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 مقدمه
 و یاساسر  اریبس ینقش فرصت ییشناسا ،ینیکارآفر ریشه نظرانصاحب و شمندانیاند دگاهید از

( 1889) 1ینر یتید و شفر (.1138،یاسیال یمحمد) دارد نانهیکارآفر یهاتیفعال در ریناپذاجتناب

 صیتشرخ  نوآورانه صورت به را ییهانهیگز افراد آن اساس بر که ندندایم یطیشرا را هافرصت

 و امرور  یسرازمانده  روش نرد، یافر خردمت،  محصرول،  یمعرفر  امکران  بیر ترت نیبرد  و دهندیم

 برا  .اسرت  آن یهرا نهیهز از شتریب آن از حاصل مناف  که شودیم فراهم هاآن یبرا دیجد یبازار

 شرود  یم محسوب ما امروز یاقتصاد مشکالت حل یبرا یراه ینیکارآفر موضوع، نیا به توجه

  .است یرانیا یوکارهاکسب اقتصاد یجد ازین ها نهیزم ۀهم در ینیارآفرک جیترو و

 یاقتصاد راتییتغ به دنیرس یبرا مساعد یها نهیزم از یکی را ورزش نظرانصاحب ،امروزه 

 نیالتر  لغرت  از ورزش ةواژ فیر تعر طبرق (. Ball, 2005) دانند یم باثبات و مطلوب یاجتماع و

LUDUS  دارد یبراز  در شره یر و است شده اقتباس (Hinch & Higham, 2011)ورزش امرا  ؛ 

 صنعت کی عنوان  به همواره بلکه ،ستین مطرح صرف یسرگرم و یباز کی عنوان به گاهچیه

  ه،یر تغذ ،یشناسر روان ،یپزشرک  یمهندسر  ،IT همچرون  ییهرا  نره یزم برا  بیترک در و بوده مطرح

 مرورد  ۀجامع در را یتوجه انیشا یورزش ینیکارآفر یها شیگرا رهیغ و یابیبازار ،یگردشگر

 موجود یها فرصت دیبا یورزش نیکارآفر که دارد وجود اعتقاد نیا. است آورده وجود  به نظر

 نرد ک اسرتفاده  نانره یکارآفر یهرا  تیفعال خلق یبرا هاآن از ها فرصت کشف با و کند ییشناسا را

(Kermally, 1986). و تیریمرد  همچرون  ییهرا  نره یزم در ورزش کره  دهرد  یمر  نشان ها یبررس 

  ،یورزش زاتیتجه و لیوسا ساخت  ،یورزش غاتیتبل و خدمات ن،ینو یها یفناور ،یزیر برنامه

 هسررتند ورزش در ینیکررارآفر یبرررا مسرراعد یهررانررهیزم جررز  یقهرمرران و یهمگرران ورزش

 درخصرروص گرفتررهصررورت یهررا یبررسرر نیررا بررر افررزون(. 1101 ،همکرراران و پررور یفروغرر)

 صرورت  در که دهد یم نشان ورزش در کیالکترون وکارکسب یهافرصت جادیا یسنج کانام

 .  است موجود ورزش یبرا امکان نیا الزم التیتسه اختصاص

 ورزش در ینیکرارآفر  یبررا  یا برالقوه  لیر تما کره  است موجود ورزش در یاریبس یانسان یروین

 سرال  انیدانشرجو  در ینیکرارآفر  یبررا  ییبراال  شیگررا  کره  است شده مشخص ،راستا نیا در. دارند

                                                           
1. Shepherd & DeTienne 
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 ینیکرارآفر  ،حرال  هر به (.1109 ،یاریخدا و یتجار) دارد وجود تیجنس دو هر در یبدن تیترب آخر

 نیر ا از یبرخر  در .اسرت  رینراگز  مشرخص  یفیتعر از یبرخوردار از ردیگ صورت که یانهیزم هر در

 ،یزالر  و جیکردنرا ) اسرت  کرز متمر فرصرت  یریر گیپ و کشرف  برر  که دارد وجود یانیجر ،ها فیتعر

 صیتشرخ  ،(Dellabarca, 2002 Venkatarman, 2002 جمله از) محققان از یاریبس نظر از (.1101

 از یاریبسر  کره  دهرد  یمر  نشران  ها مطالعه و است ینیکارآفر یاصل فیتعر ها فرصت از یبردار بهره و

 در گرام  نیترر  مهرم  عنروان   بره  فرصرت  صیتشخ بر یا مالحظه قابل طور  به ینیکارآفر دیجد فیتعار

 بسرتر  در کره  ،ورزش برر  یمبتنر  یوکارهرا کسب ۀنیزم در نیبنابرا ؛اند کرده تمرکز ینیکارآفر ندیافر

 را ورزش تیر اهم. باشرد  کنندهنییتع تواندیم ها فرصت ییشناسا دهند،یم یرو زین اطالعات یفناور

 مشراهده  یاقتصراد  و یاسر یس یهرا برنامره  برا  سره یمقا در هارسانه در آن سهم ۀسیمقا قیطر از توانیم

 نیر ا. دنر دار یاقتصراد  و یفرهنگر  ،یملر  ۀتوسرع  در یاساسر  ینقش یورزش یهاتیفعال و ورزش. کرد

 نیهمچنر  ورزش .(Keim, 2006) اسرت  برودن  تماشراگر  از شیبر  یزیچ افراد از یاریبس یبرا دهیپد

 حاضرر  قیر تحق نیبنرابرا  ؛(1138 همکراران،  و یدالهی) رودیم شمار به اشتغال و دیتول در یمهم ۀنیزم

 و اطالعرات  یفنراور  کررد یرو برا  یورزش یهاتیفعال ۀنیزم در وکارکسب یهافرصت تا است آن بر

 .کند ییشناسا را ارتباطات

 

 پژوهش نةیشیپ
 وکارهرا کسرب  و هاحرفه صاحبان نیب ارتباط یمجار نیترمهم از یکی نترنتیا حاضر، عصر در

 وکرار کسرب  جیر را یهرا وهیشر  دهیر پد نیر ا. رود یمر  شرمار  بره  نهادهرا  و افراد از گرید یاریبس و

 و اطالعرات  یفنراور  از اسرتفاده  برا  کره  ییوکارهرا کسرب  تعرداد . اسرت  داده رییر تغ را ها سازمان

 شرتر یب و شرتر یب روز هرر  پردارنرد یمر  ارتبراط  یبرقررار  بره  گریکدی با جهان سراسرت در ارتباطات

 ,Kha) اسرت  شیافرزا  حرال  در نترنرت یا طیمحر  در وکارکسب یهاتیفعال آن تب  به و شود یم

 و مطالرب  افرت یدر و ارسرال  دوفروش،یر خر یهرا تیفعال یبرا نترنتیا از وکارهاکسب (.2000

 ؛ننرد کیمر  اسرتفاده  یابیبازار و غاتیتبل مانند هاتیفعال از گرید یاریبس و قراردادها عقد ها،داده

 وکرار کسب. دشوینم محدود غاتیتبل و یابیبازار به وب طیمح در وکارکسب تیفعال ۀدامن اما

 شرامل  وکرار کسب نوع نیا. دارد نترنتیا طیمح در یابیبازار از ترگسترده یمفهوم یکیالکترون
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 در خردمات  و کاالهرا  دوفروشیر خر ،یمرال  یهرا لیر تحل ها،داده ۀمبادل و یگردآور ارتباطات،

 از. اسرت  گرر ید یهرا تیفعال یاریبس و انیمشتر تیریمد ک،یالکترون یکداربان نترنت،یا طیمح

 ژهیر و تیر اهم کیر الکترون ۀنیزم در فعال یوکارهاکسب ،یفناور بر یمبتن یوکارهاکسب انیم

 برر  را نینرو  یوکارهرا کسب یهاتیفعال و کیالکترون تجارت یرهبر وکارهاکسب نیا. دارند

 منراب   یزیر ربرنامره  ماننرد  ییهرا تیر فعال یبررا  کیالکترون کاروکسب از هاسازمان. دارند عهده

 از گررذر یبرررا یکر یالکترون ترردارکات و دیررخر و انیمشرتر  بررا روابررط تیریمرد  ، 1کرراروکسرب 

 ان،یر م نیر در ا (.Viehland, 2000) دننر کیمر  اسرتفاده  دیر جد وکرار کسب به یسنت وکار کسب

 اسرت  کررده  دایر پ کیر الکترون وکرار کسرب  حروزة  رد را خود ریمس که است یتیفعال زین ورزش

 جراد یا و خرود  یهرا تیر فعال یراسرتا  در یورزشر  یوکارهاکسب (.1109 ،یاریخدا و یتجار)

 ندهست دیجد یهافرصت ییشناسا از ناچار یسازمان نفعانیذ یبرا سود و جامعه یبرا ارزش

(Kermally,1986)در دیشررا یمنطقرر دسررو انتظررار و هررانهرراده بررر یمبتنرر تیررفعال چراکرره ؛ 

 توانرد ینمر  گرر ید بلندمردت  در امرا  ،باشرد  یسرازمان  نفعران یذ انتظارات یپاسخگو مدت کوتاه

 یهرا  ییتوانرا  نیترر  مهرم  از ،فرصرت  صیتشخ. ندک نیمأت بازار در را وکارکسب یبقا و تیفعال

 یاصل ضوعمو و (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003) شود یم مجسوب موفق نانیکارآفر

 یهرا فرصرت  ییشناسا(. Shepherd & Detienne, 2005) است ینیکارآفر یهاپژوهش اغلب

 نیبنرابرا  و (Venkatarman, 1997) است یاجتماع و یفرد یها ثروت جادیا عامل نانهیکارآفر

 طیمحر  وارد اطالعرات  یفنراور  از اسرتفاده  برا  کره  زیر ن یورزشر  یوکارهرا کسرب  رودیم انتظار

 نیر ا از یرقابت تیمز کسب و نوآورانه یهافرصت ییشناسا با ندشویم یکیالکترون وکار کسب

 .شروند  جامعره  یبررا  ارزش و سرود  جراد یا سبب و کنند نیتضم را خود یسازمان یبقا هافرصت

 و یاجتمراع  بافرت  در تروان یم را یورزش یهاتیفعال ۀنیزم در نانهیکارآفر یهافرصت ییشناسا

 جامعره  فرهنر   .کررد  وجرو جسرت  دهنرد یمر  یرو آن در یورزشر  یهاتیفعال که یایفرهنگ

 و نانهیکارآفر یهاتیفعال به شیگرا زانیم ورزش، به افراد شیگرا بر عالوه که است یموضوع

 نظرر  از .دهرد یمر  قررار  ریترأث  تحت را ارتباطات و اطالعات یفناور بافت در وکارکسب تیفعال

                                                           
1  . ERP 
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 کره  داردمری  بیران  او. ندهست ورزش با پیوستگی و ارتباط در گیفرهن هایارزش ، (1881) 1کیم

 راو اشرتغال   وکرار کسرب  یهرا فرصرت  شود،یم آموزش و تناسب سالمت، بهبود سبب ورزش

 و کنرد یمر  تیرا تقو خشونت از یدورصلح و  ،شودیمعادالنه  رقابت موجب ،آوردیمفراهم 

 انتظرار  ایجامعره  چنرین  در بنرابراین  ؛(Keim, 2006) آوردیبره وجرود مر    را احترام و یمیت کار

 هرای فرصرت  وجودآمردن بره  سبب مجازی فضای از ناشی افراد ترگسترده ارتباطات که رود می

 بسریاری  أمنشر  فرهنگری،  و اجتماعی تعامالت ،1(1881) 1ولوئت نظر از چنانکه. شود وکارکسب

 در وکارکسب هایزمینه به تریمشخص طور به پژوهشگر این. است وکارکسب هایفرصت از

 کره  داردمری  بیران  و است پرداخته الکترونیکی وکارکسب زمینۀ در موجود ورزشی هایفعالیت

 قیر از طر ورزش در یاجتمراع  یهرا تیر فعال :از عبارتنرد  ورزش بافرت  در وکارکسب هایزمینه

محرل   و هرا ومیاسرتاد  رد غرات یتبل ،یقانون یهاتیفعال ،یفرهنگ یهاتیفعال ،یاجتماع یهاشبکه

کره   یابیر بازار و فروش شبردیپ و یمال تیحما ،یعموم روابطدر  ها یاچندرسانه ،هاییگردهما

 مطالعرات  (.Vloet, 2003) ردیپرذ یاطالعرات صرورت مر    یمروارد در بسرتر فنراور    نیر ا یهمگ

 بره  ارتباطرات  و اطالعرات  فناوری بستر در ورزشی ۀکارآفرینان هایفرصت زمینۀ در گرفته انجام

 یقراردادهرا  عقرد  کره  اسرت  کررده  گیرری نتیجره ( 1888) کان .شودنمی محدود مذکور مطالعۀ

 هسرتند  ییهاتیفعالجمله  از زین رانیمد و کنانیباز نیب قرارداد لیتسهو  یورزش مسابقات پخش

ضرمن   .(Kahn, 2000) ندهسرت  یریر گیدر ورزش قابرل پ  وکرار کسرب  یهاتیفعال عنوان به که

 جرز   زیر ن آن بره  مربروط  یوکارهرا کسرب  و ومیاسرتاد  و یورزشر  التیتسره  آوردنفراهم نکهیا

 در. (Siegfried & Zimbalist, 2000) انرد شرده ورزش ذکرر   ۀنیدر زم وکارکسب یهاتیفعال

 وکرار  کسرب  یهرا فرصت ۀنیزم در نانهیکارآفر یهافرصت ییبه شناسا ختهیآم کردیرو هب ،ادامه

 .میپردازیم ارتباطات و اطالعات یفناور بستر در یرزشو

 

 پژوهش یشناسروش
 .ردیر گیمر  قررار  ختره یآم یهرا هشوپرژ  گرروه  در و اسرت  یکاربرد هدف نظر از حاضر قیتحق

                                                           
1. Keim 

2. Vloet 
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 مرحلره  دو در قیر تحق نیر ا یآمرار  ۀجامعر . اسرت  شیمرا یپ زیر ن قیر تحق یهاداده لیتحل کردیرو

 ۀمرحلر  در .یکمر  ۀمرحلر  در قیتحق ۀجامع. 1 یفیک ۀحلمر در قیتحق ۀجامع. 1 :دشویم فیتعر

. اسرت  افتهی انجام ورزش صنعت و ینیفرآکار ةحوز در یدانشگاه ةخبر افراد با مصاحبه ،یفیک

 در نانره یکارآفر یهرا فرصرت  ییشناسا هدف مطالعه نیا در نکهیا به توجه با زین یکم ۀمرحل در

 یوکارهرا کسرب  صراحبان  اسرت،  بوده رزشو ۀعرص در اطالعات یفناور بر یمبتن یهافرصت

 در فعرال  خبرگران  ژهیر وبره  ،یورزش وکارکسب ۀعرص در حضور سال پنج از شیب ۀسابق با فعال

 ،ارتباطرات  و اطالعرات  یفنراور  از اسرتفاده  برا  ورزش با مرتبط خدمات /محصوالت ۀارائ ۀنیزم

 یفر یک ۀمرحل دو در مختلف ۀجامع دو به توجه با .اندداده لیتشک را حاضر قیتحق یآمار ۀجامع

 قیر طر از ،یفر یک بخرش  در. اسرت  متفراوت  مرحلرۀ  دو در تب  هب زین نمونه حجم ق،یتحق یکم و

 صرورت  مصراحبه  (اشرباع  حرد ) تیکفا حد به ها داده دنیرس زمان تا هدفمند یریگنمونه روش

 نیر ا در نیبنرابرا  ؛اسرت  افتره ی ادامره  نهم نفر تا ها مصاحبه و بوده اشباع ۀنقط هفتم نفر که گرفت

 فرمرول  از اسرتفاده  برا  زیر ن یکمر  ۀمرحلر  در. شدند یبررس قیعم ۀمصاحب قیطر از نفر نه مرحله،

 زانیر م نرمال،  یتوز فرض و درصد 39 نانیاطم سطح به توجه با ،نامحدود ۀجامع از یریگنمونه

t ،31/1 شرد  بررآورد  10/8 تص (یاپرسشنامه 18 لوتیپا) هیاول ۀمطالع اساس بر صفت نسبت و 

 حجرم  بیر ترت نیبرد  و شد گرفته نظر در 1/8( d) مجاز اشتباه زانیم(. 1107 همکاران، و سرمد)

 :شد ریز قرار به یکم بخش در پژوهش نیا یبرا ازین مورد نمونۀ

( ) ( / ) / ( / )
/

/

Z p q
n

d


   

2 2

2 2

1 96 0 68 0 32
83 59 84
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 یکارهرا  و کسرب  صراحبان  و خبرگان نیب از نفر 04 بر مشتمل نمونۀ بخش نیا در ،نیبنابرا

 نمونره  یاعضا یشناخت تیجمع یها یژگیو. دیگرد انتخاب یورزش کار و کسب ۀنیزم در فعال

 :است شده ارائه ریز جدول در یکم بخش در
 
 
 
 
 
 



  ...در( نانهیکارآفر) وکار کسب یها فرصت ییشناسا 

 

181 

 هایآزمودن یشناختتیجمع یهایژگیو. 1 جدول
 ویژگی
 جمعیت

 ختیشنا

 فراوانی هاگروه
 درصد
 فراوانی

 درصد
 معتبر

 درصد
 تجمعی

 سن

 00/2 00/2 00/2 00/2 سال وپنج بیست از کمتر
 00/21 00/11 00/11 00/11 سال سی تا وپنج بیست
 00/00 10/22 10/22 00/11 سال وپنج سی تا سی
 00/77 00/00 00/00 00/22 سال چهل تا نجپ و سی
 10/12 00/10 00/10 00/10 سال پنج و چهل تا چهل

 00/100 10/7 10/7 00/1 سال پنج و چهل باالی

 تحصیالت

 10/7 10/7 10/7 00/1 دیپلم
 70/10 10/0 10/0 00/0 دیپلم فوق

 10/10 00/02 00/02 00/00 لیسانس
 10/21 20/20 20/20 00/20 لیسانس فوق

 00/100 10/10 10/10 00/11 دکتری

 کار سابقة

 20/10 20/10 00/1 00/2 سال پنج از تر کم
 20/01 00/22 00/20 00/21 سال ده تا پنج بین
 20/20 10/00 00/01 00/00 سال پانزده تا ده بین

 10/10 20/10 00/1 00/2 سال بیست تا پانزده بین
 00/17 70/2 00/2 00/2 سال وپنج بیست تا بیست بین

 10/12 00/1 20/1 00/1 سال سی تا وپنج بیست بین
 00/100 00/1 20/1 00/1 سال سی از تر بیش

 00/100 10/22 00/70 مجموع
 

 10/11 00/10 نشده داده پاسخ
  

 سابقة
 اندازی راه

 وکارکسب

 70/11 70/11 00/01 00/21 کار و کسب یک اندازی راه سابقه
 00/12 10/20 10/11 00/10 کار و کسب دو اندازی راه سابقه

 00/100 70/7 10/0 00/0 بیشتر و کار و کسب سه اندازی راه سابقه
 00/100 00/01 00/01 مجموع

 
 10/00 00/00 نشده داده پاسخ

  
 00/000 00/48 مجموع
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 هدفمنرد  یریر گنمونره  روش از یدانشرگاه  و صرنعت  خبرگران  برا  مصاحبه یبرا ،یفیک بخش در

 ۀارائر  یبررا  هکر  انرد  شرده  انتخاب نمونه یبرا یافراد ،یقضاوت یریگنمونه روش در. میا کرده استفاده

 شراخص  (.1107 آذر، و یالروان  فررد،  ییدانا) باشند داشته قرار تیموقع نیبهتر در ازین مورد اطالعات

 یورزشر  وکرار  کسرب  و تیریمرد  یهرا نره یزم در فعال یدانشگاه استادان حاضر قیتحق در نظر مورد

 برا  یآمرار  ۀجامعر  یاعضرا  نیبر  از حاضرر  ۀمطالعر  ةنفرر  04 ۀنمونر  ق،یتحق یکم بخش در .است بوده

 یهرا پرسرش  مورد در هم یریگاندازه ابزار ییروا سنجش .است شده انتخاب ساده یتصادف کردیرو

 دانشرگاه  اسرتادان  از نفرر  هفرت  نظرر  اسراس  برر  پرسشنامه یهاپرسش بیترک مورد در هم و مصاحبه

 در واردشرده  سرااالت  مرورد  در رگران خب نظرر  هیر اول ۀنمونر  از پس و( محتوا ییروا) است افتهی انجام

 یهرا  گروه) قیتحق ۀگانسه یهاسازه ییایپا یابیارز .دیرس شانیا یینها دییتأ به و شد اعمال پرسشنامه

 1 جردول . اسرت  افتره ی انجرام  هرا آن کرونبرا   یآلفرا  بیضر از استفاده با(  مطالعه مورد یهافرصت

 .دهدیم نشان را قیتحق ۀگانسه یهاسازه یبرا کرونبا  یآلفا بیضر

 
 قیتحق یهاسازه کرونباخ یآلفا بیضر. 2 جدول

 هاسازه کرونباخ یآلفا بیضر

 فروش گروه 100/0

 خدمات گروه 171/0

 یابیبازار گروه 171/0

 ,.Moss et al) 1/8 از باالتر هاسازه یتمام یبرا کرونبا  یآلفا بیضر که دشویم مشاهده

 از مصراحبه  خرام  یهرا داده لیتحل .شودیم دییأت هاسازه ییایپا بیرتت نیبد و است بوده (1998

 یهرا فرصرت  از کیر هر یفراوان شمارش اساس بر آن از پس و یمحور و باز یکدگذار قیطر

 قررار  یگرذار ارزش مرورد  هرا آن تکرار اساس بر و افتهی انجام شوندگانمصاحبه توسط شدهانیب

 و مرذکور  فرصرت  تیر اهم زانیر م اسراس  بر پرسشنامه، زا حاصل یهاداده یکدگذار. اندگرفته

 رنرد یگیم قرار یبردار بهره مورد عمالً بازار در که یهافرصت از تیرضا با آن همزمان لیتحل

 بره  کیر اولو ةشرد ارائره  مردل  قیر طر از دو نیر ا همزمان یازدهیامت. افتی انجام هستند موجود و

 فرصت ارزش= |رضایت – تاهمی|+  اهمیت      :است افتهی انجام ریز شکل

 یبنرد تیر اولو یبررا  .اسرت  شرده  انجرام  SPSS افرزار نرم از استفاده با یکم یهاداده لیتحل
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 اسرتفاده  دمنیر فر انسیر وار لیر تحل آزمون از هاآن ةشدکسب ازیامت نیانگیم اساس بر هافرصت

 .افتی انجام یلعام لیتحل کیتکن از استفاده با هافرصت دیجد یبندگروه و عناصر نییتع و شد

 

 قیتحق یهاافتهی
 قیر تحق یهرا داده یمحرور  و باز یکدگذار جینتا خالصۀ همراه به اتیادب مرور از حاصل جینتا

 . شد منجر( 1 جدول) فرصت 01 ییشناسا به
 

 هامصاحبه یفیک یهاداده یکدگذار و قیتحق اتیادب از شدهییشناسا یهافرصت بیترک .0 جدول
 فیرد فرصت

 1 یورزش افزارنرم فروش

 2 یورزش یاانهیرا یهایباز فروش

 0 یورزش یکاالها فروش

 0 مسابقات تیبل فروش

 0 یآموزش یهاپیکل فروش

 1 یبندشرط یهاتیبل فروش

 7 یورزش یهاکتاب و جزوات فروش

 2 یورزش یلوگوها فروش و یطراح

 1 یورزش پوشاک فروش

 10 یورزش یامشاوره یهابسته فروش

 11 یورزش یرفاه التیتسه فروش

 12 اطالعات یفناور و ورزش ةحوز در وکارکسب یهافرصت ةکتابچ فروش

 10 نترنتیا قیطر از مربوط انیمشتر به آن فروش و یورزش یآموزش یهابرنامه ةیته

 10 یداخل ةمربوط منابع به آن فروش و کشور از خارج منابع از یورزش یآموزش یهابرنامه دیخر

 10 (انیمشتر لیمیا آدرس) یورزش محصوالت فروشندگان به یورزش انیمشتر از یاطالعات بانک فروش

 11 یتالیجید یوکارهاکسب قیطر از یورزش محصوالت فروش

 17 نترنتیا قیطر از یورزش یگردشگر به مربوط اطالعات فروش

 12 نیآنال پخش یبرا یرنتنتیا یها تیسا به آن فروش و کیالمپ مسابقات پخش حق دیخر

 11 کیالمپ مسابقات اطالعات به مربوط یافزارهانرم فروش

 20 مسابقات قیطر از وکارهاکسب برند غیتبل

 21 ایدن سرتاسر در هواداران به ایدن مطرح یهامیت یخبر یهاگزارش فروش

 22 اطالعات یفناور و ورزش حوزة در ایدن روز یهایتکنولوژ به مربوط اطالعات فروش

 20 یاشبکه یابیبازار

 20 یورزش یبازرگان یهایآگه جذب

 20 یورزش محصوالت فروش در فیتخف ةارائ
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 هامصاحبه یفیک یهاداده یکدگذار و قیتحق اتیادب از شدهییشناسا یهافرصت بیترک .0 جدول
 فیرد فرصت

 21 لباس یرو غیتبل

 27 بوردها یرو غاتیتبل

 22 یورزش محصوالت بازار یهایبندبخش

 21 یورزش یهانیکمپ جادیا

 00 هوادار جذب

 01 یورزش محصوالت بهتر یابیبازار یبرا امکیپ یهاسیسرو از استفاده

 02 یورزش مسابقات جینتا ینیب شیپ ةدربار یکشقرعه

 00 یورزش یغاتیتبل یهاکانون جادیا

 00 اطالعات یفناور قیطر از ورزش حوزة در یاشبکه یابیبازار تیتقو

 00  یورزش محصوالت انیمشتر پرداخت ندیافر لیتسه

 01 یورزش محصوالت یابیبازار ةنیزم در جامع تیساوب جادیا

 07 یورزش یکیالکترون یها وکارکسب در یابیبازار یهایاستراتژ آموزش

 02 یورزش یوکارهاکسب یسازیجهان جهت یغاتیتبل یهاکانال جادیا

 01 یداخل ورزش یوکارهاکسب یابیبازار یبرا کیالمپ یفضا از استفاده

 00 رانهوادا نزد برند حفظ جهت در تیفعال

 01 یورزش محصوالت یبرا یغاتیتبل یورزش یهاپیکل ساخت

 02 یورزش یهامیت یبرا اسپانسرها ییشناسا جهت در یارتباط یهاکانال جادیا

 00 یاعتبار خدمات

 00 یورزش یرفاه التیتسه

 00 یمال اعتبارات صندوق جادیا

 01 نیآنال چت

 07 یورزش مسابقات یهامشاهده

 02 برندها وسعةت و یطراح

 01 یرساناطالع

 00 مسابقات زیآنال

 01 یورزش دانش ةتوسع

 02 (یورزش یگردشگر) یورزش یتورها

 00 یورزش مشاورة

 00 هم با هواداران ارتباطات بهبود

 00 یورزش یمجاز یهاآموزش

 01 ورزشکاران یاطالعات بانک

 07 مسئوالن با هواداران ارتباطات بهبود

 02 یورزش یخدمات یهاستهب جادیا

 01 یورزش یپزشک خدمات

 ادامه



  ...در( نانهیکارآفر) وکار کسب یها فرصت ییشناسا 

 

189 

 هامصاحبه یفیک یهاداده یکدگذار و قیتحق اتیادب از شدهییشناسا یهافرصت بیترک .0 جدول
 فیرد فرصت

 10 یاطالعات بانک جادیا

 11 نیآنال صورت به یگریمرب یهاکالس یبرگزار

 12 اطالعات یفناور و ورزش حوزة یهادهیا یاجرا از تیحما یراستا در دولت به سازنده یشنهادهایپ ةارائ

 10 اطالعات یفناور و ورزش یهادهیا صاحبان و یورزش یهاباشگاه نیب ارتباط یبرقرار

 10 اطالعات یفناور حوزة در یورزش یهافرصت مورد در یورزش فعاالن یاریهوش تیتقو جهت در تالش

 10 هواداران یبرا ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه جادیا

 11 انیمرب یبرا ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه جادیا

 17 ورزشکاران یراب ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه جادیا

 12 نیآنال صورت به ورزشکاران یروان تیتقو یهاکالس یبرگزار

 11 ورزش عرصة فعاالن یبرا نترنتیا قیطر از یورزش ینیکارآفر یهادوره یبرگزار

 70 اطالعات یفناور و ورزش حوزة در یعموم یها یگذار استیس یبرا دولت به شنهادهایپ ةارائ

 71 اطالعات یفناور کمک به یورزش یهافرصت یجووجست موتور جادیا

 72 نترنتیا قیطر از یورزش وکارکسب یهادهیا صاحبان و انیمرب نیب یارتباط پل جادیا

 70 انیمتقاض به آن ارائة و اطالعات یفناور و یورزش یهادهیا منابع ییشناسا

 70 نترنتیا قیطر از یورزش یوکارهاکسب صاحبان ةنانیکارآفر یهامهارت تیتقو یهاکالس یبرگزار

 70 یورزش کیالکترون یوکارهاکسب در B2B ارتباطات یبرقرار

 71 یورزش کیالکترون یوکارهاکسب در B2C ارتباطات یبرقرار

 77 یورزش کیالکترون یوکارهاکسب در C2C ارتباطات یبرقرار

 72 یورزش یوکارهاکسب صاحبان یبرا یمال منابع نیتأم یچگونگ با ییآشنا یهادوره یبرگزار

 71 ایدن مطرح یهامیت یخبر یهاگزارش ةارائ یبرا یتیساوب جادیا

 20 یورزش یوکارهاکسب صاحبان یبرا برندها با ییآشنا یهاکالس یبرگزار

 21 اطالعات یفناور و یورزش یوکارهاکسب دهیا صاحبان و یبدن تیترب استادان ارتباط یبرقرار جهت در تالش

 22 یورزش نانیکارآفر و کارشناسان یتوانمندساز یهاکالس یبرگزار

 20 ورزش در ییزا اشتغال یبرا مناسب ةنیزم آوردنفراهم

 20 هواداران انیم در یورزش فرهنگ یارتقا

 20 کشور داخل در هاآن یرساناطالع جهت در تالش و ایدن در پرطرفدار یهاورزش ییشناسا

 21 یاجتماع ینیکارآفر یهاتیفعال یابر یسازنهیزم

 روش از هاداده از یامجموعه صیتلخ ای دهیپد کی ییربنایز یرهایمتغ به بردنیپ منظور به

 نیری تع ابتردا  منظرور  نیر ا بره (. 1107 ،یحجراز  و بازرگان سرمد،) شودیم استفاده یعامل لیتحل

 شرود یمر  نجرام ا بارتلت آزمون و KMO اخصش از استفاده با یعامل لیتحل یبرا هاداده تناسب

 041/8 قیر تحق نیر ا یهرا داده یبررا  شرده محاسبه KMOشاخص (.1101 ،یومیق فعال و یمامن)

 قیر تحق نیر ا یهاداده دهدیم نشان که است 89/8 از کمتر زین بارتلت شاخص و (1/8 از باالتر)

 ادامه
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 هرا فرصرت  از گرروه  سه شدهانیب یهافرصت یعامل لیتحل از .هستند مناسب یعامل لیتحل یبرا

 . اندشده مشخص

 

 

 اطالعات یفناور بستر در یورزش ةنانیکارآفر یهافرصت یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا. 0 جدول       

 فیرد
 گروه

 فرصت
 فرصت

 فرصت یهاگروه

0 2 3 

1 

 گروه
 خدمات

 یفناور و ورزش یهادهیا صاحبان و یورزش یهاباشگاه نیب ارتباط یقرار بر
 ورزش از تیحما یبرا اطالعات

0/848 
  

2 
 حوزة یهادهیا یاجرا از تیحما جهت در دولت به سازنده یشنهادهایپ ارائه

 اطالعات یفناور و ورزش
0/845   

0 
 یتکنولوژ از استفاده با یمجاز یهاومیستادا قیطر از محصول یجهان ةارائ

 (vitural) ینترنتیا و یاماهواره
0/801   

   0/796 ورزشکاران و انیمرب یبرا ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه 0
0 

 یوکارهاکسب صاحبان ةنانیکارآفر یهامهارت تیتقو یهاکالس یبرگزار
 نترنتیا قیطر از یورزش

0/789   
   0/784 یورزش نانیکارآفر و کارشناسان یتوانمندساز یهاکالس یبرگزار 1
   0/771 یورزش یمجاز یهاآموزش 7
2 

 قیطر از یورزش کار و کسب یها دهیا صاحبان و انیمرب نیب یارتباط پل جادیا
 نترنتیا

0/768   
   0/765 یورزش کیالکترون یها کارو کسب در(  کاربر با کاربر)  C2C ارتباط یبرقرار 1
   0/76 یورزش مشاوره 10
   0/743 انیمتقاض به آن ارائه و اطالعات یفناور و یورزش یهادهیا منابع ییشناسا 11
12 

 ةعرص فعاالن یبرا نترنتیا قیطر از یورزش ینیکارآفر یها کالس یبرگزار
 ورزش

0/739   
   0/738 کیالکترون یورزش خدمات یهابسته جادیا 10
10 

 کیالکترون یهاکاروکسب در(  یمشتر با گوگل مثال)  C2B ارتباط یبرقرار
 یورزش

0/737   
   0/723 اطالعات یفناور از استفاده با یورزش یساختها ریز توسعه و زاتیتجه 10
11 

 در هاآن یرساناطالع جهت در تالش و ایدن در پرطرفدار یهاورزش ییشناسا
 کشور داخل

0/711   

17 
 کیالکترون یکارهاوکسب در( آمازون با گوگل مثالً) B2B ارتباط یبرقرار

 یورزش
0/709   

12 
 یها وکارکسب صاحبان یبرا یمال نیمأت یچگونگ با ییآشنا یهادوره یبرگزار

 یورزش
0/708   

   0/702 یورزش یزیربرنامه تیریمد در یاطالعات بانک 11
   0/702 یورزش یکیلکترونا یوکارهاکسب در یابیبازار یهایاستراتژ آموزش 20
   0/7 ورزش در ییزااشتغال یبرا مناسب ةنیزم آوردنفراهم 21
22 

 از استفاده و کیالکترون یتکنولوژ با ، باز یها فضا در متحرک یطراح جادیا
 ها ورزشگاه در اطالعات یفناور

0/697   
   0/694 داراناهو انیم در یورزش فرهنگ یارتقا 20
   0/69 خاص هواداران یبرا ینترنتیا یاجتماع یهاشبکه جادیا 20
20 

 یورزش یهافرصت مورد در یورزش فعاالن یاریهوش تیتقو جهت در تالش
 اطالعات یفناور حوزة در

0/686   
   0/664 نیآنال صورت به رزشکارانو یروان تیتقو یهاکالس یبرگزار 21
   0/663 ورزشکاران خانوادة یاطالعات بانک ةیته 27
   0/658 یورزش محصوالت ینترنتیا انیمشتر پرداخت ندیفرا لیتسه 22
21 

 یهایگذاراستیس یبرا دولت به شنهادهایپ ةارائ در هوادار نقش به توجه
 اطالعات یاورفن و ورزش حوزة در یعموم

0/657   
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 اطالعات یفناور بستر در یورزش ةنانیکارآفر یهافرصت یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا. 0 جدول       

 فیرد
 گروه

 فرصت فرصت
 فرصت یهاگروه

0 2 3 

   0/657 جامعه در ورزش دانش ةتوسع 00
   0/642 اطالعات یفناور کمک به یورزش یهافرصت یجووجست موتور دجایا 01
   0/627 یورزش محصوالت در فیتخف ةارائ 02
 یکارها و کسب دهیا صاحبان و یبدن تیترب استادان ارتباط جهت در تالش 33

 اطالعات یفناور و یشورز
0/624   

   0/62 یورزش یها تور یانداز راه 34
   0/611 ایدن مطرح یهامیت یخبر یهاگزارش ارائه یبرا تیسا وب جادیا 35

36 
 یرسان اطالع منظور به شهر در یبعدپنج و یبعدسه یهاونیزیتلو نصب

 جذب یراستا در هولوگراف بصورت قاتمساب ریتصاو پخش و گسترده
 شتریب مخاطب

0/609   

   0/605 هواداران یاجتماع ، یفرهنگ ارتباطات بهبود 37
   0/595 نیآنال صورت به یگر یمرب یهاکالس یبرگزار 38
   0/595 یاجتماع ینیکارآفر یهاتیفعال یبرا یساز نهیزم 39
   0/595 یورزش یپزشک خدمات ارائه 40
 یهامیت تیموفق یراستا در گریکدی با هواداران ارتباطات بهبود به توجه 41

 یورزش
0/593   

 با یورزش یکاالها غیتبل و روزمره محصوالت در اطالعات یفناور از استفاده 42
 مردم حتاجیما از استفاده

0/578   
   0/543 نترنتیا طیمح در یا شبکه یابیبازار 43
   0/543 یورزش غاتیتبل یهاکانون جادیا 44
   0/519 یاصول یزیربرنامه و مسابقات زیآنال 45
   0/51 یورزش یرساناطالع 46
   0/495 هوادار جذب 47
   0/492 یورزش یبازرگان یهایآگه جذب 48
   0/442 رزشو در یاعتبار خدمات از استفاده 49
 - - - ینیب شیپ یهاتیبل فروش  50

51 

 گروه
 و جادیا

 فروش

 محصوالت فروشندگان به ارائه و یورزش انیمشتر از یاطالعات بانک جادیا
  0/803  یورزش

  0/766  یورزش یرفاه التیتسه جادیا 52
  0/737  نترنتیا قیطر از یورزش یگردشگر به مربوط اطالعات فروش 53
  0/719  اطالعات یفناور و ورزش ةحوز در وکارکسب یهافرصت ةکتابچ فروش 54
  0/703  یورزش کتب و جزوات فروش 55
  0/689  انیمشتر به آن فروش و یورزش یآموزش یهابرنامه یةته 56
  0/683  مسابقات در وکارهاکسب برند غیتبل 57
 منابع به آن فروش و کشور از خارج منابع از یرزشو یآموزش یهابرنامه دیخر 58

  0/663  یداخل ةمربوط
  0/663  مسابقات تیبل فروش 59
 یفناور و ورزش ةحوز در ایدن روز یهایتکنولوژ به مربوط اطالعات فروش 60

  0/653  اطالعات
  0/614  یآموزش یهاپیکل فروش 61
  0/602  یورزش یکاالها فروش 62
  0/586  یورزش پوشاک فروش 63
  0/54  یورزش یهامیت یبرا اسپانسرها ییشناسا جهت در یارتباط یهاکانال جادیا 64
  0/528  یتالیجید یوکارهاکسب قیطر از یورزش محصوالت فروش 65
  0/527  هواداران به ایدن مطرح یهامیت یخبر یهاگزارش فروش 66
  0/508  یمال عتباراتا صندوق جادیا 67

 ةداما
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 اطالعات یفناور بستر در یورزش ةنانیکارآفر یهافرصت یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا. 0 جدول       

 فیرد
 گروه

 فرصت فرصت
 فرصت یهاگروه

0 2 3 

  0/505  کیالمپ یهایباز اطالعات به مربوط یافزارهانرم فروش 68
  0/49  یورزش یامشاوره یهابسته فروش 69
 یبرا ینترنتیا یهاتیسا به آن فروش و کیالمپ مسابقات پخش حق دیخر 70

  0/465  نیآنال پخش
  0/459  یورزش یهانیکمپ جادیا 71
  0/436  یورزش محصوالت یابیبازار یبرا یامکیپ یهاسیسرو ةارائ 72
  0/432  یورزش یلوگوها فروش و یطراح 73
74 

 گروه
 یابیبازار

 0/712   یورزش یوکارهاکسب صاحبان یبرا برندها با ییآشنا یهاکالس یبرگزار
 0/638   برندها ةتوسع و یطراح 75
 0/598   یداخل یورزش یوکارهاکسب یابیبازار یبرا کیمپال یفضا از استفاده 76
 0/586   یورزش محصوالت یبرا یغاتیتبل یورزش یهاپیکل ساخت 77
 0/575   یورزش افزار نرم فروش 78
 0/574   یورزش محصوالت یابیبازار ةنیزم در جامع تیساوب جادیا 79
 0/572   یورزش مسابقات جینتا ینیبشیپ ةنیزم در یکشقرعه 80
 0/556   هواداران نزد برند حفظ جهت در تیفعال و یزیربرنامه 81
 0/537   یمجاز یفضا توسعة یبرا نیآنال چت 82
 0/535   یورزش یوکارهاکسب یسازیجهان یبرا یغاتیتبل یهاکانال جادیا 83
 TRADE   0/534 ورزش صنعت در یکیالکترون یهانشانه و لوگو جادیا تیاهم 84
 0/525   بردها یرو بر غاتیتبل یهایژگیو یبررس 85
 0/518   ورزش ةحوز در یاشبکه یابیبازار تیتقو 86
 0/514   یورزش محصوالت بازار یهایبندبخش 87
 0/506   غاتیتبل یدارا یهالباس فروش 88
 - - - یورزش یاانهیرا یهایباز فروش 89

 ةدهنرد لیتشک یرهایمتغ یهانیانگیم نیانگیم اساس بر عامل سه نیا از کیهر ینسب تیاهم

  :است شده داده نشان ریز نمودار در آنان

 
 فرصت ةگانسه یهاگروه ینسب تی. اولو1 نمودار

 ةادام

 ,Series 1های فرصت

 0217/0و فروش ایجاد 

 ,Series 1های فرصت

 0271/0 ازاریابیب

 ,Series 1های فرصت

 1212/0دماتی خ
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 یهرا فرصرت  از اطالعرات  یفناور بستر در یورزش ۀنانیکارآفر یخدمات یهافرصت تیاهم

 خردمات،  بخرش  یهرا فرصرت  نیب در .است شتریب فروش و جادیا و یابی بازار بخش در موجود

 یورزشر  غرات یتبل یهاکانون جادیا و تیاولو نیشتریب داراناهو انیم در یورزش فرهن  یارتقا

 و یطراحر  و یمال اعتبارات صندوق جادیا زین فروش و جادیا بخش در. دارد را تیاولو نیکمتر

 و نیترررتیررپراهم نیانگیررم رتبرره نیکمتررر و نیشررتریب بررا بیررترتبرره یورزشرر یلوگوهررا فررروش

 و لوگرو  جادیا تیاهم یابیبازار بخش در ،تینها در .دادند اختصاص خود به را نیترتیاهم کم

 ۀنرریزم در یکشررقرعرره و رتبرره نیبرراالتر TRADE ورزش صررنعت در یکرریالکترون یهررانشررانه

 .داراست را رتبه نیکمتر یورزش مسابقات جینتا ینیب شیپ

 

 یریگجهینتو  بحث
  ر اطالعرات  یفنراور  بسرتر  در کره  ،ورزش برر  یمبتنر  یوکارهرا کسرب  یهرا فرصرت  ییشناسا

 یهرا فرصرت  ییشناسرا  برا  تا میبود آن بر ،حاضر قیتحق در. باشد کنندهنییتع تواندیم ،دهند یم

 موجرود  خر   ارتباطرات  و العاتاط یفناور کردیرو با یورزش یهاتیفعال ۀنیزم در وکارکسب

 بره  قیر تحق اتیر ادب یبررسر  از حاصل جینتا .مینک برطرف را نهیزم نیا در وکارکسب اتیادب در

 یهرا تیر فعال ۀنر یزم در فعرال  یوکارهاکسب رانیمد و خبرگان با افتهیانجام یهامصاحبه همراه

 فرصررت 03 ییاسرراشن برره تیررنها در اطالعررات یفنرراور یفضررا بررر یمبتنرر یورزشرر ۀنانرریکارآفر

 یارتقرا  کره  کررد  مشرخص  هافرصت نیا یکل یبندتیاولو. شد منجر نهیزم نیا در نانهیکارآفر

 فرروش  و بروده  تیر اولو نیباالتر یدارا هافرصت نیا نیب در داراناهو انیم در یورزش فرهن 

 جیانتر . اسرت  داده اختصراص  خرود  بره  را تیر اولو نیترر نییپرا  هرا یباز جینتا ینیبشیپ یهاتیبل

 نیبر  از فرصت ةعمد گروه سه که کرد مشخص زین هافرصت نیا یبندگروه یبرا یعامل لیتحل

 و جراد یا یهرا فرصت ،یخدمات یهافرصت گروه بیترتبه که است ییشناسا قابل هافرصت نیا

 و ،یخردمات  یهرا فرصرت  را تیر اولو نیبراالتر  کره  گرفتنرد  نرام  یابیر بازار یهافرصت و فروش

 خردمات،  بخرش  یهرا فرصرت  نیبر  در .دارنرد  فروش و جادیا یهافرصت را تیاولو نیتر نییپا

 یهرا کرانون  جراد یا و اسرت  تیر اولو نیبراالتر  یدارا داراناهرو  انیم در یورزش فرهن  یارتقا

 اعتبرارات  صرندوق  جادیا زین فروش و جادیا بخش در. دارد را تیاولو نیکمتر یورزش غاتیتبل
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 هرا فرصرت  نیترتیاهمکم و نیترتیپراهم بیترتبه یورزش یلوگوها فروش و یطراح و یمال

 ورزش صنعت در یکیالکترون یهانشانه و لوگو جادیا زین یابیبازار بخش در ،تینها در .ندهست

 رتبره  نیکمترر  یورزشر  مسابقات جینتا ینیبشیپ ۀنیزم در یکشقرعه و است رتبه نیباالتر یدارا

 از یبرردار بهرره  کره  داشرت  انیر ب تروان یمر  حاضرر  قیر تحق یهرا افتهی اساس بر نیهمچن ؛دارد را

 جادیموجبات ا دتوانیم زین آنان ینسب تیاولو اساس بر قیتحق نیا در شدهییشناسا یهافرصت

 .شود اقتصاد رونق و تیموفق سازنهیزم وسازد  فراهمجامعه  یبرا راارزش، ثروت و اشتغال 
 

 شنهادهایپ
 و تیر اهم یدارا خدمات بخش در موجود یهافرصت که دهدیم نشان حاضر قیتحق یهاافتهی

 دشویم شنهادیپ صنعت نیا فعاالن به رو نیا از ؛است یگذارهیسرما و توجه یبرا شتریب لیپتانس
 بخرش  نیر ا در موجرود  یهرا فرصرت  از یبرردار بهره و ییشناسا نۀیزم در را خود توجه نیشتریب

 صرنعت  در یکر یالکترون یهرا نشرانه  و لوگرو  جادیا که است کرده مشخص جینتا. نندک معطوف
 از یورزشر  یوکارهرا کسرب  صراحبان  یبررا  برنردها  برا  ییآشرنا  یهاکالس یبرگزار و ورزش
 بره  کره  شرود یمر  شرنهاد یپ صنعت نیا فعاالن به رو نیا از است؛ برخوردار ییباال ازیامت و تیاهم
 جهت در و بدهند یشتریب تیاهم یکیرونالکت یهانشانه و لوگو جادیا و یبرندساز ریثأت و نقش

 شیپ از شیب اریبس بخش نیا در یسازنانیاطم و باال ییاجرا یهاضمانت جادیا و یسازفرهن 
 بره  یفنر  و یمرال  یهرا کمرک  و هرا مشروق  ۀارائر  ۀنر یزم در کره  یگرذاران استیس از. کنند تیفعال

 یهرا فرصرت  ،یورزشر  یوکارهرا کسرب  ۀنر یزم در رودیمر  انتظرار  دارنرد  تیفعال وکارها کسب
 از کره  ییوکارهرا کسرب  بره  و دهنرد  قررار  توجه مورد را اطالعات یفناور نۀیزم در نانهیکارآفر

 قیر تحق یهرا افتره ی به توجه با. دهند نشان ژهیو توجه برخوردارند هایژگیو نیا از یباالتر زانیم
 یفنراور  بخرش  در موجرود  یهرا فرصت ژهیوبه ،ورزش بخش در دولت شودیم شنهادیپ حاضر

 چراکره  کند؛ یشتریب یهایگذارهیسرما نهیزم نیا در جامعه فرهن  یارتقا نیهمچن ،اطالعات
 جامعره  در باالتر یعموم سالمت تب  به و شودیم ورزش سطح و دانش رفتنباال موجب امر نیا
 ینراور ف بسرتر  در یورزشر  نانرۀ یکارآفر یهرا فرصرت  قلمررو  در حاضرر  پژوهش. دارد یپ در را

 ییشناسرا  کره  شرود یمر  شرنهاد یپ یآتر  یهرا پرژوهش  بره  نیبنرابرا  ؛اسرت  رفتهیپذ انجام اطالعات
  .برسانند انجام به وهیش نیهم به زین ممکن یهانهیزم یباق در را ورزش در موجود یهافرصت
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