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از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش هدف 

 13گیري هدفمند، در مجموع با در این پژوهش با استفاده از روش نمونه .بود

نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و 

 آوريجمع صورت باز مصاحبه شد. روشاساتید مدیریت کارآفرینی (سه نفر) به

ز بود. در جهت با و عمیق مصاحبههاي پیشین و پژوهش مطالعه ت،طالعاا

اي بر را هشوپژ هايیافته یید پذیري،تأسنجش اعتبار، انتقال و 

ها آن اتنظر نقطه و مطالعهها آن توسط نظریه متن و ئهارا نکتکنندگارمشا

از روش  هامصاحبهي حاصل از هادادهبراي سنجش قابلیت اعتماد . شد لعماا

 81/0افق درون موضوعی توافق درون موضوعی استفاده شد. میانگین میزان تو

ها پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش شامل گزارش شد. بر مبناي یافته

شود بر لذا توصیه می پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فناوري است.

مبناي پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش، مدیران و مسئوالن کشوري، 

  آفرینی اجتماعی متمرکز نمایند.هاي خود را در جهت توسعه کارسیاست
  

  ها واژهکلید 

  .پیامد، کارآفرینی اجتماعی، کیفی، ورزش

The purpose of this study was to qualitative study of the 
consequences of social entrepreneurship in sport.In this 
research, using a targeted sampling method, a total of 13 
faculty members and experts in management of sport (7 
people), faculty of economics (3 persons) and 
entrepreneurship management professors (3 people) were 
interviewed in total. The data collection method was a study 
of previous research and a deep and open interview. To 
assess validation, transferability and Verifiability, the 
research findings were presented to the participants, and the 
study's text was followed by their views. In order to 
measure the reliability of the data obtained from the 
interviews, the intra-subject agreement method was used. 
The average amount of agreement within the subject was 
0.81.Based on the findings consequences of social 
entrepreneurship in sport, including the consequences of 
economic, social, cultural and technology.Therefore, it is 
recommended that, based on the implications of social 
entrepreneurship in sports, Country managers and officials 

focus their policies on developing social entrepreneurship. 
. 
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  همقدم

در  شگرف تحوالت و تغییرات شاهد جوامع امروز، دنیاي در

 اطمینان عدم و تالطم پر محیط با و هستند مختلف يزمینه

است.  کرده پیدا بیشتري شدت رقابت و هستند، مواجه زیادي

 کند.می صدق ورزش از جمله هاحوزه کلیه مورد در امر این

 جوامع به محیطی و اجتماعی اقتصادي، ابعاد تمامی ورزش در

 بعد از ).113: 2012، 1است (سلتی و چادویک خورده پیوند

 با مردم و هاملت اتحاد بین در تواندمی محیطی، ورزش

 مثالعنوانبه باشد، مؤثر کشور یک در مختلف نژادهاي

و  شده ملی و اجتماعی غرور باعث تواندمی ورزشی رویدادهاي

). 2012، 2اسکولنکوراف( شود شناخته نیز قدرت سمبل عنوانبه

 در ذاتاً که است پویایی فرد و به منحصر صنعت ورزش، چراکه

 بودن فرد به است. منحصر کارآفرینانه متعددي هايبخش

 و درصنایع کارآفرینی گسترش گرفتن نظر در با ورزش

 کرده فراهم کارآفرینان براي را پویایی هايفرصت ها،سازمان

 تحوالت و تغییر از سوي دیگر ).2012سلتی و چادویک، ( است

 شدن تبدیل و طرف یک از جهان در فناوري و علم سریع

 را ورزش دست اندرکاران دیگر، طرف صنعت از یک به ورزش

ها آن از گذر که است ساخته روبرو جدیدي هايچالش با

 این است. در خالقانه هايروش و رویکرد کارگیريبه نیازمند

است  کننده کارآفرینان تعیین وجود و کارآفرینی نقش میان

  .)1395(ربیعی، 

 ایجاد نوآوري، کلیدي محور عنوانکارآفرینی امروزه، به

). 3،2011است (آنن شدهجهان مطرح در اقتصادي رشد و شغل

وکار است که بخش و یک فرآیند ذاتی براي توسعه کسب

 ).4،2011شود (راتنهاي ورزشی محسوب میمهمی از سیاست

کارآفرینی شامل خالقیت، نوآوري و ریسک پذیري، و همچنین 

یابی به ها براي دستتوانایی برنامه ریزي و مدیریت پروژه

 کارآفرینی، کلی طور ). به3917: 5،2015نوا ( اهداف است

 از استفاده و ارزشیابی، مستلزم اکتشاف، که است فعالیتی

 ماندهیساز و جدید وسایل و خدمات ارائه براي هافرصت

  ).39: 6،2014اند (النزنداشته وجود که قبالً است هاییکوشش

 مؤثر نقش و اهمیت افزایش به توجه با اخیر دهه چند در 

 پردازان نظریه جامعه، تحوالت در روند اجتماعی سرمایه

اند آورده روي اجتماعی کارآفرینی به مدیریت،

                                                                      
1- Ciletti & Chadwick 
2 - Schulenkorf 
3 - Anon 
4 - Ratten 
5 - Nova 
6 - Lans 

 کارگیريبه معنی به اجتماعی ). کارآفرینی1393(کمانکش،

است.  در جامعه اجتماعی ارزش ایجاد براي نوآورانه فرآیندهاي

کارآفرینی اجتماعی یک چارچوب نظري مفید براي درك رفتار 

هاي غیرانتفاعی در کارآفرینانه است، زیرا بر نقش انگیزه

). 7،2015میگاریا(کندگیري مشاغل تجاري تمرکز میشکل

فعالیتی نوآورانه براي خلق ارزش  اجتماعی، کارآفرینی از هدف

هاي ترین بخشتواند درون حتی کوچکاجتماعی است که می

به عبارت دیگر، کارآفرینی اجتماعی  جامعه نیز شکل بگیرد.

اي جدید نیست و اقداماتی در مفهومی جدید است، اما پدیده

هاي دور انجام شده است که با تعاریف کنونی، گذشته

 ).7: 1394شوند (طبیب زاده، محسوب می کارآفرینی اجتماعی

 آن در کارآفرینی ظهور زمینه که هاییحوزه از یکی 

 کارآفرینی فرآیند است. در ورزش کارآفرینی شود،می احساس

هاي مختلفی از جمله جدیدي را به شکل هايفرصت ورزش در

هاي جدید، عدم تقارن اطالعات و تغییرات آوريفن

عنوان یک صنعت آورد و معموالً بهیدقت ممحیطی بهزیست

هاي ). فرصت23 :8،2017دي مس( شوندخاص شناخته می

 در ورزشی علوم گسترده ابعاد توان با توجه بهکارآفرینی را می

اصلی  هايبخش با مرتبط و رشد هايبخش ترینسریع زمره

نمود (رضوي  مطرح جهان در سیاسی و اجتماعی اقتصادي،

  .)114: 1395همکاران،محمودآبادي و 

 از یکی و هاچالش از بزرگترین یکی حاضر دهه در 

 ورزش؛ کرده تحصیل انسانی نیروي براي مشکالت مهمترین

 براي دولت هايسیاست و است بیکاري و کاهش کارآفرینی

در  استخدام کاهش موجب نیز کوچک سازي و خصوصی سازي

 التحصیالن فارغ بیکاري افزایش نتیجه در و دولتی بخش

 عوامل شناسایی بنابراین). 9،2013کریگ(است  شده دانشگاهی

اشتغال و گذر از  در زمینه ي تواندمی مشکل این با مرتبط

هایی براي حمایت کاریابی به کارآفرینی افراد و استفاده از برنامه

 مؤثر هاي آناز کارآفرینی اجتماعی و شناسایی و توسعۀ فرصت

 ضرورت و کشور جمعیتی جوان ترکیب دیگر سوي باشد. از

 وابستگی از کشور اقتصاد رهایی لزوم هاي شغلی،فرصت ایجاد

 از وضعیت خروج همچنین و خام نفت ویژه به اولیه خام مواد به

 جامعه در موجود روندهاي و سو تک محصولی از یک اقتصادي

 و گذارانسیاست هستند که عواملی دیگر، سوي از

 قابل منبع به تا وامی دارد را کشور کالن گیرندگانتصمیم

 به توجه با شک بدون و اولیه بیاندیشند مواد بجز اتکایی

                                                                      
7 - Miragaia 
8 - De Massis 
9 - Craig 
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 چیزي حیاتی منبع این دارد، اطالعاتی جامع که الزاماتی

). ورزش 1395نیست (ربیعی، کارآفرینی و نوآوري جزخالقیت،

هاي فراوانی از اشتغال را دل اي گسترده زمینهعنوان عرصهبه

هاي جدیدي را خود نهفته دارد و با استفاده از کارآفرینی فرصت

کند که ویژگی آن نوآوري و براي اشتغال در ورزش ایجاد می

خالقیت در تولید و ارائه خدمات در جامعه است و سبب 

شود (رضوي روز کشور در عرصه جهانی میپیشرفت روزبه

جه جهانی ). ورزش در نتی114: 1395محمودآبادي و همکاران، 

اي اجتماعی و اي اقتصادي است؛ بلکه پدیدهشدن نه تنها پدیده

شود. به طور نسبی اعتقاد بر این است فرهنگی نیز محسوب می

هاي اجتماعی که کارآفرینان اجتماعی، موسسان سازمان

اي از مشکالت اجتماعی را سودآوري هستند که مقیاس گسترده

جرا، مستعد و نو حل توسط رویکردهاي کسب و کار قابل ا

اي براي تغییر اجتماعی کنند. اینکه ورزش به عنوان وسیلهمی

استفاده شده یا اینکه کارآفرینی اجتماعی، تمایل دارد تا تغییر 

کمانکش، ( اجتماعی را در قالب بخش ورزش ویژه انجام دهد

1393.(  

هاي فعالیت فرایند کارآفرینی در ورزش دربردارنده 

تماعی و نوآوري اجتماعی است که درزمینه ي کارآفرینی اج

شوند. ورزش در جایگاه یک صنعت، جزء ورزشی انجام می

شود و بر صنایع هاي جهان محسوب میترین صنعتبزرگ

گذارد که پرورش و گردشگري تأثیر میودیگر ازجمله آموزش

ها هم بر نوآوري اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تمرکز خود آن

 هايبخش ورود ). با141: 2014راتن، ( دارند ايیکپارچه

 عنوانبه توانندها میبخش این اجتماعی، کارآفرینی به ورزشی

 کارآفرین یک صورتبه اجتماعی معضالت حل در بازوي دولت

 پیچیده خالقانه نیازهاي رویکرد یک با و کنند عمل اجتماعی

  ).1393حل نمایند (کمانکش، و شناسایی را اجتماعی

 مانند شخصیبه توانکارآفرینی اجتماعی در ورزش را می 

 ورزش زمینۀ در را اجتماعی کارآفرینی چارچوب که داد توضیح

گیرد (احسانی و می کار اجتماعی به متغیر هايفعالیت و

هاي کارآفرینی اجتماعی در سازمان .)600: 1396همکاران،

ه تشکیل هایی غیر از بخش داوطلبانتواند در بخشورزشی می

 یک ورزش به عمدتاً شود. سازمان ورزشی داوطلبانه غیردولتی

 یا نوآوري به نه کند،می تمرکز ورزشی هايموفقیت و خاص

: 2018، 10پیترسون و اسچینکر( اجتماعی تغییر براي تالش

کارآفرینی اجتماعی در ورزش تغییر را در حضور مسائل  .)122

                                                                      
1- Peterson & Schenker 

ورزشی و بازاریابی که به کند. رویدادهاي اجتماعی تقویت می

دادن موضوعات آیند به منظور نشاندنبال این رویدادها می

شرکت  -شده است. نهضت روبان صورتیاجتماعی استفاده

ریباك براي حمایت از آگاهی بخشی سرطان سینه که اسپانسر 

اي از کارآفرینی اجتماعی در ورزش است آن است؛ نمونه

ها به واسطه همکاري با زمان). افراد و سا67: 11،2013(کوش

ها و جامعه در یک منش و رفتار مثبت از طریق تالش

هاي خیریه هاي نوع دوستانه ورزشی یا سازمانمجاهدت

 واقع شوند. درورزشی، با کارآفرینی اجتماعی درگیر می

 را اجتماعی موضوعات در ورزش، تغییر در اجتماعی کارآفرینی

مچون یونیسف، کارآفرینی را در هایی هسازمان .کندمی ترغیب

هاي اجتماعی تقویت کشورهایی مانند اوگاندا با اعمال برنامه

کرده است. این سازمان کشورها را براي بازسازي جوامع از 

  ).61: 2011راتن، ( است طریق ورزش تشویق کرده

) در پژوهشی با کار بر روي کارآفرینی 2014(12وسترام 

ها و ارآفرین اجتماعی، ایدهدهد که یک کجامعه نشان می

آورد و تغییر وجود میاي را براي جامعه محلی بهانرژي تازه

) نشان دادند 2015(13انگیزد. کوهن و پیچیاجتماعی را بر می

ها چگونه اختصاص داده ها و سرمایهکه متغیرهاي افراد، فرصت

شوند و منجر به ارزش اجتماعی کارآفرین اجتماعی می

 هايویژگی که داشت )، بیان2015(14ساشوند. وکیمی

 و کاري تجارب مدیریتی، هايسن، مهارت شامل کارآفرینان

هاي شرکت عملکرد بر زیادي بسیار تأثیر اجتماعی هايمهارت

و  15گذارد. در پژوهشی دیگر اربنويمی کوچک و متوسط

)، اظهار داشتند که فعالیت کارآفرینی زمینه 2016همکاران (

هاي جدید است که عملکرد معتبري براي ایجاد فعالیت

دهد و همچنین رفاه هاي جدید را ارتقاء میاقتصادي و شغل

کند. اي و ملی را تضمین میاجتماعی در سطوح منطقه

داخت که )، به توسعه کارآفرینی مبتنی بر ورزش پر2017(16هاما

هاي کارآفرینانه کنند، نقششامل افرادي است که خود کار می

گذاري و تسهیل عنوان خالق، سازندگان سرمایهخود را به

)، 2017( 17دهند. سنگپتاهاي اجتماعی انجام میکننده

هاي مفهومی خاصی را استخراج و یکپارچه کرد تا یک دیدگاه

م کنند که شامل پنج چارچوب جدید کارآفرینی اجتماعی را تنظی

                                                                      
11 - Ghosh 
12 - Vestram 
13 - Cohen & Peachey 
14 - Wekesa 
15 - Urbano 
16 - Hemme 
17 - Sengupta 
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بعد کلیدي مهم کارآفرینی اجتماعی شامل: الف) رفاه اجتماعی، 

ب) سرمایه اجتماعی، ج) کارآفرین اجتماعی، د) ایجاد ارزش 

توانایی اجتماعی که از این اقتصادها به وجود  اقتصادي و ه)

) به بررسی کارآفرینی 2018(18آیند. پترسون و اسچنکرمی

هاي دولتی در سوئد و نهضت ا سیاستاجتماعی در ارتباط ب

ورزشی سوئد پرداختند. در این پژوهش مواردي ازجمله 

اجتماعی خوب، اهداف اصلی توسعه دموکراتیک و مسائل 

ها در بخش داوطلبانه مربوط به ابزار و اهداف و نحوه انجام آن

براي شکل دادن به مفهوم کارآفرینی اجتماعی تنظیم کردند که 

یک زمینه سیاسی ورزشی سودمند است. مندعلی تشکیل آن در 

) به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه 1394زاده و همکاران (

ها نشان کارآفرینی در ورزش کشور پرداختند. نتایج پژوهش آن

هاي آموزشی با وکار و برنامههاي کسبداد که بین زیرساخت

ري توسعه کارآفرینی ارتباط معناداري وجود دارد؛ ولی در عناص

ها ارتباط معناداري وجود ندارد. آوري و سیاست گذاريمانند فن

) در پژوهشی 1396در پژوهش دیگري شریفی فر و همکاران (

هاي تحت عنوان فراتحلیل مطالعات کارآفرینی در سازمان

 موضوعی به کارآفرینی کنند که توجهورزشی ایران، عنوان می

 نیروي چون املیعو از مناسب چیدمان نیازمند و است پویا

 سازمان ساختاري زیربناي و فرایندها و توانمند، خالق انسانی

) به شناسایی ابعاد کارآفرینی 1396احسانی و همکاران ( .است

هاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش ازجمله نتایج و فرصت

اجتماعی، ایجاد اشتغال، تغییر اجتماعی توسط ورزشکاران، 

مشارکت زنان در ورزش، همبستگی ورزشکاران با 

هاي داوطلبانه در ورزش و هاي اجتماعی، فعالیتمحرومیت

) در 1396هاي خیریه پرداختند. همچنین ابراهیمی (فعالیت

پژوهشی به راهبردهاي مؤثر در مدل کارآفرینی توسعه ورزش 

کشور پرداخت. که پنج راهبرد معرفی شده در این پژوهش 

شامل ساختاري، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ورزشی بود که 

هاي توسعه کارآفرینی در ورزش به ترتیب نیازمند اتخاذ راهبرد

تجهیزاتی، آموزشی، پشتیبانی  - ساختاري، پشتیبانی مالی

هاي مختلف اطالعاتی و فرهنگی و نیز تشریک مساعی سازمان

است. موانع ساختاري از دالیل اصلی عدم تمایل افراد براي راه 

شوند؛ لذا توجه جدي این موانع وکار محسوب میاندازي کسب

  و تسهیل قوانین و مقررات ضرورت دارد.

هاي فرصت بایستی ورزش الزم به ذکر است که کارآفرین 

 آن از و دریافت کند را ورزش درزمینه ي ممکن یا موجود

 .استفاده نماید نوپا کارآفرینانه فعالیت خلق براي هافرصت
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درزمینه  تواندمی که شودمی شامل را متعددي هايزمینه ورزش

 مرتبط فرعی ايهجنبه سایر یا توزیعی، و خدماتی، تولیدي، ي

 این ما کشور در که جاییآن ). از1395باشد (ربیعی،  ورزش با

 یکی ورزش نفت، صنعت صنعت از بعد که دارد وجود پتانسیل

 عنوانبه و شودمحسوب می منابع سودآورترین و بزرگترین از

 نظر بادر و است مطرح کارآفرینی ایجاد درزمینه ي الزم بستر

هاي زمینه توانورزش، می در مالی تبادالت حجم گرفتن

 میسر ورزش کنار در کارآفرینانه هايفعالیت براي را مناسبی

 ایجاد به ورزش کارآفرینی در براي هاییبرنامه ساخت. ایجاد

 هايفعالیت ایجاد جهت ریزيبرنامه و وکارکسب کلی خطوط

اشتغال براي جامعه کمک  ایجاد راهبردهاي به و کارآفرینی

 محوري تواند نقش). ورزش همچنین می1392ري،کند (هنمی

 سالم جامعۀ به رسیدن و اجتماعی تغییر به استراتژي رسیدن در

 هاي اقتصاديبحران به توجه با نیز و دالیل این به کند، بازي

 افزایش و اجتماعی هايمحرومیت افزایش امروزي، جوامع

اجتماعی،  کارآفرینی توجه به لزوم اجتماعی، طبقات فاصلۀ

). لزوم 2011، 19بیشتر مورد توجه قرار گرفته است (میالنیو

تنها براي حل مشکالت اجتماعی در هر کارآفرینی اجتماعی نه

ساز باشد بلکه براي مقابله با مسائل جهانی تواند چارهجامعه می

تواند راه گشا باشد. بنابراین وجود کارآفرینی اجتماعی در نیز می

هاي اجتماعی، کاهش ر به گسترش سرمایهاي منجهر جامعه

هاي اجتماعی و افزایش شادابی و نشاط در افراد ناهنجاري

گردد و این خود، اثرات بسیار مثبتی بر طردشده از جامعه می

گذارد هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه میتمامی بخش

 کارآفرینی فرهنگ ترویج و کارآفرینی ). توسعه1390(بهرامی،

 است؛ شدهتبدیل جدي و اجتماعی ضرورت یک به ایران در

 است. بنابراین سریع تغییرات امروز اقتصاد بازار ویژگی چراکه

 قابلیت که باشند موفق توانندمی کشورهایی چنین اقتصادي در

 .باشند داشته را تغییرات این با تطبیق

ها و مشکالت کارآفرینی در ورزش کشور شناسایی فرصت

برخوردار است؛ به عبارتی باید موانع و از اهمیت زیادي 

مشکالتی که بر سر راه کارآفرینان در بخش ورزشی قرار دارد 

ها تالش شناسایی کرده و تا حد امکان براي برطرف کردن آن

عنوان تواند بهها میکنیم. همچنین شناسایی این فرصت

هایی براي کارآفرینی اجتماعی در ورزش معرفی شود. راه

 دلیل این به کارآفرینی اجتماعی ضرورت و اهمیت بنابراین

در  که است پایدار و اثرگذار هاییحل راه یافتن پی در که است

 در نیز ما باشند. کشور داشته اجرا قابلیت جهان نقاط تربیش
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 و بوده پیشرفت و توسعه به سمت هاییگام برداشتن مسیر

 تواندمیورزشی  اجتماعی کارآفرینی مقولۀ کردن مطرح

کند (مالکی و  کمک پیشرفت روند بخشی سرعتبه

). بنابراین به لحاظ ضرورت و اهمیت پژوهش و 1394همکاران،

 پیشینه کم کارآفرینی اجتماعی ورزش در ایران و با توجه به

درزمینه  ورزشی کارآفرینی خصوص به و ویژه کارآفرینی اهمیت

فرینی که در شمار کارآهاي بیي اجتماعی و با وجود فرصت

مطالعه  بر موضوع تا شد آن بر محقق این حوزه وجود دارد؛

کیفی پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش متمرکز شود تا 

از طریق پیگیري نتایج این پژوهش دید کلی براي 

گذاري در این زمینه ایجاد شود و مدیران و مسئولین سرمایه

و شغلی  عیاجتما استراتژهاي خود را براي حل مشکالت

بنابراین  .جوانان بر کارآفرینی اجتماعی در ورزش متمرکز کنند

محقق در این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال هستند که 

پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش داراي چه ابعادي 

تواند منجر به آگاهی بیشتر است؟ پاسخ به این پرسش می

رینی اجتماعی شود و مدیران و مسئوالن کشور در توسعه کارآف

  هاي جدید در کارآفرینی ورزشی ایجاد کند.خطوطی از پژوهش

  

  ی پژوهششناسروش

هدف این پژوهش مطالعه کیفی پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی 

در ورزش است. روش مورد استفاده، روش کیفی است. بر این 

اساس، نخست به بررسی مبانی نظري و پیشینه پژوهش 

هاي باز با اجراي مصاحبه و طرح پرسش پرداخته شد؛ سپس

براي اکتشاف و توصیف نگرش مصاحبه شوندگان، انبوهی از 

اطالعات در خصوص کارآفرینی اجتماعی جمع آوري شد و در 

ها و طی فرایندي نهایت به کمک روش نظریۀ برخاسته از داده

هاي تحقیـق دسته بندي به شیوة کدگذاري باز و محوري، یافته

امدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش مطالعه و تبیین شد و پی

گیري هدفمند، در شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه

نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت  13مجموع با 

نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و اساتید مدیریت کارآفرینی (سه 

که نخست طبق صورت باز مصاحبه شد؛ بدین ترتیب نفر) به

شناخت پژوهشگر و در نظر گرفتن اهداف پژوهش با خبرگان 

شده را هاي مطرحمنتخبی که شایستگی پاسخ به پرسش

داشتند، مصاحبه به عمل آمد. با توجه به شیوة گردآوري 

اطالعات، چنانچه هدف از مصاحبه، اکتشاف و توصیف 

زمان و هاي مصاحبه شونده باشد و نیز با در نظر گرفتن نگرش

نمونه براي مصاحبه کافی خواهد  15تا  10منابع در دسترس، 

به بعد تکرار  7). در این پژوهش در مصاحبه 1996بود (کوال، 

به اشباع رسید؛ اما به دلیل  9مشاهده شد و در مصاحبه 

ادامه یافت. در این  13هاي دریافتی تا مصاحبه اطمینان از داده

دید. مرحله نخست شامل روش پژوهش از دو مرحله استفاده گر

ها و تحلیل اطالعات، کدگذاري باز: براي مفهوم سازي داده

ها استفاده از کدگذاري باز است تا با استفاده از آن یکی از روش

هاي مشخص دسته بندي کرد. در ها را در مقولهبتوان داده

ها به سطح آورده مرحله کدگذاري باز مفاهیم از عمق داده

ها و دهی مقولهگر به نحوة شکلمچنین تحلیلشوند. همی

). در 1387پردازد (استراس و کوربین، ها میهاي آنویژگی

مرحلۀ بعد فرایند کدگذاري محوري انجام شد. کدگذاري 

هاست. براي این کار، محوري، فرایند تبدیل مفاهیم به مؤلفه

ا نظریه پرداز مفهومی از مجموعه مفاهیم مرحلۀ کدگذاري باز ر

کند و طی فرایندي سایر مفاهیم هم عنوان مقوله، انتخاب میبه

سازد. این کدگذاري به این دلیل معنا را به آن مرتبط می

شود که حول محور یک مقولۀ پژوهش محوري قلمداد می

یید پذیري، تأاعتبار، انتقال و سی ربراي برگیرد. صورت می

متن نظریه و ئه ان ارکت کنندگارمشااي بررا هش وپژهاي یافته

در ست. ه اشدل عماها اات آننقطه نظرو مطالعه ها آنتوسط 

ار بینی قرزباو مطالعه رد ساتید مواهش توسط وین پژن، اپایا

شد. ن یا تغییر نظریه نهایی بیاح صالاجهت اردي موفت و گر

ت مسیر تصمیمان دادن طریق نشاها از قابلیت اعتماد داده

تحلیل م، خاهاي دادهتمامی دادن  ارهمچنین قرپژوهشگران و 

ها در و سؤاللیه اف اوهد، ایند مطالعهآفرها، ، مقولهکدهاه، شد

م ستی تماان درقیق صاحب نظردبا حسابرسی و ساتید ر اختیاا

براي محاسبۀ قابلیت گرفت. ار تأیید قررد تحقیق موهاي گام

فتـه، هاي انجـام گراعتماد باز آزمون، معموالً از میان مصاحبه

شود. هر یک از چنـد مصـاحبه بـراي نمونه انتخاب می

ها در فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخصی دو بار کدگذاري مصاحبه

شوند. شده با یکدیگر مقایسه میشده؛ سپس کدهاي مشخص

رود. این روش براي ارزیابی ثبات کدگذاري پژوهشگر به کار می

ۀ زمـانی مشـابه ها، کدهایی که در فاصلدر هر یک از مصاحبه

و کدهاي غیرمشابه با عنوان » توافق«یکدیگرند، با عنوان 

گردند. روش محاسبۀ درصد مشـخص می» عدم توافـق«

  :صورت رابطۀ ذیل استتوافق درون موضوعی به
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ها انتخاب شد در پژوهش حاضر سه مصاحبه از میان مصاحبه

ري کرد. و یکی از پژوهشگران در فاصلۀ یک ماه آن را کدگذا

  .درج شده است 1نتایج این کدگذاري در جدول 

  

  پایایی باز آزمون .1جدول 

شماره 

  مصاحبه

تعداد کل 

  کدها

تعداد 

  توافق
  پایایی

2  11  4  72/0  

5  12  5  83/0  

10  9  4  89/0  

  81/0  13  32  مجموع

  

دهد که تعداد کل کدها در این سه نشان می 1نتایج جدول 

است. بنابر  13مورد و تعداد توافق برابر  32مصاحبه برابر با 

 81/0رابطه درصد توافق درون موضوعی پایایی برابر است با 

  که مناسب است.

  

  هاي پژوهشیافته

نفر مصاحبه شدند:  13هاي پژوهش نشان داد در مجموع یافته

هفت نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی، سه نفر از شامل 

اساتید اقتصاد و سه نفر از اساتید مدیریت کارآفرینی که همگی 

باشند. از آن جا هاي سراسر کشور میعلمی دانشگاهعضو هیئت

شده عنوان نمونه استفادهکه از اساتید چند گروه مختلف به

رینی اجتماعی در ورزش توانند ابعاد مختلف کارآفاست؛ لذا می

خوبی و از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهند. در بخش را به

شده آوريهاي جمعهاي نیمه ساختاریافته، دادهتحلیل مصاحبه

صورت کدهاي باز درآمده و این کدها بیانگر پیامدهاي ابتدا به

اجتماعی کارآفرینی اجتماعی در ورزش هستند و سپس در 

شده در قالب کدهاي محوري بنديت دستهصوربخش بعدي به

  قابل مشاهده است. 2ها در جدول استخراج شدند که این یافته

  

  هاکدبندي باز و محوري مصاحبه .2جدول 

 پیامدهاي اقتصادي

 اشتغال و درامدزایی

 زایی در زمینه ي ورزشیاشتغال  

 افزایش درآمد حاصل از ورزش  

 ایجاد راهبردهاي اشتغال براي جامعه  

 در حوزه ورزشگذاري ترغیب و تشویق سرمایه 

  تنوع

 وکارایجاد خطوط متنوع کسب  

 هاي شغلی مرتبط با ورزشتنوع در فرصت  

  ایجاد خدمات جدید ورزشی  

 وري در تولیدات ورزشیافزایش بهره  

  رشد اقتصادي

 تولید و توسعه ثروت  

 ثبات اقتصادي  

 توسعه اقتصادي  

  پیامدهاي اجتماعی

  اعتماد به نفس

 ارتقاي احساس مفید بودن  

 نفس در افراد خالقافزایش اعتمادبه  

 افزایش امیدواري در جامعه 

 افزایش خودباوري افراد  

  کاهش آسیب هاي اجتماعی

 ها و معضالت اجتماعیکاهش آسیب  

 کاهش مشکالت بیکاري در جامعه  

 هاي اجتماعیتغییر در ارزش  

  پویایی اجتماعی

 افزایش ارتباطات اجتماعی  

 ایجاد سرمایه اجتماعی  

 پویایی جامعه ي اقتصادي  

 شادي و نشاط در جامعه  

  فرهنگ کارآفرینی  پیامدهاي فرهنگی

 فرهنگ نوآوري و خالقیت  

 سازي فرهنگ کارنهادینه  

 اشاعه فرهنگ کارآفرینی  
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  فرهنگ مشارکت

 افزایش مشارکت افراد  

 توسعه مشارکت و انسجام  

 غنی شدن اوقات فراغت  

 افزایش کار گروهی 

  پیامدهاي فناوري

  دسترسی

 هاي کاري در ورزشپدید آمدن فنّاوري  

 دسترسی به افراد مستعد  

 دسترسی به امکانات و تسهیالت ورزشی  

  توسعه فناوري

 انتقال فنّاوري درزمینه ي ورزش  

 هاي جدیدپیشرفت فناوري  

 هاتوسعه مهارت  

 فناوري توسعه  

  انتقال
 شناخت و گسترش بازارهاي جدید ورزشی  

  منابعاستفاده اثربخش از  

  

 
  پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش .1شکل 

 

 
ها استخراج کد باز از مصاحبه 38در مجموع  2بنابر نتایج جدول 

کد باز در قالب پیامدهاي اقتصادي،  11شد که این کدها شامل 

کد باز در قالب  7کد باز در قالب پیامدهاي اجتماعی،  11

کد باز در قالب پیامدهاي فناوري  9پیامدهاي فرهنگی و 

 گنجانده شدند. بنابراین پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش

توان شامل پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و را می

  فناوري در نظر گرفت.

  

  يریگجهیبحث و نت

هاي کارآفرینی یک فرآیند ذاتی و بخش مهمی از سیاست

وکار مناسب شود که براي توسعه کسبسوب میورزشی مح

). لذا این پژوهش با هدف مطالعه کیفی 2017راتن،( است

پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش انجام شد. بر اساس 

ترین پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در هاي پژوهش مهمیافته

ورزش شامل پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فناوري 

هاي مناسب در خصوص لذا در صورت وجود سیاستاست. 

توان به پیامدهاي ذکرشده کارآفرینی اجتماعی در ورزش می

 رسید.

ترین پیامدهاي هاي پژوهش یکی از مهمبر اساس یافته 

تواند پیامدهاي اقتصادي کارآفرینی اجتماعی در ورزش می
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جاد عنوان محور کلیدي نوآوري، ایباشد. کارآفرینی امروزه، به

و  ).2011آنن، ( شده استشغل و رشد اقتصادي در جهان مطرح

وکار است که بخش مهمی یک فرآیند ذاتی براي توسعه کسب

). 2017راتن،( شودهاي ورزشی محسوب میاز سیاست

توان با توجه به ابعاد گسترده علوم هاي کارآفرینی را میفرصت

با  هاي رشد و مرتبطترین بخشورزشی در زمره سریع

هاي اصلی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در جهان مطرح بخش

هاي این یافته .)1395نمود (رضوي محمودآبادي و همکاران،

پژوهش حاکی از آن است که پیامدهاي اقتصادي کارآفرینی 

ي ورزشی، زایی درزمینهاجتماعی در ورزش شامل: اشتغال

، ایجاد وري در تولیدات ورزشی، افزایش درآمدافزایش بهره

وکار، راهبردهاي اشتغال براي جامعه، ایجاد خطوط متنوع کسب

گذاري در حوزه ورزش، تنوع در ترغیب و تشویق سرمایه

هاي شغلی مرتبط با ورزش، توسعه اقتصادي، تولید و فرصت

توسعه ثروت، ثبات اقتصادي، ایجاد خدمات جدید ورزشی است. 

تنها در ورزش نه رو پرداختن به کارآفرینی اجتماعیازاین

هاي شغلی بیشتر زایی بیشتر را در پی دارد، بلکه فرصتاشتغال

هایشان کند که افراد متناسب با تواناییتري را ایجاد میو متنوع

وکار بپردازند. نتیجه این امر ایجاد خطوط متنوع به کسب

وري و افزایش درآمد و درنهایت باعث وکار، افزایش بهرهکسب

عنوان شود. ورزش بهادي و تولید و توسعه ثروت میتوسعه اقتص

هاي فراوانی از اشتغال را دل خود نهفته اي گسترده زمینهعرصه

هاي جدیدي را براي دارد و با استفاده از کارآفرینی فرصت

کند که ویژگی آن نوآوري و اشتغال در ورزش ایجاد می

ب خالقیت در تولید و ارائه خدمات در جامعه است و سب

شود (رضوي روز کشور در عرصه جهانی میپیشرفت روزبه

هاي این پژوهش، نتایج ). یافته1395محمودآبادي و همکاران، 

ها کند. ازجمله این پژوهشهاي پیشین را تأیید میپژوهش

)، اربنوي و همکاران 2014( توان به نتایج پژوهش رتنمی

) 1395) و (ربیعی، 1396)، ابراهیمی (2017)، سنگپتا (2016(

در خصوص پیامدهاي اقتصادي کارآفرینی اجتماعی در ورزش 

هاي اشاره کرد. در واقع ورزش در عصر حاضر عالوه بر جنبه

شده عنوان یک صنعت شناختهسالمتی و اجتماعی در جامعه به

تواند موجب اثربخشی عی در این حوزه میکه کارآفرینی اجتما

هاي توسعه اقتصادي کشورها را به دنبال داشته باشد. سیاست

هایی به سمت توسعه و کشور ما نیز در مسیر برداشتن گام

پیشرفت بوده و مطرح کردن مقولۀ کارآفرینی اجتماعی ورزشی 

سرعت بخشی روند پیشرفت کمک کند (مالکی و تواند بهمی

رو توجه به پیامدهاي اقتصادي ). ازاین1394،همکاران

به اهمیت توجه به کارآفرینی در  تواندیمکارآفرینی در ورزش 

جا که کارآفرینی اجتماعی در این حوزه بیفزاید. در واقع از آن

زمینه ورزش باعث رونق اقتصادي می شود به دنبال خود 

از این رو  ي ورزشی را به ارمغان می آورد.زایی درزمینهاشتغال

تولیدات ورزشی نیز به تبع افزایش پیدا خواهند که رونق تولید 

باعث افزایش درآمد می شود. لذا می توان بیان کرد که 

کارآفرینی در زمینه ورزش و محصوالت ورزشی باعث ایجاد 

گذاران را به حیطه وکار می شود و سرمایهخطوط متنوع کسب

هاي شغلی وع در فرصتورزش ترغیب می کند. در واقع با تن

مرتبط با ورزش، توسعه اقتصادي حاصل می گردد. تمامی موارد 

ذکر شده می توانند باعث تولید و توسعه ثروت و ثبات اقتصادي 

در جامعه شود. لذا دولت ها و بخش هاي خصوصی باید به طور 

تر به کارآفرینی اجتماعی در ورزش بپردازند که در این جدي

اقتصادي آن باعث پویایی اقتصاد جامعه می صورت آثار مثبت 

 شود. 

از دیگر پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی در ورزش حاصل از  

توان به پیامدهاي اجتماعی کارآفرینی در هاي پژوهش مییافته

ورزش اشاره نمود. در واقع ورزش در تمامی ابعاد اقتصادي، 

). 2011سلیتی،( اجتماعی و محیطی به جوامع پیوند خورده است

تواند باعث غرور اجتماعی مثال رویدادهاي ورزشی میعنوانبه

 عنوان سمبل قدرت نیز شناخته شودو ملی شده و به

کارآفرینی اجتماعی به معنی ). 2012اسکولنکوراف، (

کارگیري فرآیندهاي نوآورانه براي ایجاد ارزش اجتماعی در به

عی در ورزش کارآفرینی اجتما ).2015مریگایا، ( جامعه است

کند. در واقع باعث تغییر را در حضور مسائل اجتماعی تقویت می

؛  20،2014گوش( شودترغیب تغییر در موضوعات اجتماعی می

تنها براي حل لزوم کارآفرینی اجتماعی نه). 2011راتن،

ساز باشد بلکه تواند چارهمشکالت اجتماعی در هر جامعه می

تواند راه گشا باشد. بنابراین می براي مقابله با مسائل جهانی نیز

اي منجر به گسترش وجود کارآفرینی اجتماعی در هر جامعه

هاي اجتماعی و هاي اجتماعی، کاهش ناهنجاريسرمایه

گردد و افزایش شادابی و نشاط در افراد طردشده از جامعه می

هاي اقتصادي و این خود، اثرات بسیار مثبتی بر تمامی بخش

هاي پژوهش ). یافته1390گذارد (بهرامی،می اجتماعی جامعه

تواند باعث ارتقاي نشان داد کارآفرینی اجتماعی در ورزش می

هاي شغلی شود. این امر با ایجاد فرصتاحساس مفید بودن می

یابد. همچنین افزایش ارتباطات بیشتر در حوزه ورزش ارتقا می

ي و روابط هاي کاراجتماعی از طریق درگیر شدن افراد در گروه

نفس در افراد خالق گردد. افزایش اعتمادبهاجتماعی حاصل می

از طریق رسیدن به موفقیت در کارآفرینی اجتماعی ورزشی 

                                                                      
20 - Goush 
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شود و امیدواري و خودباوري افراد در جامعه افزایش حاصل می

تواند سرمایه اجتماعی یابد. کارآفرینی اجتماعی در ورزش میمی

یی جامعه شود. زمانی که افراد در را ایجاد کند و باعث پویا

تبع شادي آورند بههاي مرتبط با ورزش به فعالیت روي میشغل

ها و معضالت باید و آسیبو نشاط در جامعه افزایش می

کند. اجتماعی و مشکالت بیکاري در جامعه کاهش پیدا می

ي اجتماعی به دنبال کارآفرینی اجتماعی در هاارزشتغییر در 

عنوان ارزش افتد. به شکلی که کار و فعالیت بهمی ورزش اتفاق

شود. این یممقدسی براي جوانان و افراد جویاي کار تلقی 

)، کوهن و پیچی 2014ها با نتایج پژوهش وسترام (یافته

)، احسانی و همکاران 2017)، سنگپتا (2017)، هاما (2015(

طمینان توان با ا. لذا میاست)، همسو 1396)، ابراهیمی (1396(

بیشتري ذکر کرد که کارآفرینی اجتماعی در حوزه ورزش 

تواند پیامدهاي اجتماعی مثبتی را در پی داشته باشد که بر می

  لزوم پرداختن به کارآفرینی در این حوزه تاکید دارد.

پیامد دیگر کارآفرینی اجتماعی در ورزش پیامدهاي  

 در آفرینیکار فرهنگ ترویج و کارآفرینی فرهنگی است. توسعه

 چراکه است؛ شدهتبدیل جدي و اجتماعی ضرورت یک به ایران

چنین  در است. بنابراین سریع تغییرات امروز اقتصاد بازار ویژگی

 با تطبیق قابلیت که باشند موفق توانندمی کشورهایی اقتصادي

). ورزش 1394مالکی و همکاران،( باشند داشته را تغییرات این

هاي فراوانی از اشتغال را دل اي گسترده زمینهعنوان عرصهبه

هاي جدیدي را خود نهفته دارد و با استفاده از کارآفرینی فرصت

کند که ویژگی آن نوآوري و براي اشتغال در ورزش ایجاد می

خالقیت در تولید و ارائه خدمات در جامعه است و سبب 

شود (رضوي روز کشور در عرصه جهانی میوزبهپیشرفت ر

هاي پژوهش نشان داد ). یافته1395محمودآبادي و همکاران، 

تواند فرهنگ مبتنی بر که کارآفرینی اجتماعی در ورزش می

هاي متعدد ورزشی ایجاد کند. نوآوري و خالقیت را در بخش

شود که قدرت خالقیت کارکنان افزایش این فرهنگ باعث می

د و افراد براي رسیدن به موفقیت درزمینه ي کارهاي خود یاب

به خالقیت روي آورند. در واقع با در کنار هم قرار گرفتن افراد 

یابد و فرهنگ در کنار هم کار کردن کار گروهی افزایش می

کند. این امر سبب براي رسیدن به هدف مطلوب رواج پیدا می

قیت شده و روحیه افزایش مشارکت افراد براي رسیدن به موف

کند و سبب انسجام در کار جویی در افراد ارتقا پیدا میمشارکت

گروهی خواهد شد. کارآفرینی اجتماعی در ورزش عالوه بر 

نتایجی مانند غنی شدن اوقات فراغت جوانان و افراد جویاي 

شود و از فرهنگ سازي فرهنگ کار میکار سبب نهادینه

م در بهبود شرایط فرهنگی و عنوان عاملی مهکارآفرینی به

کند. لذا کارآفرینی اجتماعی در ورزش اجتماعی حمایت می

هاي هاي اقتصادي و اجتماعی بلکه در بخشتنها در بخشنه

تواند پیامدهاي متعددي براي افراد و جامعه فرهنگی هم می

دي مس، (هاي این بخش پژوهش با نتایج داشته باشد. یافته

 و رضوي محمودآبادي و همکاران )2011)، (راتن،2017

توان نتیجه گرفت که از پیامدهاي همسو است. لذا می )1395(

  کارآفرینی اجتماعی در ورزش، پیامدهاي فرهنگی را نام برد.

در نهایت کارآفرینی اجتماعی در ورزش پیامدي دیگر را 

در پی دارد که از طریق دسترسی به فناوري کار را براي 

کند. لذا از دیگر پیامدهاي ی هموار میکارآفرینی اجتماع

توان پیامدهاي فناوري را نام کارآفرینی اجتماعی در ورزش می

جدیدي را به  هايفرصت ورزش در کارآفرینی فرآیند برد.

هاي جدید، عدم تقارن آوريهاي مختلفی ازجمله فنشکل

آورد و معموالً دست میمحیطی بهاطالعات و تغییرات زیست

دي مس، ( شوندن یک صنعت خاص شناخته میعنوابه

تواند یم). در واقع نقش فناوري و کارآفرینی در ورزش 2017

دو سویه باشد. تغییر و تحوالت سریع علم و فناوري در جهان 

از یک طرف و تبدیل شدن ورزش به یک صنعت از طرف 

هاي جدیدي روبرو دیگر، دست اندرکاران ورزش را با چالش

کارگیري رویکرد و ها نیازمند بهگذر از آن ساخته است که

هاي خالقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود روش

کارآفرینان  .)1395کارآفرینان تعیین کننده است (ربیعی، 

توانند با بهره گیري از فناوري و علم کارآفرینی درزمینه ي می

از ابداعات ورزشی را ایجاد و باز به تولید علم و فناوري حاصل 

هاي خود در این زمینه همت گمارند. در کشور ما و خالقیت

این پتانسیل وجود دارد که بعد از صنعت نفت، صنعت ورزش 

شود و یکی از بزرگترین و سودآورترین منابع محسوب می

عنوان بستر الزم درزمیه ي ایجاد کارآفرینی مطرح است و به

توان ورزش، می با در نظر گرفتن حجم تبادالت مالی در

هاي کارآفرینانه در کنار هاي مناسبی را براي فعالیتزمینه

هایی براي کارآفرینی در ورزش میسر ساخت. ایجاد برنامه

ریزي جهت وکار و برنامهورزش به ایجاد خطوط کلی کسب

هاي کارآفرینی و به ایجاد راهبردهاي اشتغال ایجاد فعالیت

). در واقع در 1392کند (هنري،براي جامعه کمک می

ي ورزش صورت کارآفرینی ورزشی، انتقال فنّاوري درزمینه

گیرد؛ انتقال فناوري باعث می شود که شرکت ها از می

تجربیات هم استفاده کنند و با شناخت بهتر و وسیع تري از 

هاي خود را تدوین کنند. در این صورت باعث بازار هدف برنامه

شود. لذا جدید در ورزش می هاي کاريپدید آمدن فنّاوري

هاي توان نتیجه گرفت بر اساس دسترسی بیشتر به زمینهمی
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شود هاي جدید ورزشی، پیشرفت حاصل میفناورانه در فناوري

تواند یابند. نتیجه توسعه مهارت میها توسعه میو مهارت

هاي ورزشی باشد. چرا که وري در شرکترسیدن به بهره

یده و با مهارت، از مهم ترین منابع نیروي انسانی آموزش د

سازمانی است که می تواند موفقیت یک سازمان ورزشی را 

از طریق کارآفرینی در ورزش  ي فناوريتوسعهتضمین نماید. 

امکانات و تسهیالت ورزشی  باعث دسترسی به افراد مستعد و

توان بهترین بهره را از این ویزگی داشت. در شود و میمی

منابع مختلف زیر ساختی و انسانی از موفقیت واقع داشتن 

ها و هاي یک سازمان ورزشی است تا بتواند با تمرکز بر آن

شناخت شرایط محیطی به بیشترین سود مادي و معنوي 

کارآفرینی از طریق ورزش برسد. شناخت و گسترش بازارهاي 

تواند راه را براي نفوذ در جدید از طریق استفاده از فناوري می

به طور اثربخش از منابع در دسترس  ار ایجاد کند و باز

هاي پژوهش بیشترین استفاده را نمود. بنابراین بر اساس یافته

تواند و رجوع به مبانی نظري کارآفرینی اجتماعی در ورزش می

 به توسعه فناوري کمک کند.
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