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چکیده
هدف این پژوهش تدوین راهکارهای توسعه استارتآپ دانشجویی در ورزش کشور بود .روش پژوهش
ترکیبی اکتشافی دو مرحلهای از نوع ابزارسازی بود .در بخش کیفی با بهرهگیری از روش نمونهگیری
هدفمند و تکنیک اشباع نظری)  61نفر از خبرگان( برای شناسایی چارچوب راهکارهای توسعة استارتآپ
دانشجویی در ورزش کشور انتخاب شدهاند و با آنها مصاحبه انجام شد در بخش کمی روش پژوهش
توصیفی -پیمایشی بود .جامعة آماری مورد مطالعه کلیة دانشجویان تربیتبدنی در کشور میباشد که
براساس تخمین حجم نمونه بهینه  186نمونة قابل قبول در رسانههای اجتماعی گردآوری شد .ابزار مورد
استفاده در بخش کمی ،مقیاس محققساخته بر اساس روش دلفی بخش کیفی بود .برای بررسی روایی
صوری از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و همچنین آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و مدل معادالتساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده
گردید .نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد هفت عامل به عنوان چارچوب راهکارهای توسعة استارت-
آپ دانشجویی در ورزش کشور پدید آمد .در بخش کمی مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را
دارند و تمامی چارچوب توسعة استارتآپ دانشجویی در ورزش کشور مورد تأیید قرار گرفت .همچنین
نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار میباشد.

کلمات کلیدی
استارتآپ ،ورزش حرفهای ،ایران
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مقدمه
کسب وکارهای نوپا (استارتآپ) ،به پروژههایی گفته میشود که در جریان آن ،یک ایدة خام ،به
کمک تالش و کوشش یک گروه به تولید یک محصول میانجامد و زمینه برای فروش آن محصول فراهم
میشود (منصوری فر .)17 ،6331 ،ورزش ،صنعت روبهرشد و گستردهای است و از نظر جهانی ارزش آن
 166میلیارد دالر برآورد شده است و توجه تمام جهان را به خود جلب کرده است .در دهة حاضر یکی از
بزرگترین چالشها و یکی از مهمترین مشکالت صنعت ورزش کشور کارآفرینی و اشتغال است .ورزش به
عنوان یک صنعت رو به توسعه ،فرصتهای کارآفرینی فراوانی را در دل خود جای داده است .جنبههای
گسترده اق تصادی در صنعت ورزش ،امکان کارآفرینی را به عنوان حل مشکل بیکاری بیان کرده است
(مندعلی زاده و همکاران .)671 ،6331 ،استارتآپها الگوهای چابکی در مسیر راهاندازی کسبوکارهای
جدید در صنعت ورزش هستند و به منظور حل مشکالت حاصل از محیط پیرامونی راهاندازی میشوند،
در صنعت ورزش ،در واقع استارتآپها نقش مؤثری در مدیریت واردات در صنعت ورزش ،جلوگیری از
قاچاق ،سیاستهای مالی صحیح ،شفافسازیمحیط کسب و کار ،تنظیم قوانین میتوانند داشته باشند،
به طور مثال در روند اجرایی برخی از استارتآپهای موفق برای تولید محتوای ورزشی استارتآپ
اسپورت اسکیدا ،6تحلیل و پیشنهاد قیمت مکانهای ورزشی و جذب حامیان مالی استارتآپ اپن
اسپانسرشیپ ،اتصال جامعه ورزش با یکدیگر استیروا ،1رسیدن به تناسباندام استارتاپ فیت بیت،3
فروش بلیط رویدادهای ورزشی استارتآپ سیت گیگ 7و غیره خلق شدهاند (الیاسی و همکاران،6331 ،
 .)11استارتآپها میتوانند ارزش افزوده را ایجاد کنند ،ارزش جدید برای مخاطب داشته باشند ،سرعت
را باال ببرند ،کارها را ساده کنند ،ارزیابی را دقیقتر کنند ،مشتری را بهتر شناسایی کنند ،صرفه جویی
در هزینهها را فراهم سازند و انعطاف را باالتر ببرند برای فهم نتیجه و اهمیت توجه به این مقوله
پژوهشهای حاضر نشان داده که صنعت استارت آپی  611میلیارد دالر در صنعت ورزش ورود داده و
سبب  17هزار شغل شده است ،از سوی دیگر توسعه اقتصادی صنعت ورزش کشور میتواند در اقتصاد
کل کشور سهم داشته باشد (مندعلی زاده و همکاران.)671 ،6331 ،
با توجه به اینکه امروزه شاهد روی آوردن به منابع مالی جدید در توسعه اقتصاد ملی و بهرهگیری از
صنعت ورزش برای درآمدزائی به صورت عام و استقالل مالی بخش ورزش جامعه به صورت خاص بوده و
در این راستا ایجاد و موفقیت کسبوکارهای ورزشی یکی از کانالهای بسیار مهم جهانی در توسعه سهم
صنعت ورزشی از تولید ناخالص ملی محسوب میگردد و از طرفی افزایش نیروهای تحصیلکرده ورزشی
و تنوع نیازها و عالقمندیهای مردم وجود کسبوکارهای ورزشی را توجیه مینماید .عالوه بر این موارد،
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محیط کامال رقابتی و افزایش رکودها و تورم ،صاحبان کسبوکارهای ورزشی را به خروج داوطلبانه از
بازار تشویق میکند .در  61سال گذشته ،بسیاری از کشورها به دنبال راههایی هستند که از استعداد
جوانان خود برای شروع کسب وکارها استفاده کنند (منصوری فر .)17 ،6331 ،شین و همکارانش ()1661
تأکید کردند که موفقیت کسب و کارهای جدید به آمادگی جوانان برای تبدیل ایدههای خود به کسب
وکاربستگی دارد و به عبارت دیگر کشف فرصتها و قابلیت استفاده از آنها به طور عمده به آمادگی جوانان
برای انجام فعالیتهایکارآفرینی بستگی دارد .باگسترش شرکتهاینوپا (استارتآپها) و اکوسیستمهای
استارت آپی در سالهای اخیـر ،عـالوه بـر توجه به حوزههایی که بازگشت سریع اقتصادی داشتهاند و با
مـدل های کسـب وکار جدیـد توانسـته اند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمت
پایینتر به مشـتریان عرضـه کننـد ،رونـد روبه رشدی از استارتآپهایی دیده میشود که با تمرکز بر
حل مسـائل و چالشهـای کلیـدی زنـدگی امروزی ،عالوه بر ارایه راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای
کسب وکار جدید ،بـه حـل ایـن مسـائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند (الیاسی و همکاران،6331 ،
 .)11در گذشته پژوهش اساسی در این زمینه در کشور انجام نشده است ،لذا پژوهش حاضر ضمن کمک
به کسب و کارهای کشور میتواند الگویی برای سایر پژوهشها نیز باشد .از این رو احتماال با طراحی
چنین مدلی صنعت ورزش میتواند با طراحی استارتآپهای جدید مسیر و مشکالت پیرامونی خود را
بهتر و سریع تر حل نماید ،از طرفی دیگر احتماال چنین مدلی بتواند مشکالت بیکاری ،عدم وابستگی به
نفت در قالب معرفی صنعت ورزش ،توسعه پتانسیلهای مالی ،شفافسازی سازمانی و مدیریت بهینه
نیروی انسانی را ساده و هموار سازد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شرکت نوپا یا نوآفرین یا استارتاپ به یک شرکت یا کسبوکار گفته میشود که معموالً به تازگی و
در نتیجه کارآفرینی ایجاد شدهاست ،رشد سریعی دارد ،و در جهت تولید راهحلی نوآورانه و دوامپذیر برای
رفع یک نیاز در بازار شکل گرفتهاست .این شرکتها معموالً مبتنی بر ایدههایی ریسکپذیر هستند که
مدل کسبوکارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض است .شرکتهای نوپا میتوانند در
هر حوزهای ایجاد شوند ،ولی اغلب به شرکتهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند و در زمینه فنّاوری
(تکنولوژی) فعالیت میکنند .شرکتهای نوپا در دوره حباب دات کام محبوب شدند (منصوری فر،6331 ،
 .)17اگر بخواهیم به تاریخچه استارت آپ بپردازیم ،مطمئناً میتوان شروع آن را با شروع تمدن در بین
انسانها و خرید و فروش محصوالت مختلف گره زد .اما آغاز استفاده از مفهوم استارت آپ به سال حدود
 6366میالدی برمیگردد که آغاز آنها با شرکتهای
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شروع شد .یکی از مهمترین
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محصوالت این شرکت ،استارت آپ آیبیام 1بود .این استارت آپ در سالیان بعد موفق شد که خود را به
عنوان یکی از غولهای تولید کننده نرم افزار در دنیا معرفی کند (الیاسی و همکاران .)11 ،6331 ،اولین
استارت آپ در ایران مختص به فناوری اطالعات و مخابرات بود که بین دهه  16تا  86شکل گرفت .بعد
از این حوزه ،بایوتکنولوژی وارد این عرصه شد و بعد از جنگ نیازهای اصلی مردم ایران را پوشش داد .اما
این تازه شروع کار بود و سال  36اکوسیستم استارت آپ در ایران نقشه راه خود را پیدا کرد .از سال 83
در کنار دانشگاه ،توسط استادان و دانشجویان برجسته تیمسازی انجام شد .برخی از شرکتهایی که همه
روزه از آن استفاده میکنید یا خریدهای خود را انجام میدهید قبال کسبوکارهای کوچک بودند که با
شکستهای جبران ناپذیری مواجه شدند و اکنون خدمات پیشرفتهای ارائه می دهند .در پایان سال 83
کسبوکاری نوپایی به نام آپارات شروع به کار کرد که هیچ ایدهای از سرمایه و روند کار خود نداشت .در
قدم اول آپارات با ایجاد سایت ،تهیه نسخه اندروید و دو سال بعد نسخه  ،IOSدر سال  31به نقطه اوج
خود رسید و با همکاری شهرداری مراسمهای مهمی را برگزار کرد (مندعلی زاده و همکاران،6331 ،
 .)678در تحقیقات مختلفی به توسعه استارتآپهای ورزشی و بهرهگیری از اینترنت و فضای مجاری در
حوزه ورزش اشاره شده است .کایو مندز سوزا ( )1663پس از بررسیهای خود دست یافت که اختالفات
اصلی بین شرکتهای بزرگ و راهاندازهای استارتآپ وجود دارد و نقش ساختار در حل این اختالفات
بسیار مهم است در تجزیهوتحلیل ساختار عواملی مانند مبانی روابط ،استراتژی و همکاری دانش نیز قابل
اهمیت هستند .تارا و همکاران ( )1663در پژوهش خود اهمیت استارتآپهای حوزه سالمت را بیان
نمود .کیلپالینین و همکاران ( )1661بیان نمود که استفاده از رسانه آموزشی و سایر راهکارهای یادگیری
از راه دور ،مزیتهای مختلفی هم برای دانشآموزان و هم برای معلمان دارد؛ از جمله فرآیند مطالعه را
شفاف میسازد ،هم مشوق است و هم اصولی ،و شایستگی دانشآموزان در فناوریهای اطالعات و
ارتباطات را ارتقاء میبخشد .پاراگاناس و همکاران ( )1661نشان دادند که از رسانههای اجتماعی میتوان
برای حفظ و تقویت ارتباطات دوجانبه با طرفداران ،آگاهی از نامهای تجاری ،ترویج و جذب حامیان و
فعالیتهای تبلیغاتی آنالین بهرهبرداری نمود .ماهونی و همکاران ( )1663پس از بررسی برخی خبرگان
ورزشی در کشور امریکا ،پی بردند که استفاده از رسانههای اجتماعی و قابلیت های آن یکی از راهکارهای
مهم و عملیاتی در مسیر بهبود صنعت ورزش میباشد .جاوید و همکاران( )6336نشان دادند مهمترین
نقش اینترنت و رسانههاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى مربوط به گویه هاى" بهرهگیری مناسب
و سریعتر از منابع مختلف اطالعاتى وتبلیغاتی" در عامل بستههاى گردشگرى و "معرفی جاذبهها به
گردشگران ورزشی" در عامل تبلیغ جاذبههاى گردشگرى مىباشد .راجی ( )6331پس از بررسیهای
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خود پی برد که شرکتهای دارویی بواسطه بکارگیری رسانههای اجتماعی در تعامالت خود میتوانند به
مزیتهای رقابتی منحصربفردی دست یابند.
مدل مفهومی تحقیق
با توجه به بررسیهای کتابخانهای و همچنین انجام بخش کیفی ،در نهایت مدل مفهومی تحقیق ارائه
گردید .شکل شماره  6مدل مفهومی تحقیق را به نمایش گذاشته است.

شکل  :9مدل کیفی تحقیق (منبع :یافتههای پژوهشگر)

سواالت تحقیق
 )6راهکارهای توسعة استارتآپهای دانشجویی در ورزش کشور چه می باشد؟
 )1وضعیت برازش مدل تحقیق به چه صورت می باشد؟
روششناسی
با توجه اینکه هدف پژوهش حاضر مطالعة عمیق چارچوب مدل توسعة استارتآپهای دانشجویی در
ورزش کشور است ،طرح آن از طرحهای ترکیبی است و روش آن ،با توجه به اینکه از قبل الگویی وجود
نداشته و پژوهشگر درصدد کشف این الگو بوده است ،از مدلهای ترکیبی اکتشافی متوالی)کیفی  -کمی (

است .روش پژوهش در بخش اول تحقیق کیفی است .هدف این پژوهش ارئه مدل توسعة استارت آپهای
دانشجویی در ورزش کشور است .این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی
است ،انجام شد .در این پژوهش از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارئه مدل توسعة
استارت آپ های دانشجویی در ورزش کشور از روش برخاسته از دادهها و به شیوه گرانددتئوری (کدگذاری
واحد تحلیل ،مقولهها و واحد ثبت) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای انجام مصاحبه میدانی ،مشارکت
کنندگان پژوهش را اساتید برجسته حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة کسب و کار شامل میشوند
که این افراد ،به صورت هدفمند از نوع معیاری ،برای مصاحبههای کیفی در موضوع پژوهش انتخاب
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گردید ( 61مصاحبه با  61نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) .معیار انتخاب نمونههای پژوهش ،میزان
تخصص در امر کسبوکارهای ورزشی و میزان درگیری در امر تصمیمگیری ورزش بود .پس از تحلیل
ادبیات و برای تکمیل شاخصهای تحقیق ،با  61نفر از مشارکتکنندگان مصاحبه شد تا فهرست
شاخصهای مدل بومی توسعه استارت آپ در ورزش کشور تکمیل گردد .با یک نفر از مصاحبه شوندگان
(مصاحبه شونده نفر اول) ،دو بار مصاحبه صورت گرفت چرا که در اولین مصاحبه صورت گرفته ،مواردی
از نگاه مصاحبه شونده جا افتاده بود که سعی شد در مصاحبه مجدد ،آن موارد اصالح گردد .همچنین از
مصاحبه سیزدهم ،داده جدیدی به دست نیامد ولی برای اطمینان ،تا مصاحبه با نفر شانزدهم ادامه پیدا
کرد .قبل از انجام دادن مصاحبه و به همراه سؤاالت مصاحبه ،نامهای با امضای پژوهشگر مبنی بر تعهد
اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبه و مشخصات مشارکت کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد .همچنین،
با اطالع مشارکتکنندگان تمام مصاحبهها ضبط و برای استخراج نکات کلیدی بررسی شد .پس از اعالم
موافقت ،مصاحبهها با محوریت تلقی ،برداشت و شاخصهای مورد نظر برای شناسایی شاخصهای مدل
بومی توسعه استارت آپ در ورزش کشور و مهمترین شاخصها ،برگزار شد .در مصاحبههای انجام شده
پاسخگویان به سوال مورد نظر در مورد ارائه مولفه یا شاخص جدید و یا تأیید مولفهها و شاخصهای
گردآوری شده ابراز نظر کردند .برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده
شد .بدین منظور چهار معیار اعتبار (باورپذیری( ،انتقال پذیری ،اطمینان پذیری و تأییدپذیری برای
ارزیابی در نظر گرفته شد و برای دستیابی به هریک از این معیارهای ،اقدامات مورد نیاز با توجه به هر
معیار انجام گرفت .پژوهشگر در حین انجام این پژوهش و در جریان کدگذاری مصاحبه ها چند مصاحبه
را به عنوان نمونه در یک فاصله  8روزه مورد کدگذاری مجدد قرار داد .در بخش کمی از روش پژوهش
توصیفی ،از نوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی است .هدف از انجام این مرحله ،تدوین الگو
چارچوب مدل توسعة استارت آپ های دانشجویی در ورزش کشور ایران در مرحله کیفی بوده است.
جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران حرفه ای و دانشجویان تربیت بدنی در سطح کشور تشکیل داده
بودند .جهت برآورد حجم نمونه در معادالت ساختاری پژوهشگران دیدگاهها و نظرهای متفاوتی دارند،
محققان هنگام در نظر گرفتن اندازه نمونه ،دستیابی به قدرت آماری کافی برای مشاهده روابط واقعی در
دادهها را در اولویت قرار میدهند (ولف و همکاران .)1663 ،هیر و همکاران ( )1661برای تعیین حجم
نمونه بهینه از نرمافزارهای همچون جیپاور ،سمپل پاور براساس مقادیر توان آماری ،اندازه اثر و میزان
آلفای در نظر گرفته استفاده نمایند .در این پژوهش برای تخمین حجم نمونه بهینه از نرمافزار اس
پیاساس سمپل پاور  3استفاده شده است .حجم نمونه بهینه با توجه به توان آماری 6/3؛ اندازه اثر 6/61
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و آلفای  6/61در نظر گرفتهشده  117نمونه برآورد گردید .در این پژوهش  186نمونه قابلقبول مورد
تجزیه وتحلیل قرارگرفته است که با توجه به برآورد حجم نمونه در این پژوهش قابلقبول و مناسب
میباشد .جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه توسط  1تن اساتید مدیریت ورزشی بررسی و پس از
اصالحات انجامگرفته در بین جامعه موردنظر پخش گردید .نحوه گرداوری دادهها؛ با استفاده از سایت
اینترنتی پرس الین ،پرسشنامه بهصورت آنالین طراحی شد .سپس لینک پرسشنامه در گروهها و
کانال های تلگرامی و همچنین شبکه اجتماعی واتساب از دانشجویان خواسته شد که از طریق لینک
ارائهشده به پرسشنامه پاسخ دهند .صرفهجویی در زمان جمعآوری دادهها ،صرفهجویی در هزینه مالی و
همچنین زمان کافی برای پاسخدهندگان ازجمله مزایایی پرسشنامههای آنالین میباشد (مارتیکوت و
آرکاند .)1661 ،همچنین آلفای کرونباخ متغییر ها باالی  6/1می باشد .تحلیل نتایج این مطالعه به
روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amos 20و  SPSS20انجام شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی مربوط به نمونههای آماری پژوهش حاضر درجدول 6به نمایش گذاشته شده است.
جدول  : 9یافته های توصیفی پژوهش (منبع :یافتههای پژوهشگر)
ویژگی های جمعیت شناختی
جنسیت
مرتبه علمی

گروه ها

فراوانی

درصد

مرد

67

8171

زن

1

6171

دانشیار

66

1171

استادیار

1

3171

نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که نمونه های بخش کیفی پژوهش شامل  %81/1مرد و  %61/1زن
بودند .همچنین از این میان نمونههای پژوهش افراد دارای مرتبه علمی دانشیار با  % 11/1بیشترین تعداد
را دارا می باشند .کدگذاری محوری ،مقوله ها و زیرمقوله ها را با توجه به ابعاد و مشخصات آنها با یکدیگر
مرتبط میسازد .برای کشف نحوه ارتباط مقوله ها با یکدیگر از ابزار تحلیلی استراوس و کوربین استفاده
شد .ابزار اصلی این ابزار تحلیلی شامل شرایط ،عمل ها ،عکس العملها و پیامدها میشود .دادههای کیفی
پژوهش از طریق فرایند کدگذاری ،در روش دلفی تحلیل شد به عنوان چارچوب مدل بومی توسعه استارت
آپ در ورزش کشور پدید آمد .جدول شماره  1مقوله ها و مفاهیم مرتبط توسعه استارت آپ را به نمایش
گذاشته است.
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توسعه کسب و کار های نوپا(استارت آپ)

جدول  : 2مقولهها و مفاهیم مرتبط توسعه استارت آپ (منبع :یافتههای پژوهشگر)
مقوله فرعی

مفاهیم اصلی

توانایی های فردی

خالقیــت ،شـهود ،دســتیابی بـه موفقیت (توفیـق طلبـی) ،مرکـز کنتــرل درونــی،
خطرپــذیری ،تحمل ابهام ،نیاز به دستاوردهای شخصی ،استقالل طلبی ،رقابـت طلبــی ،داشــتن
انگیــزه قــوی ،سختکوشی ،صداقت،کاریزمــــا /دوســــتانه بــــودن ،ارتباطــات ،موقعیــت و
فرصــت شناسی ،قدرت تجزیه و تحلیـل ،یادگیری ،آموزش ،تجربه ،دانـش خاص ،حفظ اسـناد
حسـابداری ،شبکه های درون سازمانی ،شیوه انجام معامالت و همکاران ،برنامه ریزی مناسب،
مـدیریت ریسـک ،مـدیریت مـالی ،مـدیریت

ویژگی بازار

تعداد کاال ،خدمات جایگزین ،امکان ورود به بازار های جدید
امکان ورود به بازار های خارجی ،پیش بینی تقاضا ،وجود بازار هدف ،دسترسی به تامین کنندگان

ویژگی ایده و ریسک
موجود در ایده

قابلیت تجاری سازی ،ارزش ایده ،قابلیت نوآوری ،قابلیت تبدیل به کسب و کار ،شرایط اقتصادی،
تحریم ها ،تورم  ،نوسانات ارزی

فعالیت های بازاریابی

برندســازی ،تبلیغــات ،تــرویج ،کانال توزیع ،مـدیریت اطالعـات ،داشتن اطالعات درباره مشـتریان
بـــالقوه ،حفـــظ ارتباطــات بـــا مشتریان ،خدمات دهی خوب به مشتریان ،دوسـتی بـا
مشـتریان ،صـداقت ،مهارت هـای اجتمـاعی ،کیفیـت محصول ،برنامه ریزی عملیات بهبودیافتـه،
تحقیق و توسـعه ،بـه روز کـردن دانش در حـوزه کـاری کسـب و کار

شبکه سازی و
ارتباطات

ایجــــاد اعتمــــاد ،ارتباطــــات (اجتماعی ،نهادی /با مشتریان ،با دولــت) ،اینترنــت ،شــبکه
هــای اجتمــاعی ،ســرمایه اجتمــاعی  ،شبکه های درون سازمانی ،شهرت به صداقت ،ارائه
خـدمات خوب بـه مشـتریان ،دوسـتی بـا مشتری ،کاریزما/دوستانه بودن

راهبرد برنامه ای

برنامه ایجاد تواناسازهای کسب و کارهای نوپا ایرانی
• نقشه راه ملی صنایع نوپا
•تدوین برنامه ارزشیابی برند کسب و کارهای ورزشی
•برنامه ارتقا صنایع پشتیبان در ورزش
•بازنگری برنامه  6767در حوزه تولید و صادرات
•تدوین مدل همکاری بلند مدت با سازندگان
•برنامه بلند مدت زیرساخت های تکوین محصول جدید
• تدوین برنامه جامع ارتقا سازندگان در سطح خارج از کشور
• تدوین برنامه جامع خودکفایی
• بهینه کاوی فنی و حقوقی با سایر صنایع
•نقشه راه عدم موفقیت اقتصاد سیاسی در کسب و کارهای ایرانی
• تدوین برنامه شناسایی رفتار مصرف کننده
• تدوین برنامه شناسایی ریسکهای سیاسی و تکنولوژیکی حوزه توسعه محصول
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•تدوین برنامه همکاری مشترک چند کشوری
ایجاد مراکز تحقیقاتی مستقل تکنولوژی محور
• مهندسی مجدد ساختار سازمانی
• کمیته ملی نظارت بر رقابت و برنامه توسعه کسب و کارهای ایرانی در ورزش
کمک به مدرنیزاسیون کسب و کارهای نوپا در ورزش و رقابت پذیری شرکت ها
توسعه خوشه ها و شهرکهای صنعتی در حوزه ورزش
ایجاد سازمان ها و ساز و کارهای حمایت از کسب و کار
تهیه امکانات الزم و تسهیالت مناسب برای شرکت های نوپا (آموزش ،تحقیق و توسعه ،فعالیت
صادراتی ،خرید تجهیزات مدرن(
ثبات مقررات و عدم تغییرات بی مورد قوانین توسط وزارتخانه
سهولت اخذ مجوزهای شروع و یا توسعه کسب و کار از وزارتخانه
اجرای برنامه های ترویج کسب و کارهای نوپا در حوزه ورزش
میزان انعطاف پذیری مشاغل
افزایش میزان اعتماد به نفس کارکنان و صاحبانان ایده
میزان قضاوت کارکنان در مورد ظرفیت نقش آفرینی خود در راستای انجام وظایف مهم
افزایش میزان مقاومت افراد در برابر مشکالت سازمانی پیشروی خود

توسعه

به منظور انجام روش مدلسازی ساختاری تفسیری ابتدا به تعیین ماتریس خود تعاملی ساختاری و
ماتریس دستیابی اولیه پرداخته شد .خروجی این ماتریسها منجر به تعیین سطوح متغییرها شد .جدول
شماره  3نتایج مربوط به تعیین سطوح متغییرها را نشان میدهد.
جدول  : 9تعیین سطوح متغییرها (منبع :یافتههای پژوهشگر)
عوامل

ورودی

خروجی

مجموعه مشترک

سطح

6

شبکه سازی و ارتباطات

1-7-3-1-6

1-1-1-3-1-6

1-3-1-6

3

1

فعالیت های بازاریابی

-7-3-1-6

1-1-3-1-6

3-1-6

3

3

توسعه استارت آپ

1-1-1-3-1-6

-1-1-1-7-3-1-6

1-1-1-3-1-6

6

7

راهبرد برنامه ای

-1-7-3

1-1-1-7-1-6

1-7

1

1

توانایی های فردی

-1-1-1-7-3-6

-1-1-7-3-6

-1-1-7-3-6

1

1

ویژگی های بازار

1-1-1-7-3-1-6

1-1-1-3

1-1-1-3

7

1

ویژگی های ایده و ریسک موجود

1-1-7-3-1-6

1-1-1-3

1-1-3

7

جهت بررسی ساختار عاملی ،مدل توسعة استارت آپهای دانشجویی در ورزش کشور ایران از روش
تحلیل مسیر استفاده گردید .پس از محاسبه مقدار  Tمربوطه هر عامل مشخص گردید که تمامی چارچوب
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راهکارهای مدل توسعة استارت آپ های دانشجویی در ورزش کشور تأثیر معناداری را دارند .شکل شماره
 1مدل آماری پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است.

شکل  : 2مدل پژوهش( ** P ≤ 2/29،* P ≤ 2/20:منبع :یافتههای پژوهشگر)

نتایج مربوط به شاخص های برازش نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار می باشد.
بحث و نتیجهگیری
کسبو کارهای کوچک و نوپا نیروی اصلی توسعه در اقتصاد بازارهای توسعه یافته هستند .طبق نظر
تارون ( )1666در اکثر کشورهای توسعه یافته ،درصد کسب و کارهای کوچک و متوسط از کل موسسات
موجود ،بالغ بر  31درصد برآورد شده است و حدود  16درصد از نیروی کار در دسترس در این مراکز
مشغول به کار هستند .برای مثال در اتحادیه اروپا ( )1663کسب و کارهای کوچک و متوسط 33/8
درصد کلیه کسبوکارها محسوب میشوند که از آن تعداد ،شمار زیادی را کسبوکارهای کوچک تشکیل
میدهند .این کسب و کارها شغل مورد نیاز  11/6درصد نیروی کار را تامین می کنند و در  11/1درصد
ارزش افزوده کل سهیم هستند .این مسئله اهمیت نقش کسبوکارهای کوچک و نوپا را در به حرکت
درآوردن چرخهای اقتصاد جوامع به روشنی نشان میدهد .وجود کسبوکار نوپا را میتوان به عنوان
راهکاری برای حل یک مشکل در نظر گرفت .تبدیل سرمایه گذاریهای مالی در ایدههای جدید به کسب
و کارهای مخاطره آمیز جدیدی که بازده قابل توجهی را برای صاحبان سرمایه به دنبال دارند و نیازمند
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اقتصاد گستردهتری برای رشد هستند .البته برخی از کسب و کارهای جدید توانایی مشارکت بیشتری در
خلق شغل و نیز خلق و تجاریسازی ایدههای باکیفیتتری در مقایسه با همکاری خود دارند (اونیوس،
 .)1661در این پژوهش ،عوامل تواناییهای فردی میتواند برمدل توسعه استارت آپ دانشجویی در ورزش
کشور تأثیر میگذارد .این یافتهها با یافتههای زیمرمن ( ،)1663یروث ( ،)1666چیتی تارون ( )1661و
استفانویچ ( )1666همخوان میباشد .استفانویچ ( )1666در پژوهش خود به این نتیجه رسید که دستیابی
به موفقیت بیشتر در کسب و کـار ،داشـتن اسـتقالل ،عوامـل ذاتـی و درونی ،و امنیت شغلی .همچنین
هفت فاکتور موثر در موفقیت کسب و کارهای کارآفرینانه شناسـایی شدند :شغل و جایگاه در جامعه،
مهارتهای بین فردی ،موافقـتهـا و حمایـتهـا ،محصـول /خـدمت رقابت پذیر ،مهارتهای رهبری،
همواره در جریان امور بودن و شهرت کسب و کار از عوامل مهم میباشد .تارون ( )1666در پژوهش خود
پی برد ویژگی های کسب و کـار  ،مـدیریت و دانـش فنـی  ،محصـوالت و خـدمات ،مشـتریان و بـازار،
طریقـه فعالیتها و همکاریها ،منابع و تامین مالی ،استراتژی ،و محیط خـارجی از عوامل توسعه در
بنگاههای کوچک و توسط میباشد .همچنین نتایج پژوهش زیمرمن ( )1663حـاکی از آن است که
داشتن استقالل ( رئیس خود بودن) و افزایش درآمد انگیـزههـای مهمـی بـرای کارآفرینـان ونزوئالیی
به حساب میآیند .رقابت ،اقتصاد ضعیف و محدودیتهای مبادالت خارجی از مشکالت آنان به شمار
میروند؛ در حالیکه مهـارتهـای بـاالی مـدیریت عمـومی  ،آمـوزش مناسـب ،ثبـت دقیـق یادداشتها
و بایگانیها و مشارکت سیاسی جزو عوامل موفقیت شناسایی شدهاند .در حالت کلی ،افراد وجوه مثبت
کارآفرینی را بسیار بیشتر از وجوه منفی آن در مسیر شغلی مورد انتخابشان گزارش دادهاند .هم چنین
نتایج تحقیق نشان میدهند جنبههای غیرمالی فعالیتهای کارآفرینی انگیزههای قدرتمندتری برای
صاحبان آینده نگر کسب و کارهای جدید هستند و بنابر اظهارات کارآفرینان موفق ،موفقیت به شدت به
یک برنامهریزی جامع و همه جانبه وابسته است .حجــم بــاالی فارغ تحصیالن دانشــگاهی ویــژه در
رشــتههای تربیت بدنی از ســویی و دسترســی آسـان و وسـیع بـه نرم افزارهـا و فناوریهـای نویـن،
سـطح قابـل قبولـی از دانـش فنـی و فناورانـه و دسترسـی و کاربـری رسـانههای دیجیتـال را رقـم زده
اسـت .بـا ایـن همـه متأسـفانه کشـور از نظـر سـهولت و فضـای کارآفرینـی قـدرت ریسـک جوانـان و
اعتمـادبـهنفـس آنهـا بـرای آغـاز کسـبوکار جدیـد در رتبه جهانـی باالیـی قـرار نـدارد .همچنیـن بـا
وجـود بـاال بـودن تـوان ایدهپـردازی و جذابیتهـای ایـن حـوزه بـرای جوانـان ،سـطح دانـش مدیریـت
و بازاریابـی و روحیة کار تیمـی در میـان جوانـان مشـتاق بـه کارآفرینـی پاییـن اسـت و بـه آموزشهـای
متناسـب و عملگـرا نیـاز دارد .بـه نظـر میرسـد ایـن نیـروی عظیـم جوانـان کارآفریـن اسـت کـه بـا
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اقبـال بـه ایـن حـوزه و پیگیـری و جدیـت میتوانـد شـرایط را تغییـر داده و زمینه رشـد کسـبوکارهای
مبتنـی بـر ارئه آموزشهـا و مشـاورههای تخصصـی در ایـن حـوزه را بـرای خـود عملـی کننـد .بخـش
سـرمایه در نـگاه جوانـان کارآفریـن بـه یکـی از موانـع جـدی پیگیـری ایدههـا تبدیـل شـده اسـت.
آموزههـای حـوزه استارت آپ نشـان میدهـد کـه چنیـن نیسـت و ایـن رشـد اعتمـاد بـه نفـس و
فعالیـت نوپاهـا (استارتآپ) اسـت کـه بـه ورود هرچـه بیشـتر سـرمایه در پـی تحقـق هرچـه بیشـتر
نمونههـای موفـق کمـک خواهـد کـرد.
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