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 چکیده 

هدف  این با  شد  ایران  زنان  ورزش  کارآفرینی  توسعة   پارادایمی  الگوی  ارائة  پژوهش   پژوهش  این.  انجام 

 با  که   بود   بنیادی -اکتشافی  هایپژوهش  جزو  ماهیت  لحاظ  از   و  بود   برساختی-تفسیری  پارادایم  برمبتنی

یا    ندداگرراهبرد    و  کیفی  رویکرد  از  استفاده شد  بنیاد  دادهنظریة  تئوری   دانشگاهی،   خبرگان.  انجام 

و    ورزشی،   کارآفرینی  و  زنان  کارآفرینی  خصوصبه   و  کارآفرینی  هایحوزه  در  علمی  نظرانصاحب اقتصاد 

  گوناگون جامعة  هایحوزه  در  کارآفرین  زنان  نیز  و  ورزشی  وکارهایکسب  نمالکا  و  مدیران  ، ورزشی  مدیریت

 اعضای  عنوانبه  هدفمند  گیرینمونه  روش  از  استفاده   با  هاآن  از  نفر  21  که  را تشکیل دادند  پژوهش  آماری

  مقاالت،  کتب،  مرور)  ایکتابخانه  روش   دو  از   هاداده  گردآوری  برای  مطالعه  این  در .  ندشد  انتخاب  نمونه

پژوهش  اعضای  با  مصاحبه)  میدانی  و...(    و  رسمی  هایگزارش  و  اسناد  ها، نامهپایان   . شد  استفاده(  نمونة 

 مرحلة  و  محوری  کدگذاری  باز،   کدگذاری  شامل  گام  سه  در  و  بنیاددادهنظریة    براساس  هاداده  وتحلیلتجزیه 

،  پژوهش  هاییافتهبراساس  .  انجام شد  ATLAS.ti  افزار نرم  از  استفاده  با  انتخابی  کدگذاری  یا  پردازینظریه

شناسایی موارد   کارآفرینانه،   هایویژگی  شخصیتی،   هایمهارت  و هاویژگی  شامل)  یعلّ  شرایط  شد:  این 

  بازاریابی،  هایتوانایی   مالی،   هایتوانمندی  ارتباطی،   هایمهارت  ، مدیریتی  هایمهارت  انگیزشی،   عوامل

 شامل)  ایزمینه  عوامل  ، (تجربه  ها، ظرفیت   و  امکانات حمایتی و    عوامل  تخصصی، -فنی  فناورانه و  هایمهارت

  ،( اجتماعی-فرهنگی   عواملو    شخصی  زمینة  اقتصادی،  عوامل  ، نهادی_قانونی  عوامل  بسترها،   و  هازیرساخت

  شامل )  راهبردها  ، ( محیطی  شرایط  و   فردی  و  خانوادگی  شرایط  جنسیتی،   عوامل   شامل)  گرمداخله  عوامل

حمایتی  ترغیبی-تشویقی  اقدامات  اقتصادی، -مالی  اقدامات  ، گذاری سیاست و    قانونی-سیاسی  اقدامات  ، و 
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 مقدمه 
 ساختار   داشتن  برای  واست    شده  شناخته  جوامع  و  هاسازمان  توسعة  و  رشد  موتور  کارآفرینی  امروزه

  ؛ (2014  ، 1مارتینز و مارتینز   و  آلوارز-سایز)  شده است   قلمداد   حیاتی   امری  مرفه  و  قدرتمند  اقتصادی

 ترپویا  اقتصادی  باشند، دارای  برخوردار  کارآفرینی  هنر  و  تفکر  افرادش از  که  محیطی  هر  کهطوری هب

  در اهمیت کارآفرینی بر  نیز مطالعات(.  2019، حسینی و سمیعی و شریفیپور و ورکیانی) بود خواهد

ثروت  و   اقتصادی  رشد کردهکتأ   خلق  ماریکیو)  اندید  و  و  ؛  2017،  2کابررا  و  جلیلگودرزی  فراهانی 

حمیدی و  میرچندانیگو؛  2017،  رجبی  و  و  2018،  3پتا  کولیبالی  مکونگچو ؛  و  ؛  2018،  4اربائو 

  مثبت   تحوالت  ایجاد  اینکه باعثبرعالوه  کارآفرینی  (.2019،  5نیکوالو و شیر و فو و بردلی ویکالند و  

  بالقوة   منبع،  شودمی  اجتماعی  و رفاه  اقتصادی  هایپیشرفتموجب دستیابی به    و  شودمی  جامعه  در

  (. 2019ویکالند و همکاران،  ؛  2018  ،7استفان   ؛2015  ،6شیر)  استنیز  شخصی    رفاه   و   رشد  توسعه،

از  از  کارآفرینان  سنتی،  مشاغل  از  بسیاری  برخالف   که  شوندمی  برخوردار  کنترل  و  آزادی  سطحی 

  کارهایبا    و  بخشند  تحقق  را  خود   ذاتی  هایمهارت  و  استعدادها   تاکند    قادر  را  ها آن  تواندمی

و    و  وود)   شوند  هدفمند  های فعالیت  درگیر  خودمحور و    شیر؛  2016  ،8بردلی ویالند  نیکوالو  و 

 . (2018 ،9وینسنت 

اقتصادی  امروزه   ایفا میکارآفرینی نقش مهمی در رشد  اجتماعی  اشتغال در سطح  و    واریو)  کندو 

فلنهوفر و  اخیر دردر سال  (.2018،  10پاماالینن   و   موفق  افراد  به  خاصی  توجهکشورها    بیشتر  های 

 از   امر   این  برای  مناسب   بستر  و ایجاد  ها موفقیت  و   ها نوآوری   تقویت  همچنین  و   شده است  کارآفرینان

  فعالیت  ،زیرا  آید؛می  شماربه   توسعهدرحال  کشورهای  ویژهبه  و  کشورها  اقتصادی  پیشرفت  ابزارهای

و   پذیریرقابت  ها،فعالیت  در  نوآوری  اشتغال،   )ایجاد   اقتصادیتوسعة    به  زیاد   اثربخشی  با   کارآفرینی

 (.2019پور و همکاران، )ورکیانی شودمنجر می  (...

  پویایی تداوم  برای و است  شده  تبدیل اساسی  جنبش یک  به کشورها از بسیاری  در امروزه کارآفرینی 

  اقتصادی   رشد   و  رقابت   تقویت  باعث  توانندمی  که  کارهایی وگیری کسب شکل  و  نوین  بازار  اقتصاد
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شد اقتصادی شرط الزم برای دستیابی به مطالعات، ر  براساس  .(2010،  1)ماتیو   است  ضروری  د،نشو

بهتر اقتصادی   کیفیت  توسعة  به  دستیابی  برای  راهکاری  کارآفرینی  و  است  در  هب  زندگی  ویژه 

است   و  کشورهای جهان سوم  داوریرمضان)داوری  و  افراسیابی  و  نرگسی  کارآفرینی  2018،  پور   .)

و  ترابی  )مودتی و    ثیرگذار استگون بر اقتصاد جوامع تأ ای چندبعدی است که در سطوح گونادیدهپ 

  دهد می  نشان   یافتهتوسعه  کشورهای  در  اقتصادی  توسعة  تاریخچة  (.2018،  معمارنژاد  ومحمودزاده  

  را  آن  نوآوری،  ایجاد   در   کارآفرینی  نقش   دلیل به  2شومپیتر .  است  کارآفرینی  ثیرتأ تحت  اقتصاد   که

و    و  هانکلو(.  2015  نژاد،مغوئی  و   سپهوند)  کندمی  تلقی  اقتصادی  توسعة  کلیدی  محور دوگان 

رینی  کارآف  . دانندمی  کارآفرینانه  هایفعالیت  ثیرتأ تحت  را  کشورها  اقتصاد   نیز(  2014)  3ییلدیریم 

های اقتصادی فرصت  جویوبه جست   طور مستقل یا داخل سازمانفرایندی است که در آن افراد به

در سازمان   ی رااصطالحی برای فرد یا گروهی از افراد است که ترکیبات جدید. کارآفرینی ندپردازمی

می ایجاد  افراد    است  یندیافر  ینیکارآفر  دیگر، بیانبه کنند؛خود  بهکه  همهم  و  فردی   در  صورت 

  و   چن و وانگ )  هستند  هادنبال فرصتدسترس بهموجود و دربدون توجه به منابع    هاسازمان  درون

برداری  کشف و بهرهکارآفرینی عبارت است از فرایند    ،دیگرعبارتبه  (؛ 2015،  4آمادو و کو  تزینوو و بن

  در تعریفی دیگر بیان شده است که کارآفرینی   (.2018،  5)هانوهو و بالداکچینو   های سودآوراز فرصت 

از است    فروش،  قابل  خدمات   و   کاال   به  فرصت  تبدیل   ها، فرصت  کارگیریبه  و   شناسایی   عبارت 

دهد  متفاوت  اییهمحیط   در  است  ممکن  و  سود  کسب  و  ذیریپ ریسک  کریمی،    و  )سخته  روی 

2018.) 

 ( و یکی 2018)نوروزی و معصوم،    هاانسان  زندگی   از  ناپذیریجدایی  بخش  به  ورزشامروزه  از طرفی  

اینکطوری هب  است؛   شده  تبدیل   دنیا   در   اجتماعی   و  اقتصادی  توسعة  عوامل   ترینمهم  از   صنعت  ه 

 به  زیادی را  گذارانسرمایه  عالقة  جهان،  سطح  در  صنایع  ترینملموس   و  ترینبزرگ  از  عنوان یکیبه

امروزه    (.2019،  آقایی و محمدکاظمی و صفریغالمی و  )  استگیخته  بران  این بخش   در  کارآفرینی

توسعه    زین  ن یاز ا  ش یب  د نتوایو م است    افته یگسترش    اریدر جهان بس  یاقتصادی ورزش یهاجنبه 

دالر    ارد یلیم  250ساالنه حدود    متحده   االتیاست که در کشوری چون ا  یدرحد  موضوع  ن ای.  ابد ی

ا  بینص  خالص  درآمد م  نی صاحبان  ا  شودیصنعت  سبب    نیو  ورزش    شدهموضوع  صنعت  است 

 (.2018نوروزی و معصوم، ) شودصنعت سودآور شناخته  نیششم

 
1. Mathew 

2. Schumpeter 
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اشاره شد، روند سرمایههمان در    سودآور،  صنایع   از  یکی  عنوانبه  ورزش  صنعت  در  گذاریگونه که 

در کشور ما نیز صنعت   ( و2017،  ازمشا و پوریمهدوناب و  )میرزاییان است افزایشروبه سطح جهان

استروبه   ورزش استهمین    و  توسعه  توانسته    هایفعالیت  برای  را  مناسبی   هایزمینه   تحرک 

  شامل   یورزش  ینیارآفرک  (.2018،  فراهانی و وطن دوستنصیرزاده و  )   کندآن ایجاد    در  کارآفرینانه

حوزة  ارزش  جاد یا  منظوربه  هک  شود می  جوامع  ا ی  هاسازمان  افراد،  از  ی گروه به  در   صورت ورزش 

  تقاضا  ایجادبا    ورزش(.  2011،  1رتن)  کنندمی  همکاری  گریدیک  با   هافرصت  به  پاسخ  یبرا  یگروه

 توسعة   منظوربه   را  الزم  زمینة  اجتماعات، یبرا  جذابیت  ایجاد  و  ورزشی  یکاالها  و  خدمات  یبرا

 ورزشی،   تجهیزات  و  لوازم  تولید  در  ورزشی  وکارکسب ایجاد  با  کارآفرینی  و  کندمی  فراهم  کارآفرینی

مندعلیزاده و  )  کندمی  کمک  ورزش  توسعة  به  ورزشی  یوکارهاکسب توسعة  و  ورزشی  خدمات  ارائة

 .(2015، احسانی و کوزه چیان و هنری

و در    شودمی  گرفته  درنظر  اقتصادیتوسعة    برای  ابزاری  کارآفرینی  امروزه  ،گونه که اشاره شد همان

میان چشمگیریبه  زنان  این  ؛  کنند می  کمک  کارآفرینی   توسعة  به  جهان  سراسر  در  صورت 

مینیتی و  )  اندشده  معرفی  نوظهور  اقتصادهای  رشد  برای  جدید  موتورهای  کارآفرین  که زنانطوری هب

گو2010،  2ناد  میرچندانی،  ؛  و    در  اهآن  تکمشار  و  ارک  بازار  در  زنان  حضور  ، امروزه  .(2018پتا 

سلیمانی و  فرانی و    یعقوبی)  یانسان  توسعة  مهم  هایشناسه   از  یکیبه    یاجتماع -ی اقتصاد  هایفعالیت

اقتصادی2014،  موحدی و  جساپ   دیر)  است  شده  لیتبد  (  و  بارنز  استورود  و  2012،  3و  هارنگ  ؛ 

  کارآفرینی  توسعة  زنان در  کلیدی  نقش به    متعدد  هایدر پژوهش  کهطوریهب  ؛(2012،  4مستار و یو

تأکید شده    اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  رشد  برای  را  زنان  اهمیت کارآفرینی( و  2012،  5رِونگا و شتی)

 . (2019 همکاران،  و پورورکیانی؛ 2017کابررا و ماریکیو،  ؛2013  ،6ماری و پوگسی و  ویتا دی) است

سال کارآفرینیدر  اخیر  است  چشمگیری  رشد  جهان  سراسر  در  زنان  های  شاو   یافته  و  ،  7)کارتر 

 یک  ادارة  و  اندازیراه  در  جهان  سراسر   در  زن  میلیون  126  شودمی  زده  که تخمینطوری هب  ؛(2006

رِول-رِول)  کنندمی  مشارکت  وکارکسب و  افزایش  (.2016،  8الو -الو    دختران   و  زنان  همچنین 

همچنین   و   کاربهآماده  این افراد  جذب  در  خصوصی  و   دولتی  بخشی  تواننا  ،دانشگاهی   کردةتحصیل 
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  تعادل بین  ایجاد  سبب  که  شخصی  وکارکسب  در  کار  ساعات  بیشتر  پذیریانعطاف  و  استقالل  امکان

  است   شدهمنجر    وکارکسب  اندازیراه  به  زنان  بیشتر  گرایش   به  ، شودمی  خانوادگی   زندگی   و   کار

  تمام   در   تقریباً  کارآفرینانه  هایفعالیت  در   زنان  مشارکت  باوجوداین،؛  (2018  مقیمی،   و   کاظمی )

ماریکیو،  )  است  مردان  از  کمتر  جوامع و    از   درصد  پنجاه  حدود  زنانکه  طوریهب  (؛2017کابررا 

  های فعالیترشد و    برای  کمتری  فرصت  مردان  با  مقایسه  در  ، امادهندمی  تشکیل  را  جهان  جمعیت

  وکارکسب  های فرصت  کارآفرین  ست که زنانا  این در حالی   (؛2012رِونگا و شتی،  )  دارند   اجتماعی

با    را  متفاوتی  مقایسه  رویکردهای  را  اییهشرکت  و   کنند می  درک  مرداندر    و  مدیریتی   جدید   با 

  آورندمی  پدید   خود  ایحرفه  زندگی  در  رو  پیش  مشکالت  برای  جایگزین  هایحلراه   همچنین

 . (2012هارنگ و همکاران، )
 

 
 ( 2017)کابررا و ماریکیو، آمیز در مقایسه با مردان وکارهای مخاطرهکسبنسبت زنان درگیر در  - 1شکل 

Figure 1 - Ratio of Women Involved in Risky Businesses Compared to Men 

(Cabrera and Maricio, 2017) 
 

ن  براساس شکل شمارة یک، تمامی  کارآفرینی مردان  در  نرخ  زنان  به قاط جهان  از  طور چشمگیری 

گزارش نی  ایران  در  است.  ارائهبیشتر  مرکز  های  توسط  کارآفرینی دیدهشده  جهانی  (  2015)  1بانی 

جوان  ایرانی  کارآفرینان  اغلب  دهدمی  نشان و    صفری)  هستند   مردان  زارعیانجعفرلو  و  ،  قربانی 

 
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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تثبیتکه نرخ کارآفرینطوری هب  (؛2017 نوپا و  زنان  ی  در بین    6/35مردان    و در درصد    9/12شده 

 . (2015کارآفرینی،   جهانی انیبدیده مرکز) است رابر زنانبحدود سه یعنی درصد 

کسبتوسعه  کمتر  با  یافتگی  مقایسه  در  زنان  متمردان  وکارهای  عوامل  از  ناشی  نظیر  دعکه  دی 

و  )   محیطی  هایمحدودیت و  کلی  گرین  و  کِو براش  و  علی  و    هایمحدودیت(،  2015،  1هرینگتون 

بافرهنگ مقایسه  در  سرمایه  به  زنان  کمتر  دسترسی  و  )  مردان  ی،  و  مدرسی  طالبی  و  آراستی 

راما2017،  فراستخواه و  چترجی  مربوط2018،  2؛  مشکالت  تعهدات   با   کاری  تعامل  به  (،    مردان، 

همکاران،  )   خانوادگی و  نبود  2017مدرسی  تخصص  (،  و  تجربه  اجتماعی،  و  )  کمترپذیرش  حسن 

...  2016،  3المبارک  و  توسعة(  است  کار  زنان  کارآفرینی  است، موجب شده    های سازمان  در دستور 

 توانمندسازی   و   حمایت   ، هابرنامهاین  از    هدف   گیرد.قرار    4کار  المللیبین  هایسازماننظیر    المللیبین

که  کسب   توسعة  و   شروع  برای  توسعهدرحال  کشورهای  در   کارآفرین  زنان است  قبال وکار   ارائة   در 

کسب  ایجادبه    غیرمالی،  و  مالی  خدمات ومحیط  روی  موانع  رفع  برای  تالش  وکار    زنان   پیش 

اقدام ش  از  حمایت  و  تشویقکه  (؛ چرا2018،  5اوپوکا منساه و آدوم کواگراینی و  )  استده  کارآفرین 

و  )  کند   کمک  کشورها  اقتصادی  توسعة  در  هاآن  مؤثر  مشارکت  به  تواند می  کارآفرین  زنان رومی 

 (. 2017؛ مدرسی و همکاران، 2008، 6پاروت

تأثیر درخور  دیگرازسوی  با وجود  انجامپژوهش  جهانی،   اقتصاد   بر  زنان  توجه،    زنان  بارةدرشده  های 

اندک    کارآفرین والتر   و  برایندی  ؛2006  ،7اهل)  استبسیار  و  و  گو  ؛2007  ،2006  ،8براش  پتا 

 درصد از   10  از  کمتر  کارآفرین  زنان  بارةدر  مطالعات  ها،بررسی که طبق  طوریهب  ؛(2018میرچندانی،  

  بارةدر  هاپژوهش  بیشتر  در  و  دهندمی  تشکیل  را  کارآفرینی  حوزة  در  شدهانجام  هایپژوهش  کل

 . (2018؛ گاپتا و میرچندانی، 2012 ،9کوپر و اشبر) است شده مرکزت مردانبر  کارآفرینان

  اشتغال،  ار،کوسبک  توسعة  در  مؤثر  نقش   ی فایبا ا  یورزش  ینیارآفرککه  گفت ازآنجا  توانمینهایت  در

و    باشد  داشته  برجسته  و  مهم  اریبس   ینقش  شورک  در توسعة  تواندیم   یجسم  و  یروح  سالمت  و  رفاه

بخش    در   زنان  ینیارآفرک  توسعة  منظورالزم است به  نیز با توجه به ضرورت توسعة کارآفرینی زنان، 

به شناسایی  ابتدا  در این پژوهش  اساس،  گوناگون بررسی شود؛ براین  هایجنبه ورزش، این موضوع از  

 
1. Kelley & Brush & Greene & Herrington    & Ali & Kew 

2. Chatterjee & Ramu 

3. Hasan & Almubarak 

4. ILO 

5. Quagrainie  & Opoku Mensah & Adom 

6. Roomi & Parrott 

7. Ahl 

8. De Bruin & Brush & Welter 

9. Brush & Cooper 
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و پیامدهای این پدیده    راهبردهاورزشی زنان و همچنین شناسایی    توسعة کارآفرینی  در  عوامل مؤثر

در    شد.  اقدام ارسپس  کارآفرینی  رد  مؤثر  هایزمینه  و   ساختارها   جادیاستای  زنان    توسعة  ورزشی 

دربارةبا    بنابراین،   شد.  یزیربرنامه آنچه  به  و  کارآفرینی  کارآفرینی،   توسعة اهمیت    توجه    زنان 

 توسعة  پارادایمی  الگوی  ارائة  پژوهش حاضر با هدف  ،خأل پژوهشی اشاره شد و نیز    ورزشی  کارآفرینی

 .طراحی و اجرا شد زنان ورزش کارآفرینی

 

 پژوهش روش
پژوهش  یبرساخت-یریتفس  پارادایم  برمبتنی  پژوهش  این  اساس جزو  ماهیت  لحاظ  از  و    هایاست 

اد و با  یبنداده  ةیتئوری یا نظر  ندداگر  راهبردستفاده از رویکرد کیفی و  که با ا  است  یادیبن-یتشافکا

ارائة شده    زنان  ورزش  کارآفرینیتوسعة    پارادایمی  الگوی  هدف  انجام   آماری جامعة  است.ایران 

 خصوص به  و  کارآفرینی  هایحوزه  در  علمی  نظرانصاحب  دانشگاهی،  خبرگان  حاضر پژوهش

و  ورزشی،  کارآفرینی   و   زنان   کارآفرینی   کارهای وکسب  نمالکا  و  مدیران،  ورزشی  مدیریت   اقتصاد 

نمونهکه    هستند  گوناگون  هایحوزه  در   کارآفرین  زنان  نیز  و  ورزشی روش  از  استفاده  گیری با 

  نظری تعیین شد  اشباع در این مطالعه حجم نمونه براساس. انتخاب شده است اعضای نمونه هدفمند 

 . دهدمی  نمایشرا  حاضر پژوهش در نظری اشباع فرایندشمارة دو  شکلکه 
 

 

 نظری  اشباع فرایند -2شکل 

Figure 2 - Theoretical Saturation Process 
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  شدهارائه  عوامل  که  شد   حاصل  نتیجه  این   19  و   18  های مصاحبه  اجرای  بابراساس شکل شمارة دو،  

  جدید  هایمصاحبه  در  و  داشتند  وجود  قبل  های مصاحبه  در  عموماً  جدید   شوندگانمصاحبه   توسط

برای    ،حالبااین  هستند؛  پیشین  هایمصاحبه   تکرار  نوعیبه  و  نشدند   شناسایی  جدیدی  عوامل

شد    جدید  مصاحبة  دو  بیشتر  اطمینان دیگر  کهانجام    توسط  جدیدی  عامل   شد  مشاهده  بار 

مصاحبة    این  در  ،روازاین   ؛شودنمی  ارائه  شوندگانمصاحبه  در  و  اطمینان بیست مرحله  این  ویکم 

 . دش متوقف هامصاحبه است؛ بنابراین حاصل شده نظری  د که اشباعحاصل ش

، اسناد  هانامهپایان  مرور کتب، مقاالت،)  ایکتابخانه دو روش از  ها داده گردآوری این مطالعه برای  در

در این   همچنین.  شده است استفاده)مصاحبه با اعضای نمونه(    میدانی و (رسمی و ...  هایگزارش و  

 (1997)  1جانسون  کیفی   های پژوهش  در  روایی   ارتقای  هایمنظور بررسی روایی، راهبردپژوهش به

گرفت قرار  از    مدنظر   توصیف،   در  مداخله  حداقل   گسترده،  میدانی  مطالعة  همچون  هاییروشو 

همکاران بهره گرفته شد.    نظرات  دریافت  کننده ومشارکت  دبازخور  گر،مشاهده  ثرکت  داده،  تکثرگرایی

  فاصلة  در پژوهشگر    توسط  مجدد  کدگذاری)  بازآزمونسنجش پایایی نیز از دو شاخص پایایی  برای  

د که نتایج آن در  گذار( استفاده شکد  دو   از  استفاده)  موضوعیدرون   مشخص( و پایایی  و  کوتاه   زمانی

بنیاد و  نیز براساس نظریة داده  هاحلیل دادهتوتجزیه شمارة یک و شمارة دو ارائه شده است.  جداول  

کدگذاری  در شامل  گام  و  کدگذاری  باز،  سه  با    انتخابی  کدگذاری  یا  پردازینظریه  مرحلة  محوری 

 . انجام شد ATLAS.ti افزارنرماستفاده از 

  شده،انجام هایمصاحبه بین از بازآزمون،  پایاییمحاسبة  برای حاضر پژوهش   در:  بازآزمون پایایی

 کدگذاری  روزه ده  زمانی فاصلة در  بار دو را  هاآن از هرکدام پژوهشگر و شد انتخاب مصاحبه سه

 از دام کهر برای زمانی  فاصلة دو  در با استفاده از فرمول شمارة یک  شدهمشخص کدهای  سپس. کرد

 شدند.  مقایسه هم با ها مصاحبه 

 
 

 : 1  فرمول

 

  کرده  ثبت  زمانی   بازة  دو   درپژوهشگر    که  کدها   کل  تعداد  که  شودمی  مشاهده   شمارة یک   جدول  در

هشت    کدها  این  بین  توافقات  نبود  کل   تعداد  و  64  کدها  این  بین  توافقات   کل  تعداد   کد،  136  ،است

  پایایی   میزان  این   اینکه  به  توجه  با   و  است  درصد   1/94  با   برابر  بازآزمون  پایایی   ،اساسبراین  ؛است  کد 

 
1 . Johnson 

آزمون باز = پایایی  
 تعداد کل کدها

 2تعداد توافقات * 
100*  
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 میزان  که  کرد  ادعا   توانمی  و   شودمی  تأیید   هایگذاریکد  اعتماد  قابلیت  است،   درصد   60  از  بیشتر

 .است بوده مناسب  هامصاحبه تحلیل پایایی 
 

 آزمون  باز پایایی -1 جدول

Table 1- Retest Reliability 

 کل  1 2 3 ( Row) ردیف

 - 1I 2I 3I (Interviewee Code) شونده کد مصاحبه

 44 49 43 136 ( Total Number of Codes) تعداد کل کدها 

 20 23 21 64 (Total Number of Agreements)  تعداد کل توافقات

 4 3 1 8 (Number of Disagreements)  تعداد نبود توافقات

 91% 93.8% 97.7% 94.1% (Retest Reliability)   پایایی بازآزمون

 

کدگذار  پایایی   گذارکد   دو  توافق  روش  با  مصاحبه  پایایی  محاسبة  برای  حاضر  پژوهش   در:  دو 

(  ذارگکد)  همکار  عنوانهب  شد  درخواست  کارآفرینی  رشتة  دکتری  مقطع   دانشجوی  یک  از  ،(ارزیاب)

  پژوهش  همکار  به گذاری  کد برای الزم  هایتکنیک و  هاآموزش سپس پژوهش مشارکت کند.  این در

  و  کردند  ریگذاکد  را  مصاحبه  سه  پژوهش   همکار  همراهبه  پژوهشگر  آن  از  پس  و   شد   داده  انتقال

 . شد محاسبه  شمارة دو فرمول از استفاده با موضوعیدرون توافق درصد

 

 

 :2 فرمول
 
 

 
ت  کد، تعداد کل توافقا  139دو پژوهشگر ثبت کردند،    براساس جدول شمارة دو، تعداد کل کدها که

کدها   این  نبود  60بین  کل  تعداد  کدها    و  این  بین  براین  19توافقات  است؛  پایایی  ساساکد   ،

برای  درون ذکرانجام  های مصاحبه موضوعی  فرمول  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  برابرشده  با    شده 

م  3/86 این  اینکه  به  توجه  با  و  است  از  درصد  بیشتر  پایایی  قابلیت  60یزان  است،  اعتماد    درصد 

 مناسب بوده است.   هامصاحبهکه میزان پایایی تحلیل  ادعا کرد توانمیو  شودها تأیید میکدگذاری

 
 
 

دو کدگذار = پایایی  
 تعداد کل کدها

 2تعداد توافقات * 
100*  
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 کدگذار  دو پایایی -2 ولدج
Table 2- Two Coders Reliability 

 کل  1 2 3 ( Row) ردیف

 - I1 I2 I3 (Interviewee Code) شونده کد مصاحبه

 47 51 41 139 ( Total Number of Codes) تعداد کل کدها 

 21 22 17 60 (Total Number of Agreements)  تعداد کل توافقات

 5 7 7 19 (Number of Disagreements)  تعداد نبود توافقات

 89.3% 86.3% 82.9% 86.3% ( Two Coders Reliability)  پایایی بین دو کدگذار

 

 

 نتایج 
 ورزش   کارآفرینی  توسعةبارة  در  نمونه  اعضای  از  هریک  با   شدهانجام  هایمصاحبه  ابتدا  پژوهش  این  در

در زمینة   تکرار  با  باز  کد   901  و  تکرار  بدون   باز  کد  341  درمجموع  که  شد   باز   کدگذاری  ایران  زنان

  بندیجمع  به  سپس  .شدند   شناسایی  ایران  زنان  ورزش  کارآفرینی  توسعة  با  مرتبط  عوامل

 محوری  کدهای  قالب  در  شدهشناسایی  باز  کدهای  و  شد  پرداخته(  باز  کدگذاری)  اولیه  هایکدگذاری

قالب شکل    پژوهش  پارادایمی  مدل  پژوهش،  هاییافته  برمبنای  نیز  درنهایت.  ندشد  بندیدسته  در 

  ورزش  کارآفرینی  عوامل مرتبط با توسعةشمارة هشت    تا  در جداول شمارة سه  .شد  ارائه  شمارة سه

 .ایران ارائه شده است زنان

  10فرعی در قالب    مؤلفة  151  مجموعدر  گفت  توانمی  شمارة سهدر جدول  براساس نتایج ذکرشده  

 . ایران شناسایی شد زنان ورزش کارآفرینی علّی توسعة عنوان شرایطعامل اصلی به
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 ایران  زنان ورزش کارآفرینی توسعة علّی کدگذاری شرایط  -3 جدول

Table 3- Coding the Causal Conditions of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ی
ژگ

وی
ها

و م
ها 

ر
ت

ی
یت

ص
شخ

ی 
ها

 

 نفس اعتمادبه

ی
ژگ

وی
نه 

ینا
فر

ارآ
 ک

ی
ها

 

 پذیری ریسک

 زا توانایی تحمل موقعیت استرس اصرار بر حل مسئله 

 پذیرش ابهام  وجود نظم و انضباط در کارها 

 کانون کنترل درونی  پشتکار

 احساس نیاز به کارآفرینی  پذیری مسئولیت

 قصد کارآفرینانه  جسارت 

 طلبیاستقالل ابتکار 

 روحیة کارآفرینی پذیری انعطاف

 پیشگامی کاردانی و تدبیر 

 وکار جدید بودن در ایجاد کسبسرسخت تغییرپذیری 

 روحیة کار تیمی  نگری آینده

 اهل کار و عمل بودن  خودکارآمدی 

 ناپذیر بینیقابلیت رویارویی با وقایع پیش استقالل فکری 

 داشتن تحمل شکست و اراده برای فعالیت مجدد  استعداد فردی 

 صبر

ت
هار

م
ی 

ریت
دی

ی م
ها

 

 توانایی سازماندهی 

 ها توانایی ادارة فعالیت خودباوری 

 توان کنترل موقعیت بحرانی  پویا  تفکر طرز

 بینیریزی و پیشمهارت در برنامه تفکر چندوجهی 

 گذاری مهارت در هدف ها پذیرش چالش

 مدیریت زمان  خودآگاهی

 توانایی مدیریت و سرپرستی  انرژی 

 گیریتوانایی تصمیم عزت نفس 

 های رهبریمهارت توکل

 های نوین مدیریتی در ورزش روش خوداتکایی 

 های مدیریتیکارگیری سیستمبه اندیشی مثبت

 های تجاری در حوزة ورزششناخت فرصت قاطعیت در کار 
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 ایران  زنان ورزش کارآفرینی توسعة علّی کدگذاری شرایط -3 جدولادامه 

The Rest of the Table 3- Coding the Causal Conditions of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ی
ژگ

وی
ت

ها
و م

ها 
ی

یت
ص

شخ
ی 

ها
 

 هوش هیجانی 

ت
هار

م
ی 

ریت
دی

ی م
ها

 

 ها وتحلیل شکستتوانایی تجزیه

 مهارت ارزیابی محیط  منطقی هوش 

 آگاهی از محیط پیرامون  استقامت 

 کردن توانایی منطقی عمل نوآوری و خالقیت 

 توانایی حل مسئله  مهارت و دانش 

 سواد و تحصیالت 
ها و مسائل توانایی شناخت و تحلیل پدیده

 اجتماعی 

 مسائل سیاسی توانایی شناخت و تحلیل روندها و  سواد اطالعاتی 

 سواد حقوقی 
شناخت مسائل اقتصادی )تورم، رکود، عرضه و  

 گذاری و ...(تقاضا، قیمت

 تضاد حل توانایی رقابت  توان

ت
هار

م
ی

اط
رتب

ی ا
ها

 

 توانایی یادگیری راهبردی  فردی بین  ارتباطات

 ها ارگان و هاسازمان  ارتباط مؤثر با

ی 
زش

گی
ل ان

وام
ع

 

 انگیزة پیشرفت 

 طلبیتوفیق تأثیرگذاری بر دیگران 

 های فردی انگیزه توانایی متقاعدکردن دیگران 

 انگیزه کسب قدرت  دادن مهارت شنیداری یا گوش

 میل به برتری  زنی چانه

 فردبودن تمایل به منحصربه مذاکره  توان

 گرایی آرمان مدیریت منابع انسانی 

 تازه  هایموفقیت کسب به  عالقه توانایی تعامل با محیط 

توانایی برقراری ارتباط با دیگر  

 کارآفرینان، صنایع و ... 
 تعهد رشد شخصی

 نیاز مالی  المللی های بینتسلط بر زبان

ی
ند

نم
توا

ی 
مال

ی 
ها

 

 دسترسی به سرمایه 

ی
نای

توا
ی 

یاب
زار

 با
ی

ها
 

 توانایی بازاریابی محصوالت تولیدشده 

 توانایی شناخت دقیق نیازهای بازار  نهادهای مالی دسترسی به  

 اطرافیان  مالی هایکمک
های جدید  توانایی تشخیص و استفاده از فرصت

 در بازار 

 توانایی تحلیل بازار  دسترسی به ارز 
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 ایران  زنان ورزش کارآفرینی توسعة علّی کدگذاری شرایط -3 جدولادامه 

The Rest of the Table 3- Coding the Causal Conditions of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ی
ند

نم
توا

ی 
مال

ی 
ها

 

  از استفاده برای ضامن و وثیقه

 دولتی اعتبارات

ی
نای

توا
ی 

یاب
زار

 با
ی

ها
 

 شناسایی شکاف بازار 

های تأمین منابع مالی  شناخت شیوه

 وکار اندازی کسببرای راه
 نیازسنجی از مشتریان 

 گذاری بهینه قیمت مالی  منابع مهارت جذب

 محیطی وضعیت به  توجه با خود محصول تغییر مدیریت حسابداری و مالی 

 خدمات  و کاالها داخلی بازارهای  به دسترسی مدیریت ریسک 

ت
رفی

 ظ
ت و

انا
مک

و ا
ی 

ایت
حم

ل 
وام

ع
 ها 

 اطالعات   به دسترسی
  و کاالها صادرات  برای  خارجی بازار  به دسترسی

 خدمات 

 ای دسترسی به خدمات مشاوره

ت
هار

م
ی

 فن
ی

ها
-

نه 
ورا

فنا
 و 

ی
ص

ص
تخ

 

 وکار دانش فنی کسب

 توانایی فنی و مهارتی  آموزش  به دسترسی

 های تولید توانایی شناسایی زنجیره انرژی  هایزیرساخت  به دسترسی

 هایزیرساخت  به دسترسی

 فیزیکی_ارتباطی

دادن  های جدید برای انجامکشف شیوه

 ها فعالیت

 های تولید محصوالت ورزشیآشنایی با روش متخصص  انسانی دسترسی به نیروی

های بکر در حوزة  وجود ظرفیت

 ورزش زنان 

المللی  آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین

 )کار، مالیات، تجارت، واردات و صادرات( 

 های جدید های تولید یا تکنیکاستفاده از روش الگوی نقش 

الگوی مناسب کارآفرینی متناسب با  

 وضعیت 
 استفاده از منابع یا مواد اولیه جدید 

ای  مشاوره نهادهای و مشاوران

 توانمند 
 آشنایی با تحوالت فناورانه در ورزش 

های  عضویت زنان کارآفرین در گروه

 ثانویه 

شناخت آداب و رسوم اقوام و ملل و موضوعات  

 فرهنگی در حوزة ورزش 

 شناخت بازارهای بالقوه و بالفعل ورزشی  خانواده  در کارآفرین وجود سابقة
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 ایران  زنان ورزش کارآفرینی توسعة علّی کدگذاری شرایط -3 جدولادامه 

The Rest of the Table 3- Coding the Causal Conditions of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

 و  
ی

ایت
حم

ل 
وام

ع

و  
ت 

انا
مک

ا

ت
رفی

ظ
ها 

 

 های خانواده حمایت

ت
هار

م
ی

 فن
ی

ها
-

نه 
ورا

فنا
 و 

ی
ص

ص
تخ

 

 های ورزشی تخصص در رشته یا رشته

فکری، عاطفی و معنوی   حمایت

 خانواده 

المللی  های ملی و بینآشنایی با سازمان

 ورزشی 

 های ارتباطی و اطالعاتیفناوری به دسترسی خانواده  فیزیکی امکانات

به 
جر

ت
 

 پیشرفته و نوین  هایفناوری به دسترسی تجربة قبلی کارآفرینی 

 دسترسی به شبکة اجتماعی  تجربة عملی مدیریت ورزشی 

تجربه در برگزاری رویدادهای  

 ورزشی 
 همکاری فناورانه 

 های اطالعاتی و ارتباطاتیتسلط بر فناوری های ورزشی کارورزی در سازمان

   کنونی  شغل در تجربه

   کارآفرینی در دوران کودکی

 

پنج  فرعی در قالب    مؤلفة  85  مجموعدر  گفت  توانمی  شده در جدول شمارة چهارارائهاساس نتایج  بر

 د. ایران شناسایی ش زنان ورزش کارآفرینی  مدل توسعة ایزمینهعنوان عوامل عامل اصلی به
 

 
 ایران  زنان ورزش کارآفرینی توسعة  یانهیزمکدگذاری عوامل   -4 جدول

Table 4- Coding the Contextual Factors of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ت
اخ

رس
زی

ها 
تر

بس
 و 

ها
 

های مناسب  بسترها و زیرساخت

 کارآفرینی

ی
نون

 قا
ل

وام
ع

-
ی 

اد
نه

 

 محور سیستم قضایی عدالت

 قانونی مناسب  بستر زیرساخت فنی 

های توریسم ورزشی در  وجود ظرفیت

 کشور 
 های نهادی و حقوقی مناسب زیرساخت

 موانع قانونی  های تبلیغاتی ورزشی ظرفیت

 اختراع  ثبت قوانین المللی میزبانی رویدادهای ورزشی بین
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 ایران زنان ورزش کارآفرینی توسعة یانهی زمکدگذاری عوامل  -4 جدولادامه 

 The rest of the Table 4- Coding the Contextual Factors of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ت
اخ

رس
زی

ها 
تر

بس
 و 

ها
 

 ثبات سیاسی 

ی
نون

 قا
ل

وام
ع

-
ی 

اد
نه

 

 تغییرنکردن بدون دلیل و مقررات ثبات

 قوانین 

 مدون  قوانین و هارویه دموکراسی 

 احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت  کارآمدی دولت 

 تحریم 
قوانین ویژه در حوزة کارآفرینی ورزش  

 زنان 

های سیاسی و راهبرد  ثبات رویه

 اقتصادی در ورزش 
 های کافی در اجرای قراردادها تضمین

 تحوالت سیاسی در ورزش 
  آوربودنالزام در قضایی نظام کارایی

 قراردادها 

ها در مدیریت  همگرایی سیاست

 ورزشی 

  و ضدانحصار  کارآمد هایرویه و مقررات

 رقابت  مشوق

 تناسب ضوابط با مقتضیات  پویایی محیط 

 انحصار دولتی  وکار مناسب کسب فضای

 کننده محیط حمایت
اندرکار  دستهماهنگی بین نهادهای 

 کارآفرینی

 دخالت محدود دولت در اقتصاد زنان  تخصصی هایوجود انجمن

 سازمان یا ها، اصنافاتحادیه

 کارآفرین  زنان پشتیبان غیردولتی
 سیستم بانکی کارآمد 

 بروکراسی  های زنان تشکل 

 کارآمدی و ثبات مدیریت ورزش کشور  دولت  تشویقی هایسیاست

 نزدیکی صنعت ورزش با دانشگاه  دولت  ایمشاوره هایسیاست

ل 
وام

ع

ی
اد

ص
اقت

 

 حکمرانی خوب  سهام کارآمد   بازارهای

 شفافیت  ثبات در سطح کالن اقتصادی 

 اداری  فقدان تشریفات زائد تورم 
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 ایران زنان ورزش کارآفرینی توسعة یانهی زمکدگذاری عوامل  -4 جدولادامه 

The Rest of the Table 4- Coding the Contextual Factors of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ی 
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع
 

 رانت 

ی
نون

 قا
ل

وام
ع

-
ی 

اد
نه

 

 و شروع مجوزهای دریافت سهولت

 وکار کسب یک توسعة

 حامیان مالی ورزشی 
های فیزیکی و ذهنی  امنیت دارایی

 افراد 

 سالمت اداری  آزادی اقتصادی 

 سهولت ثبت شرکت  ای پوشش خدمات بیمه

 خروج به صنعت  و ورود در تسهیل های ضمانت سرمایه گذاری صندوق

های پاداش و تشویق  وجود نظام

 کارآفرینان ورزشی 

ی 
ص

شخ
ة 

ین
زم

 

 سن 

 تعداد افراد خانواده  مساعد برای تولید زمینة 

 وضعیت دوران کودکی  بازار  پذیریانعطاف

 دوستان  بازار  به ورود موانع

  منابع به دسترسی در برابری و عدالت

 مالی 
 واقعة مهم در زندگی 

ی
نگ

ره
ل ف

وام
ع

-
ی 

جار
هن

 و 
ی

اع
تم

اج
 

 عوامل خانوادگی  فرهنگ کارآفرینی

 کارآفرینی و کارآفرین نگاه جامعه به 

ی
نگ

ره
ل ف

وام
ع

-
ی 

جار
هن

 و 
ی

اع
تم

اج
 

 مذهب 

نگرش مدیریت ورزش کشور به  

 کارآفرینی
 هنجارها و قواعد 

 ها رسوم و سنت مالکیت معنوی 

 عادات  نگرش در قبال زنان 

 عرف آگاهی جامعه از اهمیت کارآفرینی زنان 

 باورها  نگاه جامعه به ریسک 

انتقال دانش کار وکارآفرینی  فرهنگ 

 ورزشی 
 ها ارزش

 هنجارهای رفتاری  نگاه بلندمدت به مقولة کارآفرینی ورزشی 

 بازار  در زنان حضور برای اجتماعی امنیت
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چهار    فرعی در قالب   مؤلفة  17  مجموعدر  گفت  توانمی  شده در جدول شمارة پنجارائهاساس نتایج  بر

 د. ایران شناسایی ش زنان ورزش کارآفرینی مدل توسعة گرمداخلهعنوان عوامل عامل اصلی به

 

 ایران  زنان ورزش کارآفرینی گر توسعةمداخلهکدگذاری عوامل   -5جدول 

Table 5- Coding the Interfering Factors of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

 کدگذاری باز  کدگذاری محوری 

 عوامل جنسیتی

 جنسیتی باورهای

 مردساالر  اقتدارگرایی  فرهنگ

 زنان   نقش تعدد

 زنان  به اعتماد

 زنان  توانایی به باور 

 برابری جنسیتی 

 ها در مقایسه با مردان دارایی به   برابر دسترسی

 تضاد نقش 

 کارانه محافظه نگرش 

 ضدانحصار  قوانین

 شرایط خانوادگی 

 خانوار  سرپرست و همسر نظرهای به زنانوابستگی 

 خانواده   اقتصادی اوضاع

 زنان  کارآفرینی برای خانواده موافقت

 شرایط فردی
 کنونی  شرایط از  نارضایتی

 بیکاری 

 شرایط محیطی
 محیطی تغییرات

 تغییرات سریع و مداوم در حوزة ورزش 

 

پنج  فرعی در قالب    مؤلفة  61  مجموعدر  گفت   توانمی  شده در جدول شمارة شش ارائه اساس نتایج  بر

 د. شناسایی ش ایران  زنان ورزش کارآفرینی عنوان راهبردهای توسعةعامل اصلی به
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 ایران   زنان ورزش کارآفرینی ی توسعةکدگذاری راهبردها  -6 جدول

Table 6- Coding the Strategies of Iranian Women's Sport Entrepreneurship 

Development 

 کدگذاری باز  کدگذاری محوری 
ی

ت مال
اقداما

-
ی 

صاد
اقت

 

 های بالعوض یا با بهرة کم اعطای وام

 تعیین مالیات منصفانه 

 گذاری خارجی در ورزش جذب سرمایه

 تخفیف و معافیت مالیاتی 

 گری دولت تصدی حجم کاهش

 زدایی مقررات و اقتصاد آزادسازی

 گذاری زیربنایی دولتی و خصوصی در ورزش سرمایه

 تحریک عرضه و تقاضای کارآفرینی 

 جذب اسپانسرهای ورزشی 

 کارآفرینان  به وام ریسک کاهش  برای بانکی  ضمانت و وثیقه تأمین

 آمیزمخاطره هایفعالیت در گذاریسرمایه

 گذاران توسط سیاستهای اقتصادی ندادن فعالیتانجام

 اقتصادی در ورزش تدوین بانک جامع اطالعات 

 ها و سازمان تهیة اطالعات شفاف مالی از افراد

 های تخصصی ورزشی برگزاری نمایشگاه

ی
ت تشویق

اقداما
-

ی 
ی و حمایت

ترغیب
 

 کارآفرینی  جوایز

 ورشکسته  هایشرکت به کمک

 دولت های مناسب تشویقی و ترغیبی سیاست

 فرهنگ سازی و ترویج روحیة کارآفرینی

 های کارآفرین تکریم و ارتقای جایگاه شخصیت

 تجلیل از زنان کارآفرین 

 ای در توسعة نگرش کارآفرینی ورزشی تالش رسانه

 گردآوری و توسعة منابع اطالعاتی در زمینة کارآفرینی 

 شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی 



 153                                                                                  ... زنان ورزش  کارآفرینیتوسعة  الگوی خیاط: ارائة
 

 ایران   زنان ورزش کارآفرینی کدگذاری راهبردهای توسعة -6 جدولادامه 

The Rest of the Table 6- Coding the Strategies of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

 کدگذاری باز  کدگذاری محوری 

ترغیبی و  -اقدامات تشویقی

 حمایتی

 حمایت از تولیدات داخلی ورزشی 

 ای های ورزشکاران حرفهاستفاده از تجربه

 استفاده از تجارب کارآفرینان دیگر 

قانونی و  -اقدامات سیاسی 

 گذاری سیاست

 سازی ورزش در کشور خصوصی

 کارآفرینی ترویج هایبرنامه و قوانین تدوین

 اداری  هایرویه و قوانین سازیساده

 دربارة کارآفرینی اتخاذ سیاست حمایتی توسط دولت 

 تدوین برنامة راهبردی کارآفرینی در ورزش

 ساالری در تعیین مدیران ورزشی شایسته

  هایشرکت های خود ازنیازهای زیرمجموعه خرید در دولتی هایسیاست

 کوچک 

 مدیریت روابط بین الملل 

 تأمین حقوق مالکیت 

 کنترل فساد 

 اداری  فساد با مبارزه

 مقررات  و قوانین تسهیلگری

 نظارت بر حسن اجرای قوانین 

 گذاری ایجاد امنیت سرمایه

 محدودیت واردات محصوالت ورزشی 

 پاسخگویی دولت 

 آموزش و پژوهش 

 انسانی  نیروی آموزش

 تجاری  رشد مراکز و فناوری و علم هایپارک نوآوری،  مراکز ایجاد

 های ورزشی سازمانتحقیق، توسعه و نوآوری در 

 های کاربردی در ورزشحمایت از پژوهش

 پژوهشی ورزشی -های علمیها و طرحگیری از نتایج پژوهشبهره
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 ایران   زنان ورزش کارآفرینی کدگذاری راهبردهای توسعة -6 جدولادامه 

The Rest of the Table 6- Coding the Strategies of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

 کدگذاری باز  کدگذاری محوری 

 آموزش و پژوهش 

 گسترش مراکز پژوهش و توسعة مراکز رشد 

 خوداشتغالی در ورزش  و کارآفرینی برای  ترویجی هایآموزش

 ها های تخصصی الزم برای توجیه و ارزیابی اقتصادی فعالیتمشاوره

 توسعة ارتباطات و فناوری 

 فناوری  انتقال

 توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات در ورزش کشور 

 مدرنیزاسیون 

 اطالعات  و  ارتباطات فناوری هایزیرساخت توسعه

 های حامی کارآفرینان ایجاد شبکه

 کارآفرینان بین ارتباطی هایشبکه توسعه

 سازی خوشه و سازیشبکه

 مراکز کارآفرینیهای ورزشی با ارتباط سازمان

 کارآفرینی با مرتبط هایسازمان با   زنان ارتباطات   تقویت

 ها بین دستگاه تعامل و هماهنگی

 

مؤلفة فرعی در قالب سه    25  مجموعدر  توان گفتشده در جدول شمارة هفت میارائهاساس نتایج  بر

 د. ایران شناسایی ش  زنان ورزش کارآفرینی عنوان پیامدهای توسعةعامل اصلی به

 

 ایران  زنان ورزش کارآفرینی ی توسعةکدگذاری پیامدها  -7جدول 

Table 7- Coding the Consequences of Iranian Women's Sport Entrepreneurship 

Development 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

ی
اد

ص
اقت

ی 
ها

مد
پیا

 

 ارزآوری 

ی
اد

ص
اقت

ی 
ها

مد
پیا

 

 توسعة صادرات 

 افزایش گردش مالی  جویی در مصرف ارز صرفه

 ایجاد ارزش افزوده  کاهش نیاز به واردات 

 وری نیروی کار ارتقای بهره
  طریق از محصول انتخاب قدرت کردنفراهم

 مشتریان  تنوع برای
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 ایران  زنان ورزش کارآفرینی ی توسعةکدگذاری پیامدها -7جدول ادامه 

The Rest of the Table 7- Coding the Consequences of Iranian Women's Sport 

Entrepreneurship Development 

باز کدگذاری   
کدگذاری  

 محوری 
باز کدگذاری   

کدگذاری  

 محوری 
نوآوری ارتقای سطح   

ی  
ها

مد
پیا

ی
اد

ص
اقت

 

 افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

ی  
ها

مد
پیا

ی
اد

ص
اقت

 

 افزایش رقابت در اقتصاد و توسعة کاریی بازار  افزایش حجم تولید 
های بزرگ و تمرکز زدایی کاهش انحصار شرکت افزایش تولید ملی   

 توسعة اقتصادی  
های درمانی کاهش هزینه  

ت 
الم

 س
ش و

رز
ی و

ها
مد

پیا
 

درآمدها  مناسب  توزیع  

ی 
ماع

جت
ی ا

ها
مد

پیا
 

اشتغال افزایش سهم ورزش در سبد خانوار  بیکاری زایی و کاهش   

های اجتماعی کاهش آسیب عالقه و اقبال عمومی به ورزش   

ارتقای سطح ورزش کشور در حوزة  
 ورزش قهرمانی و همگانی 

 بهبود کیفیت زندگی 

 کاهش فاصلة طبقاتی  توسعة سالمت 

 
دو  فرعی در قالب    مؤلفة  11  مجموعدر  گفت  توانشده در جدول شمارة هشت میارائهاساس نتایج  بر

 د. شناسایی ش  (ایران زنان ورزش کارآفرینی توسعة) محوری عنوان ابعاد پدیدة عامل اصلی به
شکل شمارة    در   که  مدل  این  در.  است  شدهارائه    ایران  زنان  ورزش  کارآفرینی  توسعة  مدل   در ادامه

 گرفته   قرار  مدنظر  محوری  سازة  عنوانبه   ایران  زنان  ورزش  کارآفرینی  شود، توسعةمی  مشاهدهسه  
  اجزای   دیگر  عنوان  به  نیز  پیامدها  و  راهبردها   گر،مداخله   عوامل  ای،زمینه   عوامل  ی،علّ  شرایط  و  است
 . اند شده لحاظ مدل

 
 ایران(  زنان ورزش کارآفرینی  )توسعة محوری های پدیدةکدگذاری مؤلفه -8 جدول

Table 8- Coding of Axial Phenomenon Components (Iranian Women's Sport 
Entrepreneurship Development) 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

کدگذاری  

 محوری 
 کدگذاری باز 

اندازی  راه
وکار  کسب

 جدید 

 اشتیاق کارآفرینانه 
توسعة  

وکارهای  کسب
موجود و  
کارآفرینی  
سازمانی  
 ورزشی 

  های کارآفرینانه در کسبنرخ رشد فعالیت
 کارهای موجود 

 المللی ورود به بازارهای بین وکار جدید اندازی کسبنرخ رشد راه
 وکارهای موجودزایی کسباشتغال  سطح وکارهای جدید زایی کسباشتغال  سطح

سطح تولید محصوالت و خدمات  
 ورزشی جدید 

سطح تولید محصوالت و خدمات ورزشی  
 موجود 

 محصوالت موجود نوآوری در فرایندها و  گرایش کارآفرینانه 
  کارآفرینانه توانایی 
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 یریگجه ینتبحث و 
به   توجه  کههای گستردهظرفیت با  ورزش  ای  می  صنعت  ایفا  جامعه  در  چندگانه  نقشی  کند؛  دارد، 

عالوهایگونه به ارتقای  نشاط  تأمین   برکه  و  سالمت  جامعه  اقتصادی  می  سطح  اثرهای  تواند 

  در   گذاریسرمایه  همچنین  .شود  کشور  اقتصادی   و موجب رونق   باشد   بر جامعه داشته  چشمگیری

دنبال آن بسیاری از تبعات اجتماعی  به افزایش سطح اشتغال منجر شود و به  تواندمی   صنعت ورزش

از نرخ زیاد  اقتصادی ناشی  ازبیکاری را کاهش دهد  و  و جایگاه ورزش موجب شده    اهمیت  ،رواین؛ 

شود و بسیاری   معرفی  جامعه  کارآفرینان  در این حوزه به  جدیدی  های های اخیر فرصت ر سال است د

کارآ فرصت  از  فریناناز  کسب  هااین  توسعة  و  ایجاد  بهبرای  و  آنوکار    توسعة  و  پیشرفت  دنبال 

طریق  ورزشی  کارآفرینی  ،دیگربیانبه  ؛ گیرندب  بهره  اجتماعی-اقتصادی   ایجاد  وکار، کسب  توسعة  از 

توجهی   نقش درخور  تواند می  جسمی  و   روحی   سالمت  و توسعة  بهبود سطح رفاه اجتماعی  ،اشتغال

 . ایفا کند کشورها جانبةهمه  توسعة در

فرامی  را  کارآفرینی  کلیطوربه  افراد   انگیزة  و  نیرو  از  گیریبهره  با  که  نظر گرفتدر  پویا  یندیتوان 

در خلق  مستعد  درکندمی  حرکت  جدید   هایایده  اجرای  و  راستای    کارآفرینان  فضایی  چنین  . 

  آیندة  به  دستیابی  رب  تأثیرگذار  ایهشاخص  ترینمهم  از  یکی  و  توسعه  و  رشد  عامل  عنوانبه  توانندمی

  تا   کندمی  ایجاد  افراد  برای  را  جدیدی  هایفرصت  کارآفرینی  ،بنابراین  جوامع مطرح شوند؛  مطلوب

بهبود  بتوانند را  خود  درآمد  درنهایت    و  دهند  افزایش  را  خود  سرمایة  و  دارایی  بخشند،  سطح 

 دهند.  رشد را خود زندگی  استاندارد

نیز  به  مربوط  حوزةدر   می  کارآفرینی  ورزش  شکل  که  زمانی  با  گروه  و  ها سازمان  افراد،گیرد  ها 

راهها  نوآوری   کارگیریهب به  اقدام   ورزشی  وکارهای کسب  اندازیبه    کارآفرینی  ،دیگرعبارتکنند؛ 

جذاب    هایحوزه  شناسایی  با  و  موجود  هایفرصت   از  گیریکه با بهره  شودمیمشمول افرادی  ورزشی  

ب  ورزش،  در حوزة کارآمد و مؤهبا  منابع کارگیری  راه  موجود  ثر  کنند؛  میاقدام  کار  واندازی کسببه 

 اقدام محصوالت و خدمات نوآورانه در حوزة ورزش    توسعة  به  های ورزشیمحیط  در  که   فرادییعنی ا

 کنند. 

برایبه  را  هاروش  و  اطالعات  ها،ایده  منابع،  ،ورزش  کارآفرینان حوزة ارزش  از   منظور خلق  گروهی 

  دستة  : این کارآفرینان به دو دسته تقسیم می شوند.  گیرندکار میهورزش ب   مشتریان بالقوه در عرصة

 های کارآفرینی در حوزة ورزش هستند و دستةجوی فرصتواول افرادی هستند که فعاالنه در جست 

زمینة ورزشی خود هنگام مواجهه با فرصت  نیستند و با توجه به پیش  ها فرصت  دنبال به  دوم فعاالنه

راه برای  کسبمناسب  ورزشی،  اندازی  حوزه  به  وکارهای  این  در  کنند؛  می  اقدامکارآفرینی 

 ها نیستند. آن  وجویجست در فعاالنه اما  هستند،  هافرصت پذیرای ها آن ،دیگربیانبه
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عموم  ورزشی  کارآفرینان نیز هستند،    اًکه  ورزشی  پیشینة  ظرفیتدارای  شناخت   زیادی  دارای  در 

بر تجربیات شخصی و  مشتریان در این صنعت هستند؛ چراکه عالوه  محصوالت و خدمات مورد نیاز

درک درستی از  سازدها را قادر میعرض اطالعاتی قرار دارند که آنوم درمطور مداشناخت صنعت، به

ابازار ورزش داشته باش  عیتضو این  تا گرایش به راهند.  وکارهای  اندازی کسبمر موجب شده است 

 داشته باشد. ورزشی در بین فعاالن ورزشی رشد چشمگیری

در    و  دهند می  تشکیل  زنان  را  جامعه   هر  جمعیت  از  نیمی  حدود  اینکه  به  توجه  با  ،دیگرازسوی 

زنانهسال نقش  نیز  اخیر  ا  ای  فعالیت در سطوح  از مدیریت  به  تغییر اجتماعی  -اقتصادیمور خانه 

بهرهتوان گفت توسعة همهیافته است، می با  از ظرفیت جانبة کشورها جز  توانمندیها  گیری  های  و 

جامعه  از  بخش  نمی  این  درجة    سنجش  برای  معیارها   ترینمهم  از  یکی   کهطوری هب  د؛ افتاتفاق 

 امروزه  کهچرا  دارند؛  کشور  آن  در  زنان  که  است  اعتباری  و  اهمیت  میزان  کشور،  یک  یافتگیتوسعه 

گرو توجه اجتماعی، در  عدالت  شدنمحقق   و  اقتصادی  توسعة  فرایند  تسریع  اجتماعی،  توسعة  تحقق

  کارآفرینی  و  زنان  کارآفرینی  اهمیت  به  توجه  با  ،روایناست؛ از  سازنده  و  فعال  نیروی  عنوانبه  زنان  به

شد   اجرا  و  طراحی  ایران  زنان  ورزش  کارآفرینی  توسعة  الگوی  ارائة  هدف  با  حاضر  پژوهش  ورزشی،

 شود.پرداخته میکه در ادامه به بیان نتایج پژوهش  

 ورزش   کارآفرینی  های پارادایمی قرار دارد، توسعةة مدلزمرشده در این پژوهش که در  در مدل ارائه

 عوامل  ای،ینه زم  عوامل  ی،علّ  شرایط  واست    گرفته  قرار  مدنظر  محوری   سازة  عنوانبه   ایران  زنان

باندشده  لحاظ  مدل   اجزای  دیگر  عنوانبه  نیز  پیامدها   و   راهبردها   گر،مداخله توان گفت یم   نابراین؛ 

  های شخصیتی، ویژگی  هایمهات  و  هاویژگی  ایران شامل  زنان  ورزش  کارآفرینی  ی توسعةعلّ  شرایط

عوامل مهارت  کارآفرینانه،  مهارت  هایانگیزشی،  توانمندی  های مدیریتی،  مالی،    های ارتباطی، 

و  ها،  ظرفیت  و  امکانات  و  حمایتی  تخصصی، عوامل-فنی  وفناورانه    هایبازاریابی، مهارت  هایتوانایی

به   شودمی  تجربه شرایط  این  زنان  گسترش  و  وقوع  که  ورزشی  منجر    کارآفرینی  ند؛  شوی مایران 

  ولی ناکافی الزم شروطی ؛است اثرگذار محوری مقولة بر  که است شرایطی علّی شرایط ،دیگرعبارتبه

مواردکه وجود هری اگونهبه  راهبردهاست؛  کارگیریبه   از  حاصل  پیامدهای  به  دستیابی  برای از   یک 

افرادی که در صنعت   ،مثال  کارهای ورزش شود؛ برایوایجاد کسب  تواند محرک فرد دریم  شدهرذک

دارند،   فعالیت  بهیمورزش  شناسایی  ی  مؤثرترطور  توانند  کسبهافرصتبه  صنعتوی  این  در   کار 

کنند  به  و    اقدام  گرایش  احتمال  طریق  این  افزایش  از  ورزشی  وجود یم کارآفرینی  همچنین  یابد. 

استقالل  به  نیاز  های شخصیتی نظیر احساسیژگیو توفیقکارآفرینی،  برتری،    به  طلبی، میلطلبی، 

به ایجاد تمایل در افراد در حرکت در مسیر تازه و ...    هاییت موفق  کسب  به  پیشرفت، عالقه  انگیزة

ازآنجایممنجر  کار  وایجاد کسب است  ذکر  شایان  از  شود.  بسیاری  بیانژگییوکه  عالوههای  بر شده 
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ها در درون  یژگیوتوانند با تقویت این  یم، تمامی افراد  هستنداکتسابی نیز    جنبة ذاتی دارای جنبة

مسیر   در  کسب اخود  بردارند.ویجاد  گام  ورزشی  متعدد  کارهای  خارجی  و  داخلی  نیز  مطالعات  ی 

را  یافته پژوهش  از  این بخش  باورس و   مههِ  مطالعات  ،مثال رای  ب  کنند؛یید میتأ های  و مورایس و 

  و   کوشککی  رحمانیان   نفس،به اعتمادبه(  2013)  2پتریدو طلبی؛ کیرگیدو و  ( به استقالل2016)  1تود

و ناصر و  حسین    خانواده و  هاییتحما( به  2012)  3و جینرونگ و رحمان  ینپرو( و  2018زارعی )

ناسیبه و  و  2009)4زمان  نیر  و  انگیزه  به  تجربة2006)  5ی پند(  به  عوامل  بهقبلی    (  ر  د  مؤثرعنوان 

 . اندکردهکارآفرینی زنان اشاره  توسعة

اشاره  همان که  پژوهش،گونه  مدل  ابعاد  از  دیگر  یکی  شاملزمینه   عوامل   شد،    و  هازیرساخت   ای 

هنجاری   و  اجتماعی -فرهنگی عواملو  شخصی  اقتصادی، زمینة نهادی، عوامل-قانونی  بسترها، عوامل

  تأثیرایران  زنان ورزش کارآفرینیبر توسعة  که  هستند ایویژه شرایط دربردارندةکه این عوامل   است

  و   باید   طورکهآن  راهبردها  باشد،   وجود نداشته  زمینه  تا  پارادایمی  مدل  طبق  دیگر،بیانبه  گذارند؛می

بسترهای    و  هاای مناسب همچون وجود زیرساخت در شرایط زمینه   ؛ یعنیرسندنمی  نتیجه  به  شاید

کسب  مناسب برای  مناسب  محیط  حمایتوکارآفرینی،  پشتیبانیکار،  و  عمومی، ها  و  دولتی  های 

و در صورت   یابندطور مؤثرتری امکان وقوع میبه  های کارآفرینانهفعالیت  ،محیط نهادی مناسب و ... 

دس احتمال  چشمگیریوقوع،  حد  تا  موفقیت  به  می  تیابی  نتایج  یاب افزایش  نتایج  د.  با  بخش  این 

ترتیب به عوامل اقتصادی و  ( که به2012)و رحمان    نرونگیو ج  ن یپرو( و  2009مطالعات حسین )

 . راستاستاند، هموکار اشاره کردههای کسبزیرساخت 

 خانوادگی،   شرایط  جنسیتی،  عوامل  که شامل  گر بخش دیگری از مدل پژوهش هستندمداخله  عوامل

تأثیر شرایط    محدودیت  یا  تسهیل  راستای  در   . این عواملشوندمحیطی می  شرایط  و  فردی  شرایط

  را راهبردها که هستند عمومی  یشرایط  درواقعکنند و می کارآفرینی ورزش زنان عمل علی بر توسعة

جنسیتی،   جنسیتی، برابری  عواملی همچون باورهایتوان گفت  می  بنابراینند؛  دهمی  قرار  تأثیرتحت

عمومی می  توانایی   به  باورهای   ... و  علّنتوانزنان  شرایط  تأثیر  ویژگید  همچون    شخصیتی،   هایی 

ند.  تأثیر قرار دهانگیزشی و ... را بر توسعة کارآفرینی ورزش زنان تحت عوامل  کارآفرینانه،   هایویژگی

در   بخش  این  ماتنتایج  مطالعات  مختلفی همچون  )مطالعات  مجد   و  سرفرازو  (  2010یو  و    فقیهی 

 .شوداند، تأیید میاشاره کرده برابری جنسیتی ه مقولةکه ب (2014)

 
1. Hemme& Morais &  Bowers   & Todd 

2. Kyrgidou  & Petridou 

3. Parvin   & Jinrong  & Rahman 

4. Hossain& Naser& Zaman & Nuseibeh 

5. Nair & Pandey 
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مدل از  دیگری  بخش  و    ندراهبرد  کارگیریبه  از  حاصل  خروجیکه    هستند  شدهطراحی   راهبردها 

  قانونی،-سیاسی  اقدامات  گذاری،سیاست  ترغیبی،-تشویقی  اقدامات  اقتصادی، -مالی   اقدامات  شامل

که افراد،  طوری هب  شوند؛حمایت می  و   پشتیبانی  و  ارتباطات  توسعة  فناوری،  توسعة  پژوهش،  و  آموزش

اتخاذ این  ها و جوامع گوناگون هرها، سازمانروهگ توانند در مسیر راهبردها مییک به سهم خود با 

ورزشی زنان کارآفرینی    ، توسعةدیگربیانشی زنان ایران گامی مؤثر بردارند؛ بهکارآفرینی ورز  توسعة

را مسیر  میاز  به  هبردها  متعددی  تواند  ارزشمند  شودپیامدهای  آن  منجر  به  ادامه  در  اشاره  که  ها 

 . شودمی

پیامدهای  گونههمان شد،  اشاره  شامل   زنان  ورزش  کارآفرینیتوسعة    که  که    پیامدهای   ایران 

بخش    و   ورزش  پیامدهای   و   اجتماعی   پیامدهای  اقتصادی، آخرین  است،  مدلسالمت    پژوهش   از 

نشان که  است  دهندةاست  راهبردهای  شومی  پدیدار  راهبردها  اثر  در  که  نتایجی  اتخاذ  یعنی  ند؛ 

اقتصادی، ایجاد آثار مثبت  کارآفرینی ورزشی زنان می  شده در زمینة توسعةبیان تواند موجب رشد 

ورزش کشور در سطوح    های اجتماعی و نیز ارتقای سطح سالمت و توسعةهش آسیباجتماعی و کا

 ای و ورزش همگانی شود.ورزش حرفه 

مطالعات گوناگونی  ذکرشده در باال با  در دو بخش    شدهدر پایان الزم است ذکر شود که نتایج ارائه

  مالی   نهادهای  به  بر ایجاد امکان دسترسی( مبنی2016)  1اپافان و لیهاوثابام کانگوانس  همچون مطالعة

مات مطالعة  )و  مبنی2010یو  ضرورت  (  راهبردبه  منصفانه  مالیاتدریافت  بر   و  اقتصادی  هایعنوان 

  بر اتخاذمبنی   (2015)  مهرجردی  زارع  و   میرقائد  رضاییو  (  2012)   ینپرو  (،2010و )ماتیمطالعات  

 . گذاری همسوستراهبرد سیاستعنوان یک به کارآفرینی بارةدر دولت توسط حمایتی سیاست
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Abstract 
The purpose of this study is presentation of Iranian women's sport entrepreneurship 
development model. This research is based on the interpretive-constructive paradigm and 
in terms of the nature is an exploratory-fundamental research that has been done using 
qualitative approach and grounded theory. Target population of this study consists of 
academic experts, scholars in the fields of entrepreneurship (especially women 
entrepreneurship and sports entrepreneurship), economics, sport management as well as 
managers and owners of sports businesses as well as women entrepreneurs in different 
fields that 21 of them were selected as the sample members using purposive sampling 
method. In this research, two methods of library (browse books, articles, dissertations, 
official documents and reports, etc.) And field methods (interviews with sample members) 
have been used for data collection. Finally, data analysis has been done based on grounded 
theory, in three steps including open coding, axial coding and selective coding or 
theorizing, using ATLAS.ti software. Research findings lead to identifying causal 
conditions (including personality traits, entrepreneurial traits, motivational factors, 
managerial skills, personal skills, communication skills, financial abilities, technological 
abilities, marketing abilities, athletic abilities, perceptual skills, technical and specialized 
skills, facilities and capacities, supporting factors, experience, and family characteristics), 
contextual factors (including infrastructures and contexts, legal factors, economic factors, 
environmental factors, supportive factors, normative factors, personal context, cultural-
social factors, and institutional factors), intervening factors (including gender, family 
conditions, individual circumstances, and environmental conditions), strategies (including 
financial-economic measures, incentives measures, policy-making, legal-policy measures, 
education and research, technology development, communication development and 
support), and the implications for the development of women's entrepreneurship in Iran 
(including economic consequences, social consequences, and consequences of sport and 
health). 
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