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Abstract 

The purpose of this study was to identify and rank the components of sports business 

development in Golestan province. The issue of interest for this study, sports business 

development, is understood as an emerging and constantly evolving area of the business 

and management world..Because of this, analyzing the sports environment through 

entrepreneurial processes is useful in improving the well-being and performance of 

sports companies, as well in increasing their economic production. The most 

challenging face of sports entrepreneurship is the need to progress at the same pace as 

the industry. In this regard, sports entrepreneurship in Iran has not yet been able to 

identify the motivations and needs of entrepreneurs. The aim of this study was factor 

analysis of components of sports business development in Golestan province. The 

research method was descriptive-analytical. The statistical population consisted of all 

sports business owners, sport managers and physical education professors in Golestan 

province (N = 1200) and the sample size of the study was (n = 297) that selected with 

Quota Sampling. A researcher-made questionnaire with 28 items and 4 components in 

the areas of specialty (6 items), environmental (6 items), commercial (7 items) and 

management (9 items) was used for data collection. Also, confirmatory factor analysis 

was used to evaluate the construct validity of the questionnaires. The validity of the 

questionnaire was confirmed by 8 professors. To measure the reliability, questionnaires 

were distributed among 30 people in the research sample and the results were in SPSS 
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1 software. The combined method was recorded and the Cronbach's alpha coefficient 

for the questionnaire α = 0.76 was obtained, which is acceptable. To analyze the data 

analysis in the qualitative stage of the research, the qualitative content analysis method 

was used, the text of the interviews was implemented and their key points, which were 

in line with the objectives of the research, were coded. Finally, the components of sports 

business development were identified and approved by a group of experts. In the 

quantitative stage of the research, after compiling the desired indicators in the 

qualitative stage, compiling, distributing and collecting questionnaires, descriptive 

statistics (frequency, mean, percentage and frequency) and inferential statistics 

(exploratory factor analysis) were used to analyze the obtained data. All analyzes were 

performed using SPSS statistical software. Version 21 and LISREL version 8.5 were 

performed. According to the findings of the descriptive part of the research, among the 

statistical sample in the qualitative part, 7 persons were university professors, 4 persons 

were sports administrators and 6 persons were sports experts. Also, among the statistical 

samples of the quantitative research section, 137 persons were sports club managers, 24 

persons were pool managers, 19 persons were sports product manufacturers, 74 persons 

were sports shop managers and 43 persons were football school managers. According 

to the research findings, four different factors including specializedty, environmental, 

managerial and commercial factors were effective on the development of sports 

businesses in Golestan province that should be considered. The results of the present 

study with the research findings of Javanmaed & Farzan (2021), Al Mamun (2018), 

Viliamos & Tzeremes (2012), Ghorbani & Vahdani (2016), Azimzadeh et al. (2014), 

was consistent. Based on the results in this section, it can be acknowledged that one of 

the main and important factors in the development of sports businesses is the factors 

related to the expertise of the entrepreneur. And the entrepreneur in order to succeed in 

developing his business must have different expertise and capabilities. For example; 

Ability and mastery in information and communication technologies, ability, 

experience and expertise in relation to national and international sports organizations, 

ability, experience and theoretical and practical management expertise Sports, Ability 

and experience in holding sporting events, volunteering activities, internships and 

internships in sports organizations can play a key role in the process of creating and 

developing sports businesses and therefore it is very important to pay attention to these 

factors. Findings showed that environmental factors were effective in the development 

of sports businesses. In other words, the research samples mentioned environmental 
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factors as one of the important factors for the creation and development of businesses. 

The research findings showed that the managerial factor has a significant effect on the 

development of the business model. This finding is consistent with the findings of 

Dastoom & savadi (2017), Carlos et al. (2016), Vivianna (2017), was consistent. Factors 

such as ability and mastery in goal setting, planning and path selection in sports 

business, ability and mastery in working with people in sports business, ability and 

mastery in resolving conflicts in sports business, ability and mastery in decision making 

sports business issues, ability and mastery in monitoring, evaluation and control of 

sports business affairs, ability and mastery in leadership, guidance and coordination of 

sports business affairs, ability and mastery in negotiation, bargaining, bargaining, 

holding Meetings and time management in sports business, ability and mastery in 

organizing and allocating sports business resources, ability and mastery in perceiving 

and analyzing sports business issues have an effective role in management. Findings 

showed that the commercial factor has a significant effect on the development of sports 

businesses in Golestan province. In the field of business, the main goal is to increase 

customer and organizational satisfaction, as well as increase the interests of both parties 

and improve efficiency in marketing, sales and service and support structures. 

According to the research findings, managers and relevant stakeholders in the province 

can use the factors identified in the present study to develop sports businesses whose 

role in the development of such businesses was confirmed in order to improve the 

employment situation and reduce unemployment in the province. And by holding 

training workshops for students and graduates of the field of physical education of 

athletes, coaches and members of sports teams as well as owners of sports businesses 

in the province and familiarize them with various factors affecting this area and 

appropriate planning at management levels and reduce problems and Existing 

restrictions provide suitable conditions for the development of sports businesses in the 

province. 

Keywords: Sports Business, Specialized Factors, Managerial Factors, Environmental 

Factors, Business Factors. 
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 چکیده

تان بود. ورزشی استان گلس وکارهایکسبتوسعه  هایمؤلفه بندیرتبههدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی و 

تمالی و گیری در بخش کیفی از نوع غیر احکمی( بود. روش نمونه -روش انجام تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی

نفر(  02)تعداد  اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان شامل آماری جامعهقضاوتی و 

یق در آوری شد. روش تحقبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره جمعهای بخش کیفی از طریق مصاحبودند. داده

ر وکارهای ورزشی دبخش کمی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری در بخش کمی، شامل صاحبان کسب

های بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی داده آوریجمع براینفر( بود.  092سطح استان گلستان بودند )تعداد 

املی اکتشافی ها از تحلیل ع. برای تحلیل دادهاستفاده شد های کیفیحاصل از مصاحبه محقق ساختهپرسشنامه  و با

نتایج پژوهش نشان داد که چهار عامل افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. و تأییدی به کمک نرم

گلستان  ی در استانوکارهای ورزشمختلف شامل عوامل تخصصی، محیطی، مدیریتی و تجاری بر توسعه کسب

و برگزاری  اراناندرکدستشده از سوی مسئوالن و ییشناسابا توجه به نتایج تحقیق، توجه به عوامل  مؤثر بودند.

تان بدنی و همچنین فعاالن حوزه ورزش اسیتتربیالن رشته التحصفارغی آموزشی برای دانشجویان و هاکارگاه

 د.بیکاری کمک نمای معضلو به کاهش  شود در سطح استان ی ورزشیوکارهاکسبتوسعه  تواند موجبیم

 ی، عوامل تخصصی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی، عوامل تجاری.ورزش وکار کسب ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه

نقش  (SMEs) 1وکارهای کوچک و متوسطکسبتمام سطوح توسعه،  امروزه مشخص شده است که در

 ینعتص یجهمه، ترو یاشتغال و کار مناسب برا یجادا یدار شاملبه اهداف توسعه پا یابیرا در دست یمهم

وکارهای کسب .(OECD, 2017) کنندایفا می درآمد یو کاهش نابرابر یارتقاء نوآور یدار،پا یساز

بود که جایگاه این  میالدی 02و از دهه  دارند هاشرکتدر اقتصاد گسترده  یدینقش کل کوچک و متوسط

 ؛است حال افزایش ها درآناز نظر ایجاد اشتغال، مورد توجه قرار گرفت و تعداد  ویژهبهها در اقتصاد، بنگاه

وکارهای کوچک و کسب های موجود در اقتصاد اروپا در بخشدرصد از شرکت 99تا جایی که بیش از 

 .(Sharifzadeh et al, 2010) کشور دارند نقشی حیاتی در اقتصاد یکو  شوندبندی میطبقهمتوسط 

 وکاری را منجرهای جدید کسبکند و فرصتوکارها، منابع جدید ثروت را تولید میکسب اندازیراه

آفرینی طور مستقیم در کارکه به وکارها، تعداد افرادیبردن مشارکت در ایجاد کسب چنین، باالشود. هممی

 نقش هک است فرآیندی کارآفرینیدهد. ای کارآفرینانه را نیز ارتقاء میهدرگیرند، افزایش داده و تالش

، مشخص رواز این .(Forsati et al, 2021)دارد  جهان اقتصادی توسعه حتی و ملی رشد تداوم در حیاتی

 شناخت خوبی داده و کنندگانشروع، به هاآنتواند قبل از ایجاد وکارها میکردن عوامل مهم ایجاد کسب

عصر امروز و رازهای نهفته در  هایپیچیدگی .(Jiang et al, 2018) فقیت، کمک نمایدموجهت  را در هاآن

خلق و  رون؛ ازایبرای کسب سود بیشتر از ترفندهای جدیدی استفاده کنند هاشرکتتا  شودمیآن باعث 

ند که کنرآفرینی قلمداد میکا را نوعی و حتی آن استبرخوردار  ایویژهوکار از اهمیت ایجاد مدل کسب

 های اخیر. در سال(Nobakht et al, 2015) شودمیمربوط  هابنگاهبه توانایی خاص اشخاص حقیقی یا 

وعی شده است که به نظاهر  یریتمد یاتتوجه در ادبمورد مفهوم کامالً  یکعنوان به ینیفرهنگ کارآفر

امروزه، کشورها برای  (.Danish et al, 2015)پیوند خورده است  ینوآوربا مفاهیمی همچون خالقیت و 

انسیل خود اند تا با تمام پترو، در تالشازاین ؛شرفت و رشد اقتصادی، ناگزیر از خالقیت و نوآوری هستندپی

اقتصاد  دهبرن پیشی کارآفرینی افراد جامعه گام بردارند. به اذعان محققان، نیروی در جهت تقویت روحیه

                                                           
1. Small & Medium Businesses 



010  وکارهای ورزشی استان گلستانکسب های توسعهبندی مؤلفهشناسایی و رتبه 

اد هزاران با ایج سالههمهوین دنیا در ده سال گذشته و در آینده، کارآفرینی است که نیازهای اقتصادی را ن

 ,Azimzadeh et al) وکارهای ورزشی هم از آن جمله هستندکه کسب کندوکار جدید مرتفع میکسب

 ورزشی در بخشوکارهای است و سهم مشارکت کسب ایگستردهورزش نیز صنعت رو به رشد و  .(2014

بنا بر   (.Javanmard & farzan, 2021) پایدار در ورزش شایان توجه است توسعهخدمات و صنایع جهت 

ورزش در بعد اقتصادی یکی از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد  )Shahmansouri et al, (2021گزارش 

 هایبخششود. محسوب می 01ترین صنایع پرسود و درآمدزا در قرن اقتصاد ملی است و ازجمله مهم

و مراکز ورزشی، صنعت بازاریابی، اوقات فراغت، تبلیغات، ها شرکتاقتصادی، همچون: توریسم ورزشی، 

ایش های اخیر گردر سال.های اقتصادی مرتبط با ورزش هستندترین حوزهزشی از مهمو اماکن ور هاباشگاه

هت ایجاد در ج تواندمیورزش در حال گسترش است و این روند  برتکیهگذران اوقات فراغت با  افراد برای

 بسـتری جـذاب بـرای درك فرآینـد خلـق مشـترك ورزشجدید ورزشی مثمرثمر باشد. صـنعت  هایشغل

عنوان ورزشی به هایو بنگاه (Ratten & Tajeddini, 2019) بـا مشـارکت هواداران و دیگر ذینفعان است

یک صنعت پیشرو، باید بر تغییرات درحال وقوع در بازار متمرکز بوده و با استفاده از مزیت رقـابتی خود، 

 کمیته المپیکتوسط تحقیق یک نتایج  (.Brison et al, 2017) محصوالت و خدمات جدیدی را ارائه دهند

؛ میلیون دالر بوده است 222ورزشی ساالنه  هایفعالیتتقاضای مرتبط با  نشان داد که 1پورتوریکو

 غیرمستقیممستقیم و  طوربهشغل را  12222مرتبط با ورزش بالغ بر  هایفعالیت، 0220در سال که طوریبه

 هایفعالیت و فروشیخرده، 0220این تحقیق نشان داد که در سال  عالوهبه. اندکردهدر اقتصاد محلی حمایت 

 Ghorbani)در همین رابطه،  (.Danish et al, 2015) میلیون دالر فروش داشته است 049تجاری ورزشی، 

2016) ,& Vahdani کارآفرینان در صنعت ورزش ایران هاییستگیطراحی الگوی شا تحقیقی با عنوان 

 فردی، هایمهارت بعد پنج در صنعت ورزش در کارآفرینان هایشایستگی ه گرفتند کهانجام دادند و نتیج

در  کارآفرینی بر متمرکز محدودۀ و کارآفرینی اصول و علم ای،حرفه و آکادمیک، شغلی و علمی

تحقیقی با  )Shahbazi Menshadi & Salarzehi, (2016همچنین،  .شوندمی و تأیید تبیین ورزش صنعت

انجام   وکارهای کوچک و متوسطبندی عوامل استراتژیک مؤثر بر تعالی کسبشناسایی و اولویتعنوان 

                                                           
1. Puerto Rico Olympic Committee 
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 یتوان تکنولوژیکی و ارزش افزوده باال وقدرت  گزارش کردند کهدادند و در نتیجه پژوهش خود 

 ثرط مؤوکارهای کوچک و متوسبالقوه بر تعالی کسب یابه بازارهای منطقه یابیمحصوالت و فرصت دست

تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری  )Toutifar Tehranpour & Ziyae, (2014 .بود

 یهی و سرماانسان یهابعاد سرما وکارهای کوچک ورزشی استان تهران انجام دادند و نتیجه گرفتند کهکسب

 .انداشتهد در استان تهران وکارهای کوچک ورزشیای )مشتری( بیشترین تأثیر را بر نوآوری کسبرابطه

(Azimzadeh et al, 2014)  وکارهای کوچک و متوسط کسب اندازیراهمدل طراحی تحقیقی با عنوان

ر د ایسرمایهسه عامل فردی، محیطی و انجام دادند و در نتیجه پژوهش خود گزارش کردند که  ورزشی

 .دکنند و باید مورد توجه قرار بگیرنوکارهای کوچک و متوسط ورزشی نقش مؤثری ایفا میایجاد کسب

(Gellard, 2005)  کرد  گزارشتحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان در ایران انجام داد و

حیطی هستند ای و مکه عوامل مختلفی بر توسعه کارآفرینی زنان مؤثر هستند که شامل عوامل فردی، شبکه

اما یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه  .بیشتر از سایر عوامل نقش دارندعوامل فردی ها و از میان آن

وکارهای اندازی کسبها و اقداماتی که در راستای کارآفرینی و راهقرار بگیرد این است که همه فعالیت

های در همین راستا، نتایج بررسی .(Carlos et al, 2017) شودگیرد به موفقیت ختم نمیمختلف انجام می

رینانه های کارآفدهد که بسیاری از تالشآمده در رابطه با علل عدم موفقیت کارآفرینان نشان میعملبه

شود و برخی از علل عدم موفقیت در کارآفرینی شامل عوامل فردی، محیطی و افراد با شکست مواجه می

توانند به موفقیت و ظرفیت ا باید به عوامل مختلفی که میلذ .(Vivianna et al, 2017) سازمانی است

نیز ها و منابع سازمان و داراییوکارهای کوچک و متوسط منجر شوند، ازجمله آوری کسبتاب

 (.et al Chitsazan, 2018)در محیط بسیار پرتالطم و رقابتی امروزی توجه کرد  پذیری پویای سازمانرقابت

(Al Mamun et al, 2018)  فرینی های کارآپذیری اقتصادی بر صالحیتتأثیر آسیبپژوهشی با عنوان

پذیری، انجام دادند و نتیجه گرفتند که مسئولیت الزیوکارهای کوچک مکسبدر میان کارآفرینان 

 .ها داردهای کوچک تأثیر مثبت بر عملکرد این شرکتپاسخگو بودن و هوش هیجانی مدیران شرکت

تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر کارآفرینی و شروع به  در نیز (Vliamos & Tzeremes, 2012)همچنین 



011  وکارهای ورزشی استان گلستانکسب های توسعهبندی مؤلفهشناسایی و رتبه 

 محیطی، موجودیت عامل های استارتاپی در یونان نتیجه گرفتند که عوامل مختلفی از قبیلکار شرکت

 (Chan & Qua, 2011) .وکار مؤثر هستندکسب ایجاد در تحصیالت و مختلف هایمهارت سرمایه، داشتن

وکارهای کوچک و متوسط پرداختند در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر استارتاپ های حوزه کسب

منابع  داشتن خانوادگی، وکارکسب قبیل از ایدهندهسوق و در نتیجه تحقیق خود اذعان داشتند که عوامل

 هاینگرش ای چوندهکننجذب عوامل همچنین سود؛ و کسب خانواده و دوستان تأثیر و ساختمان(، )زمین

 )Nobakht et al, (2015در همین راستا،  .هستند مهم وکارکسب در ایجاد فردی عالقۀ و قبلی تجربۀ فردی،

 سترسید تکنولوژی، کارآفرینی، آمادگی ،یسازشبکه دولت، حمایت وکار،کسب طرح بازاریابی، عوامل

، تسهیالتی، عوامل تکنولوژی ،) et alGholami, (2017 ی،قانونمند و سرمایه به دسترسی اطالعات، به

های محیطی و نهادی، ساختار و مشوق نیز )Dastoom & savadi ,(2017 و حمایتی، تولیدی و آموزشی

توفیق  برای مالز عوامل ازجمله را نوآوریو  مدیریت توسعه، رفتار و فرهنگ کارآفرینانه، تأمین منابع توسعه

) Mohammadkazemi etکه برشمردند؛ درحالی وکارهای کوچک و متوسط ورزشیکسب یریگو شکل

al, 2014).   جنسیت، خود اشتغال بودن پدر، شاغل بودن مادر و هنرستانی عواملی همچون گزارش کردند که

ی شهر هاهنرستان ها ویرستانداری بر سطح نگرش کارآفرینانۀ ورزشکاران دبیا دبیرستانی بودن تأثیر معنا

 .نداردتهران 

باشد های مردم استان کشاورزی و دامپروری میهایی است که عمده فعالیتاستان گلستان ازجمله استان

آهن، مس، آلومینیوم و ... ( و از حضور صنایع و کارخانجات عظیم ملی )مانند فوالد، خودروسازی، ذوب

وجه منطقه ایجاد اشتغال کنند، خبری نیست. بر این اساس، با ت ها برای ساکنانکه بتوانند همچون سایر استان

ی دقیقی در شناسبایست آسیبزایی و کاهش نرخ بیکاری برای رشد و توسعه استان، میبه اهمیت اشتغال

مند توان با استفاده از ظرفیت ورزش و با توجه به وجود جوانان عالقهاین خصوص انجام شود که چگونه می

وکارهای ورزشی را در سطح استان توسعه داد. از طرفی، سایر تحقیقات سطح استان، کسب به ورزش در

آن  های خاص استان گلستان و غیرصنعتی بودنبررسی شده در بخش پیشینه تحقیق، به موضوع ویژگی

ایی وص شناسخص اند. بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده این ضرورت وجود دارد که تحقیقی درنپرداخته

رود که نتایج حاصل از و انتظار می ی ورزشی در استان گلستان انجام شودوکارهاکسبهای توسعه مؤلفه
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 الن ومسئو تواندمی عواملشناسایی این  تحقیق بتواند در این زمینه نیازهای استان را برطرف نمایند.

ن صاحبان ینها کمک کند و همچبنگاههای هدفمند و اثرگذار در ارتباط با این گذاران را برای اقدامسیاست

 کند و اهرمی برای دستیابی به رشد و توسعه و ارتقای حمایتهای کلیدی در تمرکز بر اقدام را وکارهاکسب

اند قبل از تو، میوکارهای ورزشیتوسعه کسب هایشناسایی مؤلفهاز سویی،  .وکارها باشدعملکرد کسب

ن، فقیت یاری کند. بنابرایورا در جهت م هاآن، شناخت خوبی دهد و کنندگانشروعوکار، به ایجاد کسب

در  اندتویموکارهای ورزشی عنوان راهکارهایی برای توسعه موفق کسبی حاصل از تحقیق بههاافتهی

 گذارانهیرماسو  آموختگاندانشی و بدنتیتربراستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای دانشجویان رشته 

شود، بحث مساله مهمی که امروزه در سطح جامعه مطرح می واقع گردد. مؤثربه حوزه ورزش  مندعالقه

های اریگذزایی و ایجاد شغل است. از طرفی، انتظار برای انجام سرمایهبیکاری جوانان و ضرورت اشتغال

ال و ایجاد اشتغ رسد. در شرایط فعلی،اندازی صنایع بزرگ در منطقه، دور از ذهن به نظر میهنگفت و راه

ازجمله نیازهای اساسی و راهکارهای کاهش مشکالت مربوط به  وکارهای کوچک و متوسطتوسعه کسب

نیروی  تعدیل به گرایش و پایین وریبهره متعددی ازجمله دالیل اشتغال و معیشت افراد است؛ چراکه، به

 معضل بزرگ یک به بیکاری کار، عرصۀ به واردانتازه همچنین، خیل دولتی و هایسازمان در انسانی

 از اخیر هایسال در آموختگانرویۀ دانشبی گسترش همچنین،. است شده تبدیل اجتماعی و اقتصادی

 برای را ایعدیده مشکالت سوی دیگر، از هاآن جذب در کار بازار توانایی فقدان و سمت یک

این روند رو به  شود.تعداد آنان نیز افزوده میاست که هرساله بر  داشته همراه به التحصیالن دانشگاهیفارغ

خطر بزرگی  زنگ تواندمی بدنیتربیت هایرشتهدانشگاهی ازجمله  التحصیالنفارغاری ـــکدر بی افزایش

های ورزشی و غیرورزشی دولتی، ظرفیت آنچه مسلم است، سازمان برای برنامه ریزان و مسئوالن باشد.

شود، ندارند ینیز افزوده م هاآنساله به تعداد بدنی را که همهتربیت رشتهن التحصیالپذیرش خیل عظیم فارغ

-کسب زیانداراهزایی کنند. بنابراین، دیگر برای خود اشتغال ینحو بهو این افراد باید در جایی دیگر و 

التحصیالن فارغنام بیکاری  رفت از معضلی بهتواند راهکار بسیار مناسبی برای برونوکارهای ورزشی می
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است، تاکنون تحقیق جامعی  شدهانجاموکارها های زیادی در ادبیات کسباگرچه پژوهش .ی باشدـورزش

های خاص توجه به ویژگی وکارهای ورزشی در استان گلستان و باهای توسعه کسبشناسایی مؤلفهدربارۀ 

اس شد ضرورت پرداختن به این مساله احس و این انجام نشده است که منطبق با شرایط استان باشد این استان

وکارهای ورزشی در استان های توسعه کسبمدنظر محقق در پژوهش حاضر این بود که مؤلفه سؤالو 

 چگونه است؟ هامؤلفهاین  بندیرتبهگلستان کدامند و 

 یشناسروش
 )آمیخته( 1ترکیبی روش به بخش و روش پژوهش در این های کاربردی بودنوع پژوهش این پژوهش از

. روش بود 0های آمیخته اکتشافی متوالیطرح نوع همچنین، از بود و کیفی و کمیهای شامل مرحله

اساتید  در بخش کیفی شامل آماری جامعهگیری در بخش کیفی از نوع غیر تصادفی و قضاوتی بود. نمونه

های مدیریت ورزشی، کارآفرینی و بازاریابی و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و دانشگاه در رشته

ود که الزم است ذکر ش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. هادادهبود. روش گردآوری  جوانان

ه تا نفر برای اطمینان بیشتر، مصاحب ها تکراری شده بودند؛ اماپس از مصاحبه با نفر هیجدهم تقریباً پاسخ

بود.  روش تحقیق در بخش کمی، توصیفی و پیمایشی بیستم ادامه کرد تا پژوهشگر به اشباع نظری رسید.

ی ورزشی، مدارس فوتبال، هاباشگاهوکارهای ورزشی )جامعه آماری در بخش کمی، شامل صاحبان کسب

د ی ورزشی( در سطح استان گلستان بودنهافروشگاه استخرها، تولیدکنندگان محصوالت ورزشی، مدیران

در  ی تحقیقهاپرسشنامهنفر برای تحقیق حاضر انتخاب شدند و  012که به شیوه انتخاب در دسترس تعداد 

پرسشنامه کامل و قابل استفاده بازگشت  092ی توزیع شده، تعداد هاپرسشنامهبین آنان توزیع شد. از بین 

از روش تحلیل محتوای کیفی شده، های انجامبرای تحلیل مصاحبهپژوهش، در بخش کیفی  داده شد.

 صورتبدینرد ها کها و تحلیل تفسیری محتوای آنسازی متن مصاحبهاقدام به پیادهاستفاده شد و پژوهشگر 

داری و تلخیص بریادداشتپژوهش شده توسط افراد نمونه ها بررسی شد و نکات کلیدی بیانمتن مصاحبهکه 

بندی شدند و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان ها دستهآمده از مصاحبهدستشدند. سپس، نکات به

ده از شخواسته شد نظر خود را برای بار دوم اعالم کنند. درنهایت، برای سومین مرتبه، مطالب استخراج

                                                           
1. Mixed Methodology 
2. Exploratory Sequential Mixed Method  
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ا زشی به افراد نمونه بازگردانده شد توکارهای ورهای توسعه کسبقالب مؤلفه نظرهای افراد نمونه درنقطه

های نظرهای نهایی خود را اعالم کنند. در پایان مراحل مصاحبه با استفاده از نظرهای افراد خبره، مؤلفه

 وکارهای ورزشی تعیین شدند.مختلف توسعه کسب

، برای اعتماد به آیدمیتحقیق از طریق تحلیل محتوا به دست  هایدادهکه  هاییپژوهشدر تمام 

رای هر مقوله بپایایی )قابلیت اعتماد( است ضریب  الزمو در نتیجه رعایت اصل عینیت،  هامقولهکدگذاری 

روش  از انجام شده، هایمصاحبهپژوهش حاضر برای محتسبه پایایی تحقیق، جداگانه محاسبه شود. در 

مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو استفاده شده است. برای محاسبه پایایی  توافق درون موضوعی

مکار ه عنوانبهدرخواسـت شد تا و آگاه به موضوع تحقیق کدگذار )ارزیاب(، از یک کارشـناس خبـره 

پژوهش )کدگذار( در پژوهش مشارکت کند. از طریـق میـزان توافقات و عدم توافقات موجود در 

. درصد ودشمیص ثبات برای آن تحقیق محاسبه در یک فاصله زمانی کوتاه و مشـخص، شاخ هاکدگذاری

اسبه با استفاده از فرمول زیر مح رودمیکار  شاخص پایایی تحلیل به عنوانبهتوافق درون موضـوعی کـه 

 :شده است
 

 

 کیفی دو ارزیاب هایمصاحبهنتایج بررسی پایایی  -1جدول 

 میزان پایایی عدم توافقتعداد  تعداد توافقات هادادهتعداد کل  مصاحبه شونده ردیف

 2/ 07 11 09 72 اول 1

 2/ 29 14 01 90 چهارم 0

 2/ 02 9 12 40 نهم 0

 2/ 00 04 72 170 کل

 

نده( کنی تعداد کل کدهای ثبت شده توسط هـر دو نفر )محقق و فرد همکار ،1با توجه به جدول شماره 

است. پایایی  04و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها  72تعداد کل توافقات بین این کـدها ، 170برابر 
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درصد بـاالتر بـوده؛ پـس  72درصد است که از  00بین دو کدگذار، بـا اسـتفاده از فرمول ذکر شده 

 .مورد تأیید است هاکدگذاریقابلیـت اعتمـاد 

ش کیفی بخ هایمصاحبهاساس نتایج حاصل از  بخش کمی، بر هایدادهری وآبه منظور جمع

تلف شده، ابعاد مخهای تعیینشاخص بر اساسراستا، طراحی شد. دراین پژوهشگر ساختهپرسشنامه 

 هایشده در هر بخش، گویههای مشخصزیرشاخص بر اساسها مشخص شدند و همچنین، نامهپرسش

وایی وری و محتبرای بررسی روایی صنامه تدوین شدند. مربوط به هریک از ابعاد موردنظر در پرسش

نفر از اساتید رشته مدیریت و بازاریابی  12نامه در اختیار های پرسشپرسشنامه، فرم ارزیابی کتبی سؤال

ورزشی استفاده شد که پس از دریافت نظرات آنان، تعدادی از سؤاالت که از نظر آنان مناسب نبود 

سؤالی  00ای درنهایت پرسشنامهحذف شدند و اصالحات موردنظر بر روی سایر سؤاالت انجام شد و 

 -داد که عبارت بودند از: الفمورد تأیید قرار گرفت که چهار مؤلفه مختلف را مورد ارزیابی قرار می

مؤلفه عوامل  -، ج2-10مؤلفه عوامل محیطی: سؤاالت  -، ب1-7مؤلفه عوامل تخصصی: سؤاالت 

. همچنین، برای بررسی روایی 02-00مؤلفه عوامل مدیریتی: سؤاالت  -و د 10-19تجاری: سؤاالت 

 02ها بین نامهها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی، پرسشنامهپرسش سازه

افزار اس.پی.اس.اس ثبت شد و از روش ترکیبی پژوهش توزیع شدند و نتایج در نرم نمونهنفر از افراد 

قبول آمد که قابل به دست α= 27/2نامه باخ برای پرسشاستفاده شد و همچنین، ضریب آلفای کرون

 است.

ی موردنظر در مرحله کیفی، تدوین، توزیع و هاشاخص ینپس از تدوکمی پژوهش،  مرحلهدر 

آمده از روش آمار توصیفی )محاسبه دستهای بهوتحلیل دادهها، برای تجزیهنامهآوری پرسشجمع

فراوانی، میانگین، درصد و فراوانی( و استنباطی )تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی( استفاده شد. همچنین، 

ها با استفاده لوتحلیسایی شده از آزمون فریدمن استفاده شد. همه تجزیههای شنابندی مؤلفهمنظور رتبهبه

 انجام شد.  9/0و لیزرل نسخه  01 نسخهافزارهای آماری اس.پی.اس.اس. از نرم
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 هایافته

وکارهای ورزشی نفر از متخصصان و خبرگان کسب 02در بخش کیفی پژوهش، تعداد افراد نمونه پژوهش 

الزم  های پژوهش کرد.آوری دادهساختاریافته اقدام به جمع های نیمهانجام مصاحبه بودند که پژوهشگر با

شده های ارائهاست ذکر شود که پس از مصاحبه با نفر هیجدهم، پژوهشگر به اشباع نظری رسید؛ زیرا، پاسخ

رفته نشده نادیده گسؤال پژوهش  در زمینهای به حالت تکراری رسیده بودند؛ اما برای اطمینان از اینکه نکته

نکته  94عداد سازی شد و تها پیادهباشد، فرایند مصاحبه تا نفر بیستم ادامه پیدا کرد. درنهایت، متن مصاحبه

های دوباره، کدهای مشابه حذف شدند و ها استخراج شد و با بررسیعنوان کد از متن مصاحبهمختلف به

 . ساخته را تشکیل دادند های پرسشنامه پژوهشگریهکد مختلف باقی ماندند که گو 00درنهایت، تعداد 

 شده است.یک نشان داده  شمارههای پژوهش در جدول نحوه توزیع نمونه
 های پژوهشتوزیع فراوانی نمونه -2جدول 

 فاز کمی فاز کیفی

 درصد تعداد دهندگانپاسخ درصد تعداد شوندگانمصاحبه

 47/ 10 102 ی ورزشیهاباشگاهمدیران  74/ 92 2 اساتید دانشگاه

 0/ 29 04 مدیران استخر 00/ 90 4 مدیران ورزشی

 7/ 09 19 تولیدکنندگان محصوالت ورزشی 97/ 72 7 کارشناسان ورزشی

 122 10 جمع کل

 04/ 90 24 ی ورزشیهافروشگاهمدیران 

 42/14 40 مدیران مدارس فوتبال

 122 092 جمع کل

 

نفر استاد  2های بخش توصیفی تحقیق، از بین افراد نمونه آماری در بخش کیفی، تعداد با توجه به یافته

های آماری بخش . همچنین، از بین نمونهبودندنفر کارشناسان ورزشی  7نفر مدیران ورزشی و  4دانشگاه، 

نفر تولیدکنندگان محصوالت  19نفر مدیران استخر،  04های ورزشی، نفر مدیران باشگاه 102کمی تحقیق، 

در بخش کیفی  نفر مدیران مدارس فوتبال بودند. 40های ورزشی و نفر مدیران فروشگاه 24ورزشی، 

دقت بررسی گردید و نیز به روش تحلیل سازی شد و بهشده پیادههای انجامپژوهش، ابتدا متن مصاحبه
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شدند.  برداری و تلخیصژوهش یادداشتشده توسط افراد نمونه پمحتوای کیفی، نکات کلیدی بیان

بندی شدند و دوباره به افراد بازگردانده شدند و از آنان ها دستهآمده از مصاحبهدستسپس، نکات به

 نظرهای افراد نمونه در قالبشده از نقطهخواسته شد نظر خود را اعالم کنند. درنهایت، مطالب استخراج

به افراد نمونه بازگردانده شدند تا نظرهای نهایی خود را وکارهای ورزشی های توسعه کسبشاخص

شده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد و برای های تعییناعالم کنند. در پایان، با استفاده از شاخص

 ها در بخش کمی پژوهش استفاده شد.آوری دادهجمع

 
 پژوهشی هانمونهاز مصاحبه با  شدهاستخراجی از کدهای انمونه -3جدول 

 شدهاستخراجکدهای  متن مصاحبه شوندهمصاحبه

R1 

وکارهای رسد برای توسعه مناسب کسبهای فراوان تکنولوژی، به نظر میبا توجه به پیشرفت

ی های اطالعاتی و ارتباطی از تسلط کافورزشی شخص باید در رابطه با نحوه کار با فناوری

 برخوردار باشد. 

 هایفناوری در تسلط و توانایی

 ارتباطاتی و اطالعاتی

R2 

توانم ها میهای مدیریتی خاصی دارد که ازجمله آنوکار نیاز به مهارتهرحال توسعه کسببه

به این نکته اشاره کنم که قدرت رهبری مناسب در کار و همچنین توانایی هدایت و ایجاد 

 هماهنگی بین افراد و منابع بسیار مهم است.

 رهبری، در تسلط و توانایی

 امور هماهنگی و هدایت

 ورزشی وکارکسب

R3 

سرعت بر دهند بههای محیطی و اتفاقات مختلفی که در دنیای امروزی رخ میپدیده

یطی های محوکارهای ورزشی هم متأثر از این پدیدهگذارند و کسبوکارها تأثیر میکسب

 محیط را داشته باشیم. هستند و برای موفقیت در کار باید قدرت الزم برای تحلیل

 تحلیل و شناخت توانایی

های و پدیده مسائل و هاپدیده

 محیطی

R4 

ا در های الزم روکارهای ورزشی الزم هست که فرد موردنظر تواناییبرای موفقیت در کسب

تواند شامل اطالعات و دانش ها هم میحوزه مدیریت ورزشی داشته باشد، که این توانایی

 امل تجربه عملی و اجرایی در زمینه مدیریت ورزشی باشد. تئوریک و هم ش

 تخصص و تجربه توانایی،

 مدیریت عملی و تئوری

 ورزشی

R5 

اخت وکارهای ورزشی، شناندازی و توسعه کسببا توجه به اهمیت تأمین منابع مالی برای راه

حسوب وکار مکسبکننده برای موفقیت در های تأمین این منابع یک فاکتور تعیینراه

 شود.می

 منابع تأمین هایشیوه شناخت

 اندازیراه برای مالی

 ورزشی وکارکسب

R6 
وکار و بازار بسیار پیچیده است و برای موفقیت در این شرایط مسائل مربوط به دنیای کسب

 اشیم.وکار داشته ببازار و محیط کسب وتحلیلتجزیهباید توانایی خوبی در زمینه اداره و 

 و ادراك در تسلط و توانایی

 وکارکسب مسائل وتحلیلتجزیه

R7 

شناسند و در این شرایط، توانایی ارتباط با دنیا عنوان یک دهکده جهانی میامروزه دنیا را به

های یک شرط اساسی برای موفقیت در کار هست و الزمه آن داشتن توانایی تکلم به زبان

 .ویژه انگلیسی استالمللی و بهبین

 هایزبان بر تسلط و توانایی

 المللیبین
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 هامصاحبه کل از مستخرج یهامقوله و فرعی یهامؤلفه اصلی، مؤلفه  -4جدول  

 

 و بارتلت 1الکین -یرمی -آزمون کایزر-0جدول 

 الکین -یرمی -گیری کایزرآزمون کفایت نمونه 2/ 294

 دوخی 0027/ 041

 درجه آزادی 019 بارتلت

 سطح معناداری 2/ 221

و عدد معناداری آزمون بارتلت  2/2 از تربزرگ الکین -یرمی -کایزر عددجدول شماره یک،  با توجه به

29/2 sig < و از شرایط موردنیاز هستندها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب توان گفت دادهمی   است که 

 ند.برخوردار

                                                           
1. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

 هامقوله فرعی مؤلفه اصلی مؤلفه

توسعه 

وکارهای کسب

 ورزشی

 تخصص فردی

 در تسلط و توانایی، ورزشی مدیریت عملی و تئوری تخصص و تجربه توانایی،

 تجربه المللی، توانایی،بین هایزبان بر تسلط و ارتباطاتی، توانایی و اطالعاتی هایفناوری

 ورزشی و ... المللیبین و ملی هایسازمان با ارتباط در تخصص و

های ویژگی

 مدیریتی

 نظارت، در اختالفات، توانایی و تعارضات وفصلحل توانایی گذاری،هدف در توانایی

زمان،  مدیریت و جلسات برگزاری زنی،چانه مذاکره، در امور، توانایی کنترل و ارزیابی

 و ... وکارکسب مسائل وتحلیلتجزیه و ادراك در تسلط و توانایی

 عوامل محیطی

 و ملل و اقوام رسوم و آداب شناختوکار در خانواده، داشتن سابقه کارآفرینی و کسب

 تحلیل و شناخت المللی، تواناییبین و ملی مقررات و قوانین با فرهنگی، آشنایی مسائل

 اجتماعی و ... مسائل و هاپدیده تحلیل و شناخت ، توانایی سیاسی مسائل

های توانمندی

 تجاری

 ورزشی بالفعل و بالقوه بازارهای شناخت در تسلط و توانایی

 تواناییی، مال منابع تأمین توانایی،  ورزش حوزه در تجاری هایفرصت شناخت توانایی

 ورزش،  در بازاریابی امور اجرای و شناخت در

 مسائل شناخت ورزشی، توانایی محصوالت تولید فنون و شناخت فرایندها در توانایی

  ی و ...اقتصاد
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 اولیهاشتراکات -6جدول 
 Initial Extraction گویه ها

Q1 22/1  210/2  

Q2 22/1  794/2  

Q3 22/1  224/2  

Q4 22/1  200/2  

Q5 22/1  209/2  

Q6 22/1  791/2  

Q7 22/1  792/2  

Q8 22/1  294/2  

Q9 22/1  700/2  

Q10 22/1  299/2  

Q11 22/1  704/2  

Q12 22/1  011/2  

Q13 22/1  772/2  

Q14 22/1  219/2  

Q15 22/1  721/2  

Q16 22/1  204/2  

Q17 22/1  707/2  

Q18 22/1  702/2  

Q19 22/1  749/2  

Q20 22/1  004/2  

Q21 22/1  700/2  

Q22 22/1  791/2  

Q23 22/1  000/2  

Q24 22/1  209/2  

Q25 22/1  202/2  

Q26 22/1  770/2  

Q27 22/1  240/2  

Q28 22/1  729/2  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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دهندۀ اشتراك یک متغیر)گویه( برابر با باشد که نشانمی Extractionو  Initialاین جدول دارای دو ستون 

امل)یا ها را قبل از استخراج عها است. ستون اول اشتراکات اولیه، اشتراكمربع همبستگی چندگانه با عامل

اولیه برابر یک است و هر چه مقادیر اشتراك استخراجی  هایکند و تمامی اشتراكها( بیان میعامل

جدول دهند. بنابراین های موردنظر را بهتر توصیف )نمایش( می( عامل2.9تر از تر باشد)یعنی بزرگبزرگ

اکات باشد به علت اینکه عدد اشتراالت در فرآیند تحلیل عاملی میؤمناسب بودن تمامی س ۀدهندنشان باال

  بیشتر است. 2.9االت از ؤس

 وکارهای ورزشیهای توسعه کسبمؤلفه ةشدکل واریانس تبیین -7 جدول

 مقدار ویژه  )بعد از چرخش( مجموع مجذور بارهای عاملی
 هاعامل

 ارزش ویژه از واریانس درصدی درصد تجمعی ارزش ویژه درصدی از واریانس درصد تجمعی

202/02 202/02 900/2 297/04 297/04 029/9 1 

900/07 949/17 990/7 420/42 722/19 042/7 0 

007/92 024/14 799/9 192/94 202/10 901/9 0 

404/70 900/11 992/4 001/74 741/12 914/4 4 

   949/79 110/9 017/0 9 

   272/20 010/0 790/1 7 

   000/22 471/0 029/1 2 

   209/29 992/0 219/1 0 

   124/00 019/0 904/2 9 

   009/04 109/0 042/2 12 

   097/07 202/0 290/2 11 

   209/00 279/1 229/2 10 

   710/09 900/1 700/2 10 

   200/91 412/1 971/2 14 

   410/90 009/1 990/2 19 

   090/90 907/2 090/2 17 
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   092/94 099/2 090/2 12 

   142/99 092/2 000/2 10 

   944/99 292/2 012/2 19 

   740/97 799/2 020/2 02 

   041/92 990/2 000/2 01 

   299/92 910/2 027/2 00 

   799/92 924/2 022/2 00 

   070/90 420/2 100/2 04 

   207/90 490/2 102/2 09 

   121/99 409/2 120/2 07 

   990/99 401/2 172/2 02 

   22/122 420/2 170/2 00 

 

 هاعامل دهند و اینعامل را تشکیل میچهار  هاالؤدهد که این سشده نشان میتبیینجدول کل واریانس 

روایی مناسب  دهندهنشان ،که درواقع کنندواریانس را تبیین و پوشش میاز درصد  404/70حدود  در

ها سؤال). این ماتریس همبستگی گویه شودعاملی آورده می چرخش یافتهماتریس  ادامه، است. در هاسؤال

اساس میزان همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد. در این  کند که برو عامل را مشخص می یا متغیرها(

هستند و زیر چتر عامل موردنظر  9/2تر از ماتریس، بارهای عاملی )نمرات عاملی( هریک از متغیرها بزرگ

ت ط نقش بیشتری در کل تغییراگیرند که هرچقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد، عامل مربوقرار می

و با چه بارهای عاملی به  هاییالؤدهد که چه سنشان می 9)واریانس( متغیر موردنظر دارد. جدول شماره 

 ها مرتبط هستند.این عامل
 

یعامل یافتۀ چرخشماتریس  -0 جدول  

  هامؤلفه

 گویه ها 1 0 0 4

 1سؤال  210/2 910/2 270/2 -229/2

 0سؤال  227/2 092/2 200/2 219/2
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 0سؤال  202/2 920/2 002/2 -240/2

 4سؤال  -210/2 009/2 217/2 100/2

 9سؤال  297/2 019/2 -224/2 270/2

 7سؤال  242/2 004/2 119/2 -290/2

 2سؤال  294/2 117/2 -200/2 910/2

 0سؤال  197/2 -200/2 102/2 090/2

 9سؤال  -200/2 247/2 290/2 290/2

 12سؤال  071/2 -211/2 219/2 009/2

 11سؤال  -224/2 202/2 212/2 290/2

 10سؤال  -204/2 207/2 102/2 244/2

 10سؤال  144/2 127/2 042/2 -209/2

 14سؤال  119/2 -209/2 904/2 -212/2

 19سؤال  224/2 -200/2 249/2 224/2

 17سؤال  100/2 212/2 070/2 -211/2

 12سؤال  -229/2 202/2 071/2 110/2

 10سؤال  210/2 -210/2 292/2 -244/2

 19سؤال  -292/2 -200/2 044/2 000/2

 02سؤال  294/2 -210/2 100/2 107/2

 01سؤال  912/2 -110/2 174/2 229/2

 00سؤال  007/2 -219/2 102/2 220/2

 00سؤال  094/2 212/2 127/2 101/2

 04سؤال  911/2 071/2 121/2 -220/2

 09سؤال  200/2 222/2 202/2 -224/2

 07سؤال  009/2 -270/2 -201/2 227/2

 02سؤال  001/2 224/2 220/2 -221/2

 00سؤال  229/2 -207/2 -209/2 290/2
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 وکارهای ورزشیهای توسعه کسبنتایج تحلیل عامل تأییدی شاخص -1شکل 

 نیکویی برازش یهابررسی شاخص -9جدول  

 مقدار شاخص ردیف

 2/ 207 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب 

 2/ 91 شاخص نیکویی برازش 

 2/ 91 شاخص برازش هنجار شده 

 2/ 90 ایشاخص برازش مقایسه 

 2/ 91 شده نیکویی برازششاخص تعدیل 

 1/ 09 برازش مجذور خی 

 

گیری شده و برآورد شده اندازهبا استفاده از آماره برازش مجذور خی، میزان تفاوت ماتریس مشاهده

برای شاخص  12/2دهد. مقدار کمتر از ها نشان میاین آماره برازش مدل را با داده معنادار نبودنشد. 

و شاخص  0برازش برای شاخص نیکویی 9/2و مقادیر بیشتر از  1ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

شده درنظر گرفته شدند. های مشاهدههای انطباق الگو با دادهعنوان مالك، به 0شده نیکویی برازشیلتعد

حلیل قبولی قرار دارند؛ بنابراین تهای نیکویی برازش مدل، همگی درحد قابلنتایج نشان داد که شاخص

 .شده را نشان دادمدل ارائه روا بودنعاملی تأییدی نیز 
 

                                                           
1. RMSEA 

2. GFI 
3. AGFI 
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 تمامی پژوهش، مدل در شود که( در مورد بارهای عاملی، مشاهده می9های جدول )با توجه به یافته

 به مربوط سازۀ با هاشاخص دهد که واریانساست و نشان می 2/ 4باالتر از  بارهای عاملی ضرایب اعداد

 .است معیار این مناسب بودن دهندۀنشان و بوده قبولقابل در حد هاآن
 
 

 وکارهای ورزشیهای توسعه کسبمؤلفهبندی رتبه -11جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی دوخی تعداد میانگین رتبه شاخص رتبه

 0/ 09 تخصص فردی 1

092 490 /010 0 221 /2 
 0/ 29 های تجاریتوانمندی 0

 0/ 02 مدیریت 0

 1/ 70 شناخت محیط 4

 

نشان داده شده است، مؤلفه تخصص فردی با میانگین  12های تحقیق که در جدول شماره با توجه به یافته

 در رتبه چهارم قرار گرفتند. 1/ 70اول و مؤلفه شناخت محیط با میانگین رتبه  در رتبه 0/ 09رتبه 
 

 گیریبحث و نتیجه

وکارهای ورزشی در استان های توسعه کسبلفهبندی مؤشناسایی و اولویت هدف از پژوهش حاضر

، "محیطی"، "تخصصی"های تحقیق چهار عامل مختلف شامل عوامل گلستان بود. با توجه به یافته

وکارهای ورزشی در استان گلستان مؤثر بودند که باید در راستای بر توسعه کسب "تجاری"و  "مدیریتی"

 زایی مورد توجه قرار بگیرند.منظور توسعه کارآفرینی و اشتغالاهداف موردنظر تحقیق و به

 وکارهای ورزشیی توسعه کسبهامؤلفهبارهای عاملی  -11جدول 

 بار عاملی هاشاخص ردیف

 2/ 901 تخصص فردی 1

 2/ 024 مدیریت 0

 2/ 000 های تجاریتوانمندی 0

 2/ 207 شناخت محیط 4
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رای توسعه بهای تحقیق مشخص شد که داشتن تخصص یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار با توجه به یافته

های ترین مؤلفهیکی از مهم (Javanmaed & Farzan, 2021)وکارهای ورزشی است. در همین رابطه، کسب

 های شخصیتی افراد و داشتن روحیه کارآفرینی برشمردند.وکارهای ورزشی را ویژگیتوسعه کسب

(Ghorbani & Vahdani, 2016) های الزم برای شایستگیهای فردی ازجمله اذعان نمودند که ویژگی

های تخصص کارآفرینانه را ازجمله ویژگی   (Azimzadeh et al, 2014) کارآفرینان در صنعت ورزش است.

بر  (Al Mamun, 2018)  .وکارهای ورزشی مؤثر بوداندازی کسبفردی افراد کارآفرین دانستند که در راه

 & Viliamos)ی کارآفرینی تأکید کرد. های فردی و داشتن مهارت و تخصص الزم برانقش ویژگی

Tzeremes, 2012) های مختلف و تحصیالت برای نیز به عامل تخصص در قالب برخورداری از مهارت

تحقیقی با عنوان  (Papagiannidis & Li, 2005)در همین ارتباط، محققانی چون کارآفرینی اشاره کردند. 

ای انجام دادند و نتیجه گرفتند که در اقتصاد شبکهوکار اندازی کسبارائه الگوی جدید برای راه

 . تأثیر مثبت دارد وکارکسبهای کارآفرینانه در ایجاد مهارتبرخورداری افراد از تخصص و 

دن به نیمرخی جامع از یک ـکه برای رسی تحقیق نشان داد )Masoudnia, (2007های تحقیق، یافته

های یافته سد.رمی نظر بهمفید و غیرقابل اجتناب  شناختی جمعیتهای یـارآفرین آرمانی، توجه به ویژگــک

تایج ن ترین عامل مؤثر بر کارآفرینی زنان ایران بود.نشان داد که عامل فردی مهمنیز  )Gelard, (2005تحقیق 

 Viliamos) ،(Al Mamun, 2018) ، (Javanmaed & Farzan, 2021)های تحقیقات پژوهش حاضر با یافته

& Tzeremes, 2012) ،(Ghorbani & Vahdani, 2016) ،(Azimzadeh et al, 2014) ،اساس  همسو بود. بر

توسعه یکی از عوامل اصلی و مهم در گونه اذعان کرد که توان ایننتایج حاصل در این بخش، می

نظور مو فرد کارآفرین به کارآفرین است. تخصص شخصورزشی، عوامل مرتبط با وکارهای کسب

؛ ههای مختلفی برخوردار باشد. برای نمونوکار خود باید از تخصص و توانمندیوفقیت در توسعه کسبم

 المللی، توانایی،بین هایزبان بر تسلط و ارتباطاتی، توانایی و اطالعاتی هایفناوری در تسلط و توانایی

 حداقل در تخصص و تجربه توانایی،ورزشی،  المللیبین و ملی هایسازمان با ارتباط در تخصص و تجربه

 در تجربه و ورزشی، توانایی مدیریت عملی و تئوری تخصص و تجربه ورزشی، توانایی، رشته یک

ورزشی  هایسازمان در کارآموزی و کارورزی داوطلبی، هایفعالیت ورزشی، رویدادهای برگزاری
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ن عوامل کنند و لذا توجه به ایرا ایفا  کلیدینقش وکارهای ورزشی و توسعه کسبدر فرایند ایجاد تواند می

ورزشی مؤثر  وکارهایهای تحقیق نشان داد که عوامل محیطی بر توسعه کسبیافته. بسیار حائز اهمیت است

 سعهو تو عنوان یکی از عوامل مهم برای ایجادهای تحقیق از عوامل محیطی به، نمونهدیگرعبارتبه. بود

زمینه توسعه  های محیطی و نهادی را درمشوق )Dastoom & savadi, (2017وکارها یاد کردند. کسب

نیز بر نقش تأثیرگذار محیط و لزوم   (Vliamos & Tzeremes, 2012)وکارها مؤثر گزارش کرد. کسب

 ,Luthje & Franke) وکارهای کوچک و متوسط اشاره کردند.توجه به عوامل محیطی در موفقیت کسب

تحقیقی با عنوان پرورش یک کارآفرین: ارائه مدل توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان مهندسی  نیز (2003

های اجتماعی فرد، تصویر کارآفرین در عوامل خارجی )از قبیل؛ شبکه انجام دادند و گزارش کردند که

مؤثر  فرد به کارآفرین شدن عالقهاجتماعی و موانع کارآفرینی( بر  -جامعه، هنجارهای فرهنگی

های کارآفرینی افراد مؤثر در نتیجه پژوهش خود نقش خانواده را بر انگیزه  (Lynch et al, 2017)هستند.

نیز در نتیجه تحقیق خود عامل محیطی را ازجمله عوامل  (Azimzadeh et al, 2014) گزارش کردند.

در تحقیقی نتیجه  (Schwarz et al, 2009)وکارهای ورزشی گزارش کردند. اندازی کسبتأثیرگذار بر راه

پژوهش حاضر در  هاییافته .تواند بر قصد کارآفرینی افراد تأثیرگذار باشدگرفتند که شرایط محیطی می

، )Dastoom & savadi, (2017 با نتایج تحقیقات وکارهاکسبعوامل محیطی تأثیرگذار بر  رابطه با

2017) ,Vivianna( ،2016) ,Carlos et al( ، 2017) ,et alLynch (، 2014) ,Azimzadeh et al(  همسو بود؛

که گزارش کردند  (Mohammadkazemi et al, 2014)های تحقیق لیکن نتایج تحقیقی در این بخش با یافته

اری دخود اشتغال بودن پدر، شاغل بودن مادر و هنرستانی یا دبیرستانی بودن تأثیر معنا عوامل محیطی مانند

توان باشد. در رابطه با دلیل این عدم همسویی میینمهمسو  فرینانۀ ورزشکاران نداردبر سطح نگرش کارآ

گونه اذعان کرد که در تحقیق مذکور جامعه آماری دانش آموزان ورزشکار دبیرستانی و هنرستانی این

و در نتیجه درك کاملی از  وکارکسبی اندازراهی در زمینه کارآفرینی و اتجربهو احتماالً  اندبوده

و لذا، نقش خانواده و عوامل محیطی را در این  اندنداشتهی ورزشی وکارهاکسبی اندازراهکارآفرینی و 

بررسی ادبیات تحقیق، بیانگر اهمیت و تأثیرگذاری بیشتر عوامل محیطی در ایجاد  .اندندانسته مؤثررابطه 
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تند که و اذعان داش اندهعنوان رویکردی پویا مطرح کردا بهوکار بود تا جایی که، رویکرد محیطی رکسب

وکار نقش انکارناپذیری دارد، ولی دیدگاه محیطی بر این کارآفرینان در ایجاد کسب هایویژگیگرچه 

 طبق ربشود که کند. خاطرنشان میگیری یک مؤسسه، نقش مهمی را ایفا میادعا هست که در درك شکل

-توان و نباید از جایگاه مهم و تأثیرگذار عوامل محیطی در فرایند ایجاد کسبنمی های تحقیق،نظر نمونه

وان فرایندی عنارآفرینانه بهـرسد که به فرایند کمی نظر بهول ـوکارهای کوچک غافل ماند. بنابراین؛ معق

 .های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داردنگریسته شود که در متن زمینه

این یافته اری دارد. دتأثیر معنیوکار کسب یتوسعه الگوبر  یق نشان داد که عامل مدیریتیهای تحقیافته

 همسو ،)Dastoom & savadi( ،2016) ,Carlos et al( ،2017) ,Vivianna, (2017های پژوهشبا نتایج 

است که فراروی هر مدیری قرار دارد.  هاییبخش ترینمهم، ازجمله وکاردر کسب مدیریتی طهیحباشد. می

آموزش ا ر های مدیریتیحیطهکنند تا تالش می هاشرکتآموزش بازاریابی؛ مدیران  هایدورهدر بسیاری از 

 تواندمیین امر ااختالل در و  و فروش آن شرکت است مدیریتیی نبض یک شرکت در دست شبکهببینند. 

 هایدورهر د های مدیریتیحیطهداشته باشد به همین علت آشنایی با  به دنبال هاآنمتعددی برای  هایمشکل

 ریتیعوامل مؤثر بر حیطه مدیگنجانده شده است تا ضمن، آشنایی با این نوع  هاشرکتبسیاری از  یآموزش

بدون توجه  یک شرکت. عمل نمایند ترموفقبسیار  درنهایتدست یابند تا  ایجانبههمه هایمهارتبتوانند به 

 گزاری، هدف در تسلط و عواملی از قبیل تواناییعمل نماید.  آمیزموفقیتتواند نمی مدیریتیبه سیستم 

 وکارکسب در افراد با کردن کار در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب در مسیر انتخاب و ریزیبرنامه

 وفصلحل در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب در افراد با کردن کار در تسلط و ورزشی، توانایی

 وکارکسب مسائل گیریتصمیم در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب در اختالفات و تعارضات

 در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب امور کنترل و ارزیابی نظارت، در تسلط و ورزشی، توانایی

 برگزاری زنی،چانه مذاکره، در تسلط و واناییورزشی، ت وکارکسب امور هماهنگی و هدایت رهبری،

 منابع تخصیص و دهیسازمان در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب در زمان مدیریت و جلسات

ورزشی نقش مؤثری  وکارکسب مسائل وتحلیلتجزیه و ادراك در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب

 در حیطه مدیریتی دارند.
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داری ر معنیاستان گلستان تأثی ورزشی وکارهایکسب تجاری در توسعه  داد که عاملهای تحقیق نشان یافته

 رفینط منافع افزایش همچنین سازمان، و مشتری رضایتش افزای اصلی، هدف حیطه تجاری، دارد. در زمینه

 یطهح امروزه حقیقت در. است پشتیبانی و خدمات و فروش بازاریابی، ساختارهایر د کارایی ارتقای و

انتظار  ل را داشته باشد،محصو انتظار سازمان از که آن از پیش و بوده خرید از حاصل منافع دنبال به تجاری

 نحیطه تجاری، تأمیی مزایا از بنابراین است؛ هاسازمان رقابت در عطفی نقطه امر، این. را دارد افزودهارزش

ه خصوص این یافته تحقیق اشار های مورد مطالعه قبلی، دردر پژوهش .بود خواهد مشتریی برا افزودهارزش

یکی  عنوانخصوص عامل تجاری به جهت یافته پژوهش حاضر دررسد ازایننظر می چندانی نشده است و به

باشد؛ هرچند های تحقیقات دیگر همسو نمیوکارهای ورزشی با یافتهاز عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب

های قبلی به عواملی که به نحوی نزدیک به عامل تجاری موردنظر پژوهش حاضر از پژوهش که در برخی

به عاملی تحت عنوان بازاریابی ( 0219و همکاران ) نوبختهای محدودی شده است. برای مثال، است اشاره

و به عاملی تحت عنوان تأمین منابع توسعه  )Dastoom & savadi, (2017وکار، و داشتن طرح کسب

نیز به تأثیر گرایش  )Ehsani et al, (2015 و همچنین  )Ziyae & Toutifar tehranpour, (2019کارآفرینی، 

ل یا برای عرضه یا ارائه محصواند. وکارهای ورزشی اشاره کردهو شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد کسب

طوح در س توانمی. این روابط را شوندمیحفظ  مدتطوالنیخدمات به مشتریان، روابطی برقرار شده و در 

ر که یک شرکت با مشتریان خود در نظ ایرابطهکرد. نوع  بندیطبقهمختلفی مانند شخصی یا خودکار 

 یل تواناییعواملی از قببر روی تجربه مشتریان تأثیر خواهد گذاشت.  مؤثریبه طرز  کندمیگرفته و اجرا 

 در تجاری هایفرصت شناخت در تسلط و ورزشی، توانایی و بالفعل بالقوه بازارهای شناخت در تسلط و

 اندازیراه برای مالی منابع تأمین هایشیوه در شناخت تسلط و المللی، تواناییبین و ملی ورزش حوزه

 شناخت در تسلط و امور مالی، توانایی و حسابرسی حسابداری، در تسلط و ورزشی، توانایی وکارکسب

 محصوالت ورزشی، توانایی تولید فنون و فرایندها در تسلط و ورزش، توانایی در بازاریابی امور اجرای و

در  گذاریقیمت رقابت، تقاضا، و عرضه هایمنحنی رکود، )تورم، اقتصادی مسائل شناخت در تسلط و

 اشاره شده است. هاآنبه  وکارکسبکه در مدل  هستنداز  هاییو...( نمونه ورزش
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وکارهای ورزشی بر طبق مطالعه گونه اذعان نمود که دانش موجود در حوزه کسباینتوان درنهایت می

ه، های مختلفی ازجمله عوامل فردی، نیروی انسانی، سرمایکند که مؤلفهادبیات و پیشینه پژوهش تأکید می

ر شد و ه ذکگونه کتکنولوژی، ارتباطات، محیط و ... در این میان تأثیرگذار هستند و همه این عوامل همان

ش وکارهای ورزشی نقاندازی و توسعه کسبها همسو بود، در ایجاد، راههای تحقیق حاضر نیز با آنیافته

وکارهای کنند. عالوه بر موارد فوق، پژوهش حاضر نشان داد که عوامل تجاری نیز در توسعه کسبایفا می

اخت بازارهای ورزشی چه در حالت بالفعل کنند که در این رابطه در ارتباط شنورزشی نقش مهمی ایفا می

و چه بالقوه و نیز مسلط بودن شخص کارآفرین و همکاران وی به امور مالی و حسابداری و توانایی ادراك 

ر هایی بود که پژوهش حاضترین یافتهو تحلیل شرایط تورم و رکود و رقابت در این شرایط ازجمله مهم

وکارهای ورزشی در استان نشان داد که در تحقیقات گذشته بر توسعه کسبهای مؤثر عنوان مؤلفهها را بهآن

یق، مدیران های تحقها را مورد توجه قرار داد. با توجه به یافتهچندان به این موارد پرداخته نشده بود و باید آن

هت اضر جتوانند با استفاده از عوامل شناسایی شده در پژوهش حاندرکاران مربوطه در استان میو دست

ر وکارها مورد تأیید قرار گرفت دگونه کسبها در توسعه اینوکارهای ورزشی که نقش آنتوسعه کسب

ی های مؤثری بردارند و با برگزارراستای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش معضل بیکاری در استان گام

عضای شکاران، مربیان و ابدنی ورزالتحصیالن رشته تربیتهای آموزشی برای دانشجویان و فارغکارگاه

ها با عوامل وکارهای ورزشی در سطح استان و آشنا نمودن آنهیات های ورزشی و نیز صاحبان کسب

های مناسب در سطوح مدیریتی و کاهش مشکالت و ریزیمختلف تأثیرگذار در این حیطه و نیز برنامه

 ی در استان را فراهم نمایند.وکارهای ورزشهای موجود، شرایط مناسب برای توسعه کسبمحدودیت

 تشکر و قدردانی

اند و با صبر و حوصله فراوان به در پایان از تمامی عزیزانی که در انجام این تحقیق همکاری داشته

 .نماییمسؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند و گروه پژوهش را یاری نمودند صمیمانه تقدیر و تشکر می

 مالیحامی 

 مطالعه حاضر توسط نویسندگان تأمین شده است. هایهزینه
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 تعارض منافع

 ایشریهنبنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است و این مقاله قبالً در هیچ 

اعم از داخلی و خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به نشریه مطالعات بازاریابی ورزشی 

 است. ارسال شده

 

 
 

References 
Al Mamun, A., Muniady, R., Ibrahim, M., & Nawi, N. (2018). "Effect of economic 

vulnerability on entrepreneurial competencies among Malaysian micro-

entrepreneurs". Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(2), 222-

237.  

Azimzadeh, S., Ehsani, M., Kordnaeij, A., & Kozechian, H. (2014). "Identifying a 

conceptual model for starting-up small and medium sized sport enterprises". Sport 

Management Studies, 6(22), 189-208. (In Persian). 

Brison, N. T., Byon, K. K., & Baker, T. A. (2017). "To tweet or not to tweet: the 

effects of social media endorsements on unfamiliar sport brands and athlete endorsers". 

Innovation, 18(3), 309-326.  

Carlos D., Marta P. O., & Carlos R. A. (2016). "Entrepreneurship during economic 

crisis: success factors and paths to failure". J. Bus. Res. 69 5366–5370.  

Chan, J., K., L., & Quah, W., B. (2011): "Start-up Factors for Small and Medium- 

sized Accommodation Businesses in Sabah, Malaysia: Push and Pull Factors", Asia 

Pacific Journal of Tourism Research, DOI:10.1080/10941665.2011.610150 

Chitsazan, H., Davari, A., & Jalali, M. (2018). "Assessing Factors Affecting Small 

and Medium Enterprises' Resilience Capacity (A study of Automotive Suppliers)". 

Journal of entreprenurship development, 11(3), 421-440. (In Persian). 

Danish, R., Q., Asghar, J., Ahmad, Z., & Hafiz, F. (2019). "Factors affecting 

''entrepreneurial culture'': the mediating role of creativity". Journal of Innovation and 

Entrepreneurship, 8(1), 1-12. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Abdullah%20Al%20Mamun
https://www.emerald.com/insight/search?q=Rajennd%20A/L%20Muniady
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mohd%20Asrul%20Hery%20Bin%20Ibrahim
https://www.emerald.com/insight/search?q=Noorshella%20Binti%20Che%20Nawi
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2398-7812
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=655161
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=655161


011  وکارهای ورزشی استان گلستانکسب های توسعهبندی مؤلفهشناسایی و رتبه 

Dastoom, S., & savadi, M. (2017). "Designing a framework of Entrepreneurship 

Development in the Sports tourism industry". Geography (Regional Planning), 7(2), 

249-265. (In Persian). 

Ehsani, M., azimzade, M., kordnaeij, A., kozechian, H., & Brenda, P. (2015). "A 

Study of the Relationship between Entrepreneural Personality Characteristics and the 

Start-Up of Small- and Medium-Sized sport Enterprises". Journal of Sport 

Management, 7(1), 69-82. (In Persian). 

Forsati, R., Mokhtari Dinani, M., & Norouzi Seyed Hossini, R. (2021). Analysis 

of Entrepreurial's Value Chain in Sport Science Students at Tehran Universities. Sports 

Business Journal, 1(2), - doi: 10.22051/sbj.2021.36424.1000 (In Persian). 

Gellard, P. (2005). "Factors influencing the development of Iranian women's 

entrepreneurship". Women in Development & Politics. 3(1), 101-123. (In Persian). 

Gholami, A., Zare, A., Ghalavand, A., & Shirali, R. (2017). "The Study of Factors 

Affecting the Formation of Small and Medium-Sized Institution in Iranian Sport 

Industry". Applied Research in Sport Management, 6(2), 57-66. (In Persian). 

Ghorbani, M., & Vahdani, M. (2016). "Designing a Model of Competences of 

Entrepreneurs in Iran’s Sports Industry". Sport Management Studies, 8(39), 205-228. 

(In Persian). 

Hammerschmidt J., Eggers F., Kraus S., Jones P., & Filser M. (2020). 

Entrepreneurial orientation in sports entrepreneurship, A mixed methods analysis of 

professional soccer clubs in the German-speaking countries. Int. Entrep. Manag. 

J. 16:839–857.  

Javanmard, M., & farzan, F. (2021). Investigating the role of personality traits in 

entrepreneurship spirit of Sports Science students. Sports Marketing Studies, 2(2), 151-

176. (In Persian). 

Jiang, X., Liu, H., Fey, C., & Jiang, F. (2018). "Entrepreneurial orientation, 

network resource acquisition, and firm performance: A network approach". J. Bus. Res, 

87, 46–57. 

Lu¨ thje, C., & Franke, N. (2003). "The making of an entrepreneur. Testing a model 

of entrepreneurial intent among engineering students". MIT, R&D Management, 33 (2), 

135-47. 

Lynch, M., Slĺttsveen, K., Lozano, F., Steinert, M., & Andersson, G. (2017). 

"Examining entrepreneurial motivations in an education context". In Proceedings of the 



 

 

  011 0010 پاییزم ، سووم، شماره سدوره                               فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی          

21st International Conference on Engineering Design (Vol 9, pp.79-88). Vancouver, 

Canada: Design Society.  

Masoudnia E. (2007). "Validity of Personality Paradigm in study and prediction of 

entrepreneurship", Journal of Business Strategies, 5 (23), 53-64. (In Persian). 

Mohammadkazemi, R., Mirzaei, F., & Ziviar, F. (2014). "Identifying the Factors 

Affecting Entrepreneurial Attitude in Athletics Students (High Schools of 

Tehran)". Sport Management Studies, 6(25), 145-158. (In Persian). 

Nobakht, F., Ehsani, M., Kozechian, M., & Amiri, M. (2015). "Effective Success 

Factors of Small and Medium Enterprise in Sports in Iran". Strategic Studies on Youth 

ans Sports, 14(28), 25-37. (In Persian). 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(2017)."Guidelines for collecting and Interpreting Innovation Data", 8th. OECD and 

Eurostat, Oslo, Manual, 1-72. 

Papagiannidis, S., & Li, F. (2005). "Skills Brokerage: A New Model for Business 

Start-ups in the Networked Economy". European Management Journal, 23(4), 471-

482. 

Parker, S. C., & Belghitar, Y. (2006). "What Happens to Nascent Entrepreneurs?: 

An Econometric Analysis of the PSED". Small Business Economics, 27(1), 81-101. 

Ratten, V., & Tajeddini, K. (2019). "Entrepreneurship and sport business research: 

synthesis and lessons: introduction to the special journal issue". International Journal 

of Sport Management and Marketing, 19(1/2), 1-7.  

Schwarz, E., J., Wdowiak, M., A., Almer-Jarz, D., A., & Breitenecker R., J. (2009). 

"The effects of attitudes and perceived environment conditions on students 

entrepreneurial intent An Austrian perspective", Education Training, 2009, 51(4):272-

291. 

Shahbazi Menshadi, M., & Salarzehi, H. (2016). "Recognition and Prioritization 

of Effective Factors on Excellence of SMEs with SWOT-AHP Approach". Journal of 

Entrepreneurship Development, 9(1), 119-137. (In Persian). 

Shahmansouri, E., Saadatmandi, J., & Salehi, S. (2021). Prioritize and analyze the 

role of marketing mix elements on the income level of private sports facilities in Qom 

Province. Sports Marketing Studies, 2(3), 92-122. (In Persian).  



011  وکارهای ورزشی استان گلستانکسب های توسعهبندی مؤلفهشناسایی و رتبه 

Sharifzadeh, A., Arabion, A., & Abdulahzadeh, G. (2010). "Identification and 

prioritization of supportive needs for agricultural business development (Case study: 

Golestan province)". Journal of Entrepreneurship Development, 3(10), 71-91. (In 

Persian). 

Toutifar Tehranpour, M., & Ziyae, B. (2014). "The Effect of Intellectual Capital 

on Sports Small Businesses Innovation (Case Study: Tehran City)". Journal of 

Entrepreneurship Development, 7(2), 231-245. (In Persian). 

Vivianna F. H., Charlotta S., Sheetal S., George S., & Georg V. K. (2017). "Keep 

calm and carry on: emotion regulation in entrepreneurs’ learning from failure". J. 

Entrep. Theory Pract. 42, 605–630. 

Vliamos, S.J., & Tzeremes, N.G. (2012). "Factors Influencing Entrepreneurial 

Process and Firm StartUps: Evidence from Central Greece". Journal of the Knowledge 

Economy, 3(3), 250-264. 

Ziyae, B., & Toutifar Tehranpour, M. (2019). "The Effect of Entrepreneurial 

Orientation and Electronic Readiness on the Performance of Sport Startups". Journal 

of Sport Management, 11(4), 705-721. (In Persian). 

 

 


