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شناسایی فرصتهای کسبوکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش
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چکیده
امروزه ،تعداد کسبوکارهایی که با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سرتاسرر جهران
با یکدیگر مرتبطند هر روز بیشتر و بیشتر مریشرود .بره تبر آن انتظرار مریرود کسربوکارهرای
ورزشی نیز وارد محیط کسبوکار الکترونیکری شروند و برا شناسرایی فرصرتهرای نوآورانره و
کسب مزیت رقابتی از این فرصتها بقای سازمانی خود را تضمین کنند و سربب ایجراد سرود و
ارزش برای جامعه شوند .در تحقیق حاضرر ،برا رویکرردی ترکیبری (کیفری– کمری) و بررسری
آرای  01نفر از خبرگان فعال در زمینۀ کسبوکارهرای ورزشری مررتبط برا فنراوری اطالعرات،
فرصتهای کارآفرینانۀ ورزشی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطرات شناسرایی و گرروهبنردی
شدهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد سه گروه عمده از این فرصتها مشتمل بر فرصتهرای
خدماتی ،ایجاد و فروش و بازاریابی وجرود دارنرد .از ایرن میران ،گرروه فرصرتهرای خردماتی
باالترین رتبه و گروه ایجاد و فروش پایینترین رتبره را دارنرد؛ عرالوه برر ایرن ،در ایرن مطالعره
اولویت نسبی هریک از فرصتهای 03گانه شناسایی و در سازههای بیانشده مشخص شدهاند.
واژههای کلیدی :فرصت ،فناوری اطالعات ،ورزش
 نویسندة مسئول:

R_mkazem@ut.ac.ir
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مقدمه
از دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران شهیر کارآفرینی ،شناسایی فرصت نقشی بسیار اساسری و
اجتنابناپذیر در فعالیتهای کارآفرینانه دارد (محمدی الیاسی .)1138،شفر و دیتینری)1889( 1
فرصتها را شرایطی میدانند که بر اساس آن افراد گزینههایی را به صورت نوآورانه تشرخیص
میدهند و بردین ترتیرب امکران معرفری محصرول ،خردمت ،فراینرد ،روش سرازماندهی امرور و
بازاری جدید برای آنها فراهم میشود که مناف حاصل از آن بیشتر از هزینههرای آن اسرت .برا
توجه به این موضوع ،کارآفرینی راهی برای حل مشکالت اقتصادی امروز ما محسوب میشرود
و ترویج کارآفرینی در همۀ زمینهها نیاز جدی اقتصاد کسبوکارهای ایرانی است.
امروزه ،صاحبنظران ورزش را یکی از زمینه های مساعد برای رسیدن به تغییرات اقتصادی
و اجتماعی مطلوب و باثبات میدانند ( .)Ball, 2005طبرق تعریرف واژة ورزش از لغرت الترین
 LUDUSاقتباس شده است و ریشره در برازی دارد )(Hinch & Higham, 2011؛ امرا ورزش
هیچگاه به عنوان یک بازی و سرگرمی صرف مطرح نیست ،بلکه همواره به عنوان یک صنعت
مطرح بوده و در ترکیب برا زمینره هرایی همچرون  ،ITمهندسری پزشرکی ،روانشناسری ،تغذیره،
گردشگری ،بازاریابی و غیره گرایش های کارآفرینی ورزشی شایان توجهی را در جامعۀ مرورد
نظر به وجود آورده است .این اعتقاد وجود دارد که کارآفرین ورزشی باید فرصت های موجود
را شناسایی کند و با کشف فرصتها از آنها برای خلق فعالیتهرای کارآفرینانره اسرتفاده کنرد
( .)Kermally, 1986بررسیها نشان مریدهرد کره ورزش در زمینرههرایی همچرون مردیریت و
برنامه ریزی ،فناوریهای نوین ،خدمات و تبلیغات ورزشی ،ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی،
ورزش همگررانی و قهرمررانی جررز زمینررههررای مسرراعد برررای کررارآفرینی در ورزش هسررتند
(فروغ ریپررور و همکرراران .)1101 ،افررزون بررر ای رن بررس ریهررای صررورتگرفترره درخصرروص
امکانسنجی ایجاد فرصتهای کسبوکار الکترونیک در ورزش نشان میدهد که در صرورت
اختصاص تسهیالت الزم این امکان برای ورزش موجود است.
نیروی انسانی بسیاری در ورزش موجود است کره تمایرل برالقوه ای بررای کرارآفرینی در ورزش
دارند .در این راستا ،مشخص شده است کره گررایش براالیی بررای کرارآفرینی در دانشرجویان سرال
1. Shepherd & DeTienne
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آخر تربیت بدنی در هر دو جنسیت وجود دارد (تجاری و خدایاری .)1109 ،به هر حرال ،کرارآفرینی
در هر زمینهای که صورت گیرد از برخورداری از تعریفی مشرخص نراگزیر اسرت .در برخری از ایرن
تعریف ها ،جریانی وجود دارد که برر کشرف و پیگیرری فرصرت متمرکرز اسرت (کردنرایج و زالری،
 .)1101از نظر بسیاری از محققان (از جمله  ،)Dellabarca, 2002 Venkatarman, 2002تشرخیص
و بهره برداری از فرصت ها تعریف اصلی کارآفرینی است و مطالعهها نشران مریدهرد کره بسریاری از
تعاریف جدید کارآفرینی به طور قابل مالحظهای بر تشخیص فرصرت بره عنروان مهرمتررین گرام در
فرایند کارآفرینی تمرکز کرده اند؛ بنابراین در زمینۀ کسبوکارهرای مبتنری برر ورزش ،کره در بسرتر
فناوری اطالعات نیز روی میدهند ،شناسایی فرصت ها میتواند تعیینکننده باشرد .اهمیرت ورزش را
میتوان از طریق مقایسۀ سهم آن در رسانهها در مقایسره برا برنامرههرای سیاسری و اقتصرادی مشراهده
کرد .ورزش و فعالیتهای ورزشی نقشی اساسری در توسرعۀ ملری ،فرهنگری و اقتصرادی دارنرد .ایرن
پدیده برای بسیاری از افراد چیزی بریش از تماشراگر برودن اسرت ( .)Keim, 2006ورزش همچنرین
زمینۀ مهمی در تولید و اشتغال به شمار میرود (یدالهی و همکراران)1138 ،؛ بنرابراین تحقیرق حاضرر
بر آن است تا فرصتهای کسبوکار در زمینۀ فعالیتهای ورزشی برا رویکررد فنراوری اطالعرات و
ارتباطات را شناسایی کند.
پیشینة پژوهش
در عصر حاضر ،اینترنت یکی از مهمترین مجاری ارتباط بین صاحبان حرفهها و کسربوکارهرا
و بسیاری دیگر از افراد و نهادهرا بره شرمار مریرود .ایرن پدیرده شریوههرای رایرج کسربوکرار
سازمان ها را تغییرر داده اسرت .تعرداد کسربوکارهرایی کره برا اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و
ارتباطات در سرتاسر جهان با یکدیگر بره برقرراری ارتبراط مریپردارنرد هرر روز بیشرتر و بیشرتر
میشود و به تب آن فعالیتهای کسبوکار در محریط اینترنرت در حرال افرزایش اسرت ( Kha,

 .)2000کسبوکارها از اینترنت برای فعالیتهرای خریردوفروش ،ارسرال و دریافرت مطالرب و
دادهها ،عقد قراردادها و بسیاری دیگر از فعالیتها مانند تبلیغات و بازاریابی اسرتفاده مریکننرد؛
اما دامنۀ فعالیت کسبوکار در محیط وب به بازاریابی و تبلیغات محدود نمیشود .کسبوکرار
الکترونیکی مفهومی گستردهتر از بازاریابی در محیط اینترنت دارد .این نوع کسبوکرار شرامل
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ارتباطات ،گردآوری و مبادلۀ دادهها ،تحلیرلهرای مرالی ،خریردوفروش کاالهرا و خردمات در
محیط اینترنت ،بانکداری الکترونیک ،مدیریت مشتریان و بسیاری فعالیتهرای دیگرر اسرت .از
میان کسبوکارهای مبتنی بر فناوری ،کسبوکارهای فعال در زمینۀ الکترونیرک اهمیرت ویرژه
دارند .این کسبوکارها رهبری تجارت الکترونیک و فعالیتهای کسبوکارهرای نروین را برر
عهده دارند .سازمانها از کسبوکار الکترونیک بررای فعالیرتهرایی ماننرد برنامرهریرزی منراب
کسربوکررار ، 1مردیریت روابررط بررا مشرتریان و خریرد و ترردارکات الکترونیکری برررای گررذر از
کسبوکار سنتی به کسبوکرار جدیرد اسرتفاده مریکننرد ( .)Viehland, 2000در ایرن میران،
ورزش نیز فعالیتی است که مسیر خود را در حروزة کسربوکرار الکترونیرک پیردا کررده اسرت
(تجاری و خدایاری .)1109 ،کسبوکارهای ورزشری در راسرتای فعالیرتهرای خرود و ایجراد
ارزش برای جامعه و سود برای ذینفعان سازمانی ناچار از شناسایی فرصتهای جدید هستند
)(Kermally,1986؛ چراکرره فعالی رت مبتن ری بررر نهررادههررا و انتظررار سررود منطق ری شرراید در
کوتاه مدت پاسخگوی انتظارات ذینفعران سرازمانی باشرد ،امرا در بلندمردت دیگرر نمریتوانرد
فعالیت و بقای کسبوکار را در بازار تأمین کند .تشخیص فرصرت ،از مهرم تررین توانراییهرای
کارآفرینان موفق مجسوب میشود ( )Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003و موضوع اصلی
اغلب پژوهشهای کارآفرینی است ( .)Shepherd & Detienne, 2005شناسایی فرصرتهرای
کارآفرینانه عامل ایجاد ثروتهای فردی و اجتماعی است ( )Venkatarman, 1997و بنرابراین
انتظار میرود کسربوکارهرای ورزشری نیرز کره برا اسرتفاده از فنراوری اطالعرات وارد محریط
کسب وکار الکترونیکی میشوند با شناسایی فرصتهای نوآورانه و کسب مزیت رقابتی از ایرن
فرصتها بقای سازمانی خود را تضمین کنند و سبب ایجراد سرود و ارزش بررای جامعره شروند.
شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در زمینۀ فعالیتهای ورزشی را میتروان در بافرت اجتمراعی و
فرهنگیای که فعالیتهای ورزشری در آن روی مریدهنرد جسرتوجرو کررد .فرهنر

جامعره

موضوعی است که عالوه بر گرایش افراد به ورزش ،میزان گرایش به فعالیتهای کارآفرینانه و
فعالیت کسبوکار در بافت فناوری اطالعات و ارتباطات را تحت ترأثیر قررار مریدهرد .از نظرر

1. ERP
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کیم ، )1881( 1ارزشهای فرهنگی در ارتباط و پیوستگی با ورزش هستند .او بیران مریدارد کره
ورزش سبب بهبود سالمت ،تناسب و آموزش میشود ،فرصرتهرای کسربوکرار و اشرتغال را
فراهم میآورد ،موجب رقابت عادالنه میشود ،صلح و دوری از خشونت را تقویت مریکنرد و
کار تیمی و احترام را بره وجرود مریآورد ()Keim, 2006؛ بنرابراین در چنرین جامعرهای انتظرار
می رود که ارتباطات گستردهتر افراد ناشی از فضای مجازی سبب برهوجودآمردن فرصرتهرای
کسبوکار شود .چنانکه از نظر ولوئت ، )1881( 1تعامالت اجتماعی و فرهنگری ،منشرأ بسریاری
1

از فرصتهای کسبوکار است .این پژوهشگر به طور مشخصتری به زمینههای کسبوکار در
فعالیتهای ورزشی موجود در زمینۀ کسبوکار الکترونیکی پرداخته است و بیران مریدارد کره
زمینههای کسبوکار در بافرت ورزش عبارتنرد از :فعالیرتهرای اجتمراعی در ورزش از طریرق
شبکههای اجتماعی ،فعالیتهای فرهنگی ،فعالیتهای قانونی ،تبلیغرات در اسرتادیومهرا و محرل
گردهماییها ،چندرسانهای ها در روابط عمومی ،حمایت مالی و پیشبرد فروش و بازاریرابی کره
همگی ایرن مروارد در بسرتر فنراوری اطالعرات صرورت مریپرذیرد ( .)Vloet, 2003مطالعرات
انجام گرفته در زمینۀ فرصتهای کارآفرینانۀ ورزشی در بستر فناوری اطالعرات و ارتباطرات بره
مطالعۀ مذکور محدود نمیشود .کان ( )1888نتیجرهگیرری کررده اسرت کره عقرد قراردادهرای
پخش مسابقات ورزشی و تسهیل قرارداد بین بازیکنان و مدیران نیز از جمله فعالیتهایی هسرتند
که به عنوان فعالیتهای کسربوکرار در ورزش قابرل پیگیرری هسرتند ( .)Kahn, 2000ضرمن
اینکه فراهمآوردن تسرهیالت ورزشری و اسرتادیوم و کسربوکارهرای مربروط بره آن نیرز جرز
فعالیتهای کسبوکار در زمینۀ ورزش ذکرر شردهانرد ( .)Siegfried & Zimbalist, 2000در
ادامه ،به رویکرد آمیخته به شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در زمینۀ فرصتهرای کسربوکرار
ورزشی در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات میپردازیم.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی اسرت و در گرروه پرژوهشهرای آمیختره قررار مریگیررد.
1. Keim
2. Vloet
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رویکرد تحلیل دادههای تحقیرق نیرز پیمرایش اسرت .جامعرۀ آمراری ایرن تحقیرق در دو مرحلره
تعریف میشود .1 :جامعۀ تحقیق در مرحلۀ کیفی  .1جامعۀ تحقیق در مرحلرۀ کمری .در مرحلرۀ
کیفی ،مصاحبه با افراد خبرة دانشگاهی در حوزة کارآفرینی و صنعت ورزش انجام یافته اسرت.
در مرحلۀ کمی نیز با توجه به اینکه در این مطالعه هدف شناسایی فرصرتهرای کارآفرینانره در
فرصتهای مبتنی بر فناوری اطالعات در عرصۀ ورزش بوده اسرت ،صراحبان کسربوکارهرای
فعال با سابقۀ بیش از پنج سال حضور در عرصۀ کسبوکار ورزشی ،برهویرژه خبرگران فعرال در
زمینۀ ارائۀ محصوالت /خدمات مرتبط با ورزش برا اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات،
جامعۀ آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادهاند .با توجه به دو جامعۀ مختلف در دو مرحلۀ کیفری
و کمی تحقیق ،حجم نمونه نیز به تب در دو مرحلرۀ متفراوت اسرت .در بخرش کیفری ،از طریرق
روش نمونهگیری هدفمند تا زمان رسیدن داده ها به حد کفایت (حرد اشرباع) مصراحبه صرورت
گرفت که نفر هفتم نقطۀ اشباع بوده و مصاحبه ها تا نفر نهم ادامره یافتره اسرت؛ بنرابراین در ایرن
مرحله ،نه نفر از طریق مصاحبۀ عمیق بررسی شدند .در مرحلرۀ کمری نیرز برا اسرتفاده از فرمرول
نمونهگیری از جامعۀ نامحدود ،با توجه به سطح اطمینان  39درصد و فرض توزی نرمال ،میرزان
 1/31، tو نسبت صفت بر اساس مطالعۀ اولیه (پایلوت  18پرسشنامهای) تص  8/10بررآورد شرد
(سرمد و همکاران .)1107 ،میزان اشتباه مجاز ( 8/1 )dدر نظر گرفته شد و بردین ترتیرب حجرم
نمونۀ مورد نیاز برای این پژوهش در بخش کمی به قرار زیر شد:
)Z 2 p(q) (1 / 96)2 0 / 68 (0 / 32

 83 / 59  84
d2
0 / 12

n

بنابراین ،در این بخش نمونۀ مشتمل بر  04نفر از بین خبرگان و صراحبان کسرب و کارهرای
فعال در زمینۀ کسب و کار ورزشی انتخاب گردید .ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونره
در بخش کمی در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
ویژگی
جمعیت

درصد

درصد

درصد

فراوانی

معتبر

تجمعی

کمتر از بیستوپنج سال
بیستوپنج تا سی سال
سی تا سیوپنج سال
سیوپنج تا چهل سال
چهل تا چهلوپنج سال
باالی چهلوپنج سال
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
کم تر از پنج سال
بین پنج تا ده سال
بین ده تا پانزده سال
بین پانزده تا بیست سال
بین بیست تا بیستوپنج سال
بین بیستوپنج تا سی سال
بیش تر از سی سال
مجموع
پاسخ داده نشده
سابقه راهاندازی یک کسب و کار
سابقه راهاندازی دو کسب و کار
سابقه راهاندازی سه کسب و کار و بیشتر
مجموع
پاسخ داده نشده

2/00
11/00
11/00
22/00
10/00
1/00
1/00
0/00
00/00
20/00
11/00
2/00
21/00
00/00
2/00
2/00
1/00
1/00
70/00
10/00
21/00
10/00
0/00
01/00
00/00

2/00
11/00
22/10
00/00
10/00
7/10
7/10
0/10
02/00
20/20
10/10
1/00
20/00
01/00
1/00
2/00
1/20
1/20
22/10
11/10
01/00
11/10
0/10
01/00
00/10

2/00
11/00
22/10
00/00
10/00
7/10
7/10
0/10
02/00
20/20
10/10
10/20
22/00
00/10
10/20
2/70
1/00
1/00
100/00

2/00
21/00
00/00
77/00
12/10
100/00
7/10
10/70
10/10
21/10
100/00
10/20
01/20
20/20
10/10
17/00
12/10
100/00

11/70
20/10
7/70
100/00

11/70
12/00
100/00

مجموع

48/00

000/00

گروهها

فراوانی

شناختی

سن

تحصیالت

سابقة کار

سابقة
راهاندازی
کسبوکار
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در بخش کیفی ،برای مصاحبه برا خبرگران صرنعت و دانشرگاهی از روش نمونرهگیرری هدفمنرد
استفاده کرده ایم .در روش نمونهگیری قضاوتی ،افرادی برای نمونه انتخاب شرده انرد کره بررای ارائرۀ
اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار داشته باشند (دانایی فررد ،الروانی و آذر .)1107 ،شراخص
مورد نظر در تحقیق حاضر استادان دانشگاهی فعال در زمینرههرای مردیریت و کسرب وکرار ورزشری
بوده است .در بخش کمی تحقیق ،نمونرۀ  04نفررة مطالعرۀ حاضرر از برین اعضرای جامعرۀ آمراری برا
رویکرد تصادفی ساده انتخاب شده است .سنجش روایی ابزار اندازهگیری هم در مورد پرسرشهرای
مصاحبه و هم در مورد ترکیب پرسشهای پرسشنامه برر اسراس نظرر هفرت نفرر از اسرتادان دانشرگاه
انجام یافته است (روایی محتوا) و پس از نمونرۀ اولیره نظرر خبرگران در مرورد سرااالت واردشرده در
پرسشنامه اعمال شد و به تأیید نهایی ایشان رسید .ارزیابی پایایی سازههای سهگانۀ تحقیق (گروه هرای
فرصتهای مورد مطالعه ) با استفاده از ضریب آلفرای کرونبرا آنهرا انجرام یافتره اسرت .جردول 1
ضریب آلفای کرونبا برای سازههای سهگانۀ تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ سازههای تحقیق
سازهها

ضریب آلفای کرونباخ

گروه فروش
گروه خدمات
گروه بازاریابی

0/100
0/171
0/171

مشاهده میشود که ضریب آلفای کرونبا برای تمامی سازهها باالتر از Moss et al., ( 8/1

 )1998بوده است و بدین ترتیب پایایی سازهها تأیید میشود .تحلیل دادههرای خرام مصراحبه از
طریق کدگذاری باز و محوری و پس از آن بر اساس شمارش فراوانی هریرک از فرصرتهرای
بیانشده توسط مصاحبهشوندگان انجام یافته و بر اساس تکرار آنهرا مرورد ارزشگرذاری قررار
گرفتهاند .کدگذاری دادههای حاصل از پرسشنامه ،بر اسراس میرزان اهمیرت فرصرت مرذکور و
تحلیل همزمان آن با رضایت از فرصتهای که در بازار عمالً مورد بهره برداری قرار میگیرنرد
و موجود هستند انجام یافت .امتیازدهی همزمان ایرن دو از طریرق مردل ارائرهشردة اولویرک بره
شکل زیر انجام یافته است:

اهمیت | +اهمیت – رضایت|= ارزش فرصت

تحلیل دادههای کمی با استفاده از نرمافرزار  SPSSانجرام شرده اسرت .بررای اولویرتبنردی
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فرصتها بر اساس میانگین امتیاز کسبشدة آنها از آزمون تحلیرل واریرانس فریردمن اسرتفاده
شد و تعیین عناصر و گروهبندی جدید فرصتها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام یافت.
یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از مرور ادبیات به همراه خالصۀ نتایج کدگذاری باز و محروری دادههرای تحقیرق
به شناسایی  01فرصت (جدول  )1منجر شد.
جدول  .0ترکیب فرصتهای شناساییشده از ادبیات تحقیق و کدگذاری دادههای کیفی مصاحبهها
ردیف

فرصت

1

فروش نرمافزار ورزشی

2

فروش بازیهای رایانهای ورزشی

0

فروش کاالهای ورزشی

0

فروش بلیت مسابقات

0

فروش کلیپهای آموزشی

1

فروش بلیتهای شرطبندی

7

فروش جزوات و کتابهای ورزشی

2

طراحی و فروش لوگوهای ورزشی

1

فروش پوشاک ورزشی

10

فروش بستههای مشاورهای ورزشی

11

فروش تسهیالت رفاهی ورزشی

12

فروش کتابچة فرصتهای کسبوکار در حوزة ورزش و فناوری اطالعات

10

تهیة برنامههای آموزشی ورزشی و فروش آن به مشتریان مربوط از طریق اینترنت

10

خرید برنامههای آموزشی ورزشی از منابع خارج از کشور و فروش آن به منابع مربوطة داخلی

10

فروش بانک اطالعاتی از مشتریان ورزشی به فروشندگان محصوالت ورزشی (آدرس ایمیل مشتریان)

11

فروش محصوالت ورزشی از طریق کسبوکارهای دیجیتالی

17

فروش اطالعات مربوط به گردشگری ورزشی از طریق اینترنت

12

خرید حق پخش مسابقات المپیک و فروش آن به سایتهای اینترنتی برای پخش آنالین

11

فروش نرمافزارهای مربوط به اطالعات مسابقات المپیک

20

تبلیغ برند کسبوکارها از طریق مسابقات

21

فروش گزارشهای خبری تیمهای مطرح دنیا به هواداران در سرتاسر دنیا

22

فروش اطالعات مربوط به تکنولوژیهای روز دنیا در حوزة ورزش و فناوری اطالعات

20

بازاریابی شبکهای

20

جذب آگهیهای بازرگانی ورزشی

20

ارائة تخفیف در فروش محصوالت ورزشی
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ادامه جدول  .0ترکیب فرصتهای شناساییشده از ادبیات تحقیق و کدگذاری دادههای کیفی مصاحبهها
ردیف

فرصت

21

تبلیغ روی لباس

27

تبلیغات روی بوردها

22

بخشبندیهای بازار محصوالت ورزشی

21

ایجاد کمپینهای ورزشی

00

جذب هوادار

01

استفاده از سرویسهای پیامک برای بازاریابی بهتر محصوالت ورزشی

02

قرعهکشی دربارة پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی

00

ایجاد کانونهای تبلیغاتی ورزشی

00

تقویت بازاریابی شبکهای در حوزة ورزش از طریق فناوری اطالعات

00

تسهیل فرایند پرداخت مشتریان محصوالت ورزشی

01

ایجاد وبسایت جامع در زمینة بازاریابی محصوالت ورزشی

07

آموزش استراتژیهای بازاریابی در کسبوکارهای الکترونیکی ورزشی

02

ایجاد کانالهای تبلیغاتی جهت جهانیسازی کسبوکارهای ورزشی

01

استفاده از فضای المپیک برای بازاریابی کسبوکارهای ورزش داخلی

00

فعالیت در جهت حفظ برند نزد هواداران

01

ساخت کلیپهای ورزشی تبلیغاتی برای محصوالت ورزشی

02

ایجاد کانالهای ارتباطی در جهت شناسایی اسپانسرها برای تیمهای ورزشی

00

خدمات اعتباری

00

تسهیالت رفاهی ورزشی

00

ایجاد صندوق اعتبارات مالی

01

چت آنالین

07

مشاهدههای مسابقات ورزشی

02

طراحی و توسعة برندها

01

اطالعرسانی

00

آنالیز مسابقات

01

توسعة دانش ورزشی

02

تورهای ورزشی (گردشگری ورزشی)

00

مشاورة ورزشی

00

بهبود ارتباطات هواداران با هم

00

آموزشهای مجازی ورزشی

01

بانک اطالعاتی ورزشکاران

07

بهبود ارتباطات هواداران با مسئوالن

02

ایجاد بستههای خدماتی ورزشی

01

خدمات پزشکی ورزشی
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ادامه جدول  .0ترکیب فرصتهای شناساییشده از ادبیات تحقیق و کدگذاری دادههای کیفی مصاحبهها
ردیف

فرصت

10

ایجاد بانک اطالعاتی

11

برگزاری کالسهای مربیگری به صورت آنالین

12

ارائة پیشنهادهای سازنده به دولت در راستای حمایت از اجرای ایدههای حوزة ورزش و فناوری اطالعات

10

برقراری ارتباط بین باشگاههای ورزشی و صاحبان ایدههای ورزش و فناوری اطالعات

10

تالش در جهت تقویت هوشیاری فعاالن ورزشی در مورد فرصتهای ورزشی در حوزة فناوری اطالعات

10

ایجاد شبکههای اجتماعی اینترنتی برای هواداران

11

ایجاد شبکههای اجتماعی اینترنتی برای مربیان

17

ایجاد شبکههای اجتماعی اینترنتی برای ورزشکاران

12

برگزاری کالسهای تقویت روانی ورزشکاران به صورت آنالین

11

برگزاری دورههای کارآفرینی ورزشی از طریق اینترنت برای فعاالن عرصة ورزش

70

ارائة پیشنهادها به دولت برای سیاستگذاریهای عمومی در حوزة ورزش و فناوری اطالعات

71

ایجاد موتور جستوجوی فرصتهای ورزشی به کمک فناوری اطالعات

72

ایجاد پل ارتباطی بین مربیان و صاحبان ایدههای کسبوکار ورزشی از طریق اینترنت

70

شناسایی منابع ایدههای ورزشی و فناوری اطالعات و ارائة آن به متقاضیان

70

برگزاری کالسهای تقویت مهارتهای کارآفرینانة صاحبان کسبوکارهای ورزشی از طریق اینترنت

70

برقراری ارتباطات  B2Bدر کسبوکارهای الکترونیک ورزشی

71

برقراری ارتباطات  B2Cدر کسبوکارهای الکترونیک ورزشی

77

برقراری ارتباطات  C2Cدر کسبوکارهای الکترونیک ورزشی

72

برگزاری دورههای آشنایی با چگونگی تأمین منابع مالی برای صاحبان کسبوکارهای ورزشی

71

ایجاد وبسایتی برای ارائة گزارشهای خبری تیمهای مطرح دنیا

20

برگزاری کالسهای آشنایی با برندها برای صاحبان کسبوکارهای ورزشی

21

تالش در جهت برقراری ارتباط استادان تربیت بدنی و صاحبان ایده کسبوکارهای ورزشی و فناوری اطالعات

22

برگزاری کالسهای توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینان ورزشی

20

فراهمآوردن زمینة مناسب برای اشتغالزایی در ورزش

20

ارتقای فرهنگ ورزشی در میان هواداران

20

شناسایی ورزشهای پرطرفدار در دنیا و تالش در جهت اطالعرسانی آنها در داخل کشور

21

زمینهسازی برای فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی

به منظور پیبردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعهای از دادهها از روش
تحلیل عاملی استفاده میشود (سرمد ،بازرگان و حجرازی .)1107 ،بره ایرن منظرور ابتردا تعیرین
تناسب دادهها برای تحلیل عاملی با استفاده از شاخص  KMOو آزمون بارتلت انجرام مریشرود
(مامنی و فعال قیومی .)1101 ،شاخص KMOمحاسبهشرده بررای دادههرای ایرن تحقیرق 8/041
(باالتر از  )8/1و شاخص بارتلت نیز کمتر از  8/89است که نشان میدهد دادههای ایرن تحقیرق
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برای تحلیل عاملی مناسب هستند .از تحلیل عاملی فرصتهای بیانشده سه گرروه از فرصرتهرا
مشخص شدهاند.
جدول  .0نتایج تحلیل عاملی اکتشافی فرصتهای کارآفرینانة ورزشی در بستر فناوری اطالعات
ردیف

گروه
فرصت

1
2
0
0
0
1
7
2
1
10
11
12
10
10
10
11
17
12
11
20
21
22
20
20
20
21
27
22
21

گروه
خدمات

فرصت
بر قراری ارتباط بین باشگاههای ورزشی و صاحبان ایدههای ورزش و فناوری
اطالعات برای حمایت از ورزش
ارائه پیشنهادهای سازنده به دولت در جهت حمایت از اجرای ایدههای حوزة
ورزش و فناوری اطالعات
ارائة جهانی محصول از طریق استادیومهای مجازی با استفاده از تکنولوژی
ماهوارهای و اینترنتی ()vitural
شبکههای اجتماعی اینترنتی برای مربیان و ورزشکاران
برگزاری کالسهای تقویت مهارتهای کارآفرینانة صاحبان کسبوکارهای
ورزشی از طریق اینترنت
برگزاری کالسهای توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینان ورزشی
آموزشهای مجازی ورزشی
ایجاد پل ارتباطی بین مربیان و صاحبان ایدههای کسب و کار ورزشی از طریق
اینترنت
برقراری ارتباط  ( C2Cکاربر با کاربر ) در کسب وکارهای الکترونیک ورزشی
مشاوره ورزشی
شناسایی منابع ایدههای ورزشی و فناوری اطالعات و ارائه آن به متقاضیان
برگزاری کالسهای کارآفرینی ورزشی از طریق اینترنت برای فعاالن عرصة
ورزش
ایجاد بستههای خدمات ورزشی الکترونیک
برقراری ارتباط  ( C2Bمثال گوگل با مشتری ) در کسبوکارهای الکترونیک
ورزشی
تجهیزات و توسعه زیر ساختهای ورزشی با استفاده از فناوری اطالعات
شناسایی ورزشهای پرطرفدار در دنیا و تالش در جهت اطالعرسانی آنها در
داخل کشور
برقراری ارتباط ( B2Bمثالً گوگل با آمازون) در کسبوکارهای الکترونیک
ورزشی
برگزاری دورههای آشنایی با چگونگی تأمین مالی برای صاحبان کسبوکارهای
ورزشی
بانک اطالعاتی در مدیریت برنامهریزی ورزشی
آموزش استراتژیهای بازاریابی در کسبوکارهای الکترونیکی ورزشی
فراهمآوردن زمینة مناسب برای اشتغالزایی در ورزش
ایجاد طراحی متحرک در فضاهای باز  ،با تکنولوژی الکترونیک و استفاده از
فناوری اطالعات در ورزشگاهها
ارتقای فرهنگ ورزشی در میان هواداران
ایجاد شبکههای اجتماعی اینترنتی برای هواداران خاص
تالش در جهت تقویت هوشیاری فعاالن ورزشی در مورد فرصتهای ورزشی
در حوزة فناوری اطالعات
برگزاری کالسهای تقویت روانی ورزشکاران به صورت آنالین
تهیة بانک اطالعاتی خانوادة ورزشکاران
تسهیل فرایند پرداخت مشتریان اینترنتی محصوالت ورزشی
توجه به نقش هوادار در ارائة پیشنهادها به دولت برای سیاستگذاریهای
عمومی در حوزة ورزش و فناوری اطالعات

گروههای فرصت
2
0
0/848
0/845
0/801
0/796
0/789
0/784
0/771
0/768
0/765
0/76
0/743
0/739
0/738
0/737
0/723
0/711
0/709
0/708
0/702
0/702
0/7
0/697
0/694
0/69
0/686
0/664
0/663
0/658
0/657

3
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ادامة جدول  .0نتایج تحلیل عاملی اکتشافی فرصتهای کارآفرینانة ورزشی در بستر فناوری اطالعات
ردیف

گروه
فرصت

00
01
02
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

گروه
ایجاد و
فروش

فرصت
توسعة دانش ورزش در جامعه
ایجاد موتور جستوجوی فرصتهای ورزشی به کمک فناوری اطالعات
ارائة تخفیف در محصوالت ورزشی
تالش در جهت ارتباط استادان تربیت بدنی و صاحبان ایده کسب و کارهای
ورزشی و فناوری اطالعات
راه اندازی تورهای ورزشی
ایجاد وب سایت برای ارائه گزارشهای خبری تیمهای مطرح دنیا
نصب تلویزیونهای سهبعدی و پنجبعدی در شهر به منظور اطالع رسانی
گسترده و پخش تصاویر مسابقات بصورت هولوگراف در راستای جذب
مخاطب بیشتر
بهبود ارتباطات فرهنگی  ،اجتماعی هواداران
برگزاری کالسهای مربی گری به صورت آنالین
زمینه سازی برای فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی
ارائه خدمات پزشکی ورزشی
توجه به بهبود ارتباطات هواداران با یکدیگر در راستای موفقیت تیمهای
ورزشی
استفاده از فناوری اطالعات در محصوالت روزمره و تبلیغ کاالهای ورزشی با
استفاده از مایحتاج مردم
بازاریابی شبکه ای در محیط اینترنت
ایجاد کانونهای تبلیغات ورزشی
آنالیز مسابقات و برنامهریزی اصولی
اطالعرسانی ورزشی
جذب هوادار
جذب آگهیهای بازرگانی ورزشی
استفاده از خدمات اعتباری در ورزش
فروش بلیتهای پیش بینی
ایجاد بانک اطالعاتی از مشتریان ورزشی و ارائه به فروشندگان محصوالت
ورزشی
ایجاد تسهیالت رفاهی ورزشی
فروش اطالعات مربوط به گردشگری ورزشی از طریق اینترنت
فروش کتابچة فرصتهای کسبوکار در حوزة ورزش و فناوری اطالعات
فروش جزوات و کتب ورزشی
تهیة برنامههای آموزشی ورزشی و فروش آن به مشتریان
تبلیغ برند کسبوکارها در مسابقات
خرید برنامههای آموزشی ورزشی از منابع خارج از کشور و فروش آن به منابع
مربوطة داخلی
فروش بلیت مسابقات
فروش اطالعات مربوط به تکنولوژیهای روز دنیا در حوزة ورزش و فناوری
اطالعات
فروش کلیپهای آموزشی
فروش کاالهای ورزشی
فروش پوشاک ورزشی
ایجاد کانالهای ارتباطی در جهت شناسایی اسپانسرها برای تیمهای ورزشی
فروش محصوالت ورزشی از طریق کسبوکارهای دیجیتالی
فروش گزارشهای خبری تیمهای مطرح دنیا به هواداران
ایجاد صندوق اعتبارات مالی

گروههای فرصت
2
0
0/657
0/642
0/627

3

0/624
0/62
0/611
0/609
0/605
0/595
0/595
0/595
0/593
0/578
0/543
0/543
0/519
0/51
0/495
0/492
0/442
-

0/803
0/766
0/737
0/719
0/703
0/689
0/683
0/663
0/663
0/653
0/614
0/602
0/586
0/54
0/528
0/527
0/508

-

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1131

180

ادامة جدول  .0نتایج تحلیل عاملی اکتشافی فرصتهای کارآفرینانة ورزشی در بستر فناوری اطالعات
ردیف

گروه
فرصت

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

گروه
بازاریابی

فرصت
فروش نرمافزارهای مربوط به اطالعات بازیهای المپیک
فروش بستههای مشاورهای ورزشی
خرید حق پخش مسابقات المپیک و فروش آن به سایتهای اینترنتی برای
پخش آنالین
ایجاد کمپینهای ورزشی
ارائة سرویسهای پیامکی برای بازاریابی محصوالت ورزشی
طراحی و فروش لوگوهای ورزشی
برگزاری کالسهای آشنایی با برندها برای صاحبان کسبوکارهای ورزشی
طراحی و توسعة برندها
استفاده از فضای المپیک برای بازاریابی کسبوکارهای ورزشی داخلی
ساخت کلیپهای ورزشی تبلیغاتی برای محصوالت ورزشی
فروش نرمافزار ورزشی
ایجاد وبسایت جامع در زمینة بازاریابی محصوالت ورزشی
قرعهکشی در زمینة پیشبینی نتایج مسابقات ورزشی
برنامهریزی و فعالیت در جهت حفظ برند نزد هواداران
چت آنالین برای توسعة فضای مجازی
ایجاد کانالهای تبلیغاتی برای جهانیسازی کسبوکارهای ورزشی
اهمیت ایجاد لوگو و نشانههای الکترونیکی در صنعت ورزش TRADE
بررسی ویژگیهای تبلیغات بر روی بردها
تقویت بازاریابی شبکهای در حوزة ورزش
بخشبندیهای بازار محصوالت ورزشی
فروش لباسهای دارای تبلیغات
فروش بازیهای رایانهای ورزشی

گروههای فرصت
2
0
0/505
0/49

3

0/465
0/459
0/436
0/432

-

-

0/712
0/638
0/598
0/586
0/575
0/574
0/572
0/556
0/537
0/535
0/534
0/525
0/518
0/514
0/506
-

اهمیت نسبی هریک از این سه عامل بر اساس میانگین میانگینهای متغیرهای تشکیلدهنردة
آنان در نمودار زیر نشان داده شده است:

فرصتهای Series 1,
خدماتی 0/1212

فرصتهای Series 1,
بازاریابی 0/0271

فرصتهای Series 1,
ایجاد و فروش 0/0217

نمودار  .1اولویت نسبی گروههای سهگانة فرصت

شناسایی فرصتهای کسبوکار (کارآفرینانه) در...

183

اهمیت فرصتهای خدماتی کارآفرینانۀ ورزشی در بستر فناوری اطالعرات از فرصرتهرای
موجود در بخش بازار یابی و ایجاد و فروش بیشتر است .در بین فرصرتهرای بخرش خردمات،
ارتقای فرهن

ورزشی در میان هواداران بیشترین اولویت و ایجاد کانونهای تبلیغرات ورزشری

کمترین اولویت را دارد .در بخش ایجاد و فروش نیز ایجاد صندوق اعتبارات مالی و طراحری و
فررروش لوگوهررای ورزشری بررهترتیرب بررا بیشررترین و کمترررین رتبرره می رانگین پراهمیرتترررین و
کم اهمیتترین را به خود اختصاص دادند .در نهایت ،در بخش بازاریابی اهمیت ایجاد لوگرو و
نشررانههررای الکترونیک ری در صررنعت ورزش  TRADEبرراالترین رتبرره و قرعررهکش ری در زمین رۀ
پیشبینی نتایج مسابقات ورزشی کمترین رتبه را داراست.
بحث و نتیجهگیری
شناسایی فرصرتهرای کسربوکارهرای مبتنری برر ورزش ،کره در بسرتر فنراوری اطالعرات ر
میدهند ،میتواند تعیینکننده باشد .در تحقیق حاضر ،بر آن بودیم تا برا شناسرایی فرصرتهرای
کسبوکار در زمینۀ فعالیتهای ورزشی با رویکرد فناوری اطالعات و ارتباطرات خر موجرود
در ادبیات کسبوکار در این زمینه را برطرف کنیم .نتایج حاصل از بررسری ادبیرات تحقیرق بره
همراه مصاحبههای انجامیافته با خبرگان و مدیران کسبوکارهای فعرال در زمینرۀ فعالیرتهرای
کارآفرینانرۀ ورزشری مبتنری بررر فضررای فنرراوری اطالعررات در نهایرت برره شناسررایی  03فرصررت
کارآفرینانه در این زمینه منجر شد .اولویتبندی کلی این فرصتها مشرخص کررد کره ارتقرای
فرهن

ورزشی در میان هواداران در بین این فرصتها دارای باالترین اولویرت بروده و فرروش

بلیتهای پیشبینی نتایج بازیهرا پرایینتررین اولویرت را بره خرود اختصراص داده اسرت .نترایج
تحلیل عاملی برای گروهبندی این فرصتها نیز مشخص کرد که سه گروه عمدة فرصت از برین
این فرصتها قابل شناسایی است که بهترتیب گروه فرصتهای خدماتی ،فرصتهرای ایجراد و
فروش و فرصتهای بازاریرابی نرام گرفتنرد کره براالترین اولویرت را فرصرتهرای خردماتی ،و
پایینترین اولویت را فرصتهای ایجاد و فروش دارنرد .در برین فرصرتهرای بخرش خردمات،
ارتقای فرهن

ورزشی در میان هرواداران دارای براالترین اولویرت اسرت و ایجراد کرانونهرای

تبلیغات ورزشی کمترین اولویت را دارد .در بخش ایجاد و فروش نیز ایجاد صرندوق اعتبرارات
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مالی و طراحی و فروش لوگوهای ورزشی بهترتیب پراهمیتترین و کماهمیتترین فرصرتهرا
هستند .در نهایت ،در بخش بازاریابی نیز ایجاد لوگو و نشانههای الکترونیکی در صنعت ورزش
دارای باالترین رتبه است و قرعهکشی در زمینۀ پیشبینی نتایج مسابقات ورزشری کمتررین رتبره
را دارد؛ همچنین بر اساس یافتههرای تحقیرق حاضرر مریتروان بیران داشرت کره بهررهبررداری از
فرصتهای شناساییشده در این تحقیق بر اساس اولویت نسبی آنان نیز میتواند موجبات ایجاد
ارزش ،ثروت و اشتغال را برای جامعه فراهم سازد و زمینهساز موفقیت و رونق اقتصاد شود.
پیشنهادها
یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که فرصتهای موجود در بخش خدمات دارای اهمیرت و
پتانسیل بیشتر برای توجه و سرمایهگذاری است؛ از این رو به فعاالن این صنعت پیشنهاد میشود
بیشترین توجه خود را در زمینۀ شناسایی و بهرهبررداری از فرصرتهرای موجرود در ایرن بخرش
معطوف کنند .نتایج مشخص کرده است که ایجاد لوگرو و نشرانههرای الکترونیکری در صرنعت
ورزش و برگزاری کالسهای آشرنایی برا برنردها بررای صراحبان کسربوکارهرای ورزشری از
اهمیت و امتیاز باالیی برخوردار است؛ از این رو به فعاالن این صنعت پیشرنهاد مریشرود کره بره
نقش و تأثیر برندسازی و ایجاد لوگو و نشانههای الکترونیکی اهمیت بیشتری بدهند و در جهت
فرهن

سازی و ایجاد ضمانتهای اجرایی باال و اطمینانسازی در این بخش بسیار بیش از پیش

فعالیت کنند .از سیاستگرذارانی کره در زمینرۀ ارائرۀ مشروقهرا و کمرکهرای مرالی و فنری بره
کسبوکارها فعالیت دارنرد انتظرار مریرود در زمینرۀ کسربوکارهرای ورزشری ،فرصرتهرای
کارآفرینانه در زمینۀ فناوری اطالعات را مورد توجه قررار دهنرد و بره کسربوکارهرایی کره از
میزان باالتری از این ویژگیها برخوردارند توجه ویژه نشان دهند .با توجه به یافترههرای تحقیرق
حاضر پیشنهاد میشود دولت در بخش ورزش ،بهویژه فرصتهرای موجرود در بخرش فنراوری
اطالعات ،همچنین ارتقای فرهن

جامعه در این زمینه سرمایهگذاریهای بیشتری کند؛ چراکره

این امر موجب باالرفتن دانش و سطح ورزش میشود و به تب سالمت عمومی باالتر در جامعره
را در پی دارد .پژوهش حاضرر در قلمررو فرصرتهرای کارآفرینانرۀ ورزشری در بسرتر فنراوری
اطالعات انجام پذیرفته اسرت؛ بنرابراین بره پرژوهشهرای آتری پیشرنهاد مریشرود کره شناسرایی
فرصتهای موجود در ورزش را در باقی زمینههای ممکن نیز به همین شیوه به انجام برسانند.
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