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 چکیده
ژوهش برحسب روش پگرفت. انجام  یوبه روش ک یورزش ینانکارآفر یمال نیموانع تأم یلتحل ۀپژوهش حاضر با هدف مطالع

 یناننفر از کارآفر 30پژوهش  ین) بود. در ایکم-یفی(ک یختهآم یقاتو از نوع تحق یاکتشاف یتبه لحاظ ماه ي،هدف کاربرد
 هدف انتخاب ۀعنوان جامعبه ،را داشتند یوکارهاي ورزشکسب ۀت در عرصیفعال ۀسال تجرب 40تا  15 ینکه ب یورزش
. شد یعآنان توز یندر ب یوهاي کبر گزاره یهاي مبتنو کارتگرفت انجام  یوبر روش ک یمبتن ۀو با آنها مصاحب شدند

بندي شدند. در کنندگان اولویتبعد توسط مشارکت ۀو در مرحل ییشناسا یینها ةگزار 38 شدهعیهاي توزبراساس کارت
 ینانکارآفر یین مالموانع تأم زمینۀدر  یذهن يمشخص شد نه الگو یو،ک یعامل یلتحل یجو نتا هایافتهبا توجه به  یتنها

 یوکارهاي ورزشبکس ۀموتور محرک یگرفت که منابع مال یجهتوان نتنه الگو می ینکه با توجه به ا وجود دارد یورزش
فقدان دانش  ي،ادار یدهاي شدوکراسیبر مانند يوکار با مواردکسب ۀرشد و توسع يبرا رینانکه کارآفو درصورتی است

 یوکارهاي ورزشکسب یطبا سود باال مواجه باشند، رونق به مح یبانک یالتو ارتباطات در جامعه و تسه ینیکارآفر
 .گرددیبازنم
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 تأمین مالی، روش کیو، کارآفرینان ورزشی. 
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 مقدمه
محسوب  ياقتصاد ۀتوسع یاصل یۀپا هايو خلق نوآور هایدها ییرتغ ي،اقتصاد یننو هايیهبراساس نظر

 يبرا یمهم یارعامل بس ینیمقصود است. کارآفر ینابزار رساندن جامعه به ا ینبارزتر ینیو کارآفر شودیم

نظر به يضرور يامر یفیو ک یطور کمبه یراخ يهادر سال رآفرینی). کا1است ( يبه رشد اقتصاد یابیدست

ورزش  ی). از طرف2( کندیم یفانرخ اشتغال ا یشو افزا یاقتصاد جهان ۀمهم در توسع یو نقش رسدیم

). در صنعت 3( رودیشمار مبه یرقابت یاربس یعجمله صنا و رشد مداومش از ییرپذیرتغ یتماه یلدلبه

بوده و  یرگذاروکارها تأثکسب ینصنعت در رشد ا ینوجود دارند که رشد ا یاديز يوکارهاورزش کسب

 یکشروع  يکم برا یۀسرمایش، افزا ینا یلاست که از دال یشمشاغل رو به افزا ینهرساله تعداد ا

 است يکار يهادر ساعت و زمانانعطاف  یتو  قابل یو الزامات آموزش یطوالن هايآموزش نبود ،وکارکسب

 یجادد و موجب انشو یهورزش تعب یو اجتماع ياقتصاد یستمدر اکوس توانندیوکارها مکسب ینکه ا

وکار کسب یجاددر رفتار ا یديکل يهااز مؤلفه یکی). 4( شوندصنعت  ینا هايينوآور یلو تسه يهمکار

و ساختار حکومت ممکن است بر  یریتمد ) و3وکار است (کسب یجادا يشده برایط یندفرا ید،جد

در مشارکت  یو آموزش که عوامل مهم يهمکار ي،شرکت مانند صادرات، نوآور يراهبرد یماتتصم

 یرشو پذ یتبه کمرنگ کردن مالک یلتما ین،باشد. همچن یرگذارتأث د،انیرقابت یتشرکت در کسب مز

 یشتربه کاربرد ب کهيطورکوچک و متوسط است، به يوکارهانامتمرکز، مطلوب رشد کسب یتساختار مالک

 هايهباشگا ۀمهم در توسع ي) شرکا2018و همکاران ( 1). استروم 5( شودیمنجر م یخارج یتأمین مال

 يبرا یبه امور مال یدسترس یو داوطلبان نام بردند. از طرف یخصوص ی،فوتبال را سهامداران دولت

 کهيطوره. ب)6( است یافته یاديز یتاهم ی،ز بحران مال) پس اSMEکوچک و متوسط ( يهاشرکت

SMEs شاملرا  یرانتفاعیبخش غ ةافزوددرصد از ارزش 58 ،ها که ستون فقرات اقتصاد اروپا هستند 

و  یا). کا7که در حدود دوسوم کل اشتغال است ( کندینفر را استخدام م یلیونم 90 یباًو تقر شوندیم

 يبرا یدوارکنندهام يابزار تواندیواقع م نشان دادند، بازار اوراق بهادار در ی) در پژوهش2019( 2یماست

 ايیلهعنوان وسبه ،باشد شدهی طراح یخوببازار به ینباشد و اگر ا SMEs يبرا یمال هايینهگز یشافزا

 .)8کند (یعمل م یپول یاستانتقال س یسمگسترش مکان يبرا

                                                           
1. Straume 
2. Kaya & Masetti 
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آنان دارد و با اصالح  یاتدر ح کنندهیینو متوسط نقش تع کوچک يوکارهادر کسب یاقدامات مال 

کوچک و متوسط قادر به  يوکارهاکسب یبانک يدر ساختارها یژهوها بهتوسط دولت یمال يسازوکارها

وکارها و ). کسب 9خود هستند ( يو خلق اعتبار برا یمال یتأمین بده گذاري،یهحساب، سرما یجادا

وجوه موردنظر را یا با قرض گرفتن یا با واگذاري قسمتی از  توانندیها هنگام نیاز به منابع مالی مشرکت

براي استفاده از منابع جدید، باید  گیريیمها هنگام تصمشرکت یندست آورند. همچنمالکیت شرکت به

را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک و آثاري  دهمنابع مختلف تأمین مالی را مشخص کر ینۀهز

مالی داخلی، تأمین مالی بلندمدت است که  ینمأهاي تاز روش یکی). 7تعیین کنند ( گذارند،یعملیاتی م

شود و از طریق سهام عادي، سهام ممتاز، اوراق هاي بلندمدت و عمرانی استفاده میگذاريبراي سرمایه

 یشافزا ي). برا10گیرد (بهادار قابل تبدیل به اوراق قرضه صورت میمشارکت و اوراق  راققرضه، او

و  یدو کمک به تول گذاريیهآنها در سرما ییبهبود توانا یجهنت و در SMEs يبرا یبه منابع مال یدسترس

 ياعتبار هايیتکاهش محدود يبرا اییهدنبال راهکنندگان در بازار بهو شرکت یاستگذاراناشتغال، س

وکار ساختارها و قوانین کشور در حوزة تأمین مالی و اعطاي تسهیالت در بخش کسب ی). از طرف8هستند (

بخش مالی اقتصاد  معنا که؛ بدینخوبی معماري نشده استکوچک و متوسط به يوکارهاکسب یژهوو به

منابع در  آن ایجاد تقارن اطالعاتی و هدایت یجۀحقیقی اقتصاد قرار بگیرد تا نت شباید در خدمت بخ

امتیازات چشمگیر و  با وجود ).11کوچک و متوسط باشد ( يوکارهاجهت افزایش بازدهی در بخش کسب

ها وجود کوچک در توسعۀ اقتصادي، موانع و مشکالت فراوانی بر سر راه این بنگاه يهانقش مهم شرکت

 يهاه درآمدهاي ارزي بنگاهوجود درآمدهاي سرشار نفتی و توجه نکردن ب مانندبر مشکالتی دارد. افزون

 يهاتوسعۀ صنعتی کشور براي حمایت از بنگاه بردپایدار در راه هايیاستنبود س ،اقتصادي کوچک

اقتصادي کوچک باشد و ...  يهاطور خاص متولی امور مربوط به بنگاهنبود ارگانی که به ،اقتصادي کوچک

اقتصادي  يهااند، از جنبۀ مالی نیز شرکتشدهاقتصادي کوچک در کشور  يهاکه موجب رشد نکردن بنگاه

جمله کمبود سرمایه، ناتوانی در ارائۀ ابزار جدید مالی، مشکل  از ياعمده تکوچک و متوسط با مشکال

 وکار موردمختلف موانع کسب يها). در پژوهش12مواد اولیه و مشکل فروش محصوالت مواجهند ( یۀته

 ۀو توسع ورينوآ ياستراتژ«با عنوان  یقی) در تحق2019( 1گ و فانگجمله وان از ه است؛توجه قرار گرفت

با مشکالت  یننشان دادند که صنعت ورزش در چ ،»یدجد ياقتصاد یستمتحت اکوس ینچ یصنعت ورزش

                                                           
1. Wang & Fang 
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 ینا یصنعت یطکننده و محمصرف یازبازار و ن يموجود کننده،یتتقو هايیسمدر مؤسسات و مکان یاديز

واکنش به  درها در ابتدا نشان دادند که بانک )2015و همکاران ( 1یگاندا .)13( کشور مواجه است

 ینو ا )14( دهندشفاف کاهش مییرهاي کوچک و غرا به شرکت یهاي ترازنامه، بدهمحدودیت

) 2003و همکاران ( 2). بک15است ( یشترمراتب بوکارهاي بزرگ بهکسب يبرا یهاي بانکمحدودیت

بزرگ و دارایی کم  دازةکوچک و متوسط، ان يهاموانع تأمین مالی شرکت نتریینشان داد که اصل

 يهاموانع تأمین مالی شرکت ینتر. در پژوهشی دیگر مشخص شد که مهم)16( وکارها بوده استکسب

) در 2011( يهز ین). همچن17به منابع مالی خارجی است ( یابیکوچک و متوسط، محدودیت در دست

تأمین منابع مالی،  ینۀزم کوچک و متوسط در هايمشکل شرکت ینترد که مهمدیگر نشان دا یتحقیق

 یقی. در صنعت ورزش و در تحق)18( بانکی است يهاها و باال بودن نرخ بهرة واماندازة کوچک این شرکت

در  .دست آمدمشابه به یجی، نتایلهاي فوتبال برزباشگاه یمال يدرآمدها ي) رو2018(3 یانوواالن ترتول

وجود  یلبرز یگتراز اول ل يهامیکه ت یکدر گروه  ؛شدند یمبه سه گروه تقس یلیبرز يهامیت پژوهش ینا

گروه قادر به  ینا يهامیت ینمشاهده شد، همچن یگرنسبت به دو گروه د ییباال یداشت، گردش مال

جذب  يبرا یشتريب نسگروه شا ینا یکنانبودند، و باز یزیونو تلو یمال یاناز حام یشترآوري منابع بجمع

 . )19( داشتند یمل یمدر ت

 يهاي متعددصنعت بخش ینشود. ادر جهان محسوب می یعترین صناتجارت ورزش از بزرگ صنعت

ند تا تأثیرات ادر تالش یاديهاي زدهد. محققان و سازمانرا پوشش می یهاي متنوع و فراواندارد و تجارت

درك  یع،صنا یرسا اب یسهصنعت در مقا ینا یبزرگ یلدل یول ،بزنند نیصنعت ورزش را تخم ياقتصاد

و  بدنییت ترب ۀرشت هايکردهیلاز تحص یاديز ي). تعداد20صنعت است ( ینبودن ا یروسعت و فراگ

 ینیکارآفر یجادا يمناسب برا یعنوان فرصتصنعت ورزش را به ،هارشته یرافراد در سا یگرد ینهمچن

 يبازدارنده برا یعامل یاو سوق دادن آنها  یبموجب ترغ یاديز يسازوکارها شکیو ب کنندیانتخاب م

توسعه  ي،اندازراه يبرا یتأمین مال ی،نیهر کارآفر يهادغدغه ینتر. از مهمشودیصنعت م یندر ا یتفعال

 یمال هايیتو فقدان حما یهکمبود سرما یلدلوکارها بهاز کسب یاريبسا بسوکار است و چهکسب يو بقا

وکار است و کسب ۀموتور محرک یمنابع مال رسند،یافول م ۀآن به مرحل أسیسکوتاه از ت يگذشت عمر با

                                                           
1. Duygan  
2. Beck 
3. Tertuliano 
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 ینانکارآفر روین. ازاشودینسبت به رقبا م یرقابت یتو مز تریعموجب حرکت سر شود، یقهر وقت به آن تزر

 تواندیم موانع ینا بنديیتکه اولو مواجهند یاديوکارشان با موانع زکسب يبرا یورزش در تأمین مال ةحوز

شمار هوکارها بکسب ینا کنندةیتو حما گیرندهیمتصم يبه نهادها یمعتبر کمک بزرگ يعنوان سندبه

 ینانخبرگان و کارآفر یدگاهو استفاده از د یوبا روش ک یبر موانع تأمین مال یدپژوهش با تأک ین. ایدآ

پاسخ  یاساس پرسش یناست و به ا یورزش ینانکارآفر یموانع تأمین مال بنديیتدنبال اولوبه یورزش

 ؟چیستند یورزش ینانکارآفر يبرا یخواهد داد که موانع تأمین مال

 

 روش تحقیق

 ۀدر دست یريگلحاظ جهت و از ییگرااثبات -چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیري 

سبب و به کندیذهنیت، این پژوهش را به پارادایم تفسیري نزدیک م. شناسایی استکاربردي  يهاپژوهش

که از راهبرد  شودینزدیک م راییگروش تحلیل عاملی اکتشافی، این پژوهش به پارادایم اثبات یريکارگبه

از  هاانجام این پژوهش از نوع ترکیبی است. در مراحل گردآوري نظر یوة. شکندیهمبستگی استفاده م

 ۀ). جامعیاکتشاف یعامل یل(تحل بردیاز رویکرد کمی بهره م هایتکشف ذهن ۀو در مرحلروش کیفی 

 ۀنمون یوروش ک ذکر است که در. شایان برتر در صنعت ورزش بودند آفریناناز کار يپژوهش تعداد يآمار

کنندگان ) تعداد مشارکت1999( 1). برواور21( شودیانتخاب م يآمار ۀاز جامع یبه شکل تصادف يآمار

 ندگانکنکه تعداد مشارکت کندیدانسته و مطرح م یورا مرتبط با تعداد عبارت ک یوک یشناسدر روش

 ).22باشد ( یوکمتر از تعداد عبارت ک باید

 آوري اطالعاتها و جمعمصاحبه ایندفر

از  ی،پژوهش، موضوعات و موارد متعدد و متنوع مرتبط با موانع تأمین مال یاتیعمل ایندآغاز فر در

و  برداريیادداشتگو با اهل فن و صاحبان تجربه ومعتبر،گفت هايباکت پژوهشی، – یمقاالت علم

 یوةبه ش یوکارهاي ورزشهشت نفر از افراد فعال در کسببا  یو،عبارات ک یینتع يسپس برا .شدمشخص 

از  یشب یانشده توسط آنان فهرست و مرتب شد و از م، نظرات و موارد مطرحشدمصاحبه  یبرفگلوله

 یلکه از لحاظ مفهوم و کاربرد مشابهت داشتند، تعد ییو آنها يهشتاد مورد مانع مورد اشاره، موارد تکرار

شده و مجدداً به  يکدگذار یی. عبارات نهاشد یینتع یوعنوان عبارات کمورد به 38 یتشده و در نها

                                                           
1. Bravor  
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 یوعنوان عبارات کمورد به 38 ینآنان ا ییداده شد و پس از تأیید نها ییاظهارنظر نها منظوربهخبرگان 

به  یوعبارات ک يهاي حاوگیري هدفمند کارتنمونه یوةبعد به ش ۀقرار گرفت. در مرحل یوهاي کدر کارت

ب)  ی،ورزش يبر الف) فعاالن در تجارت کاالها ، مشتملیوکارهاي ورزشکسب ۀنفر از فعاالن در عرص 30

و  یهاي علمها و آکادمیکالب یانو مرب تادانو ج) اس یهاي ورزشو مؤسسان اماکن و باشگاه یرانمد

ذکر است که  شایان کنند، بندي و مرتبرا طبق نظر خود اولویت یوداده شد تا عبارات ک یورزش یآموزش

 يهادگاهیبه د یابیدست يبرا ینمونه از افراد مورد بررس 80تا  20 یناب بطور معمول انتخبه یو،در روش ک

 .کندیم یتموضوع کفا یک در خصوصمختلف 

انجام  یوبر روش ک یمبتنۀ و با آنها مصاحبشدند هدف انتخاب  ۀعنوان جامعنفر به 30پژوهش  ینا در

 یشناسکیفی روش يهاجنبه ۀواسطبه. شد یعآنان توز یندر ب یوک يبرگزار یهاي مبتنو کارت گرفت

کمی  يها). روایی در پژوهش23(شود میپژوهش کمی ارزیابی  يهاصورت متفاوتی با روشکیو، روایی به

که روش کیو در پی  آنجا . ازشودمی یريگهنگامی مطرح است که یک سازه یا متغیر پنهان، اندازه

) به جامعیت در گردآوري یوکیو (مجموعه عبارت ک ۀر نموننیست، روایی محتوا د ياگیري هیچ سازههانداز

تن از  10به تأیید  یقهاي تحقگزاره یۀکه بعد از ته شودمی یمختلف در موضوع بررس ابععبارات از من

با استفاده  یپژوهش یندر ا یوک یعامل یلذکر است که روش تحل شایان .یدرس یورزش یریتمتخصصان مد

 انجام گرفت. 22 ۀنسخ SPSSافزار از نرم

 

 هاي تحقیقیافته

 يسازکیو و مراحل مرتب ۀتشکیل دست

موضوع تحقیق  خصوصگرفته در انجام يهاو مصاحبه ياعبارات کیو، ترکیبی از مطالعات کتابخانه مجموعه

 مشخص است. 1که در جدول  هستندعبارت  38و شامل  اندیدههستند، که به تأیید نظر خبرگان نیز رس

 
 : نمونه عبارات کیو1جدول 

 نمونۀ کیو کد عبارت
 ورزشی اعتبارات در زمینۀ الزم ايمشاوره خدمات ارائۀ ضعف یا و نبود 1
 اعتبارات نۀیزم و کارآفرینان ورزشی در مدیران الزم آموزش و دانش ضعف 2
 ورزشی اطالعاتی در زمینۀ تولیدات و ارتباطی مختلف هايزمینه در مناسب هايزیرساخت نبود 3
 آنها دریافت هايشیوه و اعطایی تسهیالت انواع با نبودن کارآفرینان ورزشی آشنا 4
 وکارهاي ورزشیتوسعۀ کسب و تقویت یافتن راهکارهاي زمینۀ در کاربردي و پژوهشی تحقیقات نبود 5
 المللیهاي بینعرصه در حضور و صادرات تولیدات ورزشی در زمینۀ ضعف 6
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 نمونه عبارات کیو :1جدول ادامۀ 
 نمونۀ کیو کد عبارت

 هاي ورزشیدر عرصه تولید هايهزینه بودن باال 7
 هاي نادرست در اعطاي تسهیالت، بوروکراسی زائد،رویه( ها و تسهیالت بانکیدریافت وام چالش در زمینۀ 8

 هاي خاص و ...)رانت
 مالی فعاالن و تولیدکنندگان ورزشی وضعیت با بانکی و عدم تناسب آن تسهیالت سود نرخ بودن باال 9
 کشورها سایر با خارجی روابط و مشکالت مربوط به تحریم 10
 وکارهاي ورزشی با مؤسسات آموزشی و تحقیقاتیها و کسببین شرکت ارتباط ضعف در برقراري 11
 وکارهاي ورزشیکسب توسعۀ براي راهبردي برنامۀ نبود 12
 المللیبین و ملی سطوح در کاال و خدمات ورزشی بازار نۀیزم در اطالعاتی نظام ضعف 13
 وکارهاي ورزشیهاي مشترك از طریق کسبگذاريضعف در سرمایه 14
 گذاري ورزشیکارآفرینی و سرمایه نۀیزم فقدان مؤسسات آموزشی معتبر و تخصصی در 15
 ورشکستگی از منظور جلوگیريبه مستقرض هايشرکت به بالعوض مالی هايکمک اعطاي عدم 16
 یی مرتبط با ورزشوکارهادر کسبکارکنان و فقدان نیروي کار ماهر  آموزش در ضعف 17
 هاي فعال در حوزه کارآفرینی ورزشیشرکت اعتباري بنديرتبه مناسب نظام نبود 18
 هاقیمتاولیه و عدم ثبات  مواد باالي قیمت دلیل به تولید هايهزینه بودن باال 19
 هاوثیقه سایر یا و ملکی هايوثیقه دریافت جايبه مطرح برندهاي از نکردن استفاده 20
 محصوالت و خدمات بینی قیمت فروشعدم قطعیت در پیش بینی مواد اولیه وپیشهاي غیرقابلتغییر قیمت 21
 هاي ارزي کشورمکرر سیاستو تغییر  ارز تبادل با رابطه در قیمت نوسانات ریسک پوشش سیستم نبود 22
 وکارهاي ورزشیدر حوزه کسب بزرگ هايشرکت با متوسط و کوچک هايشرکت بین مناسب ارتباط عدم 23
 یا جذب در سرمایه صاحبان مالی کم توان و فعالیت) ها (شروعشرکت ثابت سرمایۀ میزان بودن پایین 24

 سرمایه افزایش
 در حوزه کارآفرینی ورزشی نوین هايفناوري استفاده ازمناسب براي  هايزیرساخت نبود 25
 آمیزهاي مخاطرهگذاريسرمایه هاي ورزشی براي انجامشرکت تمایل عدم 26
 گذاريسرمایه هايفرصت با متناسب وکار ورزشیهاي فعال در حوزة کسبشرکت سودآوري بودن پایین 27
 وکارهاي ورزشیها و کسبشرکت از حمایت در اصناف و هااتحادیه ضعف 28
 شرکت مالی تأمین براي غیربانکی منابع جذب عدم 29
 هاشرکت تولیدي بازاریابی محصوالت و فروش در زمینۀ کافی حمایتی مقررات و قوانین وضع عدم 30
 وکارهاي ورزشیبراي کسب تشویقی سازوکارهاي نبود 31
 سرمایه جذب منظوربه هاشرکت در مالی متخصص از نگرفتن بهره 32
 هاي کارآفرین ورزشیشرکت مالی تأمین براي متنوع مالی ابزار و منابع نبود 33
 توسعۀ مالی و عدم آشنایی با دانش الزم در این حوزه ها در زمینۀتخصص ناکافی مدیران شرکت 34
 متوسط و ضعف قوانین موجود و کوچک هايشرکت از دولت ناکافی حمایت 35
 بورس فرا و در بورس وکارهاي کوچک و متوسط ورزشیکسب هاي حضورمشکالت و چالش 36
 متوسط و کوچک هايشرکت خاص رسمی، هايبورس نبودن 37
 مناسب تولید هايشیوه نبود دلیلبه تولید هايهزینه بودن باال 38

 
به نام کارت کیو نوشته شد.  یکدام از آنها روي کارت ، با کد مربوط به هر1کدام از عبارات جدول  هر

سبک نگارش) با یکدیگر کامالً یکسان بودند. سپس و  نظر ظاهري (شکل، رنگ، اندازه، قلم ها ازاین کارت

کیو اقدام  يسازکنندگان پژوهش قرار گرفت تا براساس دستورالعمل مرتبها در اختیار مشارکتاین کارت
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کنندگان ها توسط مشارکتکارت يسازار کیو کنند. پس از مرتبها روي نمودکدام از کارت به قرار دادن هر

کیو بر روي نمودار کیو، توسط  ۀکنندگان به عبارات نمونکدام از مشارکت هر یازدهیامت ةپژوهش، نحو

 يسازحاصل از مرتب يهاشد. داده يآورشده بود، ثبت و جمعی فرم مخصوصی که براي این منظور طراح

 ینا هايیتوارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهن SPSSافزار ر نرمکنندگان دمشارکت

افراد است  یانم یمبنا همبستگ یوک یعامل یلذکر است در تحل شایانکنندگان شناسایی شود. مشارکت

. براي انجام تحلیل شوندیم يبندمتغیرها دسته يجاافراد به املی،یند تحلیل عاشود در فرمیو تأکید 

ها به روش واریماکس از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است، استفاده شد. عاملعاملی 

 يهاشده از تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفهکه نوعی چرخش متعامد است، چرخش یافتند. اعداد استخراج

 .باشندیاصلی م
 شدهیینکل تب یانس. وار2جدول 

 

 الگوها

 مجموع مجذورات دوران یافته

 درصد تجمعی درصد واریانس کل

1 361/3 204/11 204/11 

2 295/3 983/10 187/22 

3 217/3 723/10 910/32 

4 060/3 200/10 110/43 

5 908/2 694/9 804/52 

6 617/2 723/8 527/61 

7 560/2 532/8 060/70 

8 6801 599/5 658/75 

9 637/1 456/5 114/81 

 
 ينه عامل (الگو در مجموعکنندگان، مشارکت هايیدگاهکه با توجه به د دهدینشان م 2جدول  یجنتا

. دهندیو پوشش مکنند میدرصد واریانس کل را تبیین  114/81در مجموع ) را شناسایی و نه عامل یذهن

 ادیرمق یبترتبه یگرد یذهن يکل و الگوها یانسدرصد وار 204/11اول  یذهن يجدول الگو ینبراساس ا

 یلکل را تشک یانسدرصد وار 456/5و  599/5، 532/8، 723/8، 200/10،694/9، 723/10، 983/10

با  يهاکه این نمودار، عامل است شده مربوط نشان داده یزةنمودار سنگر 1در شکل  ین. همچندهندیم

 .کندیباالي یک یا همان عوامل (الگوي ذهنی) اصلی را مشخص م ةمقادیر ویژ
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 سنگریزهنمودار  .1 شکل

 
 که ماتریس، افرادي این به توجه با است. شده داده نشان هاعامل یافتۀچرخش ماتریس 3 جدول در

 .اندشدهمشخص  گیرند،می قرار ذهنی الگوي نه این از هریک در

 اطمینان هستند، با 40/0شده باالتر از و نظر به اینکه بارهاي عاملی مشخص 3با توجه به جدول 

طور به 18و  14، 8کنندگان مشارکت بنابراین .دارندمعنا شدهرنگ عاملی بارهاي درصد 99 توان گفتمی

، 6، 4، 3کنندگان الگوي ذهنی دوم، مشارکت 26و  21، 17کنندگان مشترك الگوي ذهنی اول، مشارکت

دگان کننالگوي ذهنی چهارم، مشارکت 28و  15، 11کنندگان الگوي ذهنی سوم، مشارکت 29و  20، 16

کنندگان الگوي ذهنی ششم، مشارکت 30و  27، 9، 7کنندگان الگوي ذهنی پنجم، مشارکت 23و  22، 12

، 5کنندگان الگوي ذهنی هشتم و مشارکت 13و  2کنندگان الگوي ذهنی هفتم، مشارکت 25و  24، 1

 دهند.طور مشترك الگوي ذهنی نهم را تشکیل میبه 19و  10
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 هاعامل ۀیافتماتریس چرخش .3 جدول
 الگوها          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
کنندة مشارکت
1 

035/0- 002/0 067/0 188/0 141/0 094/0- 912/0 081/0 053/0 

کنندة مشارکت
2 

122/0 094/0- 096/0- 106/0- 015/0 044/0 303/0 757/0 001/- 

 کنندةمشارکت
3 

223/0 004/0 755/0 063/0 086/0- 001/0 197/0 110/0- 012/0 

 کنندةمشارکت
4 

224/0 076/0- 491/0 028/0- 234/0 144/0 395/0 026/0 377/0 

 کنندةمشارکت
5 

074/0- 054/0 130/0 114/0 056/0 094/0- 221/0 048/0 761/0 

 کنندةمشارکت
6 

184/0 029/0- 451/0 346/0 367/0 067/0- 097/0 250/0 259/0 

 کنندةمشارکت
7 

153/0 055/0 210/0 389/0 417/0 654/0 148/0- 101/0 082/0- 

 کنندةمشارکت
8 

952/0 012/0 037/0 133/0 079/0- 028/0 003/0 019/0 001/0 

 کنندةمشارکت
9 

279/0 136/0 060/0 370/0 203/0- 467/0 283/0 256/0- 095/0 

 کنندةمشارکت
10 

214/0 313/0 058/0 078/0 082/0 399/0 081/0- 068/0 605/0 

 کنندةمشارکت
11 

101/0 081/0- 223/0 657/0 150/0- 441/0 085/0- 106/0 021/0 

 کنندةمشارکت
12 

145/0 006/0 024/0 051/0- 927/0 020/0- 131/0 005/0- 056/0 

 کنندةمشارکت
13 

050/- 071/0 396/0 174/0 424/0 286/0- 058/0- 477/0 275/0 

 کنندةمشارکت
14 

949/0 009/0- 038/0 113/0 073/0- 002/0 001/0- 062/0 019/0- 

 کنندةمشارکت
15 

188/0 065/0 168/0 897/0 010/0 052/0 194/0 011/0- 074/0 

 کنندةمشارکت
16 

194/0 223/0 462/0 210/0 257/0- 098/0 116/0 421/0 159/0- 

 کنندةمشارکت
17 

008/00 987/0 068/0 023/0 018/0 007/0 008/0- 056/0- 023/0 
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 هاعامل ۀیافتماتریس چرخش .3 جدولادامۀ 
 الگوها          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 کنندةمشارکت
18 

953/0 033/0 033/0 168/0 069/0 003/0- 005/0 053/0 032/0 

 کنندةمشارکت
19 

150/0- 314/0 165/0 00/1- 030/0 196/0 108/0- 557/0 533/0 

 کنندةمشارکت
20 

122/0- 078/0- 853/0 205/0 078/0 233/0 002/0 052/0 106/0 

 کنندةمشارکت
21 

012/0 987/0 070/0 034/0 006/0 013/0 022/0- 116/0 016/0 

 کنندةمشارکت
22 

132/0 032/0- 102/0- 072/0 185/0 789/0- 002/0 005/0- 051/0- 

 کنندةمشارکت
23 

146/0- 006/0 024/0 051/0- 927/0 020/0- 131/0 310/0 056/0 

 کنندةمشارکت
24 

205/0 117/0- 248/0 012/0- 246/0- 173/0 479/0 090/0 064/0 

 کنندةمشارکت
25 

063/0- 045/0 078/0 134/0 150/0 050/0- 924/0 021/0- 071/0 

 کنندةمشارکت
26 

015/0 981/0 009/0 009/0 016/0 043/0 020/0 260/0 040/0- 

 کنندةمشارکت
27 

176/0 210/0- 150/0 361/0 397/0- 493/0 148/0 011/0- 131/0- 

 کنندةمشارکت
28 

188/0- 065/0 168/0 897/0 010/0 052/0 194/0 052/0 074/0 

 کنندةمشارکت
29 

122/0- 078/0 853/0 205/0 078/0 233/0 002/0 101/0 106/0 

 کنندةمشارکت
30 

153/0 055/0 210/0 389/0 417/0 654/0 148/0- 101/0 082/0- 

 
 تحلیل الگوهاي ذهنی شناسایی شده

 الگوي ذهنی در مورد موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی مشخص شد. 9در این پژوهش 

  الگوي ذهنی اول

دارند. در این متخصصان در این الگوي ذهنی بر موانع تسهیالتی در تأمین مالی براي کارآفرینان ورزشی اشاره 
و باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی و عدم الگوي ذهنی چالش در زمینۀ دریافت وام ها و تسهیالت بانکی 

 شود.ترین موانع تأمین مالی براي کارآفرینان ورزشی محسوب میتناسب با وضعیت مالی تولیدکنندگان جزء مهم
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 الگوي ذهنی دوم

ها براي شروع فعالیت ترین موانع تأمین مالی، پایین بودن میزان سرمایۀ ثابت شرکتمهمدر این الگوي ذهنی یکی از 
هاي بر این، از موانع دیگر نبود زیرساختو توان مالی کم صاحبان سرمایه در جذب یا افزایش سرمایه است. عالوه

نگرفتن از  دالیل این موانع بهرههاي نوین در حوزة کارآفرینی ورزشی است که از مناسب براي استفاده از فناوري
 منظور جذب سرمایه است.ها بهمتخصصان مالی در شرکت

 الگوي ذهنی سوم

کنند، هاي ورزشی اشاره میهاي تولید در عرصهکارآفرینان ورزشی در این الگوي ذهنی، نیز به اهمیت باال بودن هزینه
دانند روابط خارجی با سایر کشورها را مانع مهم دیگر میهاي و همچنین در کنار این مانع مشکالت مربوط به تحریم

ترین تواند از دالیل احتمالی باشد. از مهمهاي کوچک و متوسط و ضعف قوانین میکه حمایت ناکافی دولت از شرکت
 فروش و بازاریابی محصوالت و موانع دیگر در این الگوي ذهنی عدم وضع قوانین و مقررات حمایتی کافی در زمینۀ

 گذاري ورزشی است.فقدان مؤسسات آموزشی معتبر و تخصصی در زمینۀ کارآفرینی و سرمایه

 الگوي ذهنی چهارم

ترین موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی طبق نظر متخصصان این الگوي ذهنی، ضعف دانش و آموزش الزم ز مهما
هاي مختلف اطالعاتی و ارتباطی اي مناسب در زمینههمدیران و کارآفرینان ورزشی در زمینۀ اعتبارات، نبود زیرساخت

 هاي دریافت آن است.نبودن کارآفرینان ورزشی با انواع تسهیالت اعطایی و شیوه و آشنا

 الگوي ذهنی پنجم

ترین مانع تأمین مالی براي کارآفرینان ورزشی در این الگوي ذهنی، ضعف در آموزش کارکنان و فقدان نیروي مهم
بر این، از دیگر موانع تأمین مالی در این الگو باال بودن ي مرتبط با ورزش است. عالوهوکارهاکسبکار ماهر در 

 هاست.دلیل قیمت باالي مواد اولیه و عدم ثبات قیمتهاي تولید بههزینه

 الگوي ذهنی ششم

رات تولیدات ورزشی و حضور اند از: ضعف در زمینۀ صادموانع تأمین مالی براي کارآفرینان ورزشی در این الگو عبارت
 وکارهاي ورزشی.اي تولید و نبود برنامۀ راهبردي براي توسعۀ کسبالمللی، باال بودن هزینههاي بیندر عرصه

 الگوي ذهنی هفتم

شروع فعالیت) و توان مالی ( هامتخصصان در این الگوي ذهنی مواردي مانند پایین بودن میزان سرمایۀ ثابت شرکت
هاي مناسب براي استفاده ه در جذب یا افزایش سرمایه، نبود سازوکارهاي تشویقی و نبود زیرساختصاحبان سرمای

 ترین موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی نام بردند.هاي نوین را از مهماز فناوري
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 الگوي ذهنی هشتم

ی و حمایت ناکافی دولت از در این الگوي ذهنی کارآفرینان ورزشی، عدم جذب منابع غیربانکی براي تأمین مال
 وکارشان نام بردند.ترین موانع مهم در تأمین مالی کسبهاي کوچک و متوسط را از مهمشرکت

 الگوي ذهنی نهم

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:ترین موانع در این الگوي ذهنی میاز مهم

دلیل نبود شیوهاي هاي تولید بههزینهبینی قیمت فروش محصوالت، باال بودن و عدم قطعیت در پیش تغییر قیمت
 هاي بانکی.ها در زمینۀ وامچالش تولید مناسب و

 گیريبحث و نتیجه
توسعۀ صنایع  روین. ازاکنندیصنایع در تثبیت درآمدها، رشد اقتصادي و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا م

 یگرا سازگارتر است. عوامل مختلفکوچک و متوسط براي کاهش فقر و ارتقاي سطح زندگی جوامع کثرت

مناسب فناوري اطالعات و...  یريکارگو فروش، به یابیبازار هايیتفعال ی،مساعد، منابع مال یطمح مانند

 یپژوهش موانع تأمین مال یندر ا ).24دارند ( یرکوچک و متوسط تأث يهاشرکت یداريبر عملکرد و پا

 .بررسی شد یورزش ینانکارآفر

 یذهن يالگو 9نشان داد که  یورزش ینانکارآفر یدر خصوص موانع تأمین مال یوک یعامل یلتحل نتایج

ها و وام یافتدر ینۀچالش در زم مانند یاول موانع یذهن يوجود دارد که در الگو یقتحق یجبر اساس نتا

جزء  یدکنندگانتول لیما یتو عدم تناسب با وضع یبانک یالتو باال بودن نرخ سود تسه یبانک یالتتسه

) نشان داد که باال 2011( يهز یقتحق یجۀبود. نت یورزش ینانکارآفر يبرا یموانع تأمین مال ینترمهم

از ادارات  ريیا. امروزه در بسشودیوکارها محسوب مموانع کسب ینتراز مهم یبانک يهاوام ةبودن نرخ بهر

 یورزش ینانکارآفر کند،یم یداوکار اختصاص پکسب یجادو ا ینیکارآفر يبرا کم یاربا بهرة سود بس يهاوام

 ییهاوام چنینو در صورت وجود  کم اعالم کردند یاربا سود بس ییهاخود را نبود وام يهااز دغدغه یکی

مجبور به گرفتن  یورزش ینکه کارآفر شودیاعطا م ینانوکار به کارآفرشروع کسب يبرا کم یارمبالغ بس

بانک  مانند يمؤسسات اعتبار کهی. درصورتاستو بانک  یمال ۀسسؤم یناز چند زیاد یاربس ودبا س يهاوام

در  ییراتیبا تغ یگرها عامل دو بانک یورزش يوکارهاوام به کسب ياعطا یاصل یعنوان متولبه ینکارآفر

 یورزش وکارهايسبک یاتح ۀها در مراحل مختلف چرخوام ةبهر ییرنگرش در تغ و یالتتسه ياعطا یوةش

  .خواهند شدموجب رشد صنعت ورزش در کشورمان  یورزش ینانبه کمک کارآفر
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شروع  يها براثابت شرکت یۀسرما یزانبودن م یینپا مانند یدوم نشان داد، موانع مهم یذهن الگوي

 يمناسب برا هايیرساختو نبود ز یهسرما یشافزا یادر جذب  یهکم صاحبان سرما یو توان مال یتفعال

 هايیه. از سرماگیردیم رقرا یذهن يالگو یندر ا یورزش ینیکارآفر ةدر حوز یننو هايياستفاده از فناور

 یهاسرم یندارا بودن ا یثکه از ح یورزش ینانو کارآفراست مهم  یهر شرکت ورزش یستأس يثابت که برا

 یوکار ورزشکسب يمناسب برا يو فضا ینوجود زم کنند،یم یط اوکار رکسب یستأس یراز مس یمین

 ینانمناسب به کارآفر هايیمتق با هرهادر اطراف ش یحتهایی ینزم يبا واگذار تواندیاست. دولت م

 ینوکار کاهش دهند. همچنشروع کسب يتأمین مکان برا نظراز  ینی رااسترس کارآفر يتا حدود یورزش

در کشورند که در  یکیفناورانه و تکنولوژ هايیرساختوجود ز یازمندورزش ن ةاز مشاغل در حوز یاريبس

و فراهم ساختن  یلوزارت ارتباطات با تسه ماننددر کشور  گیرندهیممراجع تصم خصوص ینا

 هايیشگاهنما يبا برگزار المللیینب هايگاهیشنما یرانمد ینو همچن یارتباط ینترنتی،ا هايیرساختز

 یتضمن تقو یشگاهنما یندر ا یخارج يو مشارکت رقبا یورزش یننو يوکارهاکسب ۀدر عرص المللیینب

 یقاتتحقنتایج . خواهند شدداخل و انتقال دانش  یورزش ینانکارآفر یآگاه زایشموجب اف یداخل یروهاين

 یذهن الگوي .ستهمسو یذهن يالگو ینبا ا یثح ین) از ا2019) و وانگ و فانگ (2003بک و همکاران (

 ینموانع ا ینتراز مهم یورزش يهادر عرصه یدتول هايینهباال بودن هز یتسوم نشان داد که مانع اهم

رها و عدم وضع کشو یربا سا یو روابط خارج هايیمموانع مربوط به تحر یناست. همچن یذهن يالگو

معتبر و  یمؤسسات آموزش نبودمحصوالت و  یابیفروش و بازار ینۀدر زم یکاف یتیو مقررات حما ینقوان

. روندیشمار مهب یذهن يالگو ینموانع ا ینتراز مهم یورزش گذاريیهو سرما ینیکارآفر ینۀدر زم یتخصص

) ساختارها و قوانین کشور در حوزة تأمین مالی و اعطاي 2019( یو ماست یاک یقتحقبراساس نتایج 

نتایج با  که کوچک و متوسط معماري نشده است يوکارهاکسب یژهووکار و بهتسهیالت در بخش کسب

جذب  يبرا یابیتأثیرات بازار ینتراز مهم یابیبازار یکردبا رو یدارد. تأمین مال یحاضر همخوان یقتحق

تحقق  يدر راستا یمال يهاروش ییشناسا یابیاز موضوعات بازار یکی کهيطوراست. به ینگیو نقد یهسرما

 یتأمین مال یاتبر عملکرد عمل یريتأثیرات چشمگ یبیااز بازار یريگبهره شک،یاهداف شرکت است. ب

 ینقش مهمعنوان مشاور وکار بهکسب ۀدر بدن یابی). استفاده از متخصصان بازار2014 و همکاران، یودارد (

 ینکشور و همچن ینیتراز اول کارآفر يهادر دانشگاه ییهاکارگروه یلتشک یندر رشد آن دارد، همچن

صنعت  هايیژگیبا توجه به و یورزش ینیآموزش کارآفر یتبا محور یلمللاینو ب یمل هايیشهمابرگزاري 

 ینانیو پرورش کارآفر ینانسطح دانش کارآفر يارتقا يبرا یاتیعمل يراهکارها ینترازجمله مهم ،ورزش
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وکار با کسب ةادار يبرا یورزش یناناز کارآفر یاريبس ینبر ااست. عالوه ینیکارآفر يهابا اکتساب دوره

وکار در خصوص صاحبان کسب یاز مشاغل به دانش ناکاف یاريو شکست بس مواجهند یمال مدیریتضعف 

و  ی استالزام یورزش ینانکارآفر يبرا یمال یریتمد يهادورهرگزاري رو بازاین. گرددیبرم یمباحث مال

 یذهن يموانع مهم الگو از .استدوره و گذراندن آن  یندر ا یتموفق یناز شروط مهم دادن مجوز به کارآفر

 در یورزش ینانو کارآفر یرانضعف دانش و آموزش الزم مد ی،ورزش ینانکارآفر یچهارم در تأمین مال

و آشنا نبودن  یو ارتباط یمختلف اطالعات هايینهمناسب در زم هايیرساختاعتبارات، نبود ز ینۀزم

 یو ماست یاک یقاتتحقنتایج آن است.  یافتدر هايیوهو ش ییاعطا یالتبا انواع تسه یورزش ینانکارآفر

تباطات در ار یتاهم یذهن يالگو ینمطابقت دارد. ا یقتحقنتایج ) با 2019)، وانگ و فانگ (2019(

 یادآورمحکوم به شکست است را  یبدون مهارت ارتباط ینکارآفر یک ینکهو ا یورزش يوکارهاکسب

از  یربرسد، ناگز یرهو غ یاجتماع ی،فرهنگ یاسی،س ي،اقتصاد ۀجامعه به رشد و توسع ینکها ي. براشودیم

پنجم، موانع ضعف در آموزش  یذهن الگوي چندگانه و ارتباطات مستحکم است. يقو یوندهايپ یتتقو

عنوان را به هایمتق یثباتبیمرتبط با ورزش و  يوکارهاکار ماهر در کسب یرويکارکنان و فقدان ن

 ةدر حوز کردهیلتحص یروهايکردند. نبود ن یدق یورزش ینانکارآفر يبرا یموانع تأمین مال ینترمهم

 يهااز ضعف ،وکار را تجربه کرده باشندکسب یطمح یو دانشگاه یتجرب تصوروکار که بهکسب یریتمد

صنعت  ینناملموس ا هايیژگیاز صنعت ورزش و و یآگاهنااست. متأسفانه  یورزش ینیمهم در کارآفر

او نداشته باشند و  یازهايو ن ياز مشتر یکاف یصنعت آگاه ینموجب شده است که کارکنان شاغل در ا

روند تورم در کشور  ینبر ا. عالوهکندمیرو رقبا و شکست روبه یدوکار را با تهدکسب یکضعف ساختار  ینا

شمار به یورزش ینانکارآفر يبرا یگريخدمات چالش بزرگ د يو برا یدتول يکاالها برا یمتق یثباتبیو 

 .شودیآنان م نشدةبینییشنادرست و پ هايگیريیمکه موجب تصم رودیم

 يهاو حضور در عرصه یورزش یداتصادرات تول ینۀششم، موانع ضعف در زم یذهن يالگو در

جزء  یورزش يوکارهاکسب ۀتوسع يبرا يراهبرد ۀو نبود برنام یدتول هايینهباال بودن هز المللی،ینب

) در 2004و همکاران ( یسد. پساردشومیمحسوب  یورزش ینانکارآفر یموانع تأمین مال ینترمهم

 یابیکوچک و متوسط، محدودیت در دست يهاموانع تأمین مالی شرکت ینترنشان دادند که مهم پژوهشی

 يهادر حال رشد است و رقابت با غول یبه منابع مالی خارجی است. صنعت ورزش در کشور ما صنعت

است. یروز دن یزاتو تجه یابیوکار، دانش بازاردر خصوص کسب یشترب یآگاه یازمندن یوکار ورزشکسب

 ینوکار بتبادل اطالعات و دانش کسب يمناسب برا یاربس ايینهزم المللیینب هايیشگاهحضور در نما
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 ةدر حوز ینانهکارآفر هايیدهدولت از ا یتحما یاست. از طرف یخارج ینانبا کارآفر یورزش ینانکارآفر

 وکارکشور و صاحبان کسب يبرا آوريو صادرات موجب سود سازييتجار ۀورزش و کمک به آنان تا مرحل

 یورزش يوکارهاکسب ۀدر توسع يراهبرد ۀنبود برنام یذهن يوگال یندر ا یگر. از موانع مهم ددشویم

 ینمحور و همچنیننسل سوم و کارآفر يهاها به سمت دانشگاهحرکت دانشگاه ینهزم یناست که در ا

در  واندتیم یورزش يوکارهاکسب ۀو توسع زشیور ینیکارآفر ۀدر خصوص توسع يکاربرد يهاپژوهش

 بزرگ باشد. یمانع قدم ینجهت رفع ا

 یزانبودن م یینانشان داد که موانع پ یورزش يوکارهاکسب یهفتم در موانع تأمین مال یذهن الگوي

نبود  یه،سرما یشافزا یادر جذب  یهصاحبان سرما ی) و توان مالیتها (شروع فعالثابت شرکت یۀسرما

موانع  ینترمهم زءج ین،نو هايياستفاده از فناور يمناسب برا هايیرساختو نبود ز یقیتشو يسازوکارها

موانع تأمین مالی  ترینی) اصل2003. بک و همکاران (روندیشمار مهب یورزش ینانکارآفر يبرا یتأمین مال

) 2011( هایزبه نظر وکارها نام بردند. اندازة بزرگ و دارایی کم کسب را کوچک و متوسط يهاشرکت

هاست. ن شرکتاندازة کوچک ای ،تأمین منابع مالی ۀزمین کوچک و متوسط در يهاشکل شرکتم ینترمهم

است،  یهبه سرما یازآنان از نساختن  و آگاه گذارانیهشناخت سرما یازمندکار ن ۀادام يبرا یهجذب سرما

در ارتباط  گذارانیهاز سرما یاديز يبا تعداد یهدرخواست سرما یکه متقاض هایییتسا مانند ییسازوکارها

و  گذاريیهود به سرماخ یازمنديبتوانند ن یورزش ینانکه کارآفر يارسانه هايهبرنام یدتول ینکها یاباشد 

 یهموجب جذب سرما تواندیاست که م یاز اقدامات مهم ،برسانند گذارانیهرا به گوش سرما یهجذب سرما

 يزوکارهاسا یگراز طرف دمواجهند، شود.  یابع مالمن يو کسر یهکه با کمبود سرما ینانیکارآفر يبرا

و در صورت  ردوجود ندا مند کند،عالقه یورزش يوکارهادر کسب گذاريیهکه افراد را  به سرما یقیتشو

 ینانارآفرک یزةاز سمت مؤسسات عامل انگ یدشد هايیعمل با بروکراس ۀسازوکارها در مرحل ینوجود ا

 ).18(دهد یکار کاهش م ۀادام يرا برا یورزش

موانع  ینترکوچک و متوسط از مهم يهادولت از شرکت یناکاف یتهشتم نشان داد، حما یذهن الگوي

) نشان دادند که 2019وانگ و فانگ ( .است یذهن يالگو یندر ا یورزش ینانکارآفر یمهم در تأمین مال

 یر. نشودمیمحسوب  ینت ورزش چدر رشد صنع میعامل مه یتیتقو هايسازوکارضعف در مؤسسات و 

 یبانک يدر ساختارها یژهوها بهتوسط دولت یمال ياصالح سازوکارهابیان کرد ) 2019( ۱داس و

                                                           
1 . Nair & Das 
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ر بیشت ی. با توجه به ضعف مالشودیوکارها مکوچک و متوسط موجب رشد کسب يوکارهاکسب

در بدو  یتحما ینواحدها داشته باشد. ا ینخود را از ا یتحداکثر حما یددولت با ی،ورزش يوکارهاکسب

دست  یها به ثبات نسبکه شرکتیتا زمان ها بایدیتدارد و حما یشتريب یتها اهمشرکت ینا تأسیس

و  تریو دورة بازپرداخت طوالن یینبا بهرة پا يهاوام ي. اعطایابدادامه  یبحران یطدر شرا ینو همچن یابند

 تواندیهستند که م ییراهکارها ي،و اعتبار یرپذمخاطره يهاصندوق ،هایهاصناف، اتحاد یتتقو ینهمچن

 وکارها شود.کسب ینا يسبب توانمند یرمستقیمو غ یمصورت مستقبه

فروش محصوالت، باال  یمتق بینییشدر پ یتو عدم قطع یمتق ییرنهم نشان داد، تغ یذهن الگوي

 ینتراز مهم یبانک يهاوام ینۀزم ها درمناسب و چالش یدتول یوهاينبود ش یلدلبه یدتول هايینهبودن هز

و همکاران  ) و بک2015و همکاران ( یگان. داشودیمحسوب م یورزش ینانکارآفر يبرا یموانع تأمین مال

اشاره کردند. استفاده  ینانها به کارآفردر پرداخت وام یهاي بانکبه محدودیت یقات خود) در تحق2018(

بازار، فروش  یازهايکاال، ن هايیمتق یعسر ییراتغلبه بر تغ يبرا ییاقتضا گیريیمتصم هايیوهاز ش

 ینانعدم اطم یطوکار با شراکسب یطاز الزامات است، مح یورزش ینانکارآفر ي.برا محصوالت و ..

 .شوندیکه نتوانند تمام جوانب را بسنجند، به شکست زودهنگام دچار م ینانیروست و کارآفرروبه

 یتورزش فعال ۀدر عرص یاديز يهاکه سال یورزش ینانقرار دادن کارآفر یتمحور باپژوهش  این

 يهادغدغه ینتراز مهم یرو بودند، نشان داد که تأمین مالروبه یبا مشکالت فراوان یرمس ینو در ا کنندمی

وکارشان کسب ینددر فرا فرینانکارآ يکه برا یتیموانع برحسب اهم یناست و رفع ا یورزش ینانکارآفر

درآمدزاست  یارصنعت ورزش بس سازد.یدر کشورمان را فراهم م یورزش يوکارهارشد کسب ینۀدارد، زم

 یانوساز اق یزناچ ياکه ما تاکنون به قطره کندایجاد می ینیغال و کارآفرتاش يبرارا  یاديز هايیو فرصت

در  ربطيذ ينهادها یتمام یجبس یازمندن شیورز يوکارها. رشد کسبایمیافته صنعت دست ینا یکرانب

و  کاهدمی يادار هايینهادها از بروکراس ینا ینارتباطات ب یرةکشور است، زنج ینیکارآفر ۀتوسع

تر آماده المللینبه بازار ب یرانیا يصادرات محصوالتشان و نشان دادن برندها يرا  برا یورزش ینانکارآفر

در حوزة  ینیمرتبط با کارآفر یالتدر تسه يریپذکشور و انعطاف یانکدر ساختار ب ییرات. تغسازدیم

مشاغل حوزة  یداريدر رشد و پا ینقش مهم یزن جادشدهیوکارهاي ااز کسب یبانک نظام یبانیورزش و پشت

در خصوص موانع تأمین  یقیمحققان، تحق ۀگرفتصورت يجوهاوبا جست ینکهورزش دارد. با توجه به ا

کمک  تواندیحاصل از آن م یجپژوهش و نتا ینا ،در کشور صورت نگرفته است یان ورزشینکارآفر یمال

 یندر ا یشترب یقاتانجام تحق ی. از طرفکندآنان  یو تأمین مال یورزش يوکارهاکسب ۀتوسع به یانیشا
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 یشترو خدمات موجب شفاف ساختن ب یداتحوزه با توجه به بزرگ بودن صنعت ورزش در بخش تول

 یو اجتماع یفرهنگ يدخالت دادن ساختارها ین. همچنشودیم یورزش يوکارهادر کسب یالم باحثم

 هايینههر کشور زم المللیینب هايیاستها و سدولت يبندو بودجه یمال هايیاستکشور، س یاهر شهر 

 است.  یورزش يوکارهاکسب يبرا یدر خصوص تأمین مال یشترب یقمطالعه و تحق يبرا یگرمناسب د
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the barriers to financing sport 
entrepreneurs by Q method. The methodology of the research was applied in 
terms of objectives, exploratory in nature and of mixed research (qualitative-
quantitative). 30 sport entrepreneurs who had experience in sport businesses 
between 15 and 40 years were selected as the population. They were 
interviewed with Q method, and cards based on Q propositions were 
distributed among them. Based on the distributed cards, 38 final propositions 
were identified and subsequently prioritized by the participants. Finally, Q 
factor analysis findings and results revealed 9 mental patterns for the barriers 
to financing sport entrepreneurs. With regard to these nine patterns, it can be 
concluded that financial resources are the driving force of sport businesses and 
that if entrepreneurs face issues such as severe administrative bureaucracy, 
lack of entrepreneurial knowledge and communications in the community and 
high-profit banking services to grow and develop businesses, the boom will 
not return to the sport businesses. 
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