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Sport Entrepreneurship is one of the types of entrepreneurship which 
will directly or indirectly have great economic impacts. In the recent past 

years, the world of sports has witnessed changes in the sport economic 
policies which has made the need of sport industry towards reduction of 

dependence on the government budget more significant. In this regard, the 
present research has been conducted with the aim of presenting a 
development model of sport entrepreneurship in the professional clubs of 

premier football league. The research is practical in terms of purpose and 
exploratory mix in terms of research nature whereby in its qualitative 

section, it has presented a qualitative model by using thematic analysis 
techniques and based on the semi-structured interviews with 20 experts. In 
the quantitative section, the confirmatory -factor analysis was used by 

reliance on a questionnaire containing 40 realized questions to examine the 
validity of the  proposed qualitative model. Based on the thematic analysis, 

40 basic themes, 10 organizing themes and 3 Overarching theme were 
identified by using the capacity of virtual media and having regard to the 
club departments and the trend of commercialization activity. Accordingly, 

the result of confirmatory-factor analysis techniques confirmed the bit of the 
three proposed models (overarching themes). By preparing the grounds for 

entrepreneurship development among the p remier football league clubs, the 
research finding may, in addition to presenting diverse solutions for 
entrepreneurship creation, help the director of premier football league clubs 

in Iran to find solutions for their economic problem.  
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صادی مستقیم و غیرمستقیم  است که کارآفرینی انواع از یکی کارآفرینی ورزشی، تأثیرات اقت
های اقتصاادی زیادی در جامعه دارد. در چندساال گششاته، دنیای ورزش شااهد ترییر سایاسات

دولت را ورزشااای بوده اسااات که این امر نیاز رااانعت ورزش به کاه  وابساااتگی به بودجه 
ی کارآفرینی مطالعه حاضار با هد  اراهه مدل توساعه در همین راساتا، تر کرده اسات.برجساته

پژوه  از نطر این ای لیگ برتر فوتبال رااورت پشیرفته اساات. های حرفهورزشاای در باشااگاه
یک پژوه  آمیخته اکتشاااافی اسااات که در بخ  کی ی با  هد ، کاربردی و از نظر ماهیت

ن ر از ربرگان به  20نیک تحلیل مضامون و برمبنای مصااحبه نیمه ساارتاریافته با اسات اده از تک
اراهه مدل کی ی پردارته شاااده اساااتخ در بخ  کمی نین به منظور بررسااای اعتبار مدل کی ی 

ساالالی اساات اده  40پیشاانهادی، از تحلیل عاملی تاییدی با اساات اده از پرسااشاانامه محق  سااارته 
مضامون  3دهنده و مضامون ساازمان 10مضامون پایه،  40ضامون،  گردید. بر اسااس تحلیل م

شگاه و فعالیت تجاری "فراگیر  سانه مجازی، توجه به ارکان با ست اده از ظرفیت ر سایی  "ا شنا
چنین نتایج تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نین برازش هر سااه مدل ضمضااامین فراگیر  گردید. هم

شنهادی را تایید کرد. یافته سعهتواند با مطالعه می های اینپی کارآفرینی  یفراهم نمودن زمینه تو
باشاااگاه یگ برتر حرفهدر بین  بال،های ل جهت ایجاد  ی متنوعهاحلراه عالوه بر اراهه ای فوت

صادی های لیگ برتر حرفهکارآفرینی، به مدیران باشگاه ای فوتبال ایران برای حل مشکالت اقت
 ها نین کمک نماید.باشگاه
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 مقدمه
های اقتصادی ورزشی بوده است که در چندسال گششته، دنیای ورزش شاهد ترییر سیاست

ته یاز رااانعت ورزش به کاه  وابساااتگی به بودجه دولت را برجسااا  ترکرده اساااتاین امر ن

برنامه  13 . در ایران نین، همسااو با این ترییرات جهانی، قب  تبصااره ماده Miragaia et.al, 2017ض

پردارت هرگونه وجهی از محل بودجه کل سااااله پنجم توساااعه جمهوری اساااالمی ایران، پنج

شکل به ورزش حرفه ست. از اینممنوع ، ایکشور به هر  شده ا  ورزشی هایسازمان رواعالم 

سااااله پنجم قانون برنامه پنجرایی مطلوبی برروردار نیساااتند ضاز کا به دلیل کمبود بودجه دولتی

عنوان راهی  . در چنین شارایطی، کارآفرینی ورزشای به1389، توساعه جمهوری اساالمی ایران

  . Hayoz et.al, 2019ها مطرح شده استضهای مالی و سایر محدودیتبرای غلبه بر محدودیت

دارد  یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای اداقتص در بسیار مهمی نق  کارآفرینی ورزشی

سعۀ و احیاء در و صاد تو ستض ملثر اقت افنای  فرآیندهای کارآفرینی  . Rietveld et.al, 2016ا

های اقتصادی های شرلی جدیدی و بهبود سایر شارصتواند باعث ایجاد فررتمی ورزش،در 

 قور به یورزشاا نهاد کی که دهدمی رخ یزمان یورزشاا ینیکارآفر . 1397ضحسااینی، شااود

 عمل ارزش رل  و فررااات کی به ییپاساااخگو یبرا جامعه عنارااار ریساااا با مشاااتر 

   .Ratten, 2018دضکنیم

 مختلف کشاورهای تولید نارالص دارلی از ورزش رانعت ساهمدهد که آمارها نشاان می

برابر با  ایران دارلی نارالص تولید از رنعت این سهم کهدرحالی استخ دررد 2تا  5/0 حدود

اساااتخ که این آمار به قور معناداری کمتر از میانگین جهانی اساااتضبرومند و همکاران،  39/0

یه هایی که می . یکی از راه1390 توان این شاااارص را بهبود داد، اسااات اده از ظرفیت سااارما

  .Metelskiet al, 2017استض "فوتبال"نام ای جهانی به اجتماعی پدیده

گاهو بودن لبرین های در هواداران از هارزشااا یدار هانی و ایقاره ملی، دارلی، د  و ج

قابت بررورداری ندگان از هار ند بین بال تلوینیونی، میلیونی چ  ترینمحبوب عنوانبه را فوت

 ورزش پرقرفدارترین و ترینرایج فوتبال، نین ما کشااور در .اساات کرده معرفی جهان ورزش

سه در و بوده شترین ها،ورزش تمامی با مقای شکار تعداد بی صاص رودبه را قرفدار و ورز  ارت
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های فوتبال دارای سرمایه اجتماعی باارزشی هستند که است اده . بر این اساس، باشگاهاست داده

بال در جهت کارآفرینی های حرفهاز این ظرفیت، متضااامن موفقیت حرکت باشاااگاه ای فوت

  .1390باشدضساعتچیان و همکاران، می

ای داشااته ها نگاه حرفهای پیشاارفت و توسااعه لیگ برتر فوتبال ایران، ازم اساات باشااگاهبر

شندخ  ست که بحث رصوریسال . Estiri et al, 2010 ضبا سان ها شنا سازی فوتبال توسط کار

دلیل فشارهای کن دراسیون آسیا ه. این بحث زمانی آغاز شد که فوتبال ایران بشده استمطرح 

ای فوتبال ایران شدن گرفت و لیگ حرفه« ایحرفه»، تصمیم به  فی اضنی فوتبالو فدراسیون جها

شد. پایه صاد فوتبالاز آن زمان تاکنونرینی  ست. اما هنوز  بحث همیشگی ،، موضوع اقت بوده ا

ای های لیگ برتر حرفه. باشاگاهای کشاورمان دولتی هساتندهای فوتبال حرفهباشاگاه بیشاتر هم

بحران کنونی رو هستند.  برای ای ای نق  موثر رود در اقتصاد کشور، با مشکالت بنیادین روبه

ای فوتبال ایران، ریشه در مشکالت اقتصادی بعضا رصوری لیگ حرفهو  ی عمدتا دولتیهاتیم

دولت، ریشاااه در برری ها، عالوه بر منع قانونی حمایت دارد. مشاااکالت اقتصاااادی باشاااگاه

نظر عدم پردارت ح  پخ  تلوینیونی توسط رسانه ملی، ارتال "مشکالت سارتاری از قبیل 

سر تبلیرات محیطی و بلیط سیون فوتبال بر  شی و ...با فدرا رورت بی  "فرو توجهی داردخ و در 

راز، ابومسلم برق شی"های باسابقه فوتبال کشور مانند به این مشکالت، سرنوشت ناروشایند تیم

ها باید به فکر رو این تیمنماید. از اینها را نین تهدید می، ساااایر تیم"رراساااان، پاس تهران و ...

دهد که مشااکالت رود باشااند. شااواهد نشااان میهای اساااساای برای درآمدزایی و حلحلراه

شگاه شدن با شد. بنابراین با توجه به بدهکار برصوری  شتر ها، به زودی محق  نخواهد  ودن بی

ای فوتبال های حرفههای مالی دولت، باشاااگاهای فوتبال ایران و قطع کمکهای لیگ حرفهتیم

ای جن حرکت به سامت کارآفرینی ورزشای مشاکالت رود چارهایران برای درآمدزایی و حل

   و ... ندارند.Mohammadkazemi et al, 2020های نوین مانند بازاریابی موبایل ضاز قری  روش

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شااده، ساالال اراالی این پژوه  این اساات که مدل توسااعه 

 ای لیگ برتر فوتبال ایران چگونه است؟ های حرفهکارآفرینی ورزشی در باشگاه
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  روری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش م
عالیت امروزه، رشاااد  و شااارل ایجاد نوآوری، کلیدی محور عنوان به کارآفرینی هایف

صادی ست. شده جهان مطرح در اقت سریچ و پیترز ا کارآفرینی را به عنوان فرایند   1998ض 1هی

ید رل  چینی جدید تعریف می ند نین زمان و تالش کافی با ند. برای عملی شااادن این فرای کن

چنین ریسک منابع مالی، اجتماعی و روحی نین باید پشیرفته شود. نتایج این ارتصاص یابد و هم

. به ند می تواند رضااایت شااخصاای از اسااتقالل و همچنین پاداش های مالی دریافتی باشاادفرای

ست ض سعه ا سب برای حرکت در مسیر تو  ,Moradi et alرورت کلی کارآفرینی، راه حلی منا

 مورد توجه اریراً که اسات کارآفرینی انواع از یکی کارآفرینی ورزشای، میان این  . در2020

اولین کسای بود که به عنوان شاخصایت ارالی در توساعه  2اسات.  هاردی گرفته قرار محققان

سعه ورزش به عنوان یک  ستدال کرد که برای تو شد. وی ا ورزش، روی کارآفرینی متمرکن 

های بیشتری ازم است. در این راستا وی بر سه موضوع ارلی: محصول رنعت راص، پژوه 

هایی که سااعه آن محصااول و انواع سااازمانگشاران در توورزشاای، نق  کارآفرینان و ساارمایه

  2011 . از دیدگاه راتن ضPorter & Vamplew, 2018اند، متمرکن شاادضکارآفرینان ایجاد کرده

سازمان شامل گروهی از افراد  شی  ست جوامع یا هاکارآفرینی ورز  ارزش ایجاد منظور به که ا

  . Ratten 2011 ,ند ضکن می کار با یکدیگر هافررت به پاسخ برای گروهی رورت به

شی، حرفه ستضایویژگی بارز کارآفرینی ورز سانی ا ستعدادهای ان  & Wolfeمحور بودن ا

Shepherd, 2015هایپژوه  از بخشاای ورزشاای که کارآفرینی اساات   معتقد2017 . راتن ض 

 در نوآوری کند.می مرتبط و رالقیت نوآوری مدیریت به را ورزش که است درحال گسترش

ناوری در توانمی را ورزش باس، راهبردهای و تجهینات جدید، هایف آموزش،  و جدید ل

 اگرچه کرد. جدید مشاهده هایفررت و هارسانه کننده،مصر  جدید ردمات و محصوات

شی هاینوآوری نق  سب وکار در ورز سانه و ک شنارته به قور های جهانیر سترده   شده گ

 . در همین راستا کارآفرینان 2017استض راتن،  شده توجه کمتر آن به علمی منظر از است، اما

                                                                 
1 Hisrich & Peters 

2 Hardy 
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سازمان شی، افراد یا  شی هستند که از نوآوری برای حل مساهل مربوط به مشاغل ورز های ورز

ست اده می سب و کار را برای در ورزش ا ضای ک شدن، توانایی ترییر ف رورت حل  کنند و در 

کند که کاربرد م اهیم   اساااتدال می2018ض . محمدکاظمی Hisrich 1990,بهتر شااادن دارندض

ستخ شی برای موفقیت این رنعت حیاتی ا  بازاریابی و مدیریت در محصوات و ردمات ورز

هنگامی که برای مخاقب هد  یک رویداد جشاب اسااات، ایجاد یک برنامه بازاریابی قوی با 

های نوظهور ضاااروری اسااات ض ها و اساااتراتژی  ناوری   Mohammadkazemiاسااات اده از ف

المللی نین باشد که در این رورت در توسعه تواند شامل ابعاد بین .کارآفرینی ورزشی می2018

  .Ratten 2011,ورزش تأثیر بیشتری رواهد داشتض

 در ادامه به برری از مطالعات رورت گرفته در مورد کارآفرینی ورزشی اشاره شده است:

سینی و همکارانض بندی موانع کارآفرینی در سایی و اولویتشنا   در مطالعه رود به1399ح

یل شااابکه ند تحل تهاورزش با اسااات اده از روش ترکیبی دیمتل و فرای یاف ند.  های این ی پردارت

عه نشاااان داد  طال دارای بیشاااترین درجه ، ، موانع محیطیموانع کارآفرینی در ورزشدر بین م

  در مطالعه 1398و همکارانض کریمی .باشااانداهمیت و موانع رفتاری دارای کمترین اهمیت می

های کارآفرینانه از دیدگاه مدیران وکارآفرینان های فعالیتشناسایی موانع و محدودیت رود به

از بین عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی عامل پردارتند. نتایج نشان داد  ورزشی در شهر تهران

باشد و عوامل اقتصادی، ر میبیشتری نسبت به سایر عوامل برروردا سیاسی اقتصادی از اهمیت

  در مطالعه رود 1397شااواکندیض های بعدی قرار دارند.حیطی در اولویتم فرهنگی و زیساات

های کارآفرینانه از دیدگاه مدیران و کارآفرینان های فعالیتشاااناساااایی موانع و محدودیتبه 

آفرینی ورزشی عامل از بین عوامل موثر بر کار پردارت. نتایج نشان داد ورزشی در شهر تهران

باشد و عوامل اقتصادی، سیاسی اقتصادی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برروردار می

  در مطالعه 1395قربانی و وحدانیض های بعدی قرار دارند.فرهنگی و زیست محیطی در اولویت

ها افتهپردارتند. ی های کارآفرینان در راانعت ورزش ایرانقراحی الگوی شااایسااتگی رود به

ای، علم و ارول کارآفرینی های فردی، علمی و آکادمیک، شرلی و حرفهمهارت نشان داد که

های متمرکن بر کارآفرینی در راانعت ورزش، پنج بعد اراالی مدل پژوه  را و شااایسااتگی
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عاد را تبیین میلم 24دهند و تشاااکیل می ند.ل ه این اب   1393محمدکاظمی و همکاران ض نمای

های کارفرینانه در رانعت ورزش با رویکرد فناوری د با عنوان شاناساایی فرراتمطالعه رودر

مشاااتمل بر  ی کارآفرینانههاساااه گروه عمده از فررااات اقالعات به این نتیجه رسااایدند که

های از این میان، گروه فررت که های ردماتی، ایجاد و فروش و بازاریابی وجود دارند.فررت

به و گرو جاد و فروش پایینردماتی بااترین رت به را ه ای عت ورزش به رود ترین رت در رااان

 .ارتصاص دادند

شی: ترکیبی    در مطالعه2020پلگرینی و همکاران ض   سی کارآفرینی ورز رود با عنوان برر

ای برای روشه 4از ادبیات موجود و چشم اندازهای آینده به این نتیجه رسیدند که یک سارتار 

 ، عوامل محیطی 1دارد: تعاریف نظری و عوامل دارلی آنضروشه  کارآفرینی در ورزش وجود

ند آنکه می ندضروشاااه توان   و 3 ، رویکردهای آموزشااای و آموزشضروشاااه 2را تقویت کن

 . Pellegrini et al, 2020  ض4درنهایت تأثیرات آن رصااوراااً از نظر توسااعه اجتماعی ضروشااه 

تاهو تاهو ض 1لی با عن2017و لی عه رود  طال یک   در م کارآفرینی ورزش:  کاری و  یت ابت ماه وان 

 اقتصادی، و اجتماعی لحاظ از باید ورزشی هایارزیابی انتقادی، به این نتیجه رسیدند که بنگاه

 محیط در مشاااهدهقابل مختلف رطرهای با مواجهه در را کارآفرینانه رفتار و نوآورانه باشااند

 رویکردی دنبال به ورزش، باید به مربوط مشکالت حل برای چنین،هم برآورده کنند. رارجی

  .Leitão & Leitão, 2017باشاندض مالی و محیطیزیسات ابعاد اجتماعی، با ساازگاری و پایدار

با عنوان   2011راتن ض عه رود  طال بهدر م کارآفرینی:  ید ورزش مبنی بر  جد یه  ساااوی نظر

یشتری بین دو رشته مطالعاتی کند که نیاز به ادغام باستدال می، کارآفرینی و مدیریت ورزشی

ای برای رشد عنوان وسیلهو تئوری کارآفرینی سنتی است. در انتها نین کارآفرینی ورزشی را به

کند و به این نتیجه رسید که انواع مختلف کارآفرینی های ورزش پیشنهاد میو پیشرفت سازمان

ند ندالمللی بر ورزش کارآفرینی بین و کارآفرینی اجتماعی مان  . Ratten, 2011ضاثرگشار هسااات

مرور پیشاااینه پژوه  نشاااان می دهد که تا کنون مدلی برای توساااعه کارآفرینی ورزشااای در 

 ای فوتبال ایران، اراهه نگردیده است. های لیگ برتر حرفهباشگاه

                                                                 
1 Leitão 
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 شناسیروش
عه حاضااار به لحاظ ماهیت پژوه  در زمره پژوه  های اکتشاااافی، به لحاظ هد ، مطال

یت داده کاربردی ماه کمی  -های پژوه  از نوع قرح متوالی اکتشااااافی ضکی یو از نظر 

در بخ  کی ی، مدل کی ی با است اده از تکنیک تحلیل مضمونضتم  اراهه شده است و  باشد.می

به بررسی  8.8افنار لینرل نسخه در بخ  کمی با است اده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و نرم

شنهادی  ست. جامعه آماری این مطالعه در بخ  کی ی را  مدیران برازش مدل پی شده ا پردارته 

های لیگ برتر فوتبال ایران تشاکیل ضمدیران عامل، اعضاای هیات مدیره و سارپرساتان  باشاگاه

شباع نظری داداهمی ستیابی به ا ها و تواف  کلی بر روی پدیده دهندخ مال  تعیین حجم نمونه، د

ار انتخاب مدیران در بخ  کی ی داشااتن حداقل ده سااال سااابقه مورد بررساای بوده اساات. معی

ای ساط  اول فوتبال ایران و نین داشاتن داشاتن حداقل ساه فعالیت مدیریتی در باشاگاهی حرفه

های پایه، تیم ملی بنرگساان  به عنوان کادر ها، ردهسال سابقه ملی رسمی ضدانشجویان، ارت 

مصاااحبه نیمه سااارتاریافته با  20ین فاز از پژوه ، پس از باشااد. بدین منظور، در امدیریتی می

های مشااابهی از تمام پاسااخگوها سااوال ها به اشااباع نظری رسااید. در این راسااتاربرگان، داده

سیده  سعهپر شگاهشدضبه عنوان مثال چه عواملی بر تو شی در با ای های حرفهی کارآفرینی ورز

ی کارآفرینی ثیر هر یک از عوامل یاد شاده در وساعهلیگ برتر فوتبال موثر اسات؟ آیا مینان تا

شگاه شی در با ست؟ و ...  وهای حرفهورز شمگیر ا سخ ای لیگ برتر فوتبال، چ در  دهندگانپا

سخ رود اراهه  شتن هیچ محدودیتی پا در این مورد مسئولیت رمن گردانی  آزاد بودند. ،بدون دا

سخ ها و قبقه سخبندی پا شگر هاپا صاحبه بود. بدین منظور بر عهده پژوه ها با توجه به آن که م

 همواره تالش شد تا دقت ازم در ثبت و ضااابط ،گرفتمیگیری رورت بدون هرگونه جهت

اود  70". میانگین مدت زمان رر  شده برای هر مصاحبه به رورت متوسط اقالعات لحاظ ش

 بود.   "دقیقه

نظران در زمینه کارآفرینی رااااحبی ربرگان و جامعه آماری بخ  کمی پژوه  را کلیه

نگاران باسااابقه عررااه فوتبال، دهند ضشااامل روزنامهورزشاای با محوریت فوتبال تشااکیل می

بازیکنان سااااب  لیگ برتر و تیم ملی، اسااااتید هیأت علمی تربیت بدنی/کارآفرینی ورزشااای و 



 209                 یختهآم یکردرو یکبرتر فوتبال:  لیگ یاحرفه یهادر باشگاه یورزش ینیکارآفر یاراهه مدل توسعه

 n=(Z2pq)/S2از فرمول مربیان باسابقه فوتبال  که به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه با است اده 

به  133، حداقل حجم نمونه برابر با  S=085/0و  Z ،5/0=q=p=96/1و جایگنینی  حاسااا ن ر م

 140پرسااشاانامه به رااورت در دسااترس توزیع شااد که از این بین،  160گردیدخ بدین منظور 

داشتن حداقل ده سال "پرسشنامه کامل برگشت داده شد. معیار انتخاب ربرگان در بخ  کمی 

ای نگارانخ  حداقل ده سال فعالیت باشگاهی حرفهای مرتبط در فوتبال برای روزنامهسابقه حرفه

ها، در سط  اول فوتبال ایران و نین حداقل داشتن سه سال سابقه ملی رسمیضدانشجویان، ارت 

الخ و های پایه، تیم ملی بنرگسااان  برای بازیکنان سااب  لیگ برتر و تیم ملی و مربیان فوتبرده

سارانجام مدر  دکتری و حداقل ده ساال ساابقه فعالیت دانشاگاهی برای اسااتید هیأت علمی 

 باشد.می "تربیت بدنی/کارآفرینی ورزشی

عه یل مضااامون جهت اراهه مدل کی ی توسااا ی کارآفرینی در بخ  کی ی از تکنیک تحل

ها در گردآوری دادهای لیگ برتر فوتبال اساات اده گردید. ابنار های حرفهورزشاای در باشااگاه

های باشااد. در این بخ ، روایی بر اساااس تکنیکبخ  کی ی مصاااحبه نیمه سااارتاریافته می

گرفت. پایایی مدل  تأیید قرار مورد داور دو توسط کردن ممینی ها و روشرودارالحی داده

شاد.  دساتی، تایید راورتبه بازآزمون و کدگشاری های پایاییکی ی نین با اسات اده از تکنیک

باشااد. در این بخ  سااوالی می 40سااارته ابنار گردآوری در بخ  کمی نین پرسااشاانامه محق 

 ییایمدل از پا ییایجهت ساانج  پاو همگرا  -سااازه  ییروا کیاز تکن ییجهت ساانج  روا

 است. دهیمرکب است اده گرد

  .دهد  مراحل انجام پژوه  حاضر را نشان می1نمودار ض

 هایافته
 جمعیت شناختی بخش کیفیالف( توصیف 

 7ن ر دارای مدر  کارشناسی ارشد و  5دارای مدر  دکتری، شوندگان مصاحبهن ر از  8

سااال،  30-40های ساانی چنین تعداد ربرگان در بازهن ر دارای مدر  کارشااناساای بودند. هم

 . ن ر بودند 3و  4، 11، 2سال به باا به ترتیب برابر با  60سال و  50-60سال،  50-40
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 کننده در مطالعهتعیین گروه ربرگان شرکت

 انجام مصاحبه با ربرگان

 شناسایی مضامین پایه بر اساس نظرات ربرگان

 دهنده و فراگیر بر اساس مضامین پایه شناسایی شده در گام قبلتعیین مضامین سازمان

 بررسی روایی و پایایی مدل کی ی
 تحلیل حساسیت مینان کارایی

 
 سارته پژوه انجام تحلیل عاملی تاییدی مدل محق 

 

 

 

 

 

 

 . فلوچارت مراحل پژوهش1نمودار 
 ب( توصیف جمعیت شناختی بخش کمی

ندگان بخ  کمین ر از مشاااارکت 12 مدر  دکتری،  کن مدر   48دارای  ن ر دارای 

ن ر دارای مدر  دیپلم بودند.  12ن ر دارای مدر  کارشااناساای و  68کارشااناساای ارشااد، 

سال و  50-60سال،  40-50سال،  30-40های سنی چنین تعداد اعضای نمونه آماری در بازههم

 ن ر بودند.  13و  37، 71، 19سال به باا به ترتیب برابر با  60

 یافته های روش کیفی ج(

های پژوه  به ت کیک دو بخ  اراهه مدل کی ی بر اسااس تکنیک تحلیل مضامون و یافته

گردند. در این پژوه  به منظور بررسی برازش مدل با است اده از تحلیل عاملی تاییدی، اراهه می

ساس مدل براون و کالر  ض ضمون بر ا شام2006اراهه مدل کی ی، از تکنیک تحلیل م ل پنج   

 و ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بازیابی مضامین و تعریفآشنایی با داده"مرحله 

مضااامون  10مضااامون پایه،  40اسااات اده شاااده اسااات. بر این اسااااس  "مضاااامین گشارینام

سایی گردید. 3دهنده و سازمان شنا ضمون فراگیر  سازمان1جدول ض م ضامین پایه،  دهنده و   م

 دهد:ان میفراگیر را نش

 دهنده و فراگیر(. نتایج تحلیل مضمون )شامل مضامین پایه، سازمان1جدول 
 مضامین
 فراگیر

 مضامین
 مضامین پایه سازمان دهنده

است اده از 
ظرفیت 
رسانه 
 مجازی

 مستندسازی

های تهیه مستند فوتبالی از ات اقات فصل به رورت ه تگی و عرضه آن از قری  وب سایت/ فروشگاه
 باشگاه ضمانند مستند منچستر سیتی: همه یا هیچ 

 های باشگاهتهیه مستند فوتبالی از تاریخچه باشگاه و عرضه آن از قری  وب سایت/ فروشگاه
 های باشگاهتهیه مستند فوتبالی از مشاهیر باشگاه و عرضه آن از قری  وب سایت/ فروشگاه



 211                 یختهآم یکردرو یکبرتر فوتبال:  لیگ یاحرفه یهادر باشگاه یورزش ینیکارآفر یاراهه مدل توسعه

 مضامین
 فراگیر

 مضامین
 مضامین پایه سازمان دهنده

 قری  از تبلیرات
 رسانه

 تلوینیون ضاینترنتی  ارتصاری و درآمدزایی از قری  تبلیراتاندازی راه
 اندازی روزنامه ارتصاری و درآمدزایی از قری  تبلیراتراه
 اندازی رادیو ارتصاری و درآمدزایی از قری  تبلیراتراه

 بازاریابی مشارکتی

 فروش اینترنتی

 ورزشی با برند باشگاه فروش اینترنتی البسه
 با برند باشگاه اینترنتی نوشیدنیفروش 

 مواد روراکی با برند باشگاهفروش اینترنتی 
 بلیط فروشی به رورت اینترنتی

 های مجازیداشتن وب سایت و رسانه
 باشگاه  به مربوط بروشورهای و هامربوط به باشگاه ضعکسفروش محصوات مکتوب و دیجیتالی 

توجه به 
ارکان 
 باشگاه

 استادیوم
 رصوری

 داشتن استادیوم رصوری  مجهن
 آن در روزهای رارج از زمان مسایقه ضاستخر و ...  مختلف هایبخ  یا استادیوم دادن اجاره

 نوشیدنی در استادیوم رصوری باشگاه و غشا فروش پرچم، کسب درآمد از قری  بوفه، پیراهن،
 و امکان بازدید هوادارن از قری  اینترنتی/حضوری موزه باشگاهاندازی راه

 فروش تبلیرات دور زمین

پرورش استعداد و 
 های پایهتیم

 های پایه و تجهین آنهای ردهتیمسازی فعال
 احداث مدارس فوتبال در نقاط مختلف کشور

 دریافت ح  رشدهای بنرگتر و های پایه و انتقال به باشگاهپرورش بازیکنان در رده
 های استعدادیابی در تمام نقاط کشورجشب بازیکن از قری  احداث پایگاه

 هوادارن

 تور مسافرتی بازدید از امکانات استادیوم
 های رارج از رانه تور مسافرتی ضبرای بازی

 مدیرعامل سازی کانون هواداران با ارتیارات مناسب ضمثال داشتن ح  رأی برای انتخاب فعال
 دریافت آبونمان برای عضویت در باشگاه هوادارن از قری  کانون هوادارن

 پیشکسوتان
 های آموزشی مربیگری برای پیشکسوتان باشگاهبرگناری دوره
 های آموزشی بدنسازی برای پیشکسوتان باشگاهبرگناری دوره
 باشگاههای آموزشی آنالین برای پیشکسوتان برگناری دوره

 
 
 
فعالیت 
 تجاری

 مجتمع احداث
 ورزشی

 های ورزشی در شهر مبدأ و سایر شهرها برای فروش البسه باشگاهاحداث فروشگاه
 احداث کلنیک ورزشی و فینیوتراپی

 مندانتأسیس مجتمع آموزشی ورزشی با هد  آموزش علوم ورزشی به عالقه

 مجتمع احداث
 غیر ورزشی

های پایه غیر بومی با درنظرگرفتن مسافررانه و مکان استراحت برای هوادارن/ بازیکنان تیماحداث هتل، 
 تسهیالت ویژه

 احداث رستوران در شهر مبدأ و سایر شهرها
 احداث کلینک روانشناسی و ترشیه

اعضای ای در شهرهای بنرگ با در نظرگرفتن تسهیالت ویژه  برای  های زنجیرهاحداث فروشگاه
 هوادارن باشگاه

 اعطای نمایندگی

 های ورزشی با برند باشگاهاعطای نمایندگی به فروشگاه
 ها با برند باشگاه با برند باشگاهاعطای نمایندگی به رستوران
 ای با برند باشگاههای زنجیرهاعطای نمایندگی به فروشگاه
 برند باشگاهها با ها و مسافررانهاعطای نمایندگی به هتل
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ست. شده کی ی مطرح پژوه  اعتبار شارص عنوان به مت اوتی معیارهای  که آنجا از اما ا

حین  درها داده روایی اسااات، برگشاااتی و رفت فرآیند ماهیتاً یک مضااامون تحلیل ینظریه

 تایید قبلی و بعدی مشاهدات وها در مصاحبه گرفتن قرار تأکید مورد وها تحلیل وها کدگشاری

 بهترین و دهدتشااکیل می فرآیند رود بودن برگشااتی و رفت همین را ابنار روایی شااود.می

و  شاوندگانمصااحبه توساطها مقوله و م اهیم ها،تایید گناره ها،داده روایی تایید برای قاضای

صاحبه انجام درحین ستضقربانخانی و همکاران، ها م ضر پژوه   . بنابراین در1400ا به  نین حا

 بعدی،های مصاحبه انجام از ها قبلمصاحبه تک به تک تحلیل و برگشتی و رفت فرآیند دلیل

است.  بوده از پژوه  حارلهای داده روایی تعیین شارص بهترین ها،بودن داده رودارالحی

 از یکی که بودن کاربردی و تناساب شاارص دو اسات اده از با اساتخراجی، الگوی ارزشایابی

 تجربیهای پایه مورد نظردهی در همچنین، و اساات کی ی پژوه  اعتبار ارزیابیهای روش

درباره  را روی  نظر کنندگان، مشااارکت مشکور، موارد عالوه بر رسااید. تایید به پژوه 

 و بازبینی نتایج آنها نظرات مطاب  کردند و عرضااهها مقوله و تحلیل فرآیند پژوه ، گنارش

تأیید  مورد داور دو توساط کردن ممینی روش از روایی سانج  چنین برایشاد. هم اراالح

 ها، چگونگیداده آوریجمع چگونگی مورد در توضای  با محق  روش، این در گرفت. قرار

 دست به تأیید آن و ممین برای پژوه  قول در تصمیم ارش چگونگی وها مقوله شدن مشت 

 توسط کار رو این پی  پژوه  در که دهدمی افنای  را پژوه  نتایج اقمینان قابلیت داور،

 بازآزمون است اده پایایی روش از پژوه ، این در پایایی برای سنج  انجام پشیرفت. ربرگان 

سبه توانمی را شارص این شدخ مت اوت  زمان دو در را متن یک کدگشار که کرد زمانی محا

 چند گرفته، انجامهای مصاحبه از میان بازآزمون، پایایی یمحاسبه برای باشد. کرده کدگشاری

 روزه دوباره چهارده زمانی فاراااله در آنها از هریک و شاااد نمونه انتخاب برای مصااااحبه

سه از پس شدند. کدگشاری شده کدهای مقای شخص  رله دو در م  از یک هر برای زمانی فا

 پژوه  کدگشاری، پایایی مرحله دو در موجود توافقات باای مینان از قری  ها،مصااااحبه

 بعد و گرفت دستی رورت رورتبه کدگشاری پایایی، محاسبه در کنار آن، برای شد. احصا
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 برای محاسابه هولساتی روش از و مقایساه یکدیگر با کدگشاری دو نتایج کدگشاری اتمام از

 :شد است اده پایایی
PAO=2M/ (n1+n2) 

PAO رد معنی به شاهده تواف  در ضریب شده م  مرحله دو در تواف  تعداد M ،پایایی   ض

 کدگشاشاته واحدهای تعداد  n2اول و مرحله در کدگشاشاته واحدهای تعداد  n1کدگشاری، 

 ضهیچ راا ر بین رقم این اساات. دوم مرحله در گشاشااته کد واحدهای تعداد اول و مرحله در

 76/0  با برابر حاضر پژوه  برای محاسبه نتیجه پاسخ است. متریر کامل  ضتواف  یک تا تواف  

  .است برروردار باایی پایایی از مضامین دهدمی نشان که شد محاسبه

   مدل کی ی پژوه  بر اساس نتایج تحلیل مضمون را نشان می دهد.2نمودار ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های محقق(مدل کیفی پژوهش )منبع: یافته .2نمودار 

 استفاده از ظرفیت رسانه مجازی

 مستندسازی

تهیه مستند فوتبالی از ات اقات فصل به رورت 
… 

تهیه مستند فوتبالی از تاریخچه باشگاه و 
 …عرضه

 …تهیه مستند فوتبالی از مشاهیر باشگاه و عرضه 

 فروش اینترنتی

 ورزشی با برند باشگاه فروش اینترنتی البسه
 با برند باشگاه فروش اینترنتی نوشیدنی

 مواد روراکی با برند باشگاهفروش اینترنتی 
 بلیط فروشی به رورت اینترنتی

 های مجازیداشتن وب سایت و رسانه
 مربوطوات مکتوب و دیجیتالی فروش محص

 تبلیغات از طریق رسانه

اندازی تلوینیون ضاینترنتی  ارتصاری و راه
 …درآمدزایی

 …اندازی روزنامه ارتصاری و درآمدزایی راه
اندازی رادیو ارتصاری و درآمدزایی از راه

 قری  تبلیرات
 بازاریابی مشارکتی

 توجه به ارکان باشگاه

 خصوصیاستادیوم 

 داشتن استادیوم رصوری  مجهن
 هایبخ  یا استادیوم دادن اجاره

 …آن  مختلف
کسب درآمد از قری  بوفه، 

 …و غشا فروش پرچم، پیراهن،
و امکان  موزه باشگاهاندازی راه

 …بازدید هوادارن 
 فروش تبلیرات دور زمین

 های پایهتیمپرورش استعداد و 

های پایه و های ردهسازی تیمفعال
 تجهین آن 

احداث مدارس فوتبال در نقاط 
 مختلف کشور
های پایه و پرورش بازیکنان در رده
 …انتقال به

جشب بازیکن از قری  احداث 
 …های استعدادیابیپایگاه

 هواداران

تور مسافرتی بازدید از امکانات 
 استادیوم
رارج های تور مسافرتی ضبرای بازی
 از رانه 

سازی کانون هواداران با فعال
 ارتیارات مناسب 

دریافت آبونمان برای عضویت در 
 …باشگاه هوادارن

 پیشکسوتان

های آموزشی برگناری دوره
  …مربیگری برای پیشکسوتان

های آموزشی برگناری دوره
  …بدنسازی برای پیشکسوتان

های آموزشی آنالین برگناری دوره
 …پیشکسوتانبرای 

 فعالیت تجاری

 ورزشی مجتمع احداث

های ورزشی در شهر مبدا و احداث فروشگاه
… 

 احداث کلنیک ورزشی و فینیوتراپی
تاسیس مجتمع آموزشی ورزشی با هد  

 …آموزش 

 اعطای نمایندگی با باشگاه

 های ورزشیاعطای نمایندگی به فروشگاه
 ها اعطای نمایندگی به رستوران

 های زنجیرهایطای نمایندگی به فروشگاهاع
 ها ها و مسافررانهاعطای نمایندگی به هتل

 احداث مجتمع غیرورزشی

 …احداث هتل، مسافررانه و مکان استراحت برای 
 احداث رستوران در شهر مبدا و سایر شهرها
 احداث کلینک روانشناسی و ترشیه

ای در شهرهای بنرگ های زنجیرهاحداث فروشگاه
… 
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 های بخش کمییافته

  .دهد  نتایج تحلیل عاملی تاییدی را نشان می2جدول ض

 دهندهسازمان و پایه مضمامین عاملی بارهای. 2 جدول
 توضیح بارعاملی مضامین پایه بارعاملی دهندهسازمانمضامین  مضامین فراگیر

است اده از ظرفیت 
 رسانه مجازی

 64/0 مستندسازی
 97/0 …تهیه مستند فوتبالی از ات اقات فصل به رورت 
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 58/0 …تهیه مستند فوتبالی از تاریخچه باشگاه و عرضه
 72/0 …تهیه مستند فوتبالی از مشاهیر باشگاه و عرضه 

 79/0 تبلیرات از قری  رسانه

 78/0 …اندازی تلوینیون ضاینترنتی  ارتصاری و درآمدزاییراه
 84/0 …اندازی روزنامه ارتصاری و درآمدزایی راه
 88/0 اندازی رادیو ارتصاری و درآمدزایی از قری  تبلیراتراه

 70/0 بازاریابی مشارکتی

 76/0 فروش اینترنتی 

 72/0 ورزشی با برند باشگاه فروش اینترنتی البسه
 86/0 با برند باشگاه فروش اینترنتی نوشیدنی

 84/0 مواد روراکی با برند باشگاهفروش اینترنتی 
 87/0 بلیط فروشی به رورت اینترنتی

 81/0 های مجازیداشتن وب سایت و رسانه
 80/0 …مربوط به فروش محصوات مکتوب و دیجیتالی 

توجه به ارکان 
 باشگاه

 79/0 استادیوم رصوری

 61/0 داشتن استادیوم رصوری  مجهن
 69/0 …آن  مختلف هایبخ  یا استادیوم دادن اجاره

 87/0 …و غشا فروش پرچم، کسب درآمد از قری  بوفه، پیراهن،
 78/0 …و امکان بازدید هوادارن  موزه باشگاهاندازی راه

 84/0 فروش تبلیرات دور زمین 

پرورش استعداد و 
 70/0 های پایهتیم

 83/0 های پایه و تجهین آن های ردهسازی تیمفعال
 79/0 احداث مدارس فوتبال در نقاط مختلف کشور

 94/0 …های پایه و انتقال بهپرورش بازیکنان در رده
 91/0 …های استعدادیابیجشب بازیکن از قری  احداث پایگاه

 72/0 هوادارن

 74/0 استادیومتور مسافرتی بازدید از امکانات 
 77/0 های رارج از رانه تور مسافرتی ضبرای بازی

 82/0 سازی کانون هواداران با ارتیارات مناسب فعال
 92/0 …دریافت آبونمان برای عضویت در باشگاه هوادارن

 52/0 پیشکسوتان
 86/0  …های آموزشی مربیگری برای پیشکسوتانبرگناری دوره
 83/0  …های آموزشی بدنسازی برای پیشکسوتانبرگناری دوره
 88/0  …های آموزشی آنالین برای پیشکسوتانبرگناری دوره

 فعالیت تجاری

 87/0 احداث مجتمع ورزشی
 76/0 …های ورزشی در شهر مبدا و احداث فروشگاه

 85/0 احداث کلنیک ورزشی و فینیوتراپی
 79/0 …تاسیس مجتمع آموزشی ورزشی با هد  آموزش 

احداث مجتمع 
 غیرورزشی

93/0 

 75/0 …احداث هتل، مسافررانه و مکان استراحت برای 
 80/0 احداث رستوران در شهر مبدا و سایر شهرها
 93/0 احداث کلینک روانشناسی و ترشیه

 79/0 …ای در شهرهای بنرگ های زنجیرهاحداث فروشگاه

 57/0 اعطای نمایندگی

 86/0 های ورزشی با برند باشگاهاعطای نمایندگی به فروشگاه
 89/0 ها با برند باشگاه اعطای نمایندگی به رستوران
 79/0 های زنجیرهای با برند باشگاهاعطای نمایندگی به فروشگاه
 72/0 ها با برند باشگاهها و مسافررانهاعطای نمایندگی به هتل

ی بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد   مشخص است همه2گونه که در جدول ضهمان

 .و معنادار هستند 5/0بیشتر از 
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-  پایایی مرکب، میانگین واریانس اسااتخراج شااده و نتایج بررساای روایی سااازه 3جدول ض

 دهد:دهنده و فراگیر را نشان میمربوط به مضامین سازمانهمگرای 

 دهنده و فراگیرهمگرا برای مضامین سازمان -و روایی سازه CR ،AVE. مقادیر 3جدول 
 همگرا -روایی سازه واریانس استخراج شده پایایی مرکب دهنده/فراگیرمضامین سازمان

 تایید 537/0 775/0 است اده از ظرفیت رسانه مجازی
 تایید 560/0 779/0 مستندسازی

 تایید 645/0 878/0 تبلیرات از قری  رسانه

 تایید 669/0 924/0 فروش اینترنتی 

 تایید 476/0 780/0 توجه به ارکان باشگاه

 تایید 584/0 873/0 استادیوم رصوری

 تایید 756/0 925/0 های پایهتیمپرورش استعداد و 

 تایید 665/0 887/0 هوادارن

 تایید 743/0 892/0 پیشکسوتان

 تایید 649/0 842/0 فعالیت تجاری

 تایید 641/0 843/0 احداث مجتمع ورزشی

 تایید 673/0 891/0 احداث مجتمع غیرورزشی

 تایید 669/0 889/0 اعطای نمایندگی
 

به  7/0مدل بیشااتر از     مشااخص اساات، مقادیر پایایی مرکب3گونه که در جدول ضهمان

دهنده پایایی مناسب مدل پیشنهادی است. از سوی دیگر، با توجه به دست آمده است که نشان

و معنادار به دساات  5/0ها بااتر از   شااارص2که مقادیر بارهای عاملی ضمندرج در جدول این

اسات.  4/0چنین مقدار شاارص میانگین واریانس اساتخراج شاده بنرگتر از آمده اساتخ و هم

 گیرد. دهنده مورد تایید قرار میی مضامین فراگیر/سازمانهمگرا برای همه بنابراین روایی سازه

 .دهدرا نشان می های برازش مربوط به مدل مضامین فراگیر  نین شارص4جدول ض

 های تحلیل عاملی تاییدیهای برازش مدلشاخص. 2 جدول
 GFI NFI IFI CFI RMSEA Chi2/df مدل مضامین فراگیر

 14/1 032/0 1 1 97/0 94/0 است اده از ظرفیت رسانه مجازی
 29/1 038/0 97/0 97/0 94/0 90/0 توجه به ارکان باشگاه
 44/1 056/0 99/0 99/0 97/0 94/0 فعالیت تجاری
 <3 <08/0 >=90 >=90 >=90 >=90 مقدار قابل قبول

شارص   دارای مقادیر قابل قبولی هستند، 4های برازش مندرج در جدول ضبا توجه به اینکه 

توان گ ت که هر ساااه مدل تحلیل عاملی تاییدید مدل مضاااامین فراگیراز برازش مناسااابی می

 برروردار هستند. 
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 گیریبحث و نتیجه 
 در ورزش ترینمحبوب و پرقرفدارترین فوتبال ورزشهای ورزشی مختلف، در میان رشته

فوتبال در ایجاد سااالمت، نشاااط و با توجه به اهمیت نق   د.شااومی محسااوب کشااورها اغلب

گشاری در و پیشااگیری از انحرافات اجتماعی و ایجاد جو رقابتی در ساارمایه شااادابی در جامعه

ای های لیگ برتر حرفهدر بین باشاگاهکارآفرینی  یرانعت ورزش، فراهم نمودن زمینه توساعه

 . در همین راستا، در 1395ضربیعی، باشدها جهت ایجاد اشترال میحلترین راهاز مناسب فوتبال،

 40های لیگ برتر فوتبال شاامل ی کارآفرینی ورزشای در باشاگاهپژوه  حاضار، مدل توساعه

 مضمون فراگیر به شرح زیراراهه گردید: 3مضمون سازمان دهنده و  10مضمون پایه، 

اساات اده از ظرفیت رسااانه مجازی: این مضاامون شااامل سااه مضاامون    مضاامون فراگیر1

اساات. در پیوند با  "مسااتندسااازی، تبلیرات از قری  رسااانه و فروش اینترنتی"دهنده سااازمان

های   در مطالعه رود به شااارص1396پناهی شااعبانی و حمیدی ضمضاامامین این بخ ، ساایف

ش ساای دی جشاب از بازیکنان اشاااره ای، تهیه و فروتلوینیون ارتصاااراای، ح  پخ  رسااانه

عه رود از بازاریابی مشاااارکتی، 1393چنین محمدکاظمی و همکاران ضاند. همکرده   در مطال

فروش کااهای ورزشاای، فروش بلیط مسااابقات به رااورت اینترنتی، فروش البسااه ورزشاای به 

 اند.های کارآفرینی ورزشی نام بردهعنوان فررت

سازمان   مضمون فراگیر توجه به2 شامل چهار مضمون  شگاه: این مضمون  دهنده ارکان با

باشد. در پیوند می "استادیوم رصوری، پرورش استعداد و تیمهای پایه، هوادارن، پیشکسوتان"

گشاری در   نین در مطالعات رود از سااارمایه1392با مضااامامین این بخ ، نقدی و همکاران ض

چنین در همین راساتا در ادیوم، اشااره کرده بودند. همهای اساتهای پایه، اجاره بوفه و بخ تیم

سلطانی و همکاران ض سب درآمد از قری  اجاره 1397مطالعه  شگری، ک   به برگناری تور گرد

های استادیوم رصوری از قبیل بوفه، و تمرکن بر کانون هوادارن اشاره شده است. دادن بخ 

های اسااتعدادیابی، تور رود به شااارص   نین در مطالعه1396پناهی شااعبانی و حمیدی ضساایف

هایی از اسااتادیوم و موزه اشاااره ت ریحی بازدید از اسااتادیوم، تور مسااافرتی، اجاره دادن بخ 

عه سااالطانی و کارگرکرده جام در مطال بال،  1398ض اندخ و ساااران ند مدارس فوت مان   به عواملی 
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ز استادیوم، تور گردشگری اشاره هایی اهای پایه،اجاره بخ پرورش و فروش بازیکنان در رده

 شده است.

دهنده احداث   مضامون فراگیر فعالیت تجاری: این مضامون شاامل ساه مضامون ساازمان3

مجتمع ورزشی، احداث مجتمع غیرورزشی و اعطای نمایندگی است. در پیوند با مضمامین این 

احداث فروشااگاه و    نین در مطالعات رود از اعطاء نمایندگی،1392بخ ، نقدی و همکاران ض

شگاه شگاه به عنوان راهکارهایی برای درآمدزایی با سه با آرم با شاره کرده هتل و فروش الب ها ا

  به احداث رستوران، فروشگاه، هتل، 1397چنین در همین راستا سلطانی و همکاران ضبودند. هم

  نین 1396یدی ضپناهی شعبانی و حمفروش البسه ورزشی یا آرم باشگاه اشاره شده است. سیف

شارص ستادیوم، در مطالعه رود به  های احداث کلنیک فینیوتراپی، درآمدزایی از قری  بوفه ا

  به عواملی 1398اندخ همچنین در مطالعه ساالطانی و کارگرضفروش البسااه باشااگاه، اشاااره کرده

شگاه ستوران و فرو شمانند احداث هتل، ر شگاه  ا شی و فروش لوازم با آرم با شده های ورز اره 

 است.

بارسااانجی و برازش مدل  یدی برای برای اعت تای یل عاملی  در ادامه و در بخ  کمی از تحل

اراهه شااده در بخ  کی ی اساات اده شااد. در هر سااه مدل تحلیل عاملی تاییدی پایایی و روایی 

های چنین شاارصی مضاامین پایه و ساازمان دهنده به تایید رساید. همهمگرا برای همه -ساازه

ستاندارد می ساوی مقادیر ا سه برازش مدل که بنرگتر/م سب هر  شان از برازش منا شد، نین  ن با

 مدل تحلیل عاملی تاییدی دارد.

فرینی ورزشی ، ای کارآفرینی ورزشی ضدر مقایسه با جنبه عمومی کارآتاکید بر جنبه حرفه

ای فوتبالضدر مقایسااه با های حرفهای بنرگ ورزشاای مانند باشااگاههای حرفهتمرکن بر سااازمان

بال حرفهافراد ، تقویت باشاااگاه ای ایران از قری  اراهه راهکارهای علمی های لیگ برتر فوت

های لیگ هدر بین باشاگاکارآفرینی  یفراهم نمودن زمینه توساعهمبتنی بر نظرات کارشاناساان، 

شترالجهت ایجاد  ی متنوعهاحلراه اراهه ای فوتبال،برتر حرفه زایی اجتماعی کارآفرینی و نین ا

ای لیگ برتر فوتبال ایران، های حرفهی کارآفرینی ورزشی در باشگاهاز قری  اراهه مدل توسعه

 افنایی پژوه  حاضر است.سهم



 1401 تابستان، 2 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           218

 پیشنهادها
های های لیگ برتر فوتبال ایران، موضاااوع اساااتادیومهای باشاااگاهترین دغدغهیکی از مهم

بهره، وام و کم تسهیالت و وام پردارت یوسیلهبه تواندمی رصوری است. در این راستا دولت

 شرط به اجاره رورتاستادیوم به واگشاری مالیاتی، معافیت تسهیالت با بازپردارت قوانی، 

 کمک نماید.  ایحرفه تملیک، به باشگاههای

عمده مشاااکلی که ورزش ایران در مبحث ح  پخ  تلوینیونی با آن مواجه اسااات فقدان 

توان به اشااخاص و ای اساات. فقدان چنین رژیمی را میرژیم جامع حقوقی، ورزشاای و رسااانه

مجلس شورای اسالمی، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان، ردا و سیما منتسب عوامل 

قری  النامات قانونی و مهمتر از آن پیگیری مصاوبات مجلس،  کرد. بنابراین ضاروری اسات از

 ردا و سیما را مکلف و متعهد به پردارت ح  پخ  تلوینیونی کرد. 

سااازی تاساایس تلوینیون دیجیتالی و رادیو با امکان درآمدزایی قانونی از قبیل فروش زمینه

رات و ساااایر راه دزایی یکی دیگر از های درآمح  پخ  تلوینیونی، دریافت ح  پخ  تبلی

تواند موجب پیشاانهادهایی اساات که عالوه بر کارآفرینی برای قیف وساایعی از اهالی فن، می

 های لیگ برتر فوتبال ایران گردد. درآمدزایی برای باشگاه

صویب و رعایت  ستلنم ت شده در مدل کی ی، م ضامین پایه مطرح   "کپی رایت"برری از م

توانند از قری  مواردی مانند فروش البسه ورزشی در رورتی میها است. به بیان دیگر، باشگاه

مربوط به باشااگاه، فروش مسااتندهای فروش محصااوات مکتوب و دیجیتالی باشااگاه، فروش 

ورزشاای مربوط به باشااگاه، موجب کارآفرینی و درآمدزایی شااوند که به موضااوع کپی رایت 

 قلبد.نوجه جدی شود. این امر توجه جدی قانون را می

ترین محدودیت مطالعه حاضر محدود شدن مدل کارآفرینی ورزشی به ورزش فوتبال ارلی

ها باید جنبه احتیاط را رعایت کرد. اساااتخ بنابراین در تعمیم نتایج این مطالعه به ساااایر ورزش

ندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی ورزشااای، اراهه مدل کارآفرینی وزشااای در اولویت ب

-های رزمی، تجنیه و تحلیل اهمیتبرداری و ورزشر مانند کشاااتی، وزنههای پرقرفداورزش

 گردد.عملکرد عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی ورزشی، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
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