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چکیده
هدف از این پژوهش ارائة مدل بومی توسعة کیفیت استارتآپ در ورزش کشور بود .این
پژوهش دارای رویکردی کیفی بود که به صورت دادهبنیاد (گراندد تئوری) اجرا گردید .جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل اساتید و مدیران آگاه به حوزه پژوهش و فعاالن حوزه استارتآپ
ورزشی بود .روش نمونهگیری به صورت هدفمند از نوع معیاری و تا حد اشباع نظری ادامه
یافت .برای تحلیل دادهها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری
و انتخابی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که شرایط ع ّلی ،شامل عوامل ورزشی ،عوامل
محیطی و ویژگیهای شغلی بود و عوامل زمینهای شامل توان انسانی ،ویژگیهای مالی ،ویژگی
ایده ،ویژگیهای حقوقی و ویژگیهای زیرساخت و شرایط فرهنگی بود .در این پژوهش
چهار مؤلفهی ويژگيهاي شخصيتي ،تواناييهاي فردي ،ویژگی بازار و ریسک موجود در ایده
به عنوان مقوله های مداخله گر در نظر گرفته شد .عامل راهبردی مدل ،راهبردهای برنامهای،
راهبردهای ساختاری ،راهبردهای زیر و در بعد پیامدها ،پیامدهای فردی ،ورزشی و فکری مد
نظر قرار گرفت.
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 1مقدمه

در کشور ما در شرایط فعلی ،به دالیل متعدد مانند بهرهوري پایین و گرایش به تعدیل نیروي انسانی و از دیگر

 ،خیل تازهواردان به عرصۀ کار ،بیکاري به یک معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعی تبدیل شده است (داوري و
رضائی .)1385 ،همچنین ،گسترش بی رویۀ دانشآموختگان در سالهاي اخیر از یک سمت و فقدان توانایی بازار
کار در جذب آنها از سوي دیگر ،مشکالت عدیدهاي را براي فارغالتحصیالن به همراه داشته است؛ شایان توضیح
است که ساالنه حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار میشوند که بیشتر آنها را فارغالتحصیالن دانشگاهی تشکیل
میدهند (مرکز آمار ایران .)1386 ،همچنین ،طی سالهاي  1385-1375ذخیره بیکاران با مدرك دانشگاهی با
رشد متوسط ساالنه  20درصد از  58هزار نفر در سال  1375به  373هزار نفر در سال  1385رسیده است که
بیانگر بیش از  540درصد افزایش در ذخیرة بیکاري این گروه از بیکاران است (مرکز آمار ایران .)1385 ،این روند
رو به افزایش در بیکاري فارغالتحصیالن دانشگاهی از جمله رشتههاي تربیت بدنی میتواند زنگ خطر بزرگی
براي برنامهریزان و مسئوالن باشد .آنچه مسلم است ،سازمانهاي ورزشی و غیرورزشی دولتی ،ظرفیت پذیرش
خیل عظیم فارغالتحصیالن رشتۀ تربیت بدنی را که همهساله به تعداد آنها نیز افزوده میشود ،ندارند؛ و این افراد
باید در جایی دیگر و به نحوي دیگر براي خود اشتغالزایی کنند.
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بنابراین ،حضور کسبوکارهای نوپا (استارتآپ) میتواند راهکار بسیار مناسبی براي برونرفت از معضلی به نام
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بیکاري فارغالتحصیالن ورزشی باشد .از سویی ،مشخص کردن عوامل مهم ایجاد کسبوکارهای نوپا (استارتآپ)،
بوکار ،به شروع کنندگان ،شناخت خوبی دهد و آنها را در جهت موفقیت یاري
میتواند قبل از ایجاد کس 
کند .بنابراین ،میتوان اذعان داشت که اقدام این تحقیق در مورد شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد
کسبوکارهای نوپا (استارتآپ) خواهد توانست گام مهمی در جهت ایجاد آگاهیهاي الزم براي کارآفرینان
ورزشی و دانشآموختگان ورزشی بردارد.
ورزش ،صنعت رو به رشد و گستردهای است و از نظر جهانی ارزش آن  600میلیارد دالر برآورد شده است و توجه
تمام جهان را به خود جلب کرده است .در دهة حاضر یکی از بزرگترین چالشها و یکی از مهمترین مشکالت
صنعت ورزش کشور کارآفرینی و اشتغال است .ورزش به عنوان یک صنعت رو به توسعه ،فرصت های کارآفرینی
فراوانی را در دل خود جای داده است .جنبههای گسترده اقتصادی در صنعت ورزش ،امکان کارآفرینی را به عنوان
حل مشکل بیکاری بیان کرده است (مندعلی زاده و همکاران .)147 :1395 ،اما مقوله بیکاری تنها به همین
سادگی با کارآفرینی حل و فصل نمیگردد ،به بیان بهتر ،رضایي ( )1396عقیده دارد كه ایران به لحاظ قانون
گذاري در صنعت ورزش به ویژه سیاستهاي توسعه و ساختار ورزش با ضعف هاي بسیاري روبه رو است .در

کشور ما به علت وجود نیروهای جوان و دانش آموخته که البته تعداد قابل توجهی از آنان بیکارند ،کسبوکارهای
نوپا میتوانند زمینة مناسبی برای ایجاد اشتغال فراهم آورند.

 2مبانی نظری

استارتآپ :سه تعریف از استارتآپ ارائه میدهم ،سه تعریف از سه متفکر استارتآپ که هر یک با رویکرد خاصی

به فرآیند استارتآپها متمرکزشدهاند.
تعریف اول از پاولگراهام :استارتآپ شرکتی است که ساختهشده تابه سرعت رشد کند.
تعریف دوم از استیو بلنک ،بزرگترین متفکر حوزه استارتآپ :استارتآپ نهادی است انسانی که ساختهشده برای
خلق محصول یا خدمتی نو در شرایط عدم قطعیت بسیار .در تعریف دیگری از او ،استارتآپ سازمانی است موقتی
که در جستجوی مدل کسبوکاری گسترشپذیر ،تکرارپذیر و سودده است.
تعریف سوم از استرووالدر :او مدل کسبوکار خود را به نام بوم کسبوکار معرفی میکند که بر مبنای آن هر
کسبوکار کوچک و بزرگی بهطور کاربردی ایجادشده و توسعه مییابد و باعث ایجاد ارزش میگردد .نکته اینکه
گسترشپذیر بودن استارتآپها به عواملی مانند گستره چشماندازکارآفرینان ،هدف تخصصی پایهگذاران ،اندازه
بازارهدف ،تیم پایهگذار و کارمندان در کالس جهانی ،بستگی دارد.
میدهد آمریکا بهعنوان مرکز مهمی برای ایده و کارآفرینان همچنان بهترین محل برای رشد استارتآپها
است؛ بهطوریکه  80درصد سرمایهگذاری برای توسعه کارآفرینی در این کشور انجام گرفته است .مابقی تأمین
سرمایه عمدتاً مربوط به سرمایهگذاران بریتانیایی ،چینی و کانادایی بوده و این در حالی است که بیش از
نیمی از سرمایهگذاریها توسط حامیان استارتآپها و سرمایهگذاران ریسکپذیر واقع در ایالتهای کالیفرنیا،
ماساچوست و نیویورک تأمین شده است.
کمی است .بدین منظور ،پرسش ها را اساتيد راهنما و مشاور تأیيد
اعتبارپذیری :معادل روایی در پژوهش های ّ

کردند که ميزان موثق بودن داده های پژوهش را به حد قابل قبولی افزایش داده است.

کمی است .برای این منظور یافتههای پژوهشی توسط دو
انتقال پذیری :جایگزین اعتبار بيرونی در پژوهش های ّ
متخصص در حیطه کسبوکار که در پژوهش مشارکت نداشتند ،مورد بررسی قرار گرفتند.

کمی است و به منظور ایجاد اطمينان پذیری ،جزئيات پژوهش و یاد
اطمينان پذیری :معادل پایایی در پژوهش ّ
داشت برداری ها ثبت و ضبط شد.
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سرمایهگذاری در استارتآپ :گزارش سی بی اینسایتس از سرمایهگذاری کشورها در حوزه استارتآپها نشان
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تأیيدپذیری :به معنای پرهيز از سوگيری است .بدین منظور تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شده و همه
مستندات به صورت پيوست در اختيار و تأیيد اساتيد قرار گرفته است(کرسول و پالنکالرک.)2007 ،

 3پیشینه پژوهش

بوم و همکاران ( )2000در پژوهشی با موضوع عملکرد استارتآپ های کانادایی اشاره به راندمان پایین راه
اندازی ،افزایش سرعت ،جلوگیری از تعارض در محیط ،فرصت هایی برای یادگیری و کاهش ریسک اشاره داشت.
هرچند در همین پژوهش مقوله هایی مانند اندازه و سن در عملکرد استارتآپ ها نامشخص است اما ارتباط
تنگاتنگی استارتآپ ها با حوزه عملکرد داشتند .در گذشته پژوهش اساسي در این زمينه در کشور انجام نشده
است ،لذا پژوهش حاضر ضمن کمک به کسبوکارهاي کشور مي تواند الگويي براي ساير پژوهشها نيز باشد .از
این رو احتماال با طراحی چنین مدلی صنعت ورزش می تواند با طراحی استارتآپ های جدید مسیر و مشکالت
پیرامونی خود را بهتر و سریع تر حل نماید ،از طرفی دیگر احتماال چنین مدلی بتواند مشکالت بیکاری ،عدم
وابستگی به نفت در قالب معرفی صنعت ورزش ،توسعه پتانسیل های مالی ،شفاف سازی سازمانی و مدیریت
بهینه نیروی انسانی را ساده و هموار سازد.

آلستت ( )2008با  149کارآفرین و صاحبان کسبوکارهای نوپا مصاحبه کرد تا ادراك آنان را درباره مزايا و معايب
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تالش ها و عملكردشان جويا شود .اين تحقيق كيفي مي تواند براي خالقان كسب و كارهاي جديد و كارآفرينان

110

تازه نفس رهنمودي باشد .اين تحقيق آشكار ساخت كارآفرينان از استقالل ،آزادي ،رضايت شغلي و پول لذت
مي برند ،اما معتقدند ساعات طوالني كار ،استرس ،مسئوليت ،ريسك و كمبود سود شركت از موانع فعاليت هاي
كارآفريني است .نتايج تا حد زيادي پژوهشهای پيشين در اين حوزه را تاييد مي كنند ،در حالي كه برخي
پيامدهاي مثبت و منفي را تصريح كرده و پيشنهادات روشنگرانه اي نيز ارائه مي دهند .در حالت كلي ،افراد وجوه
مثبت كارآفريني را بسيار بيشتر از وجوه منفي آن در مسير شغلي مورد انتخاب شان گزارش داده اند .هم چنين
نتايج تحقيق نشان مي دهند جنبه هاي غيرمالي فعاليت هاي كارآفريني انگيزه هاي قدرتمندتري براي صاحبان
آينده نگر كسب و كارهاي جديد هستند و بنابر اظهارات كارآفرينان موفق ،موفقيت به شدت به يك برنامه ريزي
جامع و همه جانبه وابسته است.
شین و همکارانش ( )2012تأکید کردند که موفقیت کسبوکارهای جدید به آمادگی جوانان برای تبدیل
ایدههای خود به کسب وکاربستگی دارد و به عبارت دیگر کشف فرصتها و قابلیت استفاده از آنها به طور عمده
به آمادگی جوانان برای انجام فعالیتهای کارآفرینی بستگی دارد .با گسترش شرکت هاي نوپا (استارتآپ ها)

و اکوسیستم هاي استارتآپی در سال هاي اخیـر ،عـالوه بـر توجه به حوزه هایی که بازگشت سریع اقتصادي
داشته اند و با مـدل هاي کسـب وکار جدیـد توانسـته اند خدمات و ارزش هاي جدیدي را با بهره وري باالتر و
با قیمت پایین تر به مشـتریان عرضـه کننـد ،رونـد روبه رشدي از استارتآپ هایی دیده میشود که با تمرکز
بر حل مسـائل و چالش هـاي کلیـدي زنـدگی امروزي ،عالوه بر ارایه راه حل هاي خالقانه مبتنی بر مدل هاي
کسب وکار جدید ،بـه حـل ایـن مسـائل و چالش ها کمک هاي بزرگی کرده اند (الیاسی و همکاران.)65 :1397 ،
کایو مندز سوزا ( )2019در پژوهشی با عنوان چارچوبی برای شناسایی ،انتخاب و همکاری با استارتآپ ها و
نوآوری باز به نتایج زیر دست یافت که اختالفات اصلی بین شرکت های بزرگ و راه اندازهای استارتآپ وجود
دارد و نقش ساختار در حل این اختالفات بسیار مهم است در تجزیه و تحلیل ساختار عواملی مانند مبانی روابط،
استراتژی و همکاری دانش نیز قابل اهمیت هستند.
تارا و همکاران ( )2019در پژوهش خود پیرامون حوزه استارتآپ های حوزه سالمت نقش مدل بوم کسبوکار
در مشخص سازی وضعیت یک کسبوکار را موثر و وجود آن را الزامی میدانستند ،همچنین در این پژوهش به
تاکید اصلی استارتآپ های موفق حوزه سالمت بود.
اولیوا و کوتابه ( )2019در پژوهش خود با عنوان موانع ،تمرینات ،روش ها و مدیریت دانش ابزار کسبوکارهای
نوپا ،کسبوکارهای نوپا ارتباط باالیی با بلوغ ،نوآوری و راه حل های توسعه و مدیریت دانش را مطرح کرد ،در
مشاهده شد.

 4روش پژوهش

کمی و کیفی میباشد .از اين رو ابتدا روش
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی پیمایشی و از نوع تحقیقات ّ

شناسی و تحلیل بخش کیفی و سپس روششناسی و تحلیل بخش کمی پژوهش به تفکیک ارائه میشود.
بنابراین روند اجرایی پژوهش به ترتیب به شرح زیر انجام میپذیرد:
الف) بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل
ب) انجام مصاحبه میدانی ،مشارکتکنندگان پژوهش
ج) شاخصهای مدل بومی توسعه استارتآپ در ورزش کشور

هدف اين پژوهش ،ارائه مدل بومی توسعة استارتآپ در ورزش کشور است .اين كار با انجام پژوهش كيفي از
نوع گرانددتئوری كه شيوه آن اكتشافي است ،انجام شد .در این پژوهش ،از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه

ارائه مدل بومی توسعة کیفیت استارتآپ در ورزش کشور ،مطابق با استانداردهای جهانی

این پژوهش ارتباط باالیی بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی و استفاده از ظرفیت های پویا و مدیریت دانش
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اکتشافی نسبت به ارائه مدل توسعة استارتآپ های دانشجویی در ورزش کشور از روش برخاسته از دادهها و
به شیوه کدگذاری واحد تحلیل ،مقولهها و واحد ثبت ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای انجام مصاحبه
میدانی ،مشارکتکنندگان پژوهش را اساتید برجسته حوزة مدیریتورزشی متخصص در حوزة کسبوکار شامل
میشوند که این افراد ،به صورت هدفمند از نوع معیاری ،برای مصاحبههای کیفی در موضوع پژوهش انتخاب
گردید ( 16مصاحبه با  16نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) .معیار انتخاب نمونههای پژوهش ،میزان تخصص
در امر کسبوکارهای ورزشی و میزان درگیری در امر تصیممگیری ورزش بود .پس از تحلیل ادبیات و برای
تکمیل شاخصهای بهبود هویت قومی در ورزش حرفهای ایران ،با  16نفر از مشارکتکنندگان مصاحبه شد تا
فهرست شاخصهای مدل بومی توسعه استارتآپ در ورزش کشور تکمیل گردد .با یک نفر از مصاحبه شوندگان
(مصاحبه شونده نفر اول) ،دو بار مصاحبه صورت گرفت چرا که در اولین مصاحبه صورت گرفته ،مواردی از
نگاه مصاحبه شونده جا افتاده بود که سعی شد در مصاحبه مجدد ،آن موارد اصالح گردد .همچنین از مصاحبه
سیزدهم ،داده جدیدی به دست نیامد ولی برای اطمینان ،تا مصاحبه با نفر شانزدهم ادامه پیدا کرد .قبل از انجام
دادن مصاحبه و به همراه سؤاالت مصاحبه ،نامهاي با امضاي پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداري مفاد
مصاحبه و مشخصات مشارکت کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد .همچنین ،با اطالع مشارکت کنندگان
تمام مصاحبهها ضبط و براي استخراج نکات کلیدي بررسی شد .پس از اعالم موافقت ،مصاحبهها با محوریت
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تلقی ،برداشت و شاخصهاي مورد نظر براي شناسایی شاخصهای مدل بومی توسعه استارتآپ در ورزش کشور
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و مهمترین شاخصها ،برگزار شد .در مصاحبههای انجام شده پاسخگویان به سوال مورد نظر در مورد ارائه مولفه
یا شاخص جدید و یا تأیید مولفهها و شاخصهای گردآوری شده ابراز نظر کردند.
برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد .بدین منظور چهار معيار اعتبار
(باورپذیری( ،انتقالپذیری ،اطمينان پذیری و تأیيدپذیری برای ارزیابی در نظر گرفته شد و برای دستيابی به
هریک از این معيارهای ،اقدامات زیر انجام گرفت:
همچنین جهت سنجش پایایی داده های کیفی ،از روش «پایایی بازآزمون» استفاده شد که به میزان سازگاری
طبقهبندی دادهها در طول زمان اشاره دارد .این شاخص را میتوان زمانی محاسبه کرد که یک کدگذار ،یک متن
را در دو زمان متفاوت کدگذاری کرده باشد .برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه های انجام گرفته
چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره کدگذاری
میشوند؛ سپس کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبه ها با هم مقایسه میشوند و
از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود در دو مرحله کدگذاری ،شاخص ثبات برای آن پژوهش محاسبه

می گردد .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان توافق و کدهای
غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص میشوند .شاخص پیشنهادی زیر را برای محاسبه پایایی بازآزمون بین
کدگذاری های پژوهشگر در دو فاصله زمانی پیشنهاد داده است.

پژوهشگر در حین انجام این پژوهش و در جریان کدگذاری مصاحبه ها چند مصاحبه را به عنوان نمونه در یک
فاصله  8روزه مورد کدگذاری مجدد قرار داد .با مراجعه به کدهای اولیه استخراج شده از آن مصاحبه ها و کدهای
مجدد آنها جدول زیر به دست آمده است.
جدول  .1پایایی بازآزمون

ردیف
1
2
3

یافتههای توصیفی مربوط به نمونه های آماری پژوهش حاضر در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است.
جدول  .2یافتههای توصیفی پژوهش

ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت
مرتبه علمی

گروه ها
مرد
زن
دانشیار
استادیار

فراوانی
14
2
10
6

درصد
87.5
12.5
62.5
37.5

نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که نمونه های بخش کیفی پژوهش شامل  %87/5مرد و  %12/5زن بودند.
همچنین از این میان نمونههای پژوهش افراد دارای مرتبه علمی دانشیار با  %62/5بیشترین تعداد را دارا میباشند.
کدگذاری محوری ،مقوله ها و زیرمقوله ها را با توجه به ابعاد و مشخصات آنها با یکدیگر مرتبط می سازد .برای
کشف نحوه ارتباط مقوله ها با یکدیگر از ابزار تحلیلی استراوس و کوربین استفاده شد .ابزار اصلی این ابزار تحلیلی
شامل شرایط ،عمل ها ،عکس العمل ها و پیامدها میشود.

ارائه مدل بومی توسعة کیفیت استارتآپ در ورزش کشور ،مطابق با استانداردهای جهانی

کل

عنوان
مصاحبه
اول
ششم
دوازدهم

تعدد کل
دادهها
89
77
110
276

تعداد
توافقات
32
24
41
97

تعداد عدم
توافقات
19
13
25
57

پایایی بازآزمون
(درصد)
% 77/3
% 72/1
% 69/1
% 70/3
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دادههاي كيفي پژوهش از طریق فرایند كدگذاري ،در روش دلفی تحليل شد به عنوان چارچوب مدل بومی توسعه
استارتآپ در ورزش کشور پدید آمد.
جدول  .3مقوله ها و مفاهیم مرتبط توسعه استارتآپ

مقوله فرعی

توانايیهای فردی

ويژگی بازار
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توسعه کسبوکارهای
نوپا (استارتآپ)
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مفاهیم اصلی

خالقیت ،شـهود ،دستیابی به موفقیت (توفیـق طلبـی) ،مرکز کنترل درونی ،خطرپذيری ،تحمل ابهام ،نیاز به دستاوردهای
شخصی ،استقالل طلبی ،رقابت طلبی ،داشتن انگیـزه قـوی ،سختكوشی ،صداقت،کاريزما /دوستانه بودن ،ارتباطات ،موقعیـت و
فرصتشناسی ،قدرت تجزيه و تحلیل ،يادگیری ،آموزش ،تجربه ،دانـش خاص ،حفظ اسـناد حسـابداری ،شبكههای درون
سازمانی ،شیوه انجام معامالت و همكاران ،برنامه ريزی مناسب ،مديريت ريسك ،مديريت مالی ،مديريت
تعداد کاال ،خدمات جايگزين ،امكان ورود به بازار های جديد
امكان ورود به بازار های خارجی ،پیش بینی تقاضا ،وجود بازار هدف ،دسترسی به تامین کنندگان

ويژگی ايده و ريسك موجود در ايده

قابلیت تجاریسازی ،ارزش ايده ،قابلیت نوآوری ،قابلیت تبديل به کسبوکار ،شرايط اقتصادی ،تحريم ها ،تورم  ،نوسانات ارزی

فعالیتهای بازاريابی

برندسازی ،تبلیغـات ،ترويج ،کانال توزيع ،مـديريت اطالعـات ،داشتن اطالعات درباره مشتريان بالقوه ،حفظ ارتباطات با مشتريان،
خدماتدهی خوب به مشتريان ،دوستی بـا مشتريان ،صـداقت ،مهارت های اجتمـاعی ،کیفیـت محصول ،برنامهريزی عملیات
بهبوديافتـه ،تحقیق و توسـعه ،بـه روز کـردن دانش در حـوزه کـاری کسـب و کار

شبكهسازی و ارتباطات

ايجـاد اعتمـاد ،ارتباطات (اجتماعی ،نهادی /با مشتريان ،با دولــت) ،اينترنــت ،شبكههای اجتمــاعی ،سرمايه اجتماعی ،
شبكههای درون سازمانی ،شهرت به صداقت ،ارائه خـدمات خوب بـه مشـتريان ،دوسـتی بـا مشتری ،کاريزما/دوستانه بودن

راهبرد برنامهای

توسعه

برنامه ايجاد تواناسازهای کسبوکارهای نوپا ايرانی
• نقشه راه ملی صنايع نوپا
•تدوين برنامه ارزشیابی برند کسبوکارهای ورزشی
•برنامه ارتقا صنايع پشتیبان در ورزش
•بازنگری برنامه  1404در حوزه تولید و صادرات
•تدوين مدل همكاری بلند مدت با سازندگان
•برنامه بلند مدت زيرساخت های تكوين محصول جديد
• تدوين برنامه جامع ارتقا سازندگان در سطح خارج از کشور
• تدوين برنامه جامع خودکفايی
• بهینه کاوی فنی و حقوقی با ساير صنايع
•نقشه راه عدم موفقیت اقتصاد سیاسی در کسبوکارهای ايرانی
• تدوين برنامه شناسايی رفتار مصرف کننده
• تدوين برنامه شناسايی ريسكهای سیاسی و تكنولوژيكی حوزه توسعه محصول
•تدوين برنامه همكاری مشترک چند کشوری
ايجاد مراکز تحقیقاتی مستقل تكنولوژی محور
• مهندسی مجدد ساختار سازمانی
• کمیته ملی نظارت بر رقابت و برنامه توسعه کسبوکارهای ايرانی در ورزش
کمك به مدرنیزاسیون کسبوکارهای نوپا در ورزش و رقابت پذيری شرکت ها
توسعه خوشه ها و شهرکهای صنعتی در حوزه ورزش
ايجاد سازمان ها و ساز و کارهای حمايت از کسبوکار
تهیه امكانات الزم و تسهیالت مناسب برای شرکت های نوپا (آموزش ،تحقیق و توسعه ،فعالیت صادراتی ،خريد تجهیزات مدرن)
ثبات مقررات و عدم تغییرات بی مورد قوانین توسط وزارتخانه
سهولت اخذ مجوزهای شروع و يا توسعه کسبوکار از وزارتخانه
اجرای برنامه های ترويج کسبوکارهای نوپا در حوزه ورزش
میزان انعطاف پذيری مشاغل
افزايش میزان اعتماد به نفس کارکنان و صاحبانان ايده
میزان قضاوت کارکنان در مورد ظرفیت نقش آفرينی خود در راستای انجام وظايف مهم
افزايش میزان مقاومت افراد در برابر مشكالت سازمانی پیشروی خود

مدلسازي ساختاري تفسيري يكي از روشهاي طراحي سيستم ها ،به ويژه سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي است
كه با بهره برداري از رياضيات ،رايانه و نيز مشاركت متخصصان ،سيستم هاي بزرگ و پيچيده را طراحي مي كند.

روش  ISMتوسط وارفيلد مطرح شد .اين روش يك فرايند تعاملي است كه در آن مجموعه اي از عناصر مختلف
و مرتبط با همديگر در يك مدل نظامند و جامع ساختاربندي مي شوند .اين تكنيك به برقراري نظم در روابط
پيچيده ميان عناصر يك سيستم كمك زيادي مي كند .به عبارت ديگر مدلسازي ساختاري تفسيري ،فرايند
يادگيري تكاملي است كه از طريق تفسير نظرات گروهي از خبرگان به چگونگي ارتباط بين مفاهيم يك مسئله
مي پردازد و ساختاري جامع از مجموعه ي پيچيدهاي از مفاهيم ايجاد مي كند و افزون بر مشخص كردن تقدم
و تاخر ثيرگذاري عناصر بر يكديگر ،جهت و شدت رابطه ي عناصر يك مجموعه ي پيچيده را در ساختار سلسله
مراتبي تعيين مي كند
 -1ساختاري تعاملي خود ماتريس تشكيل
در اين مرحله عوامل شناسايي شده وارد ماتريس خود تعاملي ساختاري( )SSIMمي شوند .اين ماتريس يك
ماتريس ،به ابعاد عوامل مي باشد كه در سطر و ستون اول آن عوامل به ترتيب ذكر مي شوند  .به عبارتي اين
ماتريس براي تجزيه و تحلیل ارتباط بين عناصر تشكيل و براي نشان دادن ارتباطات بين آنها از چهار نماد زير
استفاده میشود:
 :Vعامل سطر ( )iمی تواند زمينه ساز رسيدن به عامل ستون ( )jباشد( .ارتباط یک طرفه بین  iو )j
 :Aعامل سطر ( )jمی تواند زمينه ساز رسيدن به عامل ستون ( )iباشد( .ارتباط یک طرفه بین  jو )i
همیدگیر شوند(ارتباط دو طرفه از  iو  jو برعکس).
 :Oهیچ ارتباطی بین دو عنصر( )ijوجود ندارد.

1
2
3
4
5
6
7

جدول .4ماتریس خود تعاملی ساختاری()SSIM
5
4
3
2
1
عوامل

شبکهسازی و ارتباطات
فعاليتهای بازاريابي
توسعه استارتآپ
راهبرد برنامهای
تواناييهای فردی
ويژگيهای بازار
ويژگيهای ايده و ريسک موجود

X

6

7

X

V

X

A

A

X

V

O

A

A

A

X

X

X

X

A

A

X

V
X

در اين مرحله با تبديل نمادهاي ماتريس  SSIMبه اعداد صفر و يك بر حسب قواعد زير مي توان به ماتريس به
 RMدست پيدا كرد  .اين قواعد به صورت زير است:
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 :xبین عامل سطر ( )iو عامل( )jارتباط دوجانبه وجود دارد .به عبارتی هر دو می توانند زمینه ساز رسیدن به
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الف :اگر خانه ( iو  )jدر ماتريس  SSIMنماد  Vگرفته است ،خانه مربوط در ماتريس دستيابي عدد یک مي گيرد
و خانه قرينه آن يعني خانه ي( jو )iعدد صفر مي گيرد.
ب :اگر خانه ( iو  )jدر ماتريس  SSIMنماد  Aگرفته است ،خانه مربوط در ماتريس دستيابي عدد صفر مي گيرد
و خانه قرينه آن يعني خانه ( jو )iعدد یک مي گيرد.
ج :اگر خانه ( iو  )jدر ماتريس  SSIMنماد  Xگرفته است ،خانه مربوط در ماتريس دستيابي عدد یک مي گيرد
و خانه قرينه آن يعني خانه ( jو )iعدد یک مي گيرد.
ج :اگر خانه ( iو  )jدر ماتريس  SSIMنماد  Oگرفته است ،خانه مربوط در ماتريس دستيابي عدد صفر مي گيرد
و خانه قرينه آن يعني خانه ( jو  )iعدد صفر مي گيرد.
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جدول .5ماتريس دستيابي اوليه ()SSIM

116

1
2
3
4
5
6
7

عوامل
شبکهسازی و ارتباطات
فعاليتهای بازاريابي
توسعه استارتآپ
راهبرد برنامهای
تواناييهای فردی
ويژگيهای بازار
ويژگيهای ايده و ريسک موجود

1
1
1
0
1
1
1

2
1
1
0
0
1
1

3
1
1
1
1
1
1

4
1
1
0
1
1
1

5
1
0
1
1
1
1

6
0
0
1
0
1
1

7
0
0
1
0
1
1
-

پس از اينكه ماتريس دستيابي اوليه بدست آمد ،بايد سازگاري دروني آن برقرار شود .به عنوان نمونه اگر عامل
 1منجر به عامل  2شود و عامل  2هم منجر به عامل  3شود ،بايد عامل  1نيز منجر به عامل  3شود و اگر در
ماتريس دستيابي اين حالت برقرار نبود ،بايد ماتريس اصالح شده و روابط ي كه از قلم افتاده جايگزين شوند.
براي سازگار كردن ماتريس روش هاي مختلفي پیشنهاد شده است كه در اينجا به دو روش كلي اشاره مي شود:
روش اول :تعدادي از محققان بر اين عقيده اند كه پس از جمع آوري نظرات خبرگان و به دست آوردن ماتريسهاي
 SSIMو دستيابي ،در صورتيكه ناسازگاري درون ماتريس دستيابي مشاهده شد ،بايد دوباره پرسشنامه به وسيله
خبرگان پر شود آنگاه دوباره سازگاري ماتريس دستيابي چك شود و اين كار آنقدر بايد ادامه پيدا كند تا اينكه
سازگاري برقرار شود.
روش دوم :در اين روش از قوانين رياضي براي ايجاد سازگاري در ماتريس دستيابي استفاده میشود ،به اين صورت
كه ماتريس دستيابي را به توان ( )K+1می رساند  K>1مي باشد .البته عمليات به توان رساندن ماتريس بايد طبق

قاعده بولن باشد .طبق اين قاعده  1=1+1و  1x 1 =1میباشد.
در تحقيق حاضر از روش اول شده استفاده است .ازآنجاكه در اين تحقيق براي پر كردن پرسشنامه ها از چند
خبره استفاده شده ،براي تشكيل ماتريس دستيابي نهايي از روش مد بر اساس بيشترين فراواني در هر درايه
استفاده شده است.
جدول  .6ماتریس دستیابی اولیه ()RM

1
2
3
4
5
6
7

عوامل
شبکه سازی و ارتباطات
فعاليتهای بازاريابي
توسعه استارتآپ
راهبرد برنامهای
تواناييهای فردی
ويژگيهای بازار
ويژگيهای ايده و ريسک موجود
وابستگي

1
1
1
1
0
1
1
1
6

2
1
1
1
0
0
1
1
5

3
1
1
1
1
1
1
1
7

4
1
1
0
1
1
1
1
6

5
1
0
1
1
1
1
0
5

6
0
0
1
0
1
1
1
4

7
0
0
1
0
1
1
1
4

قدرت نفوذ
5
4
6
3
6
7
6

براي تعيين سطح و اولويت متغيرها ،مجموعه دستيابي و مجموعه ي پیش نیاز براي هر عامل تعيين مي شود.
مجموعه ي دستيابي هر عامل شامل عواملي مي شود كه از طريق اين عامل می توان به آن رسيد و مجموعه
دستيابي انجام مي شود .بعد از تعيين ماتريس دستيابي و پیش نیاز براي هر عامل ،عناصر مشترك در مجموعه
دستيابي و پیش نیاز براي هر عامل شناسايي مي شوند .پس از تعيين اين مجموعه ها نوبت به تعيين سطح عوامل
(عناصر) مي رسد .منظور از سطح عناصر اين است كه عامل ها بر ساير عوامل تأثیر گذارند يا از ساير عوامل تأثیر
مي پذيرند .عواملي كه در باالترين سطح (سطح  )1قرار مي گيرند تحت تأثیر ساير عوامل بوده و عامل ديگري
را تحت تأثیر قرار نمي دهند .در جدول عاملي داري باالترين سطح مي باشد كه مجموعه دستيابي و عناصر
مشترك آن كام ً
ال يكسان باشند.
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پیش نیاز شامل عواملي مي شود كه از طريق آنها مي توان به اين عوامل رسيد .اين كار با استفاده از ماتريس
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جدول .7تعیین سطوح متغیرها
1
2
3
4
5
6
7

عوامل
شبکهسازی و ارتباطات
فعاليتهای بازاريابی
توسعه استارتآپ
راهبرد برنامهای
توانايیهای فردی
ويژگیهای بازار
ويژگیهای ايده و ريسک موجود

ورودی
5-4-3-2-1
4-3-2-1
7-6-5-3-2-1
5-4-3
7-6-5-4-3-1
7-6-5-4-3-2-1
7-6-4-3-2-1

خروجی
7-6-5-3-2-1
7-6-3-2-1
7-6-5-4-3-2-1
7-6-5-4-2-1
6-5-4-3-1
7-6-5-3
7-6-5-3

مجموعه مشترک
5-3-2-1
3-2-1
7-6-5-3-2-1
5-4
6-5-4-3-1
7-6-5-3
7-6-3

سطح
3
3
1
2
5
4
4

در اين مرحله بر اساس سطوح تعيين شده و ماتريس دستيابي نهايي ،مدل ترسيم مي شود.
ویژگیهای ایده و
ریسک موجود

فعالیتهای بازاریابی

تواناییهای فردی

راهبرد برنامهای

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت  /سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

ویژگیهای بازار
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توسعه کسبوکارهای
نوپا (استارتآپ)

شبکهسازی و ارتباطات

شکل  :2مدل تحقیق

جمع سطري مقادير در ماتريس دستيابي نهايي براي هر عنصر بيانگر ميزان نفوذ و جمع ستوني نشانگر ميزان
وابستگي خواهد بود .عواملي كه در سطوح پايين تر مدل قرار دارند به دليل دارا بودن قدرت پيش برندگي بيشتر
به عنوان عوامل هادي و عواملي كه در سطوح باالتر قرار دارند به دليل وابستگي به عوامل هادي ،پيرو محسوب
مي شوند .بر اساس قدرت نفوذ و وابستگي ،چهار گروه از عناصر قابل شناسايي خواهند بود كه عبارت اند از:
گروه اول (خودمختار)  :این مولفه ها تقریباً از سیستم جدا میشوند ،زیـرا دارای اتصاالت ضعیف بـا سیستم
هستند که در نمونه مورد بررسی مولفه ای در این گروه قرار نگرفته است.
گروه دوم (وابسته)  :ابعاد این ناحیه به طور عمده نتایج مدل میباشند که برای ایجاد آنها عوامل زیادی دخالت
دارند و خود آنها کمتر می توانند زمینه ساز مولفه های دیگر شوند .مولفه راهبرد برنامه ای( )4در این گروه قرار
دارد.
گروه سوم (پیوندی)  :مولفه هایی که در این ناحیه قرار می گیرند ،ثباتی ندارند ،هر تغییـری کـه روی آنهـا

صـورت گیرد ،هم روی خود آنها و هم دیگر مولفه ها اثر می گذارد .مولفه های توسعه استارتآپ( ،)3فعاليتهاي
بازاريابي ( ،)2شبکه سازی و ارتباطات ( ،)1ویژگیهای ایده و ریسک موجود( ،)7ویژگی های بازار( )6و تواناييهاي
فردي( )5که پیوند دهنده نامیده میشوند.
گروه چهارم (مستقل)  :این مولفه ها در پایین ترین سطح نمودار قرار می گیرند .ایـن مولفـه هـا بـه همـراه
مولفههای پیوندی ،کلیدی هستند که زیربنای مدل را شکل میدهند و برای شروع کارکرد سیستم بایـد در وهله
اول به آنها توجه شود .در این بررسی مولفه ای در این گروه قرار نگرفته است.
قدرت نفوذ

گروه سوم :ناحیه پیوندی

8

گروه چهارم :ناحیه مستقل

7

6
7

5

3

6
5

1

2

4
3

4

گروه اول :ناحیه خودمختار

گروه دوم :ناحیه وابستگی
قدرت وابستگی

8

7

6

1

5

4

3

2

1

0

شکل  .3ماتریس نفوذ و وابستگی

در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی است .هدف از انجام
اين مرحله ،تدوين الگو چارچوب مدل توسعة استارتآپ های دانشجویی در ورزش کشور ایران در مرحله کیفی
بوده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران حرفه ای و دانشجویان تربیت بدنی در سطح کشور تشکیل
داده بودند .جهت برآورد حجم نمونه در معادالت ساختاری پژوهشگران دیدگاهها و نظرهای متفاوتی دارند،
محققان هنگام در نظر گرفتن اندازه نمونه ،دستیابی به قدرت آماری کافی برای مشاهده روابط واقعی در دادهها
را در اولویت قرار میدهند (ولف و همکاران .)2013 ،هیر و همکاران ( )2017برای تعیین حجم نمونه بهینه
از نرمافزارهای همچون جیپاور ،سمپل پاور براساس مقادیر توان آماری ،اندازه اثر و میزان آلفای در نظر گرفته

0
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استفاده نمایند .در این پژوهش برای تخمین حجم نمونه بهینه از نرمافزار اسپیاساس سمپل پاور  3استفاده
شده است .حجم نمونه بهینه با توجه به توان آماری 0/9؛ اندازه اثر  0/05و آلفای  0/05در نظر گرفتهشده 274
نمونه برآورد گردید .نمودار  1میزان برآورد حجم نمونه بهینه در سه سطح اندازهگیری 0/01؛  0/05و  0/1را
نشان میدهد .الزم به توضیح میباشد که حجم نمونهای که براساس قدرت توان آماری براساس نرمافزارهای
تخمین نمونه به دست میآیند حداقل حجم نمونه بهینه میباشد لذا محققین باید به این نکته توجه نمایید که
به هر میزان تعداد حجم نمونه آنها بیشتر باشد میزان تعمیمپذیری آن یافته در جامعه موردنظر بیشتر میباشد.
در این پژوهش  281نمونه قابلقبول مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است که با توجه به برآورد حجم نمونه در
این پژوهش قابلقبول و مناسب میباشد .جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه توسط  5تن اساتید مدیریت
ورزشی بررسی و پس از اصالحات انجامگرفته در بین جامعه موردنظر پخش گردید .نحوه گرداوری دادهها؛ با
استفاده از سایت اینترنتی پرس الین ،پرسشنامه بهصورت آنالین طراحی شد .سپس لینک پرسشنامه در گروهها
و کانالهای تلگرامی و همچنین شبکه اجتماعی واتساب از دانشجویان خواسته شد که از طریق لینک ارائهشده
به پرسشنامه پاسخ دهند .صرفهجویی در زمان جمعآوری دادهها ،صرفهجویی در هزینه مالی و همچنین زمان
کافی برای پاسخدهندگان ازجمله مزایایی پرسشنامههای آنالین میباشد (مارتیکوت و آرکاند .)2017 ،همچنین
آلفای کرونباخ متغییر ها باالی  0/7میباشد .تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادالت ساختاری با استفاده از
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نرمافزار  20 Amosو  SPSS20انجام شده است.
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 5بحث و نتیجهگیری

كسب و كارهاي كوچك و نوپا نيروي اصلي توسعه در اقتصاد بازارهاي توسعه يافته هستند .این کسبوکارها
شغل مورد نیاز  67/1درصد نیروی کار را تامین می کنند و در  57/6درصد ارزش افزوده کل سهیم هستند .اين
مسئله اهميت نقش كسب و كارهاي كوچك و نوپا را در به حركت درآوردن چرخ هاي اقتصاد جوامع به روشني
نشان مي دهد .وجود كسب و كار نوپا را مي توان به عنوان راهكاري براي حل يك مشكل در نظر گرفت .تبديل
سرمايه گذاري هاي مالي در ايده هاي جديد به كسب و كارهاي مخاطره آميز جديدي كه بازده قابل توجهي
را براي صاحبان سرمايه به دنبال دارند و نيازمند اقتصاد گسترده تري براي رشد هستند .البته برخي از كسب
و كارهاي جديد توانايي مشاركت بيشتري در خلق شغل و نيز خلق و تجاري سازي ايده هاي باكيفيت تري در
مقايسه با همکاری خود دارند (اونیوس  .)2017،در این پژوهش ،عوامل توانايي هاي فردي می تواند بر مدل
توسعه استارتآپ دانشجویی در ورزش کشور تأثیر می گذارد .این نتایج با یافتههای زیمرمن ( ،)2013یروث

( ،)2010چیتی تارون ( )2012و استفانویچ ( )2010همخوان میباشد .استفانویچ ( )2010در پژوهش خود به
این نتیجه رسید که دستيابي به موفقيت بيشتر در كسب و كـار ،داشـتن اسـتقالل ،عوامـل ذاتـي و دروني ،و
امنيت شغلي .همچنين هفت فاكتور موثر در موفقيت كسب و كارهاي كارآفرينانه شناسـايي شدند :شغل و جايگاه
در جامعه ،مهارت هاي بين فردي ،موافقـت هـا و حمايـت هـا ،محصـول /خـدمت رقابت پذير ،مهارت هاي
رهبري ،همواره در جريان امور بودن و شهرت كسب و كار از عوامل مهم میباشد .تارون ( )2011در پژوهش خود
پی برد ويژگي هاي كسب و كـار  ،مـديريت و دانـش فنـي  ،محصـوالت و خـدمات ،مشـتريان و بـازار ،طريقـه
فعاليتها و همكاريها ،منابع و تامين مالي ،استراتژي ،و محيط خـارجي از عوامل توسعه در بنگاه های کوچک و
توسط میباشد .همچنین نتايج پژوهش زیمرمن ( )2013حـاكي از آن است كه داشتن استقالل ( رئيس خود
بودن) و افزايش درآمد انگيـزه هـاي مهمـي بـراي كارآفرينـان ونزوئاليي به حساب مي آيند .رقابت ،اقتصاد
ضعيف و محدوديت هاي مبادالت خارجي از مشكالت آنان به شمار مي روند؛ در حاليكه مهـارت هـاي بـاالي
مـديريت عمـومي  ،آمـوزش مناسـب ،ثبـت دقيـق يادداشت ها و بايگاني ها و مشاركت سياسي جزو عوامل
موفقيت شناسايي شده اند .در این پژوهش ریسک موجود در ایده و ویژگی ایده و ویژگی بازار بر مدل تاثیر گذار
بودند ..اولیت ( )2013در پژوهش خود به این نتیجه رسید که یک ایده برای تبدیل به نوآوری باید قابلیت تمایز
از سایر ایدهها و نیز قابلیت تبدیل به یک محصول و نیز قابلیت تجاری سازی را نیز داشته باشد که با یافتههای
قابلیت مزیت رقابتی و قابلیت فروش را در بلندمدت داشته باشد و یا امکان صادرات برای آن وجود داشته باشد
که با یافتههای این تحقیق در مورد ویژگی های بازار همخوان میباشد .اینسا ( )2015ایده توسعه یافته و قابلیت
تجاری پیدا می کند که نرخ بازده از ریسک بیشتر باشد .تنها به این شرط است که سایر موسسات مالی از جمله
بانک ها و صندوق های تأمین مالی و حتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی بر روی این ایده سرمایه گذاری می
کنند .بیکر ( )2004ساده سازی فرآیند های اخذ مجوز و همچنین ایجاد مشوق ها و تقویت مالکیت معنوی از
جمله مسائل حقوقی میباشند که شفافیت و بهبود تأمین مالی استارتآپ ها نقش اساسی دارد .اونیوس ()2017
از عوامل سخت افزاری می توان به عوامل وجود شبکه های ارتباطی قوی و مناسب و دسترسی به تجهیزات
سخت افزاری مناسب که شفافیت و بهبود تأمین کارایی و شروع به کار استارتآپ ها نقش اساسی دارد .آدرتون
( )2012اثر نیروهای اقتصادی اجتماعی بر ایده و شرایط حاصل از تحریم و نوسانات ارزی و شرایط آتی و سایر
نوسانات اقتصادی ،می توانند بر ایده موردنظر و انگیزه الزم برای سرمایه گذاری و تأمین مالی آن تأثیر بگذارد که
با یافتههای این تحقیق در مورد ریسک موجود در ایده همخوان میباشد .فعاليت هاي بازاريابي ،تحقيق و توسعه؛
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این تحقیق در مورد ویژگی ایده همخوان میباشد .بردفورد ( )2015محصول تولیدشده از استارتآپ ها حتماً باید
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توسعه محصول /كسب و كار ،راهبردهای برنامه ای بر مدل توسعه تاثیر گذار بود .ستار ( )2016در تحقیق خود
پی برد که مهـارت برنامـه ريزي و مدلسازی كسب و كار ،رويكرد كارآفرينانه ،رهبري ،شبكه ارتباطات ،خالقيـت
مـالي ،برنامـه ريزي مالي بر اساس (سود ،بازگشت سرمايه و حقـوق صـاحبان سـهام) ،بازاريـابي كسـب و
كارهـاي اجتماعي ،سرمايه انساني ،فرهنگ سازماني ،ارزيابي بازخوردهاي اجتماعي  ،خالقيت و نوآوري متعادل
از عوامل توسعه مدل کسبوکارهای نوپا میباشد .نتایج تحقیق مكودا الفونته ( )2013نشان مي دهند عواملي كه
اهداف مورد نظر را تشكيل مي دهند شامل نيازهاي تامين مالي ،اقدامات بازاريابي ،نـوآوري مسـتمر و تالش در
زمينههاي بينالمللي سازي و پايدارسازي میباشد که با یافتههای این تحقیق همخوان میباشد پنهـان نیسـت
کـه کشـور مـا سـرمایه انسـانی بسـیار بـاال و ارزشـمندی بـرای موفقیـت در حـوزه کارآفرینـی به ویـژه حـوزه
کسبوکار نوپا دارد .کایو مندز سوزا ( )2019در پژوهشی با عنوان چارچوبی برای شناسایی ،انتخاب و همکاری
با استارتآپ ها و نوآوری باز به نتایج زیر دست یافت که اختالفات اصلی بین شرکت های بزرگ و راه اندازهای
استارتآپ وجود دارد و نقش ساختار در حل این اختالفات بسیار مهم است در تجزیه و تحلیل ساختار عواملی
مانند مبانی روابط ،استراتژی و همکاری دانش نیز قابل اهمیت هستند .اولیوا و کوتابه ( )2019در پژوهش خود
با عنوان موانع ،تمرینات ،روش ها و مدیریت دانش ابزار کسبوکارهای نوپا ،کسبوکارهای نوپا ارتباط باالیی با
بلوغ ،نوآوری و راه حل های توسعه و مدیریت دانش را مطرح کرد ،در این پژوهش ارتباط باالیی بین مدیریت
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کارآفرین و صاحبان کسبوکارهای نوپا مصاحبه کرد تا ادراك آنان را درباره مزايا و معايب تالش ها و عملكردشان
جويا شود .اين تحقيق كيفي مي تواند براي خالقان كسب و كارهاي جديد و كارآفرينان تازه نفس رهنمودي باشد.
اين تحقيق آشكار ساخت كارآفرينان از استقالل ،آزادي ،رضايت شغلي و پول لذت مي برند ،اما معتقدند ساعات
طوالني كار ،استرس ،مسئوليت ،ريسك و كمبود سود شركت از موانع فعاليت هاي كارآفريني است .نتايج تا حد
زيادي تحقيقات پيشين در اين حوزه را تاييد مي كنند ،در حالي كه برخي پيامدهاي مثبت و منفي را تصريح
كرده و پيشنهادات روشنگرانه اي نيز ارائه مي دهند .در حالت كلي ،افراد وجوه مثبت كارآفريني را بسيار بيشتر از
وجوه منفي آن در مسير شغلي مورد انتخاب شان گزارش داده اند .هم چنين نتايج تحقيق نشان مي دهند جنبه
هاي غيرمالي فعاليت هاي كارآفريني انگيزه هاي قدرتمندتري براي صاحبان آينده نگر كسب و كارهاي جديد
هستند و بنابر اظهارات كارآفرينان موفق ،موفقيت به شدت به يك برنامه ريزي جامع و همه جانبه وابسته است.
حجــم بــاالی فارغ تحصیالن دانشــگاهی ویــژه در رشــته های تربیت بدنی از ســویی و دسترســی آسـان
و وسـیع بـه نرم افزارهـا و فناوری هـای نویـن ،سـطح قابـل قبولـی از دانـش فنـی و فناورانـه و دسترسـی و

کاربـری رسـانههای دیجیتال را رقم زده است .با این همه متأسفانه کشور از نظر سهولت و فضای کارآفرینـی
قـدرت ریسک جوانان و اعتماد به نفس آنها برای آغاز کسبوکار جدیـد در رتبه جهانـی باالیـی قـرار نـدارد.
همچنین بـا وجود باال بـودن تـوان ایدهپردازی و جذابیتهای این حوزه برای جوانان ،سطح دانش مدیریت و
بازاریابی و روحیة کار تیمی در میان جوانان مشتاق بـه کارآفرینی پایین است و بـه آموزشهای متناسب و
عملگرا نیاز دارد .به نظر میرسد این نیروی عظیم جوانان کارآفرین است کـه با اقبال به این حوزه و پیگیری و
جدیت میتواند شرایط را تغییر داده و زمینه رشد کسبوکارهای مبتنی بر ارائه آموزشها و مشاورههای تخصصی
در این حوزه را بـرای خود عملی کننـد .بخش سرمایه در نگاه جوانان کارآفرین بـه یکی از موانع جدی پیگیری
ایدهها تبدیل شده اسـت .آموزههای حوزه استارتآپ نشان میدهـد کـه چنین نیست و ایـن رشد اعتمـاد به
نفس و فعالیت نوپاها (استارتآپ) است کـه به ورود هرچه بیشتر سرمایه در پی تحقق هرچه بیشتر نمونههای
موفـق کمک خواهد کـرد.
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