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 کارآفرینی و دانشگاهی خبرگان و  متخصصان توسط هامحتوایی آن روایی که بود ساختهمحقق
 ضریب یعنی کدگذاران بین توافق ضریب کمک با( کدگذاری هایبرگه) ابزار پایایی و شد تأیید

 و زیرحوزه 6 در کارآفرینی فرصت 174 شناسایی با. گردید تعیین( درصد 31 ) اسکاتپی
 و ورزشی باشگاه هایفعالیت تجاری، هایفعالیت و که درآمد داد نشان نتایج آنها بندیرتبه

 هزینه. اندداشته را هازیرحوزه اهمیت سوم تا نخست هایرتبه ترتیب به ورزشی استعدادیابی
 و زمان باالدر تنوع پایدار، توسعه ایجاد اشتغال، و نوآوری باالی ظرفیت کار،وکسب شروع پایین
 نیروی و برد پی آن به هافرصت بررسی با توانمی که هستند هاییویژگی از کاروکسب مکان

 به توانندمی خود هایتوانمندی اقتضای به( ورزشکاران و التحصیالنفارغ) ورزش در انسانی
 . ورزند مبادرت کارآفرینی

 

 .کشف فرصت، فرصت کارآفرینانه، ورزش قهرمانی، صنعت ورزش و ایران واژگان کلیدی:
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 مقدمه
توانند از نظر های بارز اقتصاد امروز، تغییرات سریع است و کشورهایی میاز ویژگییکی 

 عنوان به کارآفرینی گردند که نوآوری و کارآفرینی را رونق بخشند. نقشاقتصادی قوی و موفق 
دهاری و ) نیست جدید اقتصاد ادبیات در اجتماعی، و اقتصادی تحول برای محرکه موتور
 توسعه کارآفرینانه هایفعالیت و کارآفرینی که باشدمی روشن ایفزاینده به طور(. 2211، 1اومری

 (.  2211، 2کیوان و ژائو) شودمی موجب را اقتصادی
 هرگز ها(. ورزش2211و همکاران،  3باشد )کرکاپتریکای جهانی میاکنون صنعت ورزش مقوله

همین دلیل صنعت ورزش به به (2217 ، 4دسبوردیز) است نداشته تجاری جنبه امروز اندازه به
و  1باشد، شناخته شده است )چوترین رشد در جهان برخوردار میعنوان صنعتی که از سریع

میلیارد  67بازار صنعت ورزش تقریبا  2216(.  تنها در آمریکای شمالی، در سال 2213همکاران، 
به ازای هر سال ارزش رشد میلیارد دالر ) 71به  2221رود تا سال دالر ارزش داشت و انتظار می

 (.2217، 6( دست یابد )پرایزواترکوپر 1/3
کار سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد: فرصت، و( برای خلق کسب2223) 7به زعم تیمونز

 و کارآفرین یک با و گیرد می نشات فرصت از کارآفرینی تیم کارآفرینی و منابع. از نظر او فرایند
 که است ترموفق کارآفرینی خالق، و یکپارچه فرایند این در. شود می تهدای کارآفرینی تیم یا

این درحالی است که تاکنون تحقیق  .کند صرف کمتری منابع یکسان، هدف به رسیدن برای
 های کارآفرینی در حوزه ورزش انجام شده است. اندکی با موضوع شناسایی فرصت

باشد )آقاجانی ایجاد اشتغال و توسعه فناوری میسه رویکرد مهم موضوع کارآفرینی خلق ثروت، 
باشد، های کارآفرینی در ورزش خلق ثروت می(. براین اساس، یکی از خروجی1331و همکار،

باشد که در تحقیقات مختلفی میزان توسعه اقتصادی را در کنار عامل جمعیت و این در حالی می
المپیک بر می شمرند )استامن و های سابقه ورزشی از عوامل مهم کسب مدال در بازی

(. تحقیقات دیگر نیز نشان از برتری کشورهای ثروتمند در جدول توزیع 2221، 1المپرچت
(. بنابراین به 2221؛ استام و المپرچت، 2221، 3های المپیک دارد )گیرین و اوکلیهای بازیمدال

موجب موفقیت در حوزه  تواندرسد در ورزش، کارآفرینی از طریق توسعه اقتصادی مینظر می
باشد. در کشور ما در شرایط قهرمانی و رقابتی گردد. رویکرد بعدی کارآفرینی، ایجاد اشتغال می

های بهره وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمان فعلی به دالیل متعدد مانند
معضل بزرگ اقتصادی  کار، بیکاری به یک واردان به عرصهدولتی و از دیگر سو، خیل تازه

ای (. در ورزش، دو نوع نیروی انسانی حرفه1311اجتماعی تبدیل شده است )داوری و رضایی، 
التحصیالن دانشگاهی و ورزشکاران. تحقیقات مختلف نشان از وضعیت وجود دارد: فارغ

( 1332) همکاران و برومند پژوهش هاینامناسب اشتغال هر دونوع نیروی انسانی دارد. یافته
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 وضعیت خارجی و داخلی عوامل نظر از ورزشی علوم رشته التحصیالنفارغ اشتغال داد نشان
که یکی از دالیل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در تحقیقات دیگر، عدم  ندارد مناسبی

ای با نیازها و انباشتن محفوظاتی است که ارتباط روشن و تعریف شدهکسب مهارت یا 
 هدور اتمام از بعد ورزشکاران از بسیاری( و 1311لی ندارد )فراهانی و همکاران، های شغزمینه

 است الزم(. بنابراین 1311)فرید،  کنندیم یگذارسرمایه ی غیرورزشیهافعالیت در خود ورزشی
 .شود بررسی دقت به مشاغلی چنین ایجاد در آنها هایفرصت تا

های مختلف های ورزشکاران در رشتهناکامی و موفقیتبررسی علل  تحقیقات زیادی در زمینه
 های فعالیتورزشی انجام گرفته است، اما تاکنون تحقیقی که به طور اختصاصی به بررسی زمینه

کارآفرینی در حوزه قهرمانی بپردازد انجام نشده است. برخی از تحقیقات به بررسی اثرات 
( که اثرات 1334شعبانی مقدم و اشرف خزایی ) اقتصادی رویدادهای ورزشی پرداختند، از جمله

اند. در تحقیق فرهنگی و زیست محیطی رویدادهای ورزشی را نشان داده -سیاسی، اجتماعی
های ( اثرات اقتصادی ورزش طی سال2227)1انگلستان ورزش صنعت مطالعات دیگری از مرکز

های ورزشی خانوار، هاز طریق ارزش افزوده ناخالص بخش ورزش، میزان هزین 1331-2221
 درصد و ورزش در درآمدها و هاهزینه میزان اشتغال در ورزش )اعم از داوطلب و غیرداوطلب(،

اند. در برخی از تحقیقات ورزش قهرمانی زمان مورد تحلیل قرار گرفته طول در عوامل این تغییر
رقابتی، تناسب اندام و های مهم اقتصادی برشمرده اند. در برخی دیگر ورزش بندیرا از تقسیم

اوقات فراغت، کاالهای ارتقا یافته ورزشی، آموزش ورزش، محل برگزاری مسابقات ورزشی و 
تواند به رشد که می -های ورزشی و ... های ورزشی، رسانههای ورزشی مانند آژانسدیگر بخش

مهم برای توسعه های را  به عنوان بخش -و توسعه بعضی از بازارهای واسطه بیشتر کمک نماید
ها، موسسات، مدارس و سایر ها، سازماناستراتژیک نام برده اند.  ورزشی رقابتی شامل آژانس

کنند از مسابقات ورزشی مختلف تماشاگر حمایت می باشد که به طور گستردهواحدهایی می
رتیب در ( در دو تحقیق جداگانه به ت1332( و فرامرزی )1332(. کوهیان )2211، 2)استیو راون

ای، های  ورزش قهرمانی و حرفههای کارآفرینی در ورزش را در حوزهاصفهان و تهران فرصت
ساز کاالها و وریزی ورزشی، تبلیغات ورزشی، ساختگردشگری ورزشی، مدیریت و برنامه

تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی، ورزش همگانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی و امور 
ای ( نیز حوزه قهرمانی و حرفه1317پور و همکاران )شناسایی کردند. فروغیفرهنگی در ورزش 

ریزی ورزشی، های آموزش و پژوهش در ورزش، مدیریت و برنامههای حوزهرا در کنار حوزه
وتولید تجهیزات ورزشی و امور خدمات ورزشی، تبلیغات ورزشی، ورزش همگانی، ساخت

ی اصلی برای کارآفرینی در ورزش برشمردند. در برخی از هاترین زمینهفرهنگی ورزشی از مهم
همزمان با اند. قهرمانی به نوعی اشاره شدههای کارآفرینی در حوزه تحقیقات نیز به فرصت

ها در تحقیقات بی شماری بندی این رقابتبینی و شرطهای ورزشی، موضوع پیشاهمیت رقابت
(. بخش 2212، 1؛ دلفابرو و کینگ2217، 4همکاران؛ مارتینز و 2217، 3مطرح شده است )السترا

ترین رشد را در صنعت قمار استرالیا به خود اختصاص داده است. بندی ورزشی سریعشرط
 3/3به  2221-2222میلیون دالر استرالیا درسال  112 درصدی، از 271حجم معامالت با افزایش 
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رسیده است  2211-2214ارد دالر در سال میلی 2/7استرالیا و طبق آخرین آمار به میلیارد دالر 
( در پژوهشی 1336) 3(. اسپیلینگ2213، 2استرالیا جرم ؛ کمیسیون2216، 1داری کوینزیلند)خزانه

به بررسی  کارآفرینی در زمینه رویدادهای بزرگ ورزشی پرداخت « سیستم کارآفرینانه»با عنوان 
انتقاالت و( درمورد نقل1333)4سیچو دریافت که ورزش به طور ذاتی کارآفرین است. راب 

ای بین باشگاه ها تحقیقی انجام داد. نتایج نشان داد که این مسئله ضمن اینکه ورزشکاران حرفه
کند، شکل معامله ندارد، بلکه نیاز به متخصصان و استفاده از کارآفرینی و درآمد ایجاد می

نقش کارآفرینی »قیقی با عنوان ( در تح2221)1شود. هریسون و همکار تخصص آنان تلقی می
به بررسی نقطه اشتراک کارآفرینی تجاری با ورزش و سرگرمی « تجاری در ورزش و سرگرمی

آوری باعث ایجاد های بسیار و مدرنیزه شدن فنگیری نمودند که پیشرفتپرداختند و چنین نتیجه
 6سولبرگ و پروس .بازارهای مصرف کننده گوناگونی در دو حوزه ورزش و سرگرمی شده است

های جهانی، رویدادهای سلطنتی، حوادث و رویدادهای ها، نمایشگاه( معتقدند جشنواره2227)
 توانند نقش زیادی در توسعه شهری داشته باشد.ورزشی و ... می

همین علت ورزش باشد. بهاز سوی دیگر، علمی ساختن امور، خواسته اکثر مدیران ورزشی می
ی پیچیده تبدیل شده است. شناخت راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی نیازمند اقهرمانی به پدیده

باشد که براساس تحقیقات پیشین، بعد اقتصادی توجه به ابعاد مختلف با نگاه علمی و تجربی می
باشد که نه تنها مسئوالن بلکه ای میآید. ورزش قهرمانی مقولهیکی از ابعاد مهم آن به شمار می

کند. از این رو، بخش قابل توجهی از منابع مادی و مردم را به خود جلب میتوجه و عالقه 
برای توسعه  بندی دقیقیریزی و اولویتمعنوی صرف این موضوع می شود، اما متاسفانه برنامه

های این حوزه به علت موفقیت ورزش کشور از منظر توسعه اقتصادی وجود ندارد. به همین
افتد. بدین ترتیب، این تحقیق در پی هایی خاصی اتفاق میصورت تصادفی یا در رشته
 باشد: پاسخگویی به این پرسش می

 های کارآفرینی ورزش در حوزه ورزش قهرمانی کدام اند و اهمیت هر یک چگونه است؟فرصت
 

 شناسی پژوهشروش
شد.  انجام محتوا تحلیل اساس برکیفی روش با بود که پیمایشی -توصیفی حاضر پژوهش
 که بود میدانی شکل به هاداده آوریجمع نحوه و ایتوسعه و کاربردی هدف، نظر از این پژوهش

 کدگذاری هایسپس برگه و ایکتابخانه مطالعات طریق از نخست نیاز، مورد اطالعات
 متشکل پژوهش آماری جامعه. شد آوریجمع نوبت 4 در دلفی روش به مصاحبه و ساختهمحقق

 هایگرایش دانشجویان و التحصیالنفارغ علمی، هیئت اعضای شامل: 1گروه: بودند گروه سه از
 ورزش بر مشتمل هاآن پژوهشی هایحوزه که بودند ورزشی علوم و بدنیتربیت رشته مختلف
 و رقابتی حوزه کارآفرینان: 2گروه کارآفرینی بود؛ مفاهیم با آشنا و رویدادها و قهرمانی

 ،(رقابتی ورزش حوزه) جوانان و ورزش وزارت کارکنان و مدیران: 3گروه و ورزشی رویدادهای
آشنا  کارآفرینی مفاهیم با که ... و کشور فوتبال باشگاه های اتحادیه ورزشی، هایفدراسیون
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 اطالعات چون. است بوده آماری جامعه از هدفمند صورت به نیز گیرینمونه روش. بودند
 جامعه گروه سه هر نظرات از تصادفی و هدفمند طور به نداشت، وجود افراد کل تعداد از دقیقی
. شد دهستفاا سازمانی و کارآفرینی دانشگاهی، انمتخصص از نفر 32 تعداد به آماری

 روایی» که بودند ساختهمحقق کدگذاری هایبرگه دستورالعمل پژوهش، اطالعات آوریابزارجمع
 که ترتیببدین. شد تأیید کارآفرینی و دانشگاهی خبرگان و متخصصان توسط هاآن «محتوایی

 آنان اصالحی نظرات و شد داده راهبردی کمیته همان یا نظرصاحب 1 به کدگذاری هایبرگه
 31) اسکات پی ضریب یعنی کدگذاران بین توافق ضریب نیز توسط ابزار پایایی. گشت اعمال
 خبرگان با ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه از گروهی اجماع با ادامه در. گردید تعیین( درصد

 حاصل نظری اشباع تا شد انجام نوبت چهار در دلفی روش به کارآفرینان و سازمانی دانشگاهی،
 هریک آیا که است شده مطرح سؤال این دلفی، اول مرحله در دلفی روش به مصاحبه در. گردید

 دو صورت به هاپرسش جواب که باشد؟ کارآفرینانه فرصت تواندمی کارآفرینانه هایفرصت از
 کارآفرینانه فرصت چه شما منظر از» عنوان با باز سؤال یک همچنین بودند.( خیر/ بلی) ایگزینه

 در جدید پیشنهادات کسب و هامورد رد یا تائید آن از هدف که شد طرح «دارد؟ وجود دیگری
 نشده تایید هایفرصت ها،مصاحبه در. است بوده مفاهیم از برخی شدن گرفته نادیده صورت
 مرحله در که شد اضافه دلفی روش به مصاحبه اعضای دیدصالح با فرصت تعدادی و حذف
 و  هافرصت این بندیدسته به مربوط سوم، مرحله. قرار گرفتند مورد تایید( دوم مرحله) بعدی
 بر کارآفرینی هایفرصت هایزیرحوزه از هریک بندیرتبه به مربوط پایانی و چهارم مرحله
 .باشدمی اهمیت حسب

 
 یافته های پژوهش

در مطالعه دلفی، معیار مشخصی برای نمایاندن دستیابی به اجماع و همگرایی وجود ندارد. 
شود که آن درصد پاسخ دهندگان موافق یک موضوع باشند، گفته می 62معموال اگر حداقل 

ها نشان (. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده1314موضوع از اجماع برخوردار است )عطاردی، 
درصد دست یافت. میزان فراوانی  62دهد که در مرحله اول تعداد گزاره به اجماع باالی می

 مشاهده کرد. 1توان در جدول های مرحله اول را میاجماع هر یک از گزاره
دهندگان را درصد پاسخ 62ق گزاره، حداقل تواف 174دهد که تحلیل نتایج مرحله اول نشان می

نظران را به دست بیاورند و تعداد دو اند. تعدادی از گزاره ها نتوانسته اجماع صاحبکسب کرده
گزاره جدید توسط خبرگان در مرحله اول پیشنهاد شده بود که در قالب یک پرسشنامه جدید 

 مورد پرسش قرار گرفتند.
ها صورت نگرفته بود. که هنوز اجماعی روی آن هایی اختصاص یافتمرحله دوم دلفی به ایده

در این مرحله، تمامی اعضای گروه دلفی در مورد هر گزاره و نظر اولیه هر فرد در مورد هر 
 -ها مجددا بر اساس طیف سه گزینه ای موافقگزاره به اطالع فرد رسید و نظر اصالحی آن

های مرحله دوم را جماع هر یک از گزارهمخالف، مورد سوال قرار گرفت. میزان فراوانی ا -ممتنع
بزرگنمایی شده و عالمت  1های این مرحله در جدول مشاهده کرد )فرصت 1توان در جدول می

 * دارد(.
درصد پاسخ  62دهد که در مرحله دوم تعداد دو گزاره، حداقل توافق تحلیل نتایج نشان می

آورده و دستنظران را بهه اجماع صاحبگزار 174دهندگان را کسب کرده و بنابراین در مجموع 
 است. هفت گزاره این اجماع را کسب نکرده
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های کارآفرینی ورزشی حوزه قهرمان: فرصت8جدول   
زیر 
مصاحبه  تحقیق فرصت حوزه

 )فراوانی(
زیر 
مصاحبه  تحقیق فرصت حوزه

 )فراوانی(

داد
روی

وز 
ی ر

ها
ت 

عالی
ف

 

استفاده از فناوری 
روز در برگزاری 

 مسابقات

محمودی یکتا و 
  (1331همکاران )

رو
ع 

نوا
ا

ی
 داد

 برگزاری
های کنفرانس

 ورزشی

زیتونلی و 
همکاران 

(1332) 
3 

طراحی و فروش 
 لوگوی ورزشی

(،  1332فرامرزی )
 و محمدکاظمی

 (1333) همکاران
4 

 برگزاری
 سمینارهای

 و )ملی علمی
 المللی( بین

 ورزشی

حمیدی و 
همکاران 

(1313 )
و ان -بار

 1شین
(2221) 

4 

زنی و شماره
تبلیغات پیراهن 

 ورزشی

(، 1331کوهیان )
 و محمدکاظمی

 ، (1333) همکاران
 2پیتز و استاتالر

(، جلیلیان و 2222)
 (1314خبیری )

3 
برگزاری 

های همایش
 ورزشی

زیتونلی و 
همکاران 

(1332) 
7 

 کانون ایجاد
 کارناوال شادی 3 (1332فرامرزی ) ورزشی مترجمان

 1  و گردشگری

خدمات )کانون( 
 تبلیغات ورزشی

مقدم چگینی
(، پارکز و 1331)

 (1332) 3همکاران
های کنگره 2

 1  ورزشی

)در روز مسابقات( 
 آرم با لوازم فروش

 قبیل از باشگاه
 محصوالت پیراهن،

 باشگاه فرهنگی
 کتب و هافیلم مثل

 ورزشی

کارگاه  برگزاری 1 (1331) بهرامی 
 2  ورزشی

 بلیت فروش
 (اینترنتی و دستی)

 (، 1332پور )طالب
 و ریکاردسون

)  4سون ریکارد
2213) 

3 

برگزاری 
 سمپوزیوم

اندیشی( )هم
 ورزشی

 2 

 واسطه هایآژانس
 بلیط فروش

 و داخلی هایبازی
 خارجی

 برگزاری تاالر 1 (1336) دبوراه
 ورزشی گفتگو

 1 

ورزشی  تبلیغات
 هایاتوبوس روی

  استاتالر و پیتز
برگزاری   (2222)

 7  جشنواره

                                                           

1. Baron, Shane 

2. Pits & Stotlar 

3. Parks, Zanger & qurtermen 

4. Rikardson & Rikardson 
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 درون
شهری)محیطی 

 شهری(

 ورزشی

تبلیغ از طریق 
محبوبیت 
 ورزشکاران

برگزاری گالری  3 (1331) کوهیان
 هنری ورزشی

کروبی 
(1332) 1 

خدمات طرح 
موزاییکی در 

 ا و ...هورزشگاه
 1 

های نمایش
ورزشی )اجرای 
هنرهای رزمی، 
 نمایشی و ...(

زاده تاج
نمین 

(1331) 
2 

 3  تماشاگران لیدری
 سیمولتانه

 یا نمایش)
 (زمانهم مسابقه

 1 

 دیآی صدور
 کارت

رویدادهای ثبت  3 
 3  رکورد

فروشگاه مجازی 
باشگاه های 

 ورزشی
 1 

جشن تولد 
فوتبالی )یا 

 ورزشی(
 1 

بروشورها،کاتالوگ
 2 (1332) کروبی مسابقات پوستر ،

برگزاری 
مسابقات 

فرهنگی ورزشی 
)رویکرد ترکیبی 

مانند قرآن و 
 تکواندو(

 کوهیان
 ؛(1332)

 فرامرزی
(1332) 

2 

 مسابقات،) خبرنامه
 باشگاه ها،

 (دانشگاه
 3 

برگزاری 
مسابقات 

 ورزشی همگانی

فرامرزی 
(1332) 4 

تشریفات مسابقات 
 کودکان از )استفاده

 در ورزشکار
 شروع تشریفات

 مسابقات(

 1 

 هایجشن
 ورزشی مختلف

پیراهن،  جشن)
معارفه بازیکن 
 یا مربی، جشن

 ...( و قهرمانی

 1 

 1  ورزشی امدادگری
برگزاری 
ابررویداد 
 ورزشی

 1اسپیلینگ
(1336) 3 

 هایرشته داوری
 رویپیاده 1  ورزشی

 3  2خیرخواهانه

غذایی  خدمات
)مهمانان، 

تماشاگران، داوران، 
 ورزشکاران و ... (

 هایبازی 2 
 2  خیرخواهانه

 فروش شبکه ایجاد
 مواد و توزیع

 بهداشتی و غذایی
 ورزشی مراکز بین

 تورنمنت 2 
 3  ورزشی

                                                           

1. Spilling 

2. charity walking  
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 خدمات
 صورت آمیزیرنگ
 و پرچم ارائه و

 پوسترهای
 هواداری

 مسابقات 3 
 4  ورزشی دوستانه

 و سکه ارائه
 1  مسابقات تمبرهای

 برگزاری
 هایاستارتاپ

 ورزشی
 3 

برگزاری مسابقات 
 در زمان مناسب

 و یکتا محمودی
 1 (1331همکاران، )

 هاینمایشگاه
کار وکسب

 ورزشی
 3 

 عکس گرفتن
 با یادگاری

 ورزشکاران
 2 

 متفاوت و جدید
 رویداد بودن

 ورزشی
 2 

 محصوالت ارائه
 و نام با ورزشی
امضا و  نشان،

 عکس یادگاری با
 ورزشکاران

 1تراپ وین آرلین
(2224) 3 

 برگزاری
 یا مسابقات

 رویدادهای
 در ورزشی
 هایمناسبت

 عروسی) ویژه
 جشن های ها،

 مذهبی و ملی
 یلدای مثل...و

 ماجراجویان
 ...(و

 1 

 تصویری و صوتی
در  موسیقی یا

 ورزشی رویداد
 2 

ها
اه 

شگ
با

 ی
زش

ور
 ی

 پزشکی خدمات
 ورزشی

محمدکاظ
می و 

همکاران 
(؛ 1333)

پارکز و 
 همکاران

(1331) 

6 

 هایکلینیک
 آموزشی و توجیهی
 مربیگری و داوری

سرپرستی  2 
 2  های ورزشیتیم

 و افتتاحیه مراسم
 دهندهتمرین 4  اختتامیه

 4  ورزشی تیم

ی
جار

د ت
رآم

د
 

 هایفعالیت
 تبلیغاتی

زاده و محرم
 3  ریکاوری مربی 4 (1332همکاران )

 روانشناس 2  ورزش بانک
 2  ورزشی هایتیم

 هایشرکت تاسیس
 نقل و حمل

 هایتیم تخصصی
 ورزشی

)فنی(  آنالیز  (1332کوهیان )
 4  ورزشی ایحرفه

اندازی فروشگاه راه
های عرضه 

(، 1332کوهیان )
مربی بدنسازی  ، (2212) راتن ونسا

 2  تیم ورزشی

                                                           

1. Weintraup, Arlene 
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محصوالت باشگاه 
به هواداران 

 ورزشی

 و محمدکاظمی
 (1333) همکاران

و فعالیت  اندازیراه
هایی در سازمان

برای شناسایی 
اسپانسرهای 

 ورزشی

سرمربی و کمک   (1332فرامرزی )
 1  مربی

ایجاد و فعالیت 
تخصصی در 
موسسات یا 

های آژانس
تخصصی برگزاری 

مسابقات و 
 رویدادهای ورزشی

 تدارکات 2 (1332فرامرزی )
 2  ورزشی

اندازی و فعالیت راه
های در باشگاه 

 ایحرفه
 1 (1332فرامرزی )

 ورزشکار
 و ایحرفه)

 (آماتور

 1هنرکسن
(2223) 6 

مدیر برنامه 
 1 (1331مقدم )چگینی های ورزشیچهره

 بین قرارداد
 بازیکنان

 ورزشی ایحرفه
 به باشگاه ها و

 یک عنوان
 شخصیت
 حقوقی

پارکز و 
همکاران 

(1331) 
2 

 مالی حمایت

(   2221 ،2والمسلی)
 و ریکاردسون)

 سون، ریکارد
 3، آنالکن(2213

 4(، ماروو2214)
(1333) 

4 

 قرارداد انعقاد
 مدیران بین

 و باشگاه ها
 در اسپانسرها

 حمایت جهت
 هاباشگاه از مالی

 1 

 فروش و خرید
 با کاالها و وسایل

 باشگاه های آرم
 ایحرفه

 2 (1333ماروو )

 با قرارداد انعقاد
 برندهای
 و ورزشی
 هایشرکت
در  پوشاک

 از استفاده جهت
 باشگاه ها نماد

 بازیکنان واسامی
 روی بر هاتیم

 و پوشاک
 تجهیزات
 ورزشی

 و هاشرکت

 1 

                                                           

1. Henerekson 

2. Walmsly 

3. Unlucan 

4. Morrow 
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 برندها

 اقالم فروش
 تجاری

(، 1331بهرامی )
محمدکاظمی و 

 (1333همکاران )
 

 حضور مدیریت
باشگاه  هواداران

 و ورزشی های
 از درآمد کسب
 فروش طریق

 بلیط

 1 

 امور حقوقی 1  برند بازاریابی
 2  ورزشی باشگاه

 و محمدکاظمی برند تبلیغات
  (1333) همکاران

 فروش
 محصوالت
 ورزشی

 1 

 یا حسابداری 1  سازی شخصیبرند
 2  داری خزانه

های بدل شخصیت
 1  حرفه ای

 اجرای و طراحی
 جامع های طرح

 در مدیریتی
 های سازمان

 با ورزشی
 از استفاده
 های فناوری

 IT مثل روز

 1 

 1مارتینز و همکاران  فروش تبلیغات
تیم  تغذیه مربی 2 (2223)

 4  ورزشی های

 ورزشی هایبیمه
(، 1332) 2دبوراه 

پارکز و همکاران 
(1331) 

 هواداری کانون 3
 3  ورزشی باشگاه

 هایآژانس
 انتقالونقل

 مربیان و بازیکنان
 1 (1332دبوراه  )

 فروشگاه
 باشگاه ورزشی

 ورزشی
 4 

 با شراکت
 هایشخصیت

 ای حرفه ورزشی
 مشهور و

 هو توسع یطراح 2 
 برندها

محمدکاظ
می و 

همکاران 
(1333) 

 

 2  سفیر ورزشی
 هایکارت

هواداری  تجاری
 باشگاه ها

 3 

 قراردادهای
 2  ورزشی

 حق و هاورودی
باشگاه  عضویت
 ها

 2 

 هایباشگاه اتحادیه
 1  ورزشی

ماساژور ورزشی 
 شرایط )حسب
 از قبل: مسابقات

 حین مسابقات،
 بعد و مسابقات

 2 

                                                           

1. Martinez montaner, pina 

2. Wuest, Deborah 
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 مسابقات( از

  پارکز و همکاران یادبود و امتیاز حق
(1331) 1 

 هایکمپ
ورزشی باشگاه 

)تمرینی، 
آموزشی و 

ای ویژه مسابقه
باشگاه و 

 های دیگر(تیم

 3 

موسسات حقوقی 
و وکالیی صرفا با 

 موضوع ورزش
 3 

ها
ه 

شت
ر

 ی
زش

ور
 ی

 هایورزش
 گروهی )فوتبال،

 بسکتبال،
 سپک والیبال،

 بال، پینت تاکرا،
 بیسبال، هندبال،
 راگبی، فوتسال،
 هاکی کبدی،

 (...و یخ روی

 2 

 سامانه تاسیس
 حقوقی عظیم

 زمینه در درکشور
 در ورزش حقوق
 از حمایت جهت

 ورزشکاران
 المپیکی و ایحرفه

 همگانی ورزش و

 1 

 هایورزش
 قدرتی )پرورش

 اندام،
 ژیمناستیک،

 های ورزش
 ای، زورخانه

 برداری، وزنه
 اندام، پرورش
 (... و بدنسازی

 2 

  2  ورزش در وکالت

 هایورزش
راکتی  و پرتابی
 میز، روی )تنیس

 روی تنیس
 گلف، چمن،

 بدمینتون،
 اسکواش،
 راکتبال،

 پرتاب کریکت،
 پرتاب نیزه،
 پرتاب وزنه،

 پرتاب دیسک،
 (... و چکش

 4 

  1  ورزش در قضاوت

 هایورزش
 رزمی )کاراته،

 جودو، تکواندو،
 بوکسینگ،کیک

 کشتی، بوکس،
 تایموی ووشو،
 (... و

 3 

 و داوری موسسات
  1  ورزش در حکمیت

آبی  هایورزش
 واترپلو، )شنا،

 غواصی، شیرجه،
 (... و قایقرانی

 1 

 4  هایورزش  1  ویژه دادسرای
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روی نشانه ورزش
 با )تیراندازی

 تیراندازی تفنگ،
 کمان، با

 بیلیاردی،
 و دارت اسنوکر،

...) 

  2  ورزش ویژه دادگاه

 هایورزش
 فکری )شطرنج،

 و منچ دومینو،
...) 

 3 

 حل شورای
 ویژه اختالف

 ورزش
 2     

مشاوره یا 
 ثبت موسسات
 هایشرکت

 ورزشی

 3     

 ثبت موسسات
 برند و عالیم

 ورزشی
 2     

 ثبت موسسات
 و اختراعات

 ورزشی هایایده
 2     

های پیش بنگاه
 بینی فوتبال

 و محمدکاظمی
     1 (1333) همکاران

 کاروکسب مشاوره
     3  ورزشی

صندوق  یجادا
 یاعتبارات مال

محمدکاظمی و 
      (1333همکاران )

 هایشرکت
      * ورزشی تعاونی

اصناف اتحادیه یا 
     2  ورزشی

ها و سازمان
های آژانس

 بازاریابی ورزشی

  پارکز و همکاران
(1331) 3     

 شخصیت های
 نقش در ورزشی

 مدل
 1     

     1  سبز بازاریابی
 نمونه با بازاریابی

     1  1رایگان

 پایگاه بازاریابی
     1  2داده

                                                           

1. Free Sample Marketing 

2. Database Marketing  



  یورزش قهرمان کردیدر صنعت ورزش با رو نانهیکارافر یهافرصت ییشناسا 

 

 

136 

     1  1دیجیتال بازاریابی

     1  2مستقیم بازاریابی

     1  3متنوع بازاریابی

 رسانه بازاریابی
     1  4 متقاطع

     1  1 بشارتی بازاریابی

 تبلیغات
     1  طبعانهشوخ

 بدون بازاریابی
 شبه عوض؛

 6رایگان
 1     

     1  داستانی تبلیغات
     1  چریکی بازاریابی

های آزانس
خصوصی ضد 

 دوپینگ
*      

طراحی و تاسیس 
های جدید رشته

ورزشی )کارآفرینی 
 سازمانی(

(؛ 1332کوهیان )
     2 (1332فرامرزی )

شی
رز

 و
بی

دیا
دا

ستع
ا

 

 و آزمایشات
 در ژنتیک مطالعات

 استعدادیابی
 3     

 ورزشی، پزشکی
 و سالمت پایش

 در تندرستی
 استعدادیابی

 2     

آزمون پیکرسنجی، 
-فیزیولوژیکی

حرکتی، زیست 
 روانی حرکتی

عرب عامری و 
( 1332همکاران )

بهپور و همکاران 
(1314) 

1     

     1  استعدادیابی  کمپ
     1  استعدادیابی  کانون

     4  7ایحرفه مربیگری
 افراد مربیگری

     4  1مبتدی

                                                           

1. Digital Marketing 

2. Direct Marketing  

3. Diversity Marketing 

4. Cross-media Marketing 

5. Evangelism Marketing 

6. Freebie Marketing 

7. coaching 

8. teaching 
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 وجود امکانات و
تجهیزات مناسب 

تمرینی در 
 هاباشگاه

یکتا و محمودی
      (1331همکاران )

 افزار نرم
     2  استعدادیابی

مدارس ورزشی 
 )فوتبال(

قاسم زاده امیرکالیی 
     4 (2213و همکاران )

 هایآموزشگاه
     2  ورزشی

استعدادیابی و 
پرورش 

ورزشکاران 
 ایقهرمانی و حرفه

(؛ 1332کوهیان )
     3 (1332فرامرزی )

 هایبازی طراحی
 و حرکتی

 رشدی هایورزش
 کودکان

 1     

 قامت سنجش طرح
 شناسایی جهت)

 های ناهنجاری
 و اسکلتی

 ساختاری،
 مستعدین شناسایی

 ...(و ورزشی

 2     

 همایش
     3  استعدادیابی

های جشنواره
     1  استعدادیابی

 تخصصی هایدوره
 مربی تربیت

 استعدادیابی
 4     

 بانک تشکیل
 مستعدین اطالعات

 ورزشی
 2     

 سواد هایبرنامه
     2  حرکتی و جسمانی

 ورزش فستیوال
     4  پایه )فوتبال(

 استعدادیابی سامانه
 قابلیت با سراسری
 اطالعات تحلیل
/ ورزشی/ آناتومی

 سوابق

 1     

 هایمهارت تمرین
     3  سنجش و بنیادی

 برگزاری
 فنی هایکارگاه

 استعدادیابی
 1     

     2 آنتروپومتری 
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)کاربرد 
پیکرشناسی در 

 -استعدادیابی
غربالگری جهت 

شناسایی 
ها در ناهنجاری

.و حتی -مدارس
عموم مردم جهت 

پایش سالمت 
 اسکلتی(

موسسه یا شرکت 
استعدادیابی 

ورزشی و تحصیلی 
 )توامان با هم(

 1     

 و رفتاری آزمون
 روانشناختی
 استعدادیابی

 ورزشی

 2     

 و هاتوانایی بهبود
 شناختی عملکرد

 قدرت افزایش)
 یادگیری، حافظه،

 حل بازداری
 ریزیبرنامه مساله،
 پیشرفت و

 ... .( و تحصیلی

 1     

 آکادمی تاسیس
 بزرگ باشگاه های

 شهرهای در
مختلف 

 )نمایندگی(

 2     

 توسعه باشگاه های
 بنیادین هایمهارت

 ارزیاب،) کودکان
 ...( و دهنده تمرین

 3     

 علم متخصص
 رشد دوران تمرین

 اختصاصی)
 (استعدادیابی

 2     

 تغذیه متخصص
 دوران ورزشی

 اختصاصی) رشد
 (استعدادیابی

 2     

 
اساس تجانس محتوایی، های کارآفرینی بردر مرحله سوم دلفی، پس از بررسی کل فرصت

شناسایی شده است و از خبرگان خواسته شده براساس هایی از حوزه رقابتی و قهرمانی زیرحوزه
آوری گردید و پس از تحلیل جمع بندی شوند. نظراتها رتبههای کارآفرینانه این حوزهفرصت

ها برایشان ارسال گردید. در مرحله چهارم دلفی، جمع به اجماع نهایی رسید که نتایج در بندیرتبه
 آمده است: 2جدول 
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 های ورزش قهرمانیزیرحوزه بندی: رتبه5جدول 
 فراوانی  فرصت رتبه حوزهزیر

 11 1 های تجاریدرآمد و فعالیت
 26 2 های باشگاه ورزشیفعالیت

 31 3 استعدادایابی ورزشی
 23 4 های روز رویدادفعالیت

 26 1 انواع رویداد
 7 6 های ورزشیرشته

 174 - جمع
 

 بحث و نتیجه گیری
 سیاسی، اقتصادی، هایپدیده اثرگذارترین کردن به ورزش و شده علمی ورزش، به امروزه نگاه

 حد از و دانندمی جهانی پدیده یک را ورزش امروزه. است شده تبدیل جوامع فرهنگی و اجتماعی
زعم  به. (1332سلیمی و همکاران، )است شده همگام شدن جهانی فرایند با و خارج محلی
 شدن جهانی از را سهم بیشترین صنایع دیگر بین در ورزش صنعت  (2217و همکاران ) 1ژانگ
رسد در حوزه رقابتی و برگزاری رویدادها نیز نگاه علمی بنابراین ضروری به نظر می .است برده

های کارآفرینی در حوزه ورزش وجود داشته باشد. بنابراین تحقیق حاضر به شناسایی فرصت
های روز رویداد، انواع رویداد، در شش زیرحوزه فعالیتها قهرمانی پرداخته است. کل فرصت

های های باشگاه های تجاری، استعدادیابی ورزشی و رشتههای تجاری، فعالیتدرآمد و فعالیت
حوزه قهرمانی از الگوی تحقیق بهرامی  بندیاند. پژوهش حاضر در تقسیمبندی شدهورزشی طبقه

 پخش فروش -1 طریق از فوتبال باشگاه های هایلیتفعا ( بهره جسته است. درآمدزایی1331)
 توریسم تجاری، اقالم فروش) درآمدتجاری -3  مسابقه روز درآمد -2 رادیویی و تلویزیونی

گیرد. نتیجه تحقیق انجام می (حمایت مالی عضویت و حق دریافت بازیکن، ترانسفر ورزشی،
( و فرامرزی 1332(، کوهیان )1317پور و همکاران )(، فروغی1331حاضر با نتیجه تحقیق بهرامی )

 از فوتبال باشگاه های های فعالیت ( نشان داد درآمدزایی1331راستاست. بهرامی )( هم1332)
 تجاری، اقالم فروش) مدتجاریو درآ مسابقه روز درآمد رادیویی، و تلویزیونی پخش فروش طریق

گیرد. در انجام می (حمایت مالی عضویت، حق دریافت بازیکن، ترانسفر ورزشی، توریسم
( حوزه قهرمانی به 1332( و فرامرزی )1332(، کوهیان )1317پور و همکاران )تحقیقات فروغی

 بندی ورزش بیان شده است.های تقسیمعنوان یکی از حوزه
رآفرینی ورزشی به کمک تحقیقات پیشین و مصاحبه با افراد خبره فرصت کا 174تعداد 

باشد، مدیران سازمانی و اعضای هیئت کارشان در حوزه ورزش قهرمانی میو)کارآفرینانی که کسب
علمی که هم سابقه کار اجرایی یا پژوهشی در حوزه قهرمانی دارند و هم با مبانی کارافرینی 

 شناخت دارند( شناخته شد. 
 در موفقیت تواند موجبتر گفته شد کارآفرینی از طریق توسعه اقتصادی میطور که پیشهمان
های توان گفت شناخت فرصتشود. با بررسی پیشینه تحقیق می رقابتی و قهرمانی حوزه

                                                           

1. Zhang 
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ها باشد، این در حالی است که در بسیاری از پژوهشکارآفرینی، حلقه مفقوده توسعه اشتغال می
( کارآفرینی یعنی 2222) 1دانند. به زعم شین و ونکاتارامنعنوان قلب کارآفرینی میفرصت را به 

 وضعیت بین شکاف عنوان به را فرصت( 2224) 2ها  و چانگبرداری از فرصتشناسایی و بهره
 انجام کارآفرینان اقدامات توسط شکاف این روی زدنپل که کندمی تلقی بالقوه آینده و جاری

ها از های کارآفرینانه اهمیت زیادی دارد. باید توجه داشت فرصتبنابراین درک فرصتگیرد. می
لحاظ ارزش مورد انتظار به طور قابل توجهی با یکدیگر تفاوت دارند. در تحقیقات مختلفی نشان 

های ارزشمندتری برای داده شده است که به طور ثابت بعضی صنایع نسبت به دیگر صنایع فرصت
(. بنابراین در این مورد آنچه مهم و ضروری 2223، 3کنند )اکهاردهای جدید ایجاد میکاروکسب

بر اساس تحقیق  -های کارآفرینی ورزشیرسد بررسی نوع و ماهیت متفاوت فرصتبه نظر می
باشد تا از این طریق کارآفرینان از صنایع دیگر می -حاضر در حوزه رقابتی و رویدادهای ورزشی

 ران بیشتری راغب به فعالیت در حوزه ورزش شوند. گذاو سرمایه
 بهبود برای باشد. نوآوریهای کارآفرینی، برخورداری از میزان نوآوری میترین ماهیت فرصتمهم

، 4اوکی و همکاران) است مهم آوریفن یا خدمات فرایند، محصول، انتقال و جذابیت افزایش و
 نوآوری آن در که دانندمی رقابتی بازار زش راور این درحالی است که بسیاری صنعت (.2227
های تحقیق حاضر با بررسی فرصت (.2212راتن، ) است اهمیت دارای پایدار موفقیت برای
 خلق بسیاری هایایده زیاد، بسیار گستردگی دلیل به ورزش گیری کرد که در حوزهتوان نتیجهمی
 .است کمتر بسیار برساند نتیجه به را ها ایده این که گذاری سرمایه میزان ولی شود،می

برد، هزینه توان پیهای تحقیق حاضر میهای کارآفرینی که با بررسی فرصتاز ویژگی مهم فرصت
 یک شروع برای کردهزینه که میزان داده نشان مختلف باشد. تحقیقاتکار میوکم شروع کسب

 سلطان مثال، به عنوان.  باشد می دیگر های حوزه از تر پایین بسیار ورزش حوزه در کار و کسب
 بخش در شغل ایجاد برای اولیه که سرمایه دادند نشان خود تحقیق در( 1313) حسینی و همکاران

 برق، و آب کشاورزی، نقل، و حمل شامل اقتصادی های عرصه دیگر مشاغل از بسیاری از ورزش
 پیشین تحقیقات براساس همچنین .است ترپایین ارتباطات و بازرگانی گاز، و نفت ساختمان،

 (.2213 منوری،) باشندنمی زیرساختی تحوالت نیازمند الزاماً رویدادها از بسیاری
 مسابقات شدن اجرا بهتر برای یکی دیگر از ویژگی های مهم غیرقابل جایگزین بودن است. امروزه

 شدن تر پیچیده حال در روز به روز که شود می استفاده هایی فناوری از تمرینات و ورزشی
 تمرینات و مسابقات اجرای روند بر چشمگیری تاثیر روز، به های فناوری این از استفاده. هستند

باشد نه تهدید است. بنابراین فناوری اطالعات در حوزه ورزش بیشتر فرصت می داشته ورزشی
 )غیرقابل جایگزین با فناوری اطالعات(.

باشد. با بررسی برداری میافزوده آن پس از بهره ایجاد ارزش یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینی،
 از منطقه برای همواره بزرگ تا کوچک سطح از رویداد که برگزاری توان پی بردها میفرصت
 و هاجشنواره مزایای کندمی اشاره( 1331) میرزایی که طورهمان. باشدمی برخوردار اهمیت

                                                           

1. Shane and Venkataraman 

2. Chung 

3.  Eckhard 

4. Oke, Burke & Myers 
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 طریق از زندگی کیفیت بهبود بعد از کوچک شهرهای و روستایی مناطق در حتی ویژه رویدادهای
 و بومی تاریخ و فرهنگ ارتقای روستایی، مقاصد توسعه زایی،اشتغال محلی، اقتصاد تقویت
منوری، ) است برخوردار اهمیت از...  و ساکنان برای آموزشی و فرهنگی تفریحی، هایفرصت
به  رویدادها برگزارکنندگان اندداده پیشنهاد( 2212) دیگران و 1ساوینویک علت (. به همین2213
 باید دارند، بازاریابی برای محدودی منابع و اندک بودجه که محلی مقیاس کوچک رویدادهای ویژه

 فرهنگی هایفعالیت به به مربوط اطالعات کنند، ارزیابی را خود بازاریابی هایراهبرد منظم طور به
نمایند )اصفهانی و همکاران،  مطلع زمینه این در را بیشتری مخاطبان و دهند گسترش را جشنواره

 شده اشاره نیز...(  و فوتبال جهانی جام المپیک،) ابررویداد یا بزرگ رویدادهای مورد در. (1311
 این میزبانی درخواست بلکه است، فراوانی منافع دارای میزبانی رویدادها گرفتن تنهانه است

 که شهرهایی دیگر، به عبارت باشد می رویداد برگزاری با مشابه منافع و اثرات دارای نیز رویدادها
 خواهند کسب را میزبان شهر مشابه اما کم، منافع نیز اند نکرده کسب را آن اند وبوده میزبانی نامزد
 (.1314پورمهدی و همکاران، ) کرد
حوزه منجر به کشف و توسعه های کارآفرینی در این برداری از فرصتبهره اینکه نهایت در

 رویدادهای میزبانی و رقابت( 2227) 2پروسه و سولبرگ نظر شود. ازهای جدیدتری میفرصت
 جذب و میزبان منطقه پیشرفت جدید، تجهیزات ایجاد ها،زیرساخت توسعه موجب مهم ورزشی

 گردشگر، جذب ورزشی، اماکن توسعه باعث رویداد ریزیبرنامه یعنی شود؛می بیشتر گردشگران
 .(2224شود )کیم و چالیپ، می ورزشی هایحوزه دیگر و مالی حمایت و رسانه

های کارآفرینانه در روز برگزاری های روز رویداد به مجموعه فعالیتبراساس نتایج تحقیق، فعالیت
انواع های فرعی اقدام نمود. توان به فعالیترویداد اشاره دارد؛ یعنی در کنار رویداد اصلی می

اند نشان داده( 2227) پروس و رویدادها اشاره به تنوع در نوع برگزاری رویدادها دارد. سولبرگ
...  و ورزشی رویدادهای و حوادث سلطنتی، رویدادهای جهانی، هاینمایشگاه ها،جشنواره

اثرات ( به بررسی 2222) 3یانژکو، مولز وریچی. باشد داشته شهری توسعه در زیادی نقش توانندمی
ها پرداختند و نشان دادند که رویدادها با ایجاد تنوع در محصوالت اقتصادی رویدادها و جشنواره

های شغلی گردشگری به برطرف نمودن مشکل فصلی بودن، توزیع عادالنه پول، افزایش فرصت
تمام وقت، افزایش طول اقامت گردشگران و افزایش در پرداختی گردشگران در آن منطقه کمک 

گردند. کنند و موجب افزایش آگاهی در زمینه مقصد، عرق ملی و همبستگی جامعه محلی مییم
( نیز هدف از برگزاری رویدادهای ویژه در قالب گردشگری رویداد را شامل گسترش 2222) 4گان

، گردشگری در منطقه در طول سال، افزایش تقاضای گردشگری در منطقه، جذب 5فصل رونق
 بارسلونا، شمارد. شهررجی و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای یک مقصد برمیبازدیدکنندگان خا

 فرهنگ ارتقای و توسعه و مختلف مزایای کسب برای رویدادها برگزاری فرصت از آگاهانه طور به
 مفید برداریبهره و رویدادها توسعه به توجه با برنامه چند تاکنون. است کرده استفاده خود جامعه

                                                           

1. Savinovic 

2.  Solberg and Preuss 

3. Janeczko, Mules & Ritchie 

4. Gunn 

5. High season 
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 و نورانی) است شده تدوین بارسلونا شهر در شهری بازآفرینی و اقتصادی توسعه زمینه در هاآن از
 (.41: 1336 ستاری،

کارهای اختصاصی در حوزه رویدادهای ورزشی وهای تجاری، به مجموعه کسبدرآمد و فعالیت
میزبانی  برداری از مزایایاشاره دارد. برخی از شهرهای بزرگ جهان با برنامه منظم جهت بهره

کنند های جهانی با یکدیگر رقابت میالمللی و جامهای بینرویدادهایی مثل المپیک، نمایشگاه
 (.46: 1336)نورانی و ستاری، 

ای های باشگاه ورزشی اشاره به اقداماتی دارد که هر باشگاهی از سطح محلی تا حرفهفعالیت
 ( هفت2222) 1زمانی داشته باشد. گیلبرتسونتواند در کنار هدف اصلی به عنوان کارآفرینی سامی

که از جمله آن خالقیت و  می داند  مهم و ضروری ورزشی سازمان یا تیم یک موفقیت در عامل را
 باشد. منابع مالی می

های ریزی آمایش سرزمین و تعیین قابلیتدیگر، در برنامه استعدادیابی ورزشی به عنوان زیرحوزه
(. شناسایی و انتخاب ورزشکاران بر مبنای انتخاب 1331ت دارد )محرابی، استفاده از اراضی اهمی

 (. مقوله2221، 2های علمی متداول داده است )بروونطبیعی اخیرا جای خود را به روش
های مثبت استعدادیابی به عنوان روشی علمی، فاقد زیان، قانونمند و موثر، به همراه دارا بودن جنبه

سمت ورزش قهرمانی مورد قبول بیشتر متخصصان واقع شده است وانان بهدیگر برای هدایت نوج
 روانی، فیزیولوژیکی، جسمانی، مختلف عوامل (.1313زاده، )شیخ، شهبازی، امینی و غالمعلی

بر حضور افراد با  که این دارند سهم ورزشی مختلف هایرشته استعدادیابی برای حرکتی و مهارتی
 فرآیند استعدادیابی تاکید دارد. تخصص و مطالعات متعدد در

های های گروهی، ورزشها در حوزه رقابتی اشاره دارد: ورزشهای ورزشی به انواع رشتهرشته
روی و های نشانههای آبی، ورزشهای رزمی، ورزشهای پرتابی و راکتی، ورزشقدرتی، ورزش

 های فکری.ورزش
 

 پیشنهادها
 آن اقتصادی هایفعالیت و هابخش در گذاریسرمایه دنیازمن کشوری هر در اقتصادی توسعه 

 گسترش انتظار تواننمی روبنایی و زیربنایی هایطرح در گذاریسرمایه بدون و است کشور
به متولیان امور ورزش و  مهم، این تحقق برای. داشت را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال،

 .نمایند توجه کارآفرینی هایفرصت هایبه زیرساخت گرددمی کارآفرینی پیشنهاد
 شود تا با اتکا به تخصص و گذاری در ورزش پیشنهاد میبه کارآفرینان عالقمند به سرمایه

های کارافرینی اقدام توانایی خود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجرای هریک از فرصت
 نمایند.

 ن رشته تربیت بدنی و التحصیالای در ورزش )فارغشود نیروی انسانی حرفهپیشنهاد می
کارآفرینی خود سنجی مالی، بازار، فناوری و ... فرصتورزشکاران، مربیان و ...( پس از امکان

 آموزی آن باشند. را انتخاب نمایند و به دنبال مهارت

                                                           

1. Gillbertson 

2. Brown, J. 
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 رویدادها از های کارآفرینی ورزشی شناسایی شده در تحقیق حاضر، برخیبراساس فرصت 
 افزایش و بیشتر اقامت ترغیب برای متعددی جانبی هایفعالیت بزرگتر، رویداد یک پیرامون
 رویداد یک یعنی دارند؛ گردشگری به همراه هایجاذبه دیگر و هارستوران در درآمد

 هایفعالیت تواندمی که دارد دیگری متعدد جانبی هایبرنامه اصلی، رقابت از جدا ورزشی،
 .شود شامل را انهرس آموزشی و ورزشی، اماکن گردشگری،

 گردد:برای تحقیقات آینده نیز موارد زیر پیشنهاد می
 های کارآفرینی شناسایی شده براساس تئوری شومپیتری یا کرزنری، ماهیت هریک از فرصت

 های فرصت و یا ماهیت فرصت بر مبتنی و نیاز بر مبتنی هایفرصت بندیطبقه اساس بر
 این -گردد بندی سازمانی شناسایی و طبقه و اجتماعی فردی، کارآفرینی اساس بر کارآفرینی

 باشد.می تاثیرگذار کارآفرینی هایفرصت به کارگیری در بندیطبقه
 هایفرصت اندازیراه موانع بندی اولویت و گردد تحقیقی جهت شناساییپیشنهاد می 

 شود. انجام بدنی تربیت رشته دانشجویان فراروی کارآفرینی
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