشی منجر می

وکارهاي هاي مؤثر در توسعۀ کسبیکی دیگر از زمینه

نوین در ورزش، لزوم کار تیمی است. کار تیمی به بهبود 

وکار منجر  عملکرد و این عمل در نهایت به بهتر شدن کسب

شود. در برخی تحقیقات بر اهمیت کار تیمی تأکید شده می

). کار تیمی نیازمند وجود نیروي انسانی 15،16است (

هاي متخصص و ماهر است که همسو با این نتیجه پژوهش

نژاد و همکاران ، رمضانی)4) (1399( صفري و قربانی

) بر اهمیت منابع انسانی در جهت توسعۀ 17) (1397(

قرار است کاري  کهاند. زمانیی تأکید کردهوکار ورزشکسب

در مورد پیاده  کمتري جسارت صورت فردي انجام گیرد،به

تواند در ها وجود دارد. بنابراین کار تیمی، میکردن ایده

تر عمل وکار نسبت به کار فردي موفقاندازي یک کسبراه

هایی را که در زمان، تخصص و محدودیت کند. کار تیمی

 سرعت با دهدمی اجازه و کندمی جبران یاز است،سرمایه ن

 و تخصص رسید. نتیجه به کمتري انرژي صرف و بیشتر

 هم اندازه همان به و است شغلی موفقیت از بخشی مهارت

نیاز است، بنابراین کار تیمی  ارتباطی هايمهارت بهبود به

هاي ارتباطی هاي بیشتر، مهارتبر داشتن تخصصعالوه

 که شودمی سبب کند. کار تیمیفراهم میمؤثرتري را 

 همۀ تیمی کار شود. در منتقل یکدیگر به افراد تجارب

 ارتباطات و کار از جدید درکی به و کندمی رشد سیستم

 است، تیمی کار فواید ترینمهم جمله از مورد این. رسدمی

توان در یابد و میافزایش می شدتبه پذیريانعطاف زیرا

عملکرد بهتري داشت. همچنین استرس در  مقابل تغییرات

حالت کار تیمی از کار فردي کمتر است که این مسئله به 

اندازي بنابراین در راه ).18شود (عملکرد بهتر منجر می

تواند عملکرد بهتري را وکار جدید، کار تیمی میکسب

رو در نهایت پیشنهاد نسبت به کار فردي فراهم کند، ازاین

وکار جدید در اندازي کسبتیمی براي راه شود تا کارمی

اي در ورزش در نظر گرفته شود. در رتبۀ بعد عوامل زمینه

وکارهاي نوین در ورزش، دانش عملی و جهت توسعۀ کسب

 آموزش قرار دارد. 

) نیز به 11) (2019) و پیرس (10) (2019پرومن (

نتایج مشابهی در زمینۀ اهمیت دانش در توسعۀ کارآفرینی 

 دارد وجود سازمانی هر در تخصص زشی رسیدند. قدرتور

 وکارکسب مورد در کاملی دانش که است افرادي به متعلق و

منظور آگاهی و شناخت است. این دانش به. دارند خود

هاي مختلفی مانند تواند در زمینهآگاهی و شناخت می

شناسایی نیازهاي مردم و بازار باشد. در حوزة تربیت بدنی 

بر خصوصیات فردي و اجتماعی، و ورزش در کار تیمی عالوه

بایست افراد در زمینۀ دانش عملی نیز تخصص الزم را می

یکی از عواملی که در این پژوهش به آن اشاره داشته باشند. 

شده است، ترکیب علم و دانش عملی در ترکیب با فناوري 

طور کلی میزان اینترنت است. در واقع در این عصر که به

تحرك در جامعه کم شده است، لزوم دانش عملی و استفاده 

هاي خوبی تواند فرصتهایی مانند اینترنت میاز فناوري

رو در این زمینه وکارهاي جدید فراهم کند. ازاینبراي کسب

بر تقویت شود که دانشجویان تربیت بدنی عالوهپیشنهاد می

شناسی، شناسی، آسیبخود در علوم ورزشی مانند حرکت

تغذیه، علم تمرین و ... خود را در علومی مانند فناوري 

اطالعات و زبان انگلیسی نیز تقویت کنند تا از علم روز 

وکار خود ببرند. دانش نسبت نند بهرة الزم را براي کسببتوا

هاي عملی در حوزة تواند از جمله دانشبه محیط نیز می

وکار باشد. رصد کردن محیط، شناسایی زمان ورود به کسب
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هاي تواند از جمله دانشبازار و پاسخ به نیازهاي موجود می

داشتن وکار قلمداد شود. به هر ترتیب عملی در حوزة کسب

آگاهی و دانش دربارة کاري که قرار است براي اولین بار در 

ریزي بهتر و در تواند به برنامهیک منطقه انجام گیرد، می

 نتیجه عملکرد بهتر منجر شود. 

تواند پیامد اي که میدر رتبۀ چهارم عوامل زمینه

وکارهاي نوین در ورزش) را کنترل و کمک (توسعۀ کسب

) 1399( پژوهان و جهرمی است. نادریان کند، مقولۀ آموزش

 نتایج به نیز) 17) (1397( همکاران و نژادرمضانی و) 6(

 کارآفرینی توسعۀ در آموزش اهمیت زمینۀ در مشابهی

 ورزش و وجود شدن جهانی فرایند رسیدند. در ورزشی

 مانند مشاغل از بسیاري در جهانی استانداردهاي

ورزشی لزوم  تجهیزات تولید و مربیگري داري،باشگاه

ویژه براي کارآفرینانه به فرهنگ و تفکر سبک آموزش

هاي علوم ورزشی ضروري است. در حال دانشجویان رشته

ها الزامی براي شده در دانشگاهحاضر در دروس ارائه

هاي مرتبط با کارآفرینی ورزشی وجود ندارد. با درس

ي الزم هاآموزش تفکر کارآفرینی و همچنین آموزش مهارت

رود که بتوان در جهت کارآفرینی ورزشی انتظار می

طور کلی با توجه به وکارهاي ورزشی را توسعه داد. بهکسب

شود شده در این پژوهش، پیشنهاد میهاي شناساییمقوله

منظور توسعۀ هاي خود بهریزينهادهاي مدیریتی در برنامه

کار وکارهاي نوین در ورزش به عوامل ارتباطات، کسب

 اي داشته باشند.تیمی، دانش عملی و آموزش توجه ویژه
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Abstract 
The aim of the present study was to determine the Background Factors affecting the 
Create of new businesses in the country's sports, which was done by qualitative studies 
derived from the Straus and Corbin models. The statistical sample of this study was 
experts and experts in the field of sports management and sports business, who were 
selected in a targeted manner and snowball, and the sample size was chosen considering 
the assumption of theoretical saturation. The data collection tool in this study was semi-
structured open interviews. Data collection and analysis were performed simultaneously 
with interpretative analysis, and then, using three coding methods including open, 
central and selective coding, the main and abstract categories were identified. Four 
categories of communication, teamwork, practical knowledge and training were 
identified as underlying categories affecting new businesses. Finally, the main 
categories were analyzed by experts using hierarchical analysis and the results showed 
that the category of communication was the most effective and the category of education 
were the least important underlying factors influencing the creation of new businesses 
in sports. It is suggested that in order to help create new businesses in sports, universities 
should interact with industry and professional sports and require business-related 
courses to be practiced in universities. 
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