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 کشور ورزشی کارآفرینی يهاهشوپژ محتواي تحلیل از این پژوهش هدف
 رویکرد با محتوا تحلیل بر مبتنی و کمی نوع از پژوهش روش .باشدمی

 هدف ۀجامع مقاالت محتواي ارزیابی و توصیف براي تحلیلی توصیفی
 ةربادر همنتشر تمقاال متما شامل، آماري ۀنمون برابر ۀجامع .باشدمی
 1394 سال پایان  تا ایران پژوهشی و علمی نشریات در ورزشی فرینیرآکا
 هايفصلنامه در هاهشوپژ بیشتر نشان داد هایافته .است مقاله 96 تعداد به

 صلیا عموضو .گردید منتشر مقاله 17 با تهران دانشگاه ورزشی مدیریت
 در .دبو فرینیرآکا شناختیجامعه و اقتصادي يهاجنبه بیشتر ،هاهشوپژ
 علمی،تأهی( گروه ؛شد دهستفاا کمّی روش از هاهشوپژ )5/86(%

 ورزشی کارآفرینان و بدنیتربیت هايدانشکده دانشجویان و التحصیالنفارغ
 با )جوانان و ورزش وزارت المپیک، ملی آکادمی و کمیته( یملّ نیز و )کشور

 و رکنانکا روي تمطالعا بیشتر و است هاهشوپژ غالب تحلیل سطح )26(%
 هاهیأت کارکنان ها،شهرستان و هااستان جوانان و ورزش کل اداره مدیران

 از هاهشوپژ بیشتر .فتگر رتصو )20(% با ورزشی هايفدراسیون و
 از دهستفاا و شد انجام )77(% نامهپرسش اربزا با )5/85(% مقطعی يهاداده
 که شد منجاا یملّ طورهب هاهشوپژ )55(% .بود یجرا کمتر طولی يهاداده

 هاهشوپژ )5/43(% .گردید منتشر )75/70(% هنویسند سه یا دو توسط بیشتر
 فرینیرآکا يهاهشوپژ ،هشیوپژ ندرو .نددبو زن ةنویسند یک داراي قلاحد

 نتایج نشان داد .دارد يگیرچشم شدر بعد به 1390 لسا از ورزشی،
 و تمشکال ئل،مسا شناسایی بر وهعال باید ورزشی فرینیرآکا يهشهاوپژ

 و رکا و کسب ينیاد در گذشته يندهارو و دموجو هايیتودمحد
 يفرصتها کشف ،شناسایی رمنظو به را نگرهیندآ ديیکررو ،فرینیرآکا
 ورزش در ارزش خلق و آورينو يسو به نفرینارآکا هیدجهت و فرینیرآکا
 .کنند یتاهد

 هاکلید واژه
 .ایران ورزشی، کارآفرینی يهاهشوپژ محتوا، تحلیل کارآفرینی،

This paper studies content analysis of sport 
entrepreneurship researches in Iran. 
Research method was Quantitative and based on 
content analysis with a descriptive-analytic approach to 
describe and evaluate target population.Thenumber of 
population is equal to the sample included,96 paper 
spublished in scientific journals and Spor 

tentrepreneurship in Iran.That is up to the end of 2015. 
Published researches were in the Journal of Sport 
Management from university of Tehran with 17 
papers.In most papers,economic and sociological aspects 
of entrepreneurship are the main issues.The research 
models,in most studies(86.5%) have been used ;Groups 
and national (26%) level of analysis is the dominant 
sport entrepreneurship research. And many studies on 
staffs,experts and executives Administration 
(SportsandYouth) provinces and cities,board,staff and 
sports federations (20%) have taken place. More 
research, cross-sectional data(85.5%) with the 
questionnaire(77%)and then use longitudinal data are 
less common. Also,55%were nation-wide studies mainly 
by two or three authors(70.75%)were published 
and(43.5%)had at least one woman writer.From the 
perspective of the research,entrepreneurship researches 
in Iran have an eminent growth since 2011. 
Entrepreneurship researches not only should identify 
existing problems, limitations and past trends in the 
world of business and sport,but also should have future 
approaches to identify,discover and introduce sport 
entrepreneurship opportunities and direct 
entrepreneurship toward innovation and values creation. 
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 همقدم
 يهازهحو در نشدا يهازمر شگستر سبب ارههمو هشوپژ

 همافر را فرینیرآکا نندما علمی مۀمنظو هر تکامل و علمی
 لسا چهل به یکدنز قدمتی فرینیرآکا يهاهشوپژ .زدسامی
 انهشگروپژ بین در ممهّ علمی ةزحو یک انعنو به و نددار
 نزماهم امروزه ).2012 ،رانهمکا و وملندستر( اندحمطر ديیاز
 ادتعد شدر ،فرینیرآکا يهاهشوپژ به تردهگس توجه با
 و نسهااکنفر ادتعد ه،شد منتشر تمقاال ادتعد ان،هشگروپژ

 بهها این .دفتاا قتفاا نیز فرینیرآکا بر متمرکز ،علمی تمجال
 که شد منجر هشیوپژ تموضوعا و هشهاوپژ دیاز کندگیاپر

 هیدگاد و فرینیرآکا ممفهو از نیکسا درك معد از ناشی بیشتر
  ).1999 ،هربرت و برازیل( دبو انهشگروپژ وتمتفا

 رشد به یابیدست در مهم مکانیسم عنوان به کارآفرینی
 همکاران، و محمدي ( است گرفته قرار توجه مورد اقتصادي

 اما ).2016،همکاران و پرماند ؛2016 ،آپاریچو و اوربانو ؛1395
 عرصه در کارآفرینی ورود و حضور سبب پیش از بیش آنچه

 و مطالعات است، شده یافته توسعه کشورهاي اقتصاد
 صورت زمینه این در که است مستمري و اولیه هايپژوهش

 که دارندمی اذعان )2000( موراي و بورگل .است گرفته
 و جدید وکارانهکسب هايفعالیت صنایع، علوم، در کارآفرینی

 گذشته، ۀده در .است رایج امري محور تکنولوژي هايبخش
 هاحوزه این روي بر کارآفرینی در گرفته صورت تحقیقات بیشتر

 با .بود یافته تمرکز ورزش بخش از ناچیزي بسیار محدوده و
 و دارد؟ وجود ورزشی کارآفرینی اسم به ايواژه آیا شرایط این
 مفهوم کاربرد معنی به آیا است؟ معنی چه به دارد وجود اگر

 در سریع تغییرات با است؟ ورزشی هايزمینه در کارآفرینی
 براي کار و کسب در مدام نوآوري مشتریان، انتظارات و نیازها

 رشد، حال در انتظارات و نیازها این ارضاي و ساختن برآورده
 و ورزش فراغت، بخش براي را کارآفرینی و است، ضروري

 کارآفرینی تعریف این به توجه با .سازدمی حیاتی گردشگري
 گونهاین ورزش زمینه در کارآفرینی تعریف چیست؟ ورزشی

 یا و )مربی مثل( فنی -تخصصی دانش از فرد استفاده :است
 و نوآوري قدرت ،)باشگاه مالک مثل( عمومی تجاري دانش
 جهت ورزش، بخش در نو محصولی تولید براي خالق ۀروحی

 همکاران، و پورطالب( بازار در فرصت یک به بخشیدن تحقق
1393.(  

 متعددي هايحوزه بر و پویا است امري ورزشی کارآفرینی
 بحران، مدیریت کار، و کسب استراتژي همچون مدیریت از

 تولید، در نوآوري عملکرد، مدیریت جدید، هايورزش توسعه
 فناوري توسعه و اجتماعی موضوعات ترویجی، هاياستراتژي

 هايزمینه گسترده، ايعرصه عنوان به بدنیتربیت .گذاردمی اثر
 ورزش دانش .دارد نهفته خود دل در را اشتغال از فراوانی

 است داشته گوناگونی هايزمینه در چشمگیري پیشرفت
 بسیار نقش کارآفرینی بنابراین .)1395 همکاران، و (شریفیان

دارد یافته توسعه و توسعه حال در کشورهاي اقتصاد در یمهم 
 ،همکاران و ریتولد( است مؤثر اقتصاد ۀتوسع و احیاء در و

2016.( 
 مدیریت زهحو از ابتدا فرینیرآکا يهاوهشپژ کشورمان در

 ،نشگاهیدا مختلف يهاوهگر بین در یجرتدبه و برخاست
 وزهمرا .یافت رواج ديمتعد علمی يهادنها و انهشگروپژ
 انعنو به را آن انهشگروپژ که ستا ايزهحو فرینیرآکا

 ).2003 ،ثیاسوراسا( هنددمیارقر سیربر ردمو مستقلتۀ شریک
 را زهحو ینا يهشهاوپژ ،مندمنظا تیرصو به باید ینابنابر

 همچنین و آن يهاآورد ستد از ستیدر درك تا دکر سیربر
 آن پی در حاضر هشوپژ .یدآ ستدهب هیندآ هشیوپژ يهازنیا

 تنشریا در هشد منتشر تمقاال ايمحتو تحلیل با که ستا
 )1394 تا 1380 يهالسا( خیرا يهالسا در رکشو تخصصی

 و يکلید تموضوعا منظر از را فرینیرآکا يهشهاوپژ ضعیتو
 وهشگرانپژ بنابرین .هدد ارقر سیربر ردمو هشوپژ روش

 .هستند زیر تالاسؤ به گوییپاسخ درصدد
 ورزشی فرینیرآکا با مرتبط تمقاال هشیوپژ تموضوعا .1

 بدنیتربیت هايدانشکده وهشیپژ -علمی تمجال در
 ؟چیست انیرا ورزشی علوم و

 فرینیرآکا تمقاال در هشیوپژ تمجال کترمشا میزان. 2
  ؟ستا چگونه انیرا ورزشی

 دهستفاا مذکور تاالـمق در هشیوپژ يهاروش چه. 3
  ند؟میشو

 يطبقهبند چگونه باال تمقاال در تحلیل حسطو. 4
 ند؟میشو

 چگونه فرینیرآکا تمقاال در تطالعاا دآوريگر عنو. 5
  ؟ستا

 و مانیز نظر از فرینیرآکا تمقاال در هاداده منبع. 6
  ؟تـسا امکد هاداده دآوريگراربزا عنو نظر از همچنین

 فرینیرآکايهشهاوپژ منجاا نمکا و فیاییاجغر یعزتو. 7
  ؟ستا چگونه

 مانیز يهادوره سساا بر فرینیرآکا تمقاال پچا ندرو ..8
 ؟ستا چگونه مختلف

 ادتعد برحسب هشیوپژ کترمشا فرینیرآکا تمقاال در .9
 ؟ستا چگونه نهاآ جنسیت و ننویسندگا
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 کارآفرینی هايپژوهش پیشینه
 که است توجه مورد چندبعدي ايپدیده عنوانهب کارآفرینی

 را کشوري سطح تا فرد از بنديدسته تحلیل مختلف سطوح
 اندیشمندان، از هریک ).2016 همکار، و اونرو( گیردمی دربر

ۀمطالع به اقتصاد .اندکرده برجسته و مطالعه را آن از عديب 
 به شناسیجامعه ،)چه( ارزش خلق و کارآفرینی پیامدهاي

 به روانشناسی کارآفرینی، بستر و سازمان سطح در مطالعه
 و )چرایی( کارآفرینان هايویژگی و فرد سطح در مطالعه

 .است پرداخته )چگونگی( فرآیند و رفتار ۀمطالع به مدیریت
 کارآفرینی دربارة تحقیق الؤس دسته سه به سازمانی محققان

 و کاالها خلق براي هافرصت چگونه و وقتچه -1 :دارند توجه
 افراد از برخی چگونه و وقتچه -2 ؟آیندمی بوجود خدمات
 هايفرصت براي برداريبهره هاآن از و کشف را هافرصت

 هايشیوه از چگونه و وقتچه چرا، -3 کنند؟می کارآفرینانه
 استفاده کارآفرینانه هايفرصت از برداريبهره براي مختلف

  ).2003 ونکاترمن، و شین( ؟شوندمی
 هايبنديتقسیم است شده اشاره نیز باالدر  که طورهمان

 شده انجام تاکنون ابتدا از کارآفرینی هايپژوهش در مختلفی
 بنديدسته زیر رهیافت سه در توانمی را آنها ةعمد که است

 :است همین نیز حاضر پژوهش بررسی محور و دکر
 

 اقتصادي رهیافت
 دارد کیدأت اقتصادي توسعۀ در نوآوري نقش بر )1950( شومپیتر

 معرفی طریق از که داندمی نوآور فردي را کارآفرین و
 توسعۀ فرآیند براي جدیدي ترکیبات جدید، محصوالت

 شومپیتر لذا، .باشد آن مالک آنکه بدون کند،می ایجاد اقتصادي
 کارآفرینان بدیهی هايویژگی از یکی عنوان به نوآورانه رفتار بر

 زمانی اقتصادي توسعه که داردمی بیان شومپیتر .کندمی تمرکز
 وجود به ناپیوسته صورت به جدید ترکیبات که آیدمی وجود به

 :شامل است ممکن جدید ترکیبات .آیدمی
 محصول یک از جدید کیفیت یا جدید محصول معرفی
 تولید جدید روش یک معرفی

 جدید بازار یک گشایش
 کاال ۀعرض جدید منبع یک تسخیر

 ).1950 شومپیتر،( باشد صنعت یک جدید سازماندهی
 هاينظریه ،)2007( سیجل و لینک )1988( لینک و هبرت
 بنديتقسیم تقاضا بعد و عرضه بعد بعد: دو به را کارآفرینی

 در کارآفرین نقش بر ،کارآفرینی عرضه بعد ۀنظری .اندکرده
 تقاضا آن براي که دارد کیدأت خدمات و کاالها عرضه و تولید

 ضرورتاً هایینظریه چنین .است شده تعیین مستقل صورتبه
 تقاضاي براي الگویی آیا که اندکرده مشخص را پرسش این

 در نقشی چه کارآفرین و دارد وجود موجود خدمات و کاالها
 پرسش این بر زمینه این در اولیه هايپرسش کند؟می ایفا بازار

 نقش بر ،کارآفرینی تقاضاي بعد نظریه .اندکرده تمرکز
 تولید طریق از خدمات و کاالها براي تقاضا ماهیت در کارآفرین

 موجـود خدمات و کاالها ترکـیب و جدید خدمات و کاال
 مـشخص را پرسش این ضـرورتاً هایینظریه چنین .پردازدمی
 موجود خدمات و کاالها براي ايعرضه الگوي آیا کنند،می

 پژوهش .کندمی ایفا بازار در نقشی چه کارآفرین و دارد وجـود
  .گیردمی قرار بنديتقسیم این در حاضر
 

 روانشناختی رهیافت
 در مباحث ةعمد موضوع کارآفرینان هايویژگی و شخصیت

 اغلب کارآفرینی پیشینه .است بوده 1980 ۀده اوایل
 در کارآفرینی حیاتی عناصر کشف براي را افراد هايویژگی
 شناسیروان مجموع در .اندکرده بررسی وريبهره و رشد فرایند

 و فرآیند شخص، :کندمی بررسی را هم به مرتبط بعد سه
 هايپژوهش در تحلیل واحد که دهدمی نشان شخص .انتخاب

 و محیطی بستر اهمیت فرآیند، .است فرد شناسی، روان
 .گذاردمی اثر انسان رفتار بر که کند،می یادآوري را ساختاري

 سازوکارهاي به که دارد اشاره انسان کنش به انتخاب
 به افراد شناختی نیات آن طریق از و دهدمی شکل شناسیروان

 هايپژوهش کمک ترینمهم .شوندمی تبدیل اقدام و تصمیم
 ویژه به انگیزه، ۀمطالع کارآفرینی، ۀرشت به شناسیروان

 براي را رویکرد دو شناسی،روان .است پذیرریسک رفتارهاي
 رویکرد :است کرده ارائه انگیزه ویژه به انسانی، رفتار ۀمطالع

 هايپویایی به اندکی توجه .غیرشناختی رویکرد و شناختی
 ثیرأت تحت که دارد توجه افراد رفتار به بیشتر و دارد فرد درونی

 رفتار ةدربار مطالعات بیشتر .است خارجی هايمحرك
 شناختیرویکرد با کارآفرینانه رفتارهاي دیگر و پذیرریسک
 از را افراد رفتار که کندمی تالش شناختی رویکرد .دارند ارتباط
 پذیريجامعه و تربیتوتعلیم خانوادگی، ۀپیشین شخصیت، طریق
 و گذارندمی اثر افراد درونی هايپویاي بر عوامل این .کند درك

 شناسی، روان .کندمی تعیین را افراد نگرش و رفتاري الگوي
-به افراد پذیرریسک شخصیت ۀمطالع براي را شناخت رویکرد

 را نوآورانه رفتارهاي و کارآفرینانه اقدام ماهیت تا گیردمی کار
 ).1392 همکاران، و مقیمی( کند درك

 شخص روي بر کارآفرینی ۀزمین در تحقیقات بیشتر
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 چرا که شده مطرح سوال این همواره و داشته تمرکز کارآفرین
 افراد که درحالی کنند،می سیسأت را هاییشرکت معینی، افراد
 که دهند انجام توانندنمی را کار این شرایط همان تحت دیگر
 هر در تمرکز این .باشدمی معین درونی خصایص آن علت

 متمایزکننده هايویژگی شناسایی درصدد که تحقیقی
 نوآوري، و خالقیت .دارد وجود بوده، غیرکارآفرینان و کارآفرینان

 هاییویژگی از ...و پذیريمخاطره درونی،کنترلِ موفقیت، به نیاز
 ).1984 دیگران، و کارلند( اندگرفته قرار توجه مورد که اندبوده
 که نمود بیان چنین خود کارآفرینی نظریه در )1984( ولف

 شوندمی کارآفرین باشندمی کارآفرینی ةجوهر داراي که افرادي
 شخصیتی و طبیعی هايویژگی گونهاین داراي که افرادي و

 قانمحقّ از بسیاري .بود نخواهند کارآفرین وجه هیچ به نباشند
 به بیشتر را جدید مشاغل واقعی کارآفرینان که دادند نشان
 اقتصادي هايانگیزه تا کنندمی شروع خالقیت و نوآوري دالیل

 در نوآوري وجود است معتقد نیز )1993( فراي ).1994 اسکین،(
 که نمود ادعا توانمی که است ضروري قدري به کارآفرینی

 را اينتیجه نوآوري بدون نیز خالقیت و ندارد وجود آن بدون
 یا تهدید احساس اینکه بدون کارآفرینان .نمایندنمی حاصل

 اطالعات و شرایط با اثربخش طور به قادرند نمایند ناراحتی
 شوند روبرو غیرشفاف و نیافته سازمان غیرقطعی، ناقص، مبهم،

 تغییر خود نفع به را هاآن ابهامات رفع ضمن و )1994 جنینگز،(
 و تراپمن( شودمی هاآن انگیزش سبب ابهام درواقع .دهند

 هايویژگی تمام میان از )1388( فرید زعم به ).1989 همکار،
 اختصاص خود به را سهم بیشترین پیشرفت ةانگیز کارآفرینی،

 تقویت بر والدین نقش )1994( همکاران و جنینگز .است داده
 کارآفرینان بیشتر .دادند نشان کودکی دوران در را توفیق به نیاز

 آنجا از هاآن رضایت اما کنندمی کار روز در را زیادي ساعات
 محیطی و اقتصادي هايمحدودیت علیرغم که شودمی حاصل

 طبق دهند، انجام خود ةشیو به را کارها گیرندمی تصمیم ،خود
 را اندنموده ایجاد خود که سودي و نمایندمی عمل خود ۀبرنام

  ).1994 همکاران، و جنینگز( کنندمی برداشت
 

 )رفتاري( شناختی جامعه رهیافت
 گیرد،می کاربه را فردي تحلیل شناسیروان که حالی در

 .دهدمی ارائه را جامعه و سازمانی سطح در تحلیل شناسی،جامعه
 تغییرات سازمانی، هايویژگی و نوآوري درك به شناسیجامعه

 ۀمطالع .است کرده شایانی کمک نشر فرآیندهاي و سازمانی
 هاينوآوري و تغییرات مطالعۀ با تنگاتنگی نظري پیوند کارآفرینی
 شده کشف شناختی جامعه رهیافت سازمانی ادبیات در که( سازمانی

 توشمن از نقل به )1392( همکاران و مقیمی .است کرده پیدا )است

 -1 :اندکرده خالصه را سازمانی دیدگاه سه )1990( رومانیلی و
 مانند به .تحول مدل )3 و  انطباق مدل -2 ،اکولوژیکی مدل

 را محیطی انتخاب هايایده اکولوژیکی، مدل داروینیسم، دیدگاه
 سازمانی هر که کندمی بیان محیطی انتخاب مدل .پذیردمی

 .کندمی ایجاد متغیر محیط با انطباق براي را مستمري تغییرات
 سازمانی تغیبرات بر محیطی عوامل اثر بررسی به انطباق مدل
 تعدیالت به هاسازمان که کندمی فرض مدل این .پردازدمی

 مدل مقابل، نقطه در .دارند گرایش متغیر محیط برابر در تدریجی
 کیدأت محیطی تغییرات به پاسخ در ايریشه اصالحات بر تحول
 مطالعه به زیادي بسیار نظري هايکمک شناسیجامعه .دارند

 را کارآفرینی ۀمطالع شناسیجامعه نخست، .است کرده کارآفرینی
 سیاست و دولتی مدیریت ،کاروکسب جمله از مختلف قلمروهاي به

 سازمانی تغییرات بر تمرکز با شناسی جامعه دوم، است؛ داده توسعه
 ارائه کارآفرینی ۀمطالع براي را سازمانی محور سازمانی، نوآوري و

 کشف سازمانی تغییرات بر را محیطی عوامل اثر سوم، است؛ کرده
 سازمانی ساختار اثرات عمیق درك به شناسی جامعه چهارم، و کرد

 ).1392 همکاران، و مقیمی( کرد کمک سازمانی رفتار بر فرهنگ و
 فرد شخصیتی هايویژگی بر که روانشناختی رویکرد برخالف

 دارد، تاکید کارآفرین هايفعالیت بر رفتاري رویکرد دارد، کیدأت
 به و باشدمی او رفتار تابع کارآفرین شخصیتی هايویژگی یعنی
 نوپا شرکت یک چگونه که باشدمی الؤس این به پاسخ دنبال

 یک اتخاذ با که بود اقتصاددانی اولین آرتورکول آید؟می وجودبه
 اقتصادي عامل یک عنوان به را کارآفرین وظیفه رفتاري، دیدگاه

 و زمین کارگر، یعنی( تولید ابزار تمامی کارآفرین :داد شرح گونه این
 دیدگاه این در ).1994 جنینگر،( نمایدمی ادغام هم در را )سرمایه
 آن در که شودمی انگاشته فرآیند یک همچون کارآفرینی پدیده

 سازمان، ایجاد رویکرد این در .شوندمی ایجاد جدید هايسازمان
 رخدادي و پیچیده فرآیندي نتیجه جدید کاروکسب یا شرکت

 .باشندمی ثیرگذارأت برآن بسیاري متغیرهاي که باشدمی محتوایی
 و عاشوري و )1390( همکاران و مدهوشی ،)1384( فرهنگی آنچه

 فرآیندي کارآفرینی دادند نشان خود پژوهش در )2014( همکاران
 هايایده از فرصت کشف پردازي، ایده ۀلفؤم سه از متشکل است
 در اصلی جز پنج )1993( فراي .ایده از برداري بهره و شده تولید

 و منابع ساختار، فرصت، کارآفرین، :شاملکه  کارآفرینی فرآیند
  .دانستمی الزم را هستند استراتژي

 يهشهاوپژ تحلیل عنو از مهم لعۀمطا نخستین در 
 تمطالعا از ردمو 81 تعداد )1982( رانهمکا و پائولین ،فرینیرآکا
 هشهاوپژ )80(% دادند ننشا و نددکر سیربر را هشد منجاا
 پیمایشی نمونه دهبررا ،هشهاوپژ )64(% در و ستا اییستقرا
 و نیامید تمطالعا ت،مقاال از اندکی ادتعد در تنها .دبو هشد بنتخاا
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 توصیفی )52(% ،هشوپژ حطر ظلحا هـب .دبو گرفته رتصو طولی
 در .ستا دهبو غیرتجربی شناسیروش ونبد )15(% و

 با )5(% ،مصاحبه از )48(% ،پرسشنامه از )35(% ،هادادهدآوريگر
 جهت )2005( يلوامک .دبو هشد دهستفاا تعمق از )12(% همشاهد
 يیشهااگر و ينظر و شناختی روش ندرو تعیین

 لمللیابینلۀ مج در هشد چاپ تمقاال تحلیل به فرینیرآهشیکاوپژ
 نتایج .ختداپر 2003 تا 1999 يهالسا در آورينو و فرینیرآکا

 و کیفیيهشهاوژـپ با مقایسه در کمّی يهشهاوپژ بۀ غل بیانگر
 .دبو سیربر ردمو تمقاال در سیاسی تمالحظا برخی دجوو نیز

 يهاروش به طمربو مباحث سیربر به )2009( رانهمکا و مولن
 و تخصصی ،علمی لۀمج سه در مقاله 478 فرینیرآکا هشوپژ

 نتایج .ختندداپر 2008 تا 2001 هايسال طی فرینیرآکا يکلید
 يهاداده از را دخو زنیا ردمو يهاداده تمطالعا )57(% :داد ننشا
 ثانویه يهاداده از )32(% و )3% تجربه و 54% پیمایش( لیهاو
 )90(% و ختهداپر صنعت یک سیربر به )45(% .نددکردهستفاا

 با )2010( همکاران و وكکر .نددبو کمّی )10(% و کیفی تمطالعا
 تا 2000 يهالسا طی فرینیرآکا لۀمج 8 از مقاله 182 تحلیل
 دفر به نسبت )58(% نمازسا تحلیل سطح که گرفتند نتیجه 2007

 )3% تجربه ،3% مصاحبه ،51%پیمایش( لیهاو يهاداده ،)26(%
 به نسبت )64(% مقطعی تمطالعا )48(% ثانویه يهاداده به نسبت
 روند و ستا دهبو غالب فرینیرآکا يهشهاوپژ در )31(% طولی
 پیچیدگی یشافزا با و ستا دهبو یشافزا به رو طولی تمطالعا

 يهاروش و هشوپژ حطر ده،ستفاا ردمو يهازهسا هالمد
 )2012( رانهمکا و کیس .ستایافته دبهبو نیز متغیرها يگیرازهندا

 يهادقتصاا در لمللیابین فرینیرآکا به طمربو لۀمقا 88 تحلیل در
 ز،غادرآ هشهاوپژ گونه ینا اگرچه که گرفتند نتیجه رظهو لحا در

 يحد تا و ازننامتو ربسیا فیاییاجغر پوشش نظر از و ودمحد
 در .ستا یشافزا لحا در هشهاییوپژ چنین ندرو ماا نددبو هکنداپر
 يهشهاوپژ ايمحتو تحلیل بر کمتر امحتو تحلیل تتحقیقا انیرا

 زمینۀ در هشهاوپژ نخستین از .ستا هشد متمرکز فرینیرآکا
 رينصاا و کیلیو توسط ،فرینیرآکا يهشهاوپژ ايمحتو تحلیل

 سعۀتو یۀنشر تمقاال ايمحتو تحلیل به که گرفت رتصو )1390(
 که داد ننشا یافتهها .ختداپر 1390 لسا تا مقاله 92 فرینیرآکا

 داراي رکاو کسب سعۀتو یا دیجاا و مانیزسا فرینیرآکا تموضوعا
 ،کمّی روش از تمطالعا از )66(% همچنین .نددبو نیاوافر بیشترین

 .اندکرده دهستفاا میختهآ روش از )16(% و کیفی روش از )13(%
 تحلیل وحسط ،فرینانهرآکا يهاهپدید درك ايبر ،هشوپژ بیشترها

 اول ستد ةداد منبع یک از و بود تمطالعا در نمازسا و دفر
 یا نفرینارآکا بین در ايپرسشنامه پیمایش و نددکر دهستفاا

 .دبو هاداده دآوريگر روش غالبترین رکاو کسب نمؤسسا
 طولی تمطالعا و هشد دآوريگر مقطعی شکل به هاداده ،ینابنابر
 تحلیل در )1394( همکاران و عربیون .نگرفت ارقر نظر مد

 شده چاپ مقاله 189 ایران، در کارآفرینی هايپژوهش محتواي
 را 1391 سال پایان تا کوچک کارو کسب و کارآفرینی دربارة

 از )63 (% پژوهشی الگوهاي نظر از که داشتندبیان و نموده بررسی
 هايپژوهش غالب تحلیل سطح .کردند استفاده کمی روش

 بیشتر و بودند )6/29 (% با سازمان و )39(% با فرد کارآفرینی،
 هايداده از ،)5/18 (% آموختگاندانش و دانشجویان روي مطالعات
 از و گرفت صورت )64(% نامهپرسش ابزار با و )6/39(% مقطعی

 .شد استفاده کمتر طولی هايداده
 

 پژوهش شناسیروش
 از و ستا امحتو تحلیل اساس بر و یکم عنو از هشوپژ این
 ايمحتو یابیارز و توصیف ايبر تحلیلی توصیفی دیکررو

 ینا ريماآ معۀجا .تـسا هشد دهستفاا فهد معۀجا تمقاال
 کسب و فرینیرآکا مورد در هشد چاپ تمقاال متما هشوپژ
 هايدانشکده پژوهشی-علمی تنشریا در ورزشی رکاو

 لسا نپایا تا رکشو هايدانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت
 معۀجا تعیین جهت د.گیرمی بر در را مقاله 96 ادتعد به 1394

 دجها علمی تطالعاا هپایگا يهاسایت به جعهامر با ،هشوپژ
 هايدانشکده و 2کشور تنشریا تطالعاا بانک و 1نشگاهیدا

 يهانمازسا و ورزشی علوم و بدنیتربیت تکمیلی تحصیالت
 آکادمی و کمیته ورزشی، علوم و بدنیتربیت (پژوهشگاه طمربو
 ول(جد شدند بنتخاا و شناسایی فهد تنشریا المپیک)،ملی

 تمام زیرا ،نشد منجاا يگیرنمونه حاضر،هشوپژ در .)1 شماره
 ،هاداده آوريجمع جهت گردیدند. تحلیل و رسیبر جامعه

 تمقاال کلی تطالعاا ؛بخش دو شامل که شد حیاطر فهرستی
 ورزشی رکاو کسب و فرینیرآکا با مرتبط يهاواژه و تنشریا و

 در نظر ردمو يهاواژه لذا .دبو نظر ردمو تمقاال در
 دانشگاهی، نشریات يسایتها ،سیرفا موضوعی يهاانسرعنو

 یشافزا و خطا کاهش ايبر همچنین .ندشد مستند و جووتجس
 دو توسط تمقاال ايمحتو تحلیل ،هشوپژ نتایج رعتباا

 در گرفته رتصو يخطاها ترتیب ینا به شد منجاا هشگروپژ
 و تجزیه ايبر شدند. فحذ و شناسایی هشوپژ از مرحله هر

 صددر و هامؤلفه نیاوافر توصیفی رماآ از هشوپژ نتایج تحلیل
 نظیر خارجی و داخلی تحقیقات مرور با شد. گرفته کارهب

                                                                      
1. www.SID.ir 
2. www.magiran.com 
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 و )1390 انصاري، و (وکیلی )،1394 همکاران، و (عربیون
 سه به حاضر هشوپژ تأکید و... )2010 همکاران، و (کروك
 يهایشاگر و هشیوپژ ندرو ،هشیوپژ يلگوهاا :عموضو

 :دبو اهندخو زیر حشر به هشیوپژ
 و سیربر ردمو تنشریا شامل هشی:وپژ یشاگر -لفا

 ؛منتخب تموضوعا
 سطح ،هشوپژ روش شامل هشی:وپژ يلگوهاا -ب
 ،فیاییاجغر یعزتو ،هاداده منبع ،هاداده دآوريگر عنو ،تحلیل

  ن؛ناز هشیوپژ کترمشا و ننویسندگا ادتعد
 باشد.می مقاله چاپ سال بر ناظر که هشی:وپژ روند -ج

 ي پژوهشهایافته و نتایج
 ندرو و لگوهاا ،هایشاگر ،کلی عموضو سه به عنایت با
 ند.شومی ارائه مختلف جداول قالب در هشوپژ ایجـنت ،هشیوپژ

 رمحو دو قالب در وهشی:پژ يهایشاگر -لفا
  .ستا هشد سیربر منتخب تموضوعا و هانشریه

 23 از که هددمی ننشا ،1 شماره ولجد ها:نشریه -1رمحو
 يهشهاوپژ ادتعد بیشترین شده بررسی دانشگاهی ۀنشری

 ورزشی مدیریت فصلنامه هاينشریه در ورزشی ینیفررآکا
 مدیریت مطالعات فصلنامه و مقاله 17 تعداد با تهران دانشگاه
 است. گردیده چاپ مقاله 16 با بدنی تربیت پژوهشگاه ورزشی

 
 ورزشی کارآفرینی با مرتبط هايمقاله تعداد تفکیک به شده بررسی علمی نشریات .1 جدول

ف
ردی

 

داد دانشگاهی نشریه / مجله نام
تع

ف 
ردی

 

داد دانشگاهی نشریه / مجله نام
تع

 

1 
 بدنی تربیت دانشکده (حرکت) ورزشی مدیریت فصلنامه

 13 17 تهران دانشگاه ورزشی علوم و
 حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش فصلنامه
 3 یخوارزم دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده

2 
 نشریه از (مشتق ورزشی مدیریت مطالعات فصلنامه
 و بدنی تربیت پژوهشگاه ورزشی) علوم در پژوهش

 ورزشی علوم
 2 گیالن دانشگاه ورزش توسعه و مدیریت فصلنامه دو 14 16

3 
 ملی کمیته سابق) (المپیک نوین المپیک فصلنامه

 ایران اسالمی جمهوري المپیک
8 15 

 تربیت پژوهشگاه دانشگاهی ورزش در پژوهش دوفصلنامه
 ورزشی علوم و بدنی

2 

4 
 ورزشی مدیریت در کاربردي هايپژوهش فصلنامه

 نور پیام دانشگاه
6 16 

 عالمه دانشگاه ورزشی مدیریت در پژوهش فصلنامه
 (ره) طباطبایی

2 

5 
 پیام دانشگاه ورزشی هايرسانه در ارتباطات مدیریت

 نور
5 17 

 آزاد دانشگاه ورزش در سازمانی رفتار و مدیریت فصلنامه
 جنوب تهران واحد

1 

 تربیت پژوهشکده ورزشی علوم در پژوهش فصلنامه 6
 ورزشی علوم و بدنی

 1 شاهرود دانشگاه ورزش در انسانی منابع مدیریت دوفصلنامه 18 5

7 
 حرکتی علوم و ورزشی مدیریت هايپژوهش فصلنامه

 همدان سینايعلیبو دانشگاه
4 19 

 پژوهشکده انسانی علوم در ايرشتهمیان مطالعات فصلنامه
 و تحقیقات علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات

 فناوري
1 

8 
 دانشگاه حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت پژوهشنامه

 مازندران
4 20 

 حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش دوفصلنامه
 معلم تربیت دانشگاه )سابق ورزشی و حرکتی علوم(

1 

9 
 در کاربردي علوم هايتازه المللیبین علمی فصلنامه

 طیبی دکتر ورزش
 – شمال دانشگاه ورزشی فیزیولوژي و مدیریت فصلنامه 21 4

 آمل
1 

10 
 ورزش در مدیریت و فیزیولوژي هايپژوهش فصلنامه

 22 4 دانشگاهی جهاد
 مرکز تهران آزاد دانشگاه- ورزشی علوم در محققان فصلنامه

Researchers in Sport Science Quarterly- 
Islamic Azad University Central Tehran 

Branch 

1 

 انجمن –ورزشی مدیریت در نوین رویکردهاي فصلنامه 11
 ایران ورزشی مدیریت

4 23 
 ورزش در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات فصلنامه

 نور پیام دانشگاه )سابق ورزش در مدیریت مبانی مطالعات(
 گرمسار

1 

 96 هامقاله مجموع 3 کرج اسالمی آزاد دانشگاه ورزش علوم فصلنامه 12
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 نظر از ،2ةشمار جدول طبق :منتخب تموضوعا -2رمحو
 لعهمطا مورد ةزحو و رمحو بیشترین مطالعه ردمو تموضوعا
 ،نعامو ،ملاعو مطالعۀ و )33(% اقتصادي ةحوز به مربوط

 و فرینیرآکا سعۀتو يهاهکنند تقویت ،هاهندزداربا ،هاهپیشبرند
 فرینیرآکا محورهاي ۀمطالع و )5/13%( موفقیت ملاعو
 توسعه محور و تصنع با ارتباط و زيساريتجا نشگاهیدا

 جدول شرح به محورها سایر و )10(% با فرینیرآکا مفهومی
  است.آمده ذیل

 زیر الگوي: 7 قالب وهشی: درپژ يهاالگو -ب
ها، داده منبع، هادادهدآوريگرعنو ،تحلیل سطح ،هشوپژروش

پژوهشی زنان کت رمشا و هاهنویسند ادتعد، فیاییاجغر یعزتو
  بررسی شد.

با  ،3در جدول شماره  هش:وپژروش  نظر ، از1زیر الگوي
)، و کمتر از سایر 5/86(% ، اغلب از روش کمیمقاله 96بررسی
 ) انجام گردیدند. 2ها (%روش

 
 مذکور مقاالت در پژوهشگران توجه مورد محورهاي تفکیک به موضوعات .2 جدول

ف
ردی

وع 
وض

م
 

داد مطالعه مورد محورهاي
تع

صد 
در

وع 
جم

م
صد 

در
 

1 

دي
صا

اقت
 

 ملاعوو فرینیرآکا ةتوسع يهاهکنندتقویت هاهندزداربا ،هاهپیشبرند ،نعامو ،ملاعو
 موفقیت

13 % 5/13 

32 % 33 
 25/4 % 4 ورزشی) محصول فروش یا تولیدي مؤسسه رویداد (باشگاه، شرکتی فرینیرآکا

 25/5 % 5 کارآفرینان (اشتغال)/ کار و کسب عملکرد ارزیابی و عملکرد
 یا تولیدي مؤسسه رویداد (باشگاه، تصنع با وارتباط زيساريتجا نشگاهیدا فرینیرآکا

 ورزشی) محصول فروش
10 % 5/10 

وان 2
ر

سی
شنا

 

 25/6 % 6 فرینانهرآکا رتمها و قابلیت ش،نگر ،حیهرو ،هایژگیو
 3 % 3 فرینانهرآکا تمایل و یشاگر ،نیت ،تصمیم ر،فتار ،قصد %5/13 13

 25/4 % 4 آورينو و خالقیت

معه 3
جا

 
 25/7 % 7 نیمازسا فرینیرآکا

29 % 30 

 1 % 1 ینیفررآکا زشموآ
 25/7 % 7 گردشگري و باشگاهی محلی،فرینیرآکا

 5/10 % 10 فرینیرآکا مفهومی توسعه
 2 % 2 کار و کسب و کارآفرینی فرآیند

 1 % 1 نناز کارآفرینی
 1 % 1 کار و کسب اندازيراه

 17 % 16 17 % 16 ورزشی کارآفرینی در باهم شناسی)جامعه روانشناسی، (اقتصادي، هايمؤلفه ارتباط از ترکیبی 4
 25/6% 6 25/6 % 6 متفرقه هايموضوع 5

 100 % 96 100 % 96 مجموع
 

 پژوهش روش تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .3 جدول

 درصد فراوانی شهوپژ روش
 5/86 % 83 اي)نامهپرسش پیمایش /(میدانی کمّی

 25/4 % 4 کیفی
 25/7 % 7 کیفی) و کمی هايروش از (ترکیبی میختهآ

 2 % 2 فراتحلیل) -منابع بررسی و ايکتابخانه(مطالعات هاروش سایر
 100 96 مجموع
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 جدول در پژوهش نتایج تحلیل: سطح نظر از ،2الگوي زیر
 گروه مطالعۀ در غالب تحلیل سطح که دهدمی نشان ،4شماره

 دانشجویان و التحصیالنفارغ علمی، تأهی (اعضاي
 یملّ نیز و ورزشی) کارآفرینان و کشور بدنیتربیت هايدانشکده

 جوانان/سازمان و ورزش وزارت المپیک، یملّ آکادمی و (کمیته
 جدول در سایرین مطالعه میزان و هستند )27 (% با بدنی)تربیت
 است. شده گزارش مذکور

 
 تحلیل سطح تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .4 جدول

 درصد فراوانی تحلیلی پژوهش سطح
 75/18 18 ها)استان جوانان و ورزش / بدنیتربیت کل اداره ورزشی، تأهی و (فدراسیون شامل: نمازسا /شرکت

 1 1 ورزشی) رشته (ورزشکار، دفر
 27 26 ورزشی) کارآفرینان و کشور بدنیتربیت هايدانشکده دانشجویان و التحصیالنفارغ علمی، تأ(هی وهگر

 27 26 بدنی)تربیت سازمان جوانان، و ورزش وزارت / المپیک یملّ آکادمی و (کمیته یملّ
 21 20 ورزشی) گردشگري و ورزشی محصوالت فروش یا تولیدي مؤسسه ورزشی، رویداد اه،گ(باش صنعت

 25/5 5 (نامشخص) نشده گزارش
 100 96 مجموع

 
 پژوهش) ۀنمون و (جامعه اطالعات گردآوري تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .5جدول 

 درصد فراوانی پژوهش ۀجامعه و نمون
 5/16 % 16 آموزانبدنی و علوم ورزشی، هنرجویان (ورزشکاران) و دانشتربیت ۀالتحصیالن رشتن و فارغنشجویادا

 18 % 17 بدنی (وزارت ورزش و جوانان)، کمیته و آکادمی ملی المپیکان ستادي سازمان تربیتمدیرکارکنان، کارشناسان، 
 5 % 5 هاي کشورهنشگادا بدنیهاي تربیتدانشکدهعلمی  أتهی يعضامدیران، کارشناسان و ا

 1 % 1 گردشگران ایرانی و خارجی
ها و ها، کارکنان هیأتها و شهرستانبدنی / ورزش و جوانان) استانکل (تربیتاداره رکنان، کارشناسان و مدیرانکا

 هاي ورزشیفدراسیون
19 % 20 

 5/11 % 11 فروش محصوالت ورزشی)، رویدادها، مؤسسه ورزشی تولیدي یا ار (باشگاهکوکسب  نمالکامدیران و  ن،فرینارآکا
 4 % 4 ها)اي، مقاالت پژوهشی، اینترنتی و وب سایتد (کتابخانهسناا سیربر

ري ترکیبی از (مدیران ستادي تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگري، کارشناسان و اساتید مدیریت ماآ جامعه
 24 % 23 تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی و ارشد) ۀورزشی، دانشجویان و فارغ التحصیالن رشت

 100% 96 مجموع
 

 پژوهش انجام زمان) (مدت دوره تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .6جدول 

 درصد فراوانی مدت زمان انجام پژوهش
 5/88 % 85 مقطعی
 0 % 0 طولی

 5/8 % 8 مقطعی) و (طولیاز  کیبیتر
 3 % 3 (نامشخص)گزارش نشده 

 100 % 96 مجموع
 

 شماره جدول اساس بر ها:داده گردآوري نوع ،3الگوي زیر
 مدیران و کارشناسان رکنان،کا بررسی از هامطالعه بیشتر ،5

 ها،شهرستان و هااستان جوانان) و ورزش بدنی/(تربیت کل اداره
 از کمتر و )20(% ورزشی هايفدراسیون و هاهیأت کارکنان

 در )4%( خارجی و ایرانی گردشگران و مدارك و اسناد بررسی
  است. شده حاصل هايپژوهش

 -1 :دارد حالت دو هاداده منبع ها:داده منبع ،4زیرالگوي
 درجدول )مقطعی و طولی يها(داده مانیز نظر از هشوپژ عنو
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-(پرسش هشوپژ يهاداده دآوريگر اربزا عنو -2 و 6 شماره
 .7شماره جدول در )دسناا ،حبهمصا نامه،

 ،هشهاوپژ )5/88(% که ستا آن نشانگر ،6شماره جدول
 )5/8%( ،طولی هايداده از )0(% ،مقطعی هايداده از صرفاً

 هايداده از )3(% و مقطعی و طولی هايداده از ترکیبی
  .نداکردهدهستفاا نامشخص

 
 اربزا عنو تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .7 جدول

 هادآوريگر

 اربزا ع(نو هاداده منبع
 ها)دآوريگر

 درصد فراوانی

 77 % 74 نامهپرسش

 0 % 0 مصاحبه

 اي،کتابخانه مدارك نی،بایگا و دسناا
 يهاهپایگا (شامل سستردرد هداشو

 و ري)ماآ کزامر دوم ستد يهاداده
 (سندکاوي) اینترنتی جستجوي

4 % 25/4 

 اسناد یا مصاحبه با نامه(پرسش از ترکیبی
 مقاالت و مرجع کتب اینترنتی، بایگانی، و

 خارجی) و داخلی
18 

% 
75/18 

 100 % 96 مجموع

 
 فرینیرآکا يهاهشوپژ بیشتر ،7شماره جدول اساس بر
 .ندادهکر دهستفاا )،77%( با نامهپرسش از ورزشی
 جغرافیایی توزیع نظر از :جغرافیایی یعزتو ،5الگوي زیر
 کارآفرینی هايپژوهش )25/57(% ،8 شماره جدول مطابق
 8 شماره جدول شرح به سطوح دیگر در و ملی سطح در ورزشی

 است. گرفته انجام
، بیانگر آن 9جدول شماره: اد نویسندگانتعد، 6زیر الگوي

هاي کارآفرینی ورزشی ایران با است که بیشترین پژوهش
) و کمترین آن توسط یک 5/39%نویسنده با (همکاري سه 
 اند.) مشارکت، نگارش شده2نویسنده با (%

ي هاهشوبین پژ از: زنانهشی وپژ کترمشا، 7زیر الگوي
) حداقل داراي یک نویسنده زن بودند. 44مقاله (% 52مذکور 

) حداقل با مشارکت یک 5/43 %، (10با توجه به جدول شماره
ا مشارکت دو نویسنده زن نگارش ) ب5/10%نویسنده زن و (

 شده است.
که ناظر بر سال چاپ مقاله است، هشی: وپژروند  -ج

 پچا لسا انعنو با رمحو یک قالب در هشیوپژ ندرو بنابراین
 یشیافزا ندنگر رونشا ،11شماره جدول .گردید سیربر مقاله

 را 1390ل سا و ستا کارآفرینی ورزشی در ایران يهاهشوپژ
) 75(% ا، بیش ازیرز آورد. رشما به ندرو ینا زغاآ نقطۀ انمیتو

 آن از پس يهالسا و لسا ینا در فرینیرآکا يهاهشوپژ
  ست.ا هشد منتشر
 

 فیاییاجغر کنشاپر تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .8 جدول

 فیاییاجغر کنشاپر
 مجموع
 فراوانی

 درصد

 25/4 % 4 ها)رکشو سایر با انیرا یسۀ(مقا المللیبین
 25/57 % 55 ملی

 25/6 % 6 انتهر استان
 25/5 % 5 رانندزما استان

 (آذربایجان وهشپژ سه با يهانستاا
 یزد) رضوي، خراسان غربی،

9 % 25/9 

 (اصفهان، وهشپژ دو با يهانستاا
 25/4 % 4 اردبیل)

 (ایالم، وهشپژ یک با هاياستان
 فارس، گلستان، شرقی،کرمان، آذربایجان

 خوزستان) بلوچستان، و سیستان قم،
8 % 25/8 

 25/5 % 5 (نامشخص) نشده گزارش
 100 % 96 مجموع

 
 نگانویسند ادتعد تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .9 جدول

 درصد فراوانی نگانویسند ادتعد
 2 % 2 نویسنده یک با مقاله
 25/31 % 30 نویسنده دو با مقاله
 5/39 % 38 نویسنده سه با مقاله
 22 % 21 نویسنده چهار با مقاله
 25/5 % 5 نویسنده پنج با مقاله

 100 % 96 مجموع
 کترمشا تعداد تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .10 جدول

 زن نگانویسند هشیوپژ

 درصد فراوانی نگانویسند ادتعد
 46 % 44 زن ةنویسند بدون مقاله
 5/43 % 42 زن ةنویسند یک با مقاله
 5/10 % 10 زن ةنویسند دو با مقاله
 0 % 0 زن ةنویسند سه با مقاله

 100 % 96 مجموع
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 مقاله (چاپ) انتشار سال تفکیک به پژوهشی الگوهاي فراوانی .11 جدول

 درصد فراوانی مقاله (چاپ) انتشار سال درصد فراوانی مقاله (چاپ) انتشار سال
1380 1 % 1 1390 10 % 5/10 
1385 1 % 1 1391 8 % 5/8 
1386 5 % 5 1392 12 % 5/12 
1387 2 % 2 1393 25 % 26 
1388 9 % 25/9 1394 17 % 18 
 100 % 96 مجموع 25/6 % 6 1389

 
 گیرينتیجه و بحث

 ،هشیوپژ يیشهااگر عموضو سه به هشوپژ این کیدتأ
 ايمحتو تحلیل نتایج .دبو هشیوپژ ندرو و هشیوپژ يلگوهاا

 دانشگاهی نشریات در کشور ورزشی فرینیرآکا يهشهاوپژ
 ةزحو که داشتند بیان 1394 سال پایان تا 1380 سال از مذکور

 ماهیت تموضوعا و ستا نوپا و انجو انیرا در فرینیرآکا
 ؛ستا گشته حاصل ديیاز نشدا و موفقیت ولی ،نددار نتخابیا
 ن،فرینارآکا ريفتار و شناختیروان يیژگیهاو مثال طورهب

 فرینیرآکا شکست و موفقیت ملاعو و مانیزسا فرینیرآکا
 ؛ستا سسترد در يبیشتر تطالعاا نکنوا ،گذشته هـب نسبت

 زهنو و ستا هکنداپر و غیرمنسجم ه،یتنشداهد ،هشهاوپژ ماا
 رتصو زهحو ینا در ايپارچهیک شناختی و مفهومی سعۀتو

 ستد به نیز فقیاتو ردمو هشیوپژ يهابچورچا و ستا نگرفته
 ۀینشر 23 سیربر ،هشیوپژ هايیشاگر منظر از ست.ا هنیامد

 تنشریا در هشهاوپژ ادتعد بیشترین که داد ننشا دانشگاهی
 و بدنی تربیت دانشکده )سابق حرکت( ورزشی مدیریت ۀفصلنام

 مدیریت مطالعات ۀفصلنام و تهران دانشگاه ورزشی علوم
 پژوهشگاه )ورزشی علوم در پژوهش نشریه از مشتق( ورزشی
 محور در همچنین و دبو هشد منتشر ورزشی علوم و بدنیتربیت

 در فرینیرآکا به انهشگروپژ بیشتر توجه پژوهشی، هايگرایش
 ،ملاعو -1 محورهاي (در اقتصادي منتخب موضوعات بررسی

سعۀ تو يهاهکنندتقویت هاهندزداربا ،هاهپیشبرند ،نعامو
 نشگاهیدا فرینیرآکا -2 ؛موفقیت ملاعوو فرینیرآکا

 تولیدي مؤسسه رویداد (باشگاه، صنعت با ارتباط و زيساريتجا
-1 محورهاي (در شناختیجامعه و ورزشی) محصول فروش یا
 گردشگري؛ و باشگاهی محلی،فرینیرآکا-2 نی؛مازفرینیسارآکا
 است. موضوعات سایر از بیشتر فرینی)رآکا یمفهوم توسعه-3

 و نوپا يهاهبنگا يشکلگیر يیندهاافر و ندهارو لعۀمطا
 ايبر نداتومی که هاآن پیشرفت و شدر چگونگی و پذیرهمخاطر

 ردمو کمتر د،شو دهستفاا رکشو ديقتصاا سعۀتو اريسیاستگذ
 صلیا وينیر که شتدا توجه باید .ستا گرفته ارقر توجه

 ايبر نیدرو قابتر ر،کشو فرینیرآکا يهشهاوپژ ةپیشبرند
 رانکارنداستد يهازنیا و زاربا يتقاضا و ستا مقاله رنتشاا

 ورزشیفرینیرآکا يهشهاوپژ هـب هیدشکل در کمتري نقش
 و تموضوعا کندگیاپر موجب مرا ینا که ستا شتهدا

 دیجاا به هشهاوپژ ینا کهريطوبه ؛ستا هشد نهاآ منسجاامعد
 .ستا هنشد منجر رکشو سعۀتو ايبر قیقید اريسیاستگذ

 .شد سیربر زیرالگو چندین قالب در نیز هشیوپژ يلگوهاا
 روش ،هشهاوپژ غالب روش که دادننشا هشوپژروش سیربر

 توجه با مناسب يهاروش و ستا اي)(پیمایشپرسشنامه کمّی
 ست.ا نیافته توسعه زهنو هشوپژ فهد و عموضو تماهیّ به
 از پس ،ستا دهبو نامهسشپر ،هشهاوپژ بیشتر در صلیا اربزا

 و دسناا سیربر و مصاحبه ،هشهاوپژ از ندکیا صددر آن
 ارقر دهستفاا ردمو اهداده دآوريگر ايبر را پیشین اركمد

 فرینیرآکا يهشهاوپژ بیشتر در غالب تحلیل سطح .نداداده
 نکنارکا روي بر تمطالعا شتربی و ستا گروهی و یملّ ورزشی،

 سازمان جوانان/ و ورزش وزارت و کل اداره مدیران و
 ن،نشجویادا آن از پس و المپیک یملّ کمیته بدنی،تربیت

 تبۀمر در و ورزشکاران و تکمیلی تحصیالت نموختگاآنشدا
 ورزشی رکاوکسب نصاحبا و نفرینارآکا و انمدیر يبعد
 بیشتر در داد ننشا هشوپژ پایانی فتۀیا .ستا گرفته رتصو
 از دهستفاا و است رفته کارهب مقطعی يهاداده ،هشهاوپژ

 تمطالعا در يهداشو چنین .ستا یجرا کمتر طولی يهاداده
 به سترسید سانیآ واقع در ست.ا هشد تأیید هم پیشین

 کشور ورزشی هايسازمان مدیران و کارکنان ريماآ ينمونهها
 ايبر مشخص ريمعیا انفقد بدنی،تربیت ننشجویادا نیز و

 در ،نهاآ به سترسید سختی و ورزشی نفرینارآکا شناسایی
 دیکررو با متناسب و اردستاندا يهانامهسشپر دنبو سسترد

 هپایگا دنبو و ورزشی فرینیرآکا شناختیجامعه و اقتصادي
 ورزشی ينوپا و کوچک يهارکاو کسباز قیقد ريماآ يهاداده

 يهشهاوپژ ۀارائ به رکشو انهشگروپژ بیشتر تمایل موجب
 ايکلیشه و اريتکر توعاـموض اـب تکمقطعی ،یکسطحی
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 ادتعد چند هر فیاییاجغر یعزتو نظر از همچنین .است گشته
 بین در ماا ،ستا هشد منجاا ملی سطح در ،هشهاوپژ از زیادي

 منجاا انتهر نستاا سطح در تمقاال از ديیاز تعداد هانستاا
 ان،تهر نستاا در هاهنشگادا و صنعت تمرکز یعنی، .ستا هشد

 که ريبهطو ؛ستا ساخته مایانن زهحو ینا در را دخو ةنتیج
 رتصو انتهر در هادادهدآوريگر منابع و نمونهها بیشتر
 هشهاوپژ )70(% که داد ننشا نتایج همچنین .ستاگرفته
 هشهاوپژ )5/43(% و همنتشرشد هنویسند سه یا دو توسط

 هشیوپژ يندهارو سیربر .نددبو زن ةنویسند یک داراي قلاحد
 که داد ننشا تمقاال پچا سال ندرو تحلیل قالب در
 شتهدا یشیافزا روندي انیرا در ورزشی فرینیرآکا يهشهاوپژ
 در هشهاوپژ ینا در يچشمگیر شدر بعد به 1390 لسا از و

 و دانشجویان افزایش از ناشی که دمیشو همشاهد کشور
 علوم و بدنی تربیت ۀرشت تکمیلی تحصیالت هايدوره افزایش
 باشد.می کشورمان هايدانشگاه در ورزشی

 
 منابع

 مبانی .)1388( محمد سید ،مقیمی ؛دمحمو ،یانیدار رپو حمدا −
  .هفتم پچا ا،سریر :ناشر ،فرینیرآکا

 قهرمان ؛محمدحسین زرندي، یوسفی اسماعیل؛ شریفیان، −
 در ورزش صنعت بخشی درون موانع« ).1395( کوروش تبریزي،

 در کاربردي هايپژوهش .»خارجی ورزشی کاالهاي با رقابت
 .82-73 ص: ص ).1( .ورزشی مدیریت

 ).1393( سمیرا آزادواري، ؛میثم روحانی، مهدي؛ پور،طالب −
 ظهور. نشرآواي تهران: .عمل تا تئوري از ورزشی کارآفرینی

 زاده،شریف ؛غالمحسین زاده،هللاعبد ؛لقاسمابوا ن،عربیو −
 کارآفرینی يهاهشوپژ ايتحلیلمحتو« ).1394( محمدشریف

 مماا جامع هنشگادا نسانیا منابع مدیریت يهشهاوپژ .»انیرا در
 .103-79 ):2( 7 .،ع)حسین(

 آزاد دانشگاه ورزشی کارآفرینی جزوه ).1393( احمد فالحی، −
 .29 ص ،)امام یادگار( شهرري واحد اسالمی

 تبیین و طراحی« .)1384حسین ( صفرزاده،لی اکبر؛ ع فرهنگی، −
 ماهنامه .»سازمانی کارآفرینی فرایند در مانیساز ارتباطات الگوي
, شماره 12دوره  ؛ .شاهد دانشگاه رفتار دانشور پژوهشی – علمی

 .20-1 ، صص14
 کارآفرینی و خالقیت بین ۀرابط بررسی« ).1388( داریوش فرید، −

 :موردي مطالعۀ( ورزشکار غیر و ورزشکار زنان و مردان بین در
 .2 شماره .ورزشی مدیریت .»)یزد دانشگاه دانشجویان

 .97-116:صص
 میرحسن سیدعامري، ؛محمدامین صیادي، میترا؛ محمدي، −

 سرمایه هايلفهؤم براساس سازمانی کارآفرینی تبیین« ).1395(
 .»ایالم استان جوانان و ورزش کل اداره در اجتماعی
 ،1، شماره5دورة  .ورزشی مدیریت در کاربردي هايپژوهش
 .33-23 صص:

 بررسی« .)1390( عبدالرحیم ساداتی، ؛مهرداد ،مدهوشی −
 مطالعه( سازمانی برکارآفرینی دانش مدیریت فرآیند اثرگذاري

 .»)مازندران شرق متوسط و کوچک کارهاي و کسب :موردي
 .7-26 ):12( .کارآفرینی توسعه

 يهاروش ارزیابی« ).1390( محسن ري،نصاا ؛یوسف ،کیلیو −
 هايهشوپژ ايبر هاییدپیشنها و رکشو در فرینیرآکا هشوپژ

  .204-185 ):13( 4 ،کارآفرینی توسعه .»آینده
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