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 چکیده
اي هاین پژوهش با هدف بررسی جایگاه آي تی در توسعۀ فرصت

 شیپیمای تحقیق این اجراي روشكارآفرینی در ورزش اجرا گردید. 
ننده كهاي تولید. جامعه آماري این تحقیق شامل مدیران شركتبود

ها به از بین آن ( بود كه=431Nمحصوالت ورزشی در ایران )
عنوان نمونه آماري انتخاب شركت به 039صورت تصادفی، تعداد 

نامه هیسریچ و پیتر ها از پرسشآوري داده. به منظور جمعشدند
( 0390( كه روایی و پایایی آن در تحقیق خسروانی فرد )6116)

ایایی ضریب پمورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. 

69/1αنامه در تحقیق حاضر با روش آلفاي كرونباخ )پرسش = )
 و روایی )صوري و محتوایی( آن بر اساس نظرات اساتید مجرب و
متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگماي شمارشی 

ی هاي آمار توصیفها از تکنیکمحاسبه شد. براي تحلیل داده 63/1
در سطح معناداري    SPSS 20 افزارو آمار استنباطی و از نرم

(13/1 P <استفاده شد. یافته ) هاي مطالعه حاضر نشان داد كه
اي هكه اینترنت در ایجاد فرصت كارآفرینان ورزشی بر این باورند

سزایی است. در این راستا كارآفرینی در عصر حاضر داراي نقش به
ان اي نشان داد كه بین میانگین دیدگاه كارآفریننتایج تی تک نمونه

 بنابراین( با نمره مالک تفاوت معناداري وجود دارد. 90/3 ± 90/1)
رینی توسعه كارآفهاي تحقیق مشخص گردید كه با توجه به یافته

م ه هاي نوینی همچون اینترنت، برورزشی با استفاده از فناوري
آن  هاي متعددكارگیري اینترنت و پتانسیلگره خورده است و به

 كننده باشد.تواند در این راستا كمکمی

، دنیتربیت ب، اشتغال، تکنولوژي، وكاركسب های کلیدی:واژه

نوآوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This research was conducted with the aim of 

investigating the status of IT in developing 

entrepreneurial opportunities in sport. The method of 

conducting this research was survey. The statistical 

population of this research includes managers of 

sporting goods companies in Iran (N= ), among 

them, randomly and according to Morgan table, 169 

companies were selected as the statistical sample. To 

collect data, Heirsch and Peter questionnaire ( ) 

was used, which it’s validity and reliability were 

evaluated and confirmed by Khosravani Fard ( ). 

The reliability coefficient of the questionnaire in the 

present study was calculated using Cronbach's alpha 

(α = ) and its validity (face and content) was 

calculated based on the views of experienced faculty 

members and physical education specialists and using 

the sigma numbering index of . Descriptive 

statistics and inferential statistics were used to analyze 

the data and SPSS  software was used at a 

significant level (P < ). The findings of this study 

showed that sport entrepreneurs believe that the 

Internet has an important role in creating 

entrepreneurial opportunities in the present era. In this 

regard, the results of one sample t test showed that 

there is a significant difference between the mean 

view of entrepreneurs (  ± ) and the criterion 

score. Therefore, according to research findings, the 

development of sports entrepreneurship has been 

interwoven with the use of new technologies such as 

internet, and the use of internet and its numerous 

potential could be helpful in this regard.  

Keywords: Business, Technology, Occupation,

Physical education, Innovation 
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 قدمهم
اساس و بستر ، هایی كه طی چند دهه گذشتهفناوريیکی از 

فناوري اطالعات و ارتباطات ، تحول در زندگی بشر بوده است
هاي فناوري اطالعات نه تنها خود موجب تولید موقعیت. است

ز ساز تغییرات بنیادي در بسیاري ابلکه زمینه، جدید شغلی شده
امروزه  .(0396، جعفرزاده زرندي) مشاغل دیگر هم بوده است

فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگی بشر در حال نهادینه شدن 
اساسی براي توسعه و پیشرفت هاي است  و یکی از فناوري

آیا ، ولی به راستی؛ (0397، ه زرنديجعفرزاد)ها است سازمان
 زدا؟ تغییرات جمعیتیزا است یا اشتغالفناوري اطالعات اشتغال

ت؟ ي داشته استأثیرناشی از فناوري اطالعات بر آمار بیکاري چه 
غلی ش هايآن بر موقعیت تأثیرآیا روند حركت فناوري اطالعات و 

، یا اینکه مسافران سوار بر این موج، ی استبینپیشها قابل ملت
 آیا، به سوي مقصدي نامشخص و مبهم در حركتند؟ و نهایتاً

تواند پاسخی براي حل بحران فناوري اطالعات و ارتباطات می
رزاده جعف) هاي كشور داشته باشدكردهتحصیلبیکاري جوانان و 
، با توجه به اهمیت فناوري اطالعات. (6103، زرندي و همکاران

تعاریف گوناگونی از این مفاهیم ارائه  ،گوناگون نظرانصاحب
شود: فناوري اطالعات اند كه به برخی از اهم آن اشاره میكرده

-براي جمع شود كه امکانات الزم راهایی اطالق میبه فناوري

محور ، كنندپردازش و توزیع اطالعات فراهم می، انباشت، آوري
، اي از جمله رایانهرسانههاي چند، فناوريرایانه، این فناوري

اري هاي كو همچنین پروژه تلویزیون، تلفن، اینترنتافزار، نرم
 سمانغلوهی) است، ماهواره و ...، وبالگ، پست الکترونیک، اینترنتی

فناوري اطالعات عبارت است از  6از دیدگاه مانتل .(6100، 0
پردازش و نشر اطالعات اعم ، سازماندهی، سازيذخیره، گردآوري
ي و ایا عدد كه با استفاده از ابزار رایانه، تصویر و متن، از صوت

از دیدگاه دیکا و . (6113، مانتل) پذیردمخابراتی صورت می
فناوري اطالعات تركیبی از تجهیزات ارتباطی و رایانه  3هامیتی

اي است كه اطالعات پدیدهفناوري . (6100، دیکا و هامیتی) است
ها و جامعه و در سازمانرایانۀ هاي یري وسیع سیستمكارگبه از

وند جلیل) آمده استوجود به یري آنكارگبه تحول عمیق ناشی از
 امروز با متفاوت كامالً جهانى، آینده جهان. (0393، و شریفیان

 است توانمندي هاىانسان دست در آن مقدّرات كه جهانى ؛است
 نآ اساس بر و شناخته را اطالعات عصر مختصات و مناسبات كه

 ینترمهم رو این از، نمایندیم طراحى را اجتماعى روابط و نهادها

 مستعدي نیروهاى هاىخالقیت و استعدادها شکوفاسازى، هدف

                                                                                                                                             

، منتظر) گیرند عهده بر را جامعه حركت آینده در بتوانند كه است
ي اهمهارت تیماه بر مختلف طرق به، اقتصادي راتییتغ. (0360
. (0363، عزیزي) گذاردیم و گذاشته تأثیر كار بازار ازین مورد

 اروككسبتحقیقات نشان داده كه انتشار فناوري اطالعات در 
 باال بردن، وري و بازدهیافزایش بهره، جویی در زمانباعث صرفه
 و استنسکو) شودتر كارها و غیره میاجراي كامل، راندمان كار

وكار، كسب دری رقابتي هاطیمح شیافزا. (6100 ،4همکاران
ی راوانف مشکالت با نانیكارآفري برا را تیفعال، تداوم وي ماندگار

 و كوچکي هاوكاركسب در ژهیو به موضوع نیا. دینمایم روروبه
 و هاستفادی طیشرا نیچن در .خوردیم چشم به شتریب متوسط

 رشد و دوامي برای ارتباط وی اطالعاتي هايفناوري ریكارگبه
یی هافرصت دیجدي هايفناور توسعه. باشدیمي ضرور هاشركت

 تا است آورده فراهم متوسط و كوچکي هاوكاركسبي برا را
 راه نیا از و سازند مرتبط مرزيكشورهاي برون با را خودها آن

-يفناور. (0364، اكبري) شوند شانیكشورها و خود توسعه سبب
ي هاتیفعال و ورزش بری میعظ تأثیری اطالعات دیجدي ها

ي هابرنامه چگونه ما نکهیا در هايفناور نیا. دارندی حیتفر
 و هیتجز راها آن چگونه م؟یكن تیریمد رای حیتفر وی ورزش
 رقرارب ارتباط خود همکاران و انیمشتر با چگونه م؟ینمائ لیتحل
ي وربهره. (0397، جعفرزاده زرندي) اندگذاشته تأثیر غیره و م؟یكن
 ريیكارگبه وی آگاه به ندهیآ دري احرفهي هابرنامهی اثربخش و

، اهسازمان نیبنابرا. است وابستهی اطالعاتي هايفناور
-تیفعال در تیموفقي برای حیتفر وی ورزشي هاوكاركسب

ی نانساي روین و خدمات، هابرنامه، ارتباطاتی تمام دیبا، شانیها
. (0363، بدري آذرین) سازند هماهنگي فناور نیا با را خود

، اطالعات فناوري مظاهر ینترمهم از یکی عنوانبه اینترنت
جهانی  به مربوط تحوالت ایجاد در را ياعمده بسیار نقش امروزه
 و گیريشکل از چندانی زمان كه حالی در. كندمی ایفا شدن

 نرخ دنیا كشورهاي اغلب در گذردنمی تکنولوژي این استفاده از

 و كوچک و بزرگ هايشركت، هادولت میان در از آن استفاده
، سلیمی و همکاران) است داشته گیريچشم خانوارها رشد حتی

 3وب گسترجهان شبکه یعنی، آن دستاورد آخرین ویژه به. (0366
فعالیت تمام و وجود آورده به اطالعات فناوري در بزرگی تحول
 در. است قرار داده خود تأثیر تحت نوعی به را بشر امروز هاي

 دهدمی ما قرار اختیار در كه امکاناتی و هاقابلیت با اینترنت واقع

 ارتباطات انسانی و اطالعات پذیري دسترس در نوینی فصل

 اینترنت از استفاده گرفتن سرعت به توجه با .شودمی محسوب

 افزایش طورهمین و جمعیت فزایندۀ رشد و شدن شهرها بزرگ و
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 مردم عموم زیاد عالقۀ چنینهم و ورزشی تنوع اماكن و تعداد

 و سریع رسانیاطالع هايسیستم كمبود یا نبود و و ورزش به
 بر مدیریتی و رسانیاطالع سیستم طراحی، دسترس در و راحت

می احساس پیش از بیش زمینه این وب در و اینترنت مبناي
 و دقت افزایش و هزینه و زمان جویی درصرفه باعث كه شود

 باها آن از گیريبهره و هاي دسترسیروش و اطالعات صحت

. (0363، علی احمد و شورستانی) گرددمی هاسیستم این اندازيراه
مندان ورزش نیز این امکان را داده از سوي دیگر اینترنت به عالقه

مورد نظر خود كه در هر زمانی به سرعت به آخرین اطالعات تیم 
كارشناسان . (0363، مدهوشی و صفاري نژاد) ندنك دست پیدا

اند كه میزان مصرف اینترنت با تلفن همراه از مین زدهخت
از آنجا كه تلفن همراه . هاي شخصی پیشی خواهد گرفترایانه

 شود و به معناي واقعیدیگر یک وسیله تجمالتی محسوب نمی
رند پردازان بر این باونظریه ،استارتباطات را تسهیل كرده ، كلمه

این كاالي ارتباطی كه روزي به نوعی دستگاه جادویی بود امروزه 
یل به همین دل. شودابزاري حیاتی براي زندگی بهتر محسوب می

 ،یی در برقراري و تسهیل ارتباطاتسزابههاي همراه نقش تلفن
ي اربه دست آوردن پول بیشتر و معامالت تج، انتقال اطالعات

در كشور ما بیشتر جنبه ارتباطی تلفن همراه مشهود . كنندمی ایفا
است و تاكنون گام مهمی براي استفاده از این وسیله ارتباطی در 
مبادالت اقتصادي برداشته نشده است اما كارشناسان معتقدند كه 
با ورود فناوري نسل سوم موبایل به كشور و رقابت در بازار خدمات 

 وانعنبهتوان به موبایل بر بستر این فناوري میارزش افزوده 
تحیان ف) ابزاري براي توسعه اقتصادي كشور نگاهی دوباره انداخت

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر  از آنجا كه. (0367، و مهدوي نور
بازار دنیاي كنونی كه با تحوالت و تغییرات سریع و شتابان محیط 

به جامعه اطالعاتی و تغییر المللی و گذر از جامعه صنعتی بین
 عنوانبه 0از كارآفرینی، همراه است، اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی

تواند سبب رشد و شود كه مییاد می، موتور توسعه اقتصادي
 ایجاد اشتغال و رفاه، وريافزایش بهره، توسعه اقتصادي كشورها

 اطرهمخ ایجاد مطالعۀ یا كارآفرینی. (6104، رزاقی) اجتماعی شود

ها به افزایشی را از طرف سیاست مداران و دولت رو توجه، جدید
زیرا براي كشورها ایجاد ثروت و اشتغال  ،به دست آورده است

مالكی براي توسعه و رشد اقتصادي دیده شده  عنوانبهكند و می
توان گفت می. (6103، جعفرزاده زرندي و همکاران) است

 .نه وسیعی براي فعالیت داردكارآفرینی در فناوري اطالعات په
هایی كه دارد تحوالت شگرفی در فناوري اطالعات با ویژگی

آورد و بسترهاي ارتباطی میوجود به دستیابی به اطالعات
ها اهمیت و ارزش این فناوري. كندتري را فراهم میقوي

كارآفرینی و  اند و زمینه را براياطالعات و ارتباطات را باال برده

                                                                                                                                             

از . (0396 ،جعفرزاده زرندي) اندپروري كارآفرینانه ایجاد كردهایده
سوي دیگر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات خود مرهون 

 ،هاي كارآفرینانه باعث شناخت نیازهافعالیت كارآفرینی است؛
شود؛ بنابراین یک رابطه عمیقی ها میها و توسعه فناوريخلق ایده

اي كه میعات وجود دارد به گونهبین كارآفرینی و فناوري اطال
كارآفرینی الزمۀ توسعه فناوري و توسعه فناوري بستر ، توان گفت

فناوري اطالعات زیرا . (0396، جعفرزاده زرندي) كارآفرینی است
 توانسته است، هاي مختلفها و قابلیتبا برخورداري از ویژگی

ان از خود نش وكاركسبپذیري شایان توجهی را در زمینه انعطاف
وري در امر اها سبب افزایش كارایی این فنهمین ویژگی. دهد

. (0393 ،رضایی و سبا نعمان) است كارآفرینی و ایجاد اشتغال شده
-توان فرایند استفاده از فرصترو كارآفرینی در ورزش را میاز این

ی كه در ظاهر ممکن یهافرصت. هاي موجود در ورزش دانست
 .مبود به نظر آیند یا مورد توجه خاصی نباشنداست تهدید یا ك

هاي جدید نوآوري در محصوالت و خدمات ورزشی و ایجاد شغل
هایی براي اشتغال یا ایجاد بازار كار تبدیل كمبودها به فرصت

ها نآ توان بهمسائلی است كه در كارآفرینی ورزشی می، جدید
در صورت اي شناخته شده است و پدیده، پرداخت هر چند ورزش

هایی به منظور كارآفرینی راه عنوانها بهآن توان ازمی، شناسایی
براي . (0363، و همکاران پور)فروغی در ورزش استفاده كرد

اري اي و ساختتوسعه كارآفرینی در بخش ورزش باید عوامل زمینه
هایی كه مؤثر در توسعه ورزش شناسایی شود و بر اساس هدف

براي ایجاد ، آفرینی ورزشی وجود دارددر ابعاد گوناگون كار
-هاي مؤثر در توسعه كارآفرینی ورزشی برنامهساختارها و زمینه

اي امروزه فناوري اطالعات به گونه. (0367، یدالهی) ریزي كرد
هاي محاسباتی و فناوري را در بر گسترده شده كه بسیاري جنبه

بار مورد گیرد و دامنه فعالیت این حوزه تا كنون چندین می
كارآفرینی ورزشی با . (6104، رزاقی) بازنگري قرار گرفته است

 رفاه و توسعه سالمتی ووكار، كسبایفاي نقش مؤثر در توسعه 
ي اتواند نقش مهم و برجستهمشاركت در ابعاد گوناگون جامعه می

در توسعه كشور داشته باشد و در نهایت به تدوین راهکارهایی 
 ،مندعلیزاده و هنري) پردازدی ورزشی میبراي توسعه كارآفرین

-از دالیلی كه اهمیت و ضرورت كارآفرینی را نمایان می. (0369

 مبتکرانه و تکنیکی تغییرات سمت به را جامعه كه این است سازد

 به تبدیل دانش همچنین و رشد اقتصادي باعث، داده سوق

 بر این كارآفرینی عالوهگردد. می جدید محصوالت و خدمات

 مناسب توزیع، زندگی كیفیت رفتن باال موجب، اشتغال ایجاد

 ملی منابع از وريبهره و اجتماعی هاياضطراب كاهش، درآمد

 ینیفرآمطالعه كار. (6103، جعفرزاده زرندي و همکاران) شودمی
 وكاركسببه  يادیز لیكه عالقه و تما يافراد يبرا یورزش
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 .است يضرور، در حوزه ورزش دارند یشخص تیمستقل و مالک
 برنامه کیشوند تا یماده مآ يابه صورت گسترده رانیفراگ

، دونده کیراه همچون  نیو در ا ندینما میرا تنظ وكاركسب
ایت س) ثابت قدم باشند وكاركسبمشکالت را حل نموده و در راه 

ایر هر علمی نیاز دارد تا مرزهاي خود را با س. (6113، 0كارآفرینی
 علوم مشخص سازد؛ در حوزه كارآفرینی نیز این تفکیک مورد

به باور بسیاري از محققین آنچه تحقیقات  تأكید قرار داشته است.
هاي مختلف علمی نظیر كارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزه

توجه و تأكید بر پژوهش در خصوص ، سازدمدیریت متمایز می
 جعفرزاده زرندي) نان استهاي كشف شده توسط كارآفریفرصت

آمده از پژوهش باقري و دست بهنتایج . (6103، و همکاران
( نشان داد كه بین دیدگاه اعضاي هیئت علمی 0390) همکاران
هاي آزاد و پیام نور در مورد نقش فناوري اطالعات و دانشگاه

هاي كارآفرینی تفاوت معناداري وجود ارتباطات در توسعه فرصت
( به این نتیجه دست 0391) ین برقی و همکارانهمچن ؛ندارد

 یافتندكه سابقه خدمت استادان رابطه معناداري با سطح
از طرفی نخعی و همکاران  .نداردها آن یري فناوري توسطكارگبه

فناوري اطالعات و ارتباطات بر خالقیت  تأثیر( 0391) در سال
اي هكارآفرینی را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند كه دوره
 أثیرتآموزش فناوري اطالعات و ارتباطات بر خالقیت كارآفرینی 

ز دیدگاه ا. شوددارد و باعث باال رفتن میزان خالقیت كارآفرینی می
هاي ترنت و رسانهنقش این ترینمهم( 0390) جاوید و همکاران

تر گیري مناسب و سریعنوین در بازاریابی ورزشی مربوط به بهره
ترنت و امتیاز دیگر ایناست. از منابع مختلف اطالعاتی و تبلیغاتی 

هاي نوین در این زمینه ارائه خدمات به مشتریان در كنار رسانه
 در( 6116) 6آندرسون و نیرویآ كهدر حالی استی رساناطالع

 در وكاركسب توسعهي برا نترنتیا از استفاده مورد در خود عهمطال
 موردي هاوكاركسب درصد 64 كه نشان دادند اسکاتلند كشور

 از خدماتشان توسعه وی معرف جهت ثرؤمطور بهها آن مطالعه
( در 6113) 3ونهونگ چنهمچنین . ندكنیم استفاده نترنتیا

ی اینترنت بر كارآفریناده از استف تأثیرمطالعه خود به بررسی 
تی بر نت اثرات مثبملی پرداخت و نشان داد كه استفاده از اینترفرا

 4ولی نتایج تحقیق مالهوترا و همکاران ،ملی داردكارآفرینی فرا
راي و اینترنت ب رایانه( نشان داد كه تلفن همراه بیشتر از 6106)

ان از نز كهدر حالیكند ایجاد كارآفرینی موفق به زنان كمک می
ابلیت ق. كنندهمه اشکال فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده می

باعث شده تا ها آن هاي تلفن همراه و سهولت استفاده ازگوشی

                                                                                                                                             

 اروككسبموبایل را به یک ابزار دوستانه براي حمایت از رشد 
( در پژوهش 6113) 3ان دابیسی و سنجیزهمچنین . تبدیل كند

فاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و به بررسی وضعیت استخود 
در آن كلیه  وزنان كارآفرین در مالزي پرداختند  هايویژگی

 .اعضاي انجمن زنان كارآفرین مالزي مورد بررسی قرار گرفتند
هاي شخصیتی مانند به این مهم دست یافتند كه ویژگیها آن

رتباط ا رایانهبا استفاده از ، پذیري زنان كارآفرینریسک، نوآوري
زمینه نقشی كه اینترنت  با بررسی( 6113) 3پارک. معناداري دارد

كه فرآیند انتقال  اشتاذعان د ،ي كارآفرینی داردپرورایدهدر 
توسعه فناوري اطالعات و اینترنت اغلب  اطالعات از طریق

. دهدهاي اجتماعی شکل میهایی را در محیط شبکهيپرورایده
وب یا اینترانت امکان مشاهده و  شبکه ي از طریقپرورایده

ق هاي تحقییافته. دهدهاي جدید را به افراد میردگیري آسان ایده
اي اثر فناوري ( در مقاله6103) 7امپراطوري و كاوناقی، روتا

اطالعات و ارتباطات در مدیریت طرفداران ورزشی را مورد بررسی 
ان نفعذي عنوانبهاین تحقیق ارزش طرفداران را . قرار دادند

بازیکن  عنوانبههاي ورزشی و همچنین مربوطه در سازمان
 عنوانبههاي ورزشی سازمان. كلیدي در خلق ارزش نشان داد

، نتایج ورزشی دنبالبه زمانطور همهاي اجتماعی بهشركت
اند توفناوري اطالعات می. اجتماعی و همچنین اقتصادي هستند

ی و ترویج ادغام این سه نوع از دارای عنوانبهارزش طرفداران را 
( در تحقیقی به بررسی 6106) 6مورا، همچنین. نتایج افزایش دهد

مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در كارآفرینان آفریقایی  تأثیر
پرداخت و به این نتیجه رسید كه این مركز باعث افزایش 

 شود وها و دانش در بین كارآفرینان میتقسیم مهارت، همکاري
ق ساختن گنجایش بیشتر از طری وسیلهبهتواند روح همکاري را می

هاي همگانی و تعامل اعضاي مجازي فعال بین دیگران پروژه
 چیان و خداداد حسینیكوزه، شریفیان، احسانی. تقویت كند

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در ( به تعیین مؤلفه0369)
ا انگیزۀ كارآفرینی هاي تربیت بدنی و ارتباط آن بدانشکده

نشان داد كه وضعیت ها آن هايدانشجویان ایران پرداخته و یافته
هاي تربیت بدنی در حد فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشکده

دانشجویان از سطح انگیزشی متوسطی ، به عالوه. متوسطی است
براي كارآفرینی در آینده برخوردار هستند و بین فناوري اطالعات 

 .ارتباطات و انگیزۀ كارآفرینی رابطۀ مثبت و معناداري وجود داردو 
 ررسی تولید درآمد در عصر اطالعات؛( به ب6100) 9سریالتا
در اولین بخش از این مقاله به . ها پرداختها و چالشفرصت
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-ها و چالشهایی از اطالعات بازار كاال و شناسایی فرصتویژگی

اره شده و در بخش دوم به هایی كه در عصر اطالعات است اش
ا هها و تجربه فهرستی از مشاغل كه با این چالشارائه دیدگاه

 تحقیقات نشان داد كه یکی از. پرداخته شده است ،هستند روروبه
توانایی ، در عصر اطالعات وكاركسبهاي عمده براي چالش
سیاپی . هاي خود در نوآوري استگذاريها از سود سرمایهشركت
( به بررسی عوامل كلیدي موفقیت و توسعۀ 6113) 0نیو سیمو

ان داد نشها آن هايیافته. صنعت كفش ورزشی ایتالیا پرداختند
عامل مهم بر موفقیت محصوالت جدید كفش ورزشی در  سهكه 

رویکرد كار تیمی بین  -0: گذاشته است كه عبارتند از تأثیرایتالیا 
استفاده از  -3، داريمهاي مشتريبرنامه -6، هاي مختلفشركت
هاي پیشرفته و جدید اطالعاتی و ارتباطی براي توسعۀ فناوري

( در پژوهشی به 0396) هنري و مندعلیزاده. محصوالت جدید
تبیین و تدوین بیانیۀ مأموریت كارآفرینی در ورزش كشور از 

ورزشی پرداخته و نقش فناوري اطالعات را  نظرانصاحبدیدگاه 
ا توجه ب. شمارندمیعناصر تدوین این مأموریت بری از یک عنوانبه

هاي نوین و كارآفرینی در به پیشینه پژوهش در مورد فناوري
صنعت ورزش باید اذعان داشت كه تحقیقات صورت گرفته در 
مورد كارآفرینی به نتایج یکسانی ختم نشده و بر حسب نیاز هر 

 این كه، ها ارزیابی شدهصنعت یا كشور یک سري از فناوري
تر از كشورهاي محدودیت در كشورهاي در حال توسعه محسوس

این كمبود تحقیقات در ایران بسیار بیشتر به چشم  است؛غربی 
خورد لذا با توجه به موارد ذكر شده این تحقیق بر آن است تا می

، تاینترن) هاي نوینبه این سؤال پاسخ دهد كه جایگاه فناوري
هاي كارآفرینی در صنعت ورزش فرصت و موبایل( در توسعه رایانه

 است؟ایران چگونه 

 پژوهش شناسیروش
-با توجه به ماهیت این پژوهش كه به دنبال بررسی جایگاه فناوري

هاي و موبایل( در توسعه فرصت هاي نوین )اینترنت، رایانه
كارآفرینی در ورزش بود، تحقیق حاضر از نوع كاربردي و با توجه به 

جامعه آماري این پژوهش را روش تحقیق از  نوع پیمایشی است. 
دادند تشکیل میكننده محصوالت ورزشی هاي تولیدشركت

(431N= اطالعات مربوط به این .)ها از طریق سایت رسمی شركت
وزارت صنایع، سایت رسمی وزارت بازرگانی و بانک اطالعات ورزش 

عنوان شركت، به 039شركت، تعداد  431آوري شد. از بین ایران جمع
گیري در این تحقیق تصادفی نمونه آماري انتخاب شد. روش نمونه

رد فنامه خسروانی نامه محقق ساخته حاضر، از پرسشبود. پرسش
( كه 6116نامه كارآفرینی هیسریچ و پیتر )( برگرفته از پرسش0390)

( آن مورد تأیید قرار گرفته بود استفاده 63/1( و روایی )69/1پایایی )
نامه حاضر شامل عوامل مرتبط با كارآفرینی در قالب شد. پرسش

                                                                                                                                             

وكار، امکان سنجی نسبت به ایجاد چهار عامل خلق اندیشۀ كسب
كار ووكار جدید و ارزیابی و توسعه كسبروع كسبوكار، شكسب

سؤال بود كه از بین  66نامه موجود بود. تعداد سؤاالت پرسش
نامه تعداد سه سؤال مربوط به عامل خلق اندیشه سؤاالت پرسش

به  سنجی نسبتوكار، تعداد پنج سؤال مربوط به عامل امکانكسب
وكار مل شروع كسبسؤال مربوط به عا 03وكار، تعداد ایجاد كسب

وكار جدید و تعداد پنج سؤال مربوط به عامل ارزیابی و توسعه كسب
موجود بود. )در این چهار بخش از مقیاس پنج ارزشی لیکرت، خیلی 

اي هها از تکنیکزیاد تا خیلی كم استفاده شد(. براي تحلیل داده
و در سطح   SPSS20افزارآماري توصیفی و استنباطی و از نرم

( استفاده شد. به منظور سامان دادن، خالصه >13/1pاداري )معن
هاي نمونه، تنظیم بندي نمرات خام و توصیف اندازهكردن و طبقه

هاي پراكندگی جدول توزیع فراوانی، درصدها و محاسبه شاخص
نظیر میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها از آمار توصیفی استفاده 

باطی با توجه به اهداف پژوهش به جهت گردید و در بخش آمار استن
اي و هاي آماري تی تک نمونههاي تحقیق از آزمونآزمون فرضیه

 آنالیز واریانس مکرر استفاده شد.

 های پژوهشیافته
هاي پژوهش نشان داد كه میزان تحصیالت بیشتر مدیران یافته

هاي ورزشی فعال در بخش تولیدي صنعت ورزش ایران شركت
( %6/64كارشناسی )( بوده و تحصیالت در حد %30) دیپلمدر حد 

بوده كه  (%0/3) و باالتر كارشناسی ارشدو  (%0/09) و فوق دیپلم
اي هرشته تحصیلی مدیران شركت. هاي بعدي قرار گرفتنددر رتبه

( رشته % 90) تولیدي بیانگر آن بود كه اكثر مدیران این صنایع
 . اندغیر تربیت بدنی داشته

هاي هاي مربوط به نوع مالکیت شركتیج حاصل از دادهنتا
د هاي مورتولیدي محصوالت ورزشی نشان داد كه تمامی شركت

 آمار توصیفی مربوط به نوع. اندمالکیت خصوصی داشته، مطالعه
ا ههاي مورد مطالعه بیانگر آن است كه اكثریت این شركتشركت
هاي شركت ارائه شده است جزء یکطور كه در جدول همان

 . اندسهامی خاص بوده

 هاي مورد مطالعهنوع شركت -6جدول

 درصد تعداد نوع شركت

04/4 7 تضامنی  

ولیت محدودئبا مس  36 46/66  

94/31 013 سهامی خاص  

01/7 06 سهامی عام  

36/3 9 سایر  

 011 039 جمع كل
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هاي ( از شركت%7/04) هاي تحقیق  نشان داد كه حدودیافته
تولیدي كارشناس فناوري اطالعات و ارتباطات دارند و بقیه فاقد 

 یهمچنین بررسهستند. كارشناس فناوري اطالعات و ارتباطات 
وضعیت استفاده از اینترنت در بخش تولیدي صنعت ورزش نشان 

هاي تولیدي به اینترنت ( درصد از شركت%3/37) داد كه حدود
ا با هنوع ارتباط شركت. باشندوصل و بقیه فاقد اینترنت می

( %33/47) شركت تولیدي 61اینترنت به این صورت بود كه حدود 
( از %99/66) شركت 49، (ADSL) از طریق اي دي اس ال 

( از طریق %36/3) شركت (، نه(WIRELESS طریق وایرلس
( براي ارتباط با %34/06) شركت 30كارت اینترنت و حدود 

 هاي مربوط بهیافته. كردنداینترنت از هر سه مورد استفاده می

و  ایانه، رفرضیه اول تحقیق كه به مقایسه نقش اینترنتآزمون 
 مالکهاي كارآفرینی در ورزش با نمره موبایل در ایجاد فرصت

نتایج آزمون این فرضیه . ارائه شده است دو پرداخت در جدول
و  76/3با میانگین  ، رایانه90/3نشان داد كه اینترنت با میانگین 

-اداراي  اختالف معن سهبا نمره مالک  43/3موبایل با میانگین 
ه گرفت كه هر ستوان نتیجه بنابراین می .(>13/1P) داري بودند

و موبایل در ایجاد  ، رایانهفناوري مورد بررسی یعنی اینترنت
هاي كارآفرینی در ورزش از دیدگاه كارآفرینان  نقش دارند فرصت

هاي ذكر شده اینترنت در كل عوامل از كه با توجه به میانگین
هاي بعدي قرار و موبایل در رده رایانههمه بیشتر نقش داشته و 

.داشتند
 

 ايهاي مربوط به آزمون تی تک نمونهداده -4جدول
 3نمره مالک = 

 ردیف عامل
t Sig Mean 

Mean 

diffrence 
df 

 0 اینترنت 036 90/1 90/3 110/1 07/03

 6 رایانه 036 76/1 76/3 110/1 44/9

 3 موبایل 036 43/1 43/3 110/1 64/3

 
ایسه مق كه به تحقیق دوم فرضیه  آزمون به مربوطهاي یافته

در  و موبایل( ، رایانهاینترنت) هاي نوینمیانگین اجزاي فناوري
 ارائه سههاي كارآفرینی در ورزش پرداخت در جدول ایجاد فرصت

ر راز آزمون آنالیز واریانس مک، هاجهت مقایسه میانگین. شده است
نتیجه آزمون آماري ماخلی براي آزمودن   سهجدول . استفاده شد

  P<13/1داري آن كمتر از سطح معنانشان داد كه ، فرض كرویّت
راي اپسیلون( هاین فلت ب) ضرایب تصحیحاز  بنابراین .باشدمی

. ( استفاده شدdf) اصالح درجه آزادي

 (phericitySest of Ts ,Mauchlyآزمون آماري ماخلی ) -3جدول 
  اپسیلون

sig 
Approx.chi

-square 
s ,Mauchly

W 
نتیجه موضوع 

 هاین فلت كران پایین آزمون
گرین هوس 

 گیزر
df 

31/1 60/1 61/1 036 110/1 10/33 73/1 
عامل درون 

 بخشی

ریب ض چهاربنابراین بر اساس ضریب تصحیح هاین فلت جدول 
 هايلذا فرض اختالف میانگین ،گشته استمعنادار یاد شده 

اجزاي  نیب توان گفتگیرد در نتیجه میقرار می تأییدمورد ، عوامل
اي هو موبایل( در ایجاد فرصت ، رایانهاینترنت) هاي نوینفناوري

 . وجود داردناداري معورزش اختالف  كارآفرینی در

براي تعیین اختالف دو به دو متغیرها یا به عبارت دیگر مقایسه 
 (Bounferoni) زوجی متغیرها از آزمون تعقیبی بونفرونی

نتایج آزمون بونفرونی  پنجگونه كه درجدول همان. استفاده شد
 نتایج، كنیدهاي نوین مشاهده میمربوط به مقایسه فناوري

-ياجزاي فناور نیبدهد كه مقایسه زوجی بین متغیرها نشان می
و موبایل( اختالف معناداري وجود دارد. ، رایانهاینترنت) هاي نوین

Fجدول نتایج  -2جدول                          

                      
Source Df 

Mean 

square 
F Sig 

66/9 6 هاین فلت  79/39  110/1  
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هاي نوینآزمون بونفرونی مربوط به مقایسه فناوري -5جدول   

 3نمره مالک = 
 عوامل

Std.error Sig 
Mean 

diffrence 
df 

 اینترنت رایانه 036 66/1 110/1 14/1

 موبایل 036 31/1 110/1 13/1 

 موبایل               رایانه 036 66/1 110/1 13/1

 گیریبحث و نتیجه
دهد تعداد هاي تحقیقات مختلف كارآفرینی نشان مییافته

هاي نوین تا كنون در اثرات فناوريمحدودي در حوزۀ ورزش و 
كشور عزیزمان انجام شده است و ضرورت بررسی چنین 

هاي حتی در حوزه، شودهایی به شدت احساس میپژوهش
هاي نوین و خالء آن در ورزش كشور نقش فناوري، عملیاتی

-گیري از فناوريبهره، از طرفی دیگر. عزیزمان دیده شده است

بهبود وضعیت كارآفرینی بر كسی قابل هاي نوین و نقش آن در 
( 6103) توان تحقیقات روتا و همکارانچشم پوشی نبوده كه می

را كه در پژوهشی اثر فناوري اطالعات و ارتباطات در مدیریت 
این . اشاره كرد ،اندطرفداران ورزشی را مورد بررسی قرار داده

-سازمانان مربوطه در نفعذي عنوانبهتحقیق ارزش طرفداران را 

بازیکن كلیدي در خلق ارزش  عنوانبههاي ورزشی و همچنین 
( كه به بررسی 6113) نشان داد یا پژوهش سیاپی و سیمونی

عوامل كلیدي موفقیت و توسعه صنعت كفش ورزشی ایتالیا 
پرداختند و نقش فناوري اطالعات در تولید محصوالت جدید را 

دیگر پوشش این  هايیکی از روش. اشاره كرد ،بیندمؤثر می
وان تگیري از علوم عام است و از طریق این علوم میبهره، مسئله

مثال  طوركرد؛ بهها جهت حل مشکالت اقدام به ارائه راه حل
( در تحقیقی تحت عنوان چگونه تلفن 6106) مالهوترا و همکاران

 ،تواند كارآفرینی زنان را تسریع كندو اینترنت می ، رایانههمراه
تعداد كاربران تلفن همراه در زیرا  وضوع را بررسی كردنداین م

چهارم یعنی حدود سه ، میلیارد نفر گذشته است پنججهان از مرز 
در . كنندمردم دنیا از این دستگاه كوچک و جادویی استفاده می

 ،كشور جهان میزان نفوذ موبایل از جمعیت فراتر رفته است 73
کی شاید ی. از یک موبایل داردمتوسط هر فرد بیش طور یعنی به

مکالمه  اي براياز دالیل آن باشد كه تلفن همراه دیگر فقط وسیله
ا مانند هبلکه دستگاهی براي انجام انواع كارها و فعالیت، نیست
، هایافتن مسیر راه، آگاهی از وضعیت آب و هوا، كردنبازي 

م و یلدیدن ف، شنیدن موسیقی، هاي اجتماعیدسترسی به رسانه
نکته دیگر آن است كه بیش از . خواندن اخبار استطور همین

 هاي هوشمندیک میلیارد نفر از صاحبان تلفن همراه از موبایل
. هایی شخصی و كوچک هستندرایانهكنند كه در واقع استفاده می

هاي همراه امکان اتصال به اینترنت را امروزه بسیاري از تلفن
. شودیتر مت همراه نیز روز به روز گستردهدارند و استفاده از اینترن

هاي هایی است كه كمتر در فناوريتلفن همراه داراي ویژگی
 ها شخصی بودن موبایلاز جمله این ویژگی ؛شوددیگر یافت می

ده استفا رایانهاشتراكی از اینترنت و طور مردم اغلب به. است
راک ي به اشتندرت موبایلشان را با شخص دیگراما به، كنندمی
هاي موبایل امکان ارتباط با صدا یا متن را گوشی. گذارندمی

توانید ویدئوها و تصاویري ایجاد می، عالوه بر آن. كنندممکن می
ارسال كرده یا دریافت كنید و همچنین صدا ضبط كنید یا ، كنید

ه اي سیار است و همیشموبایل رسانه. حتی كاغذي را اسکن كنید
هاي شخصی و رایانهرسی دارید از آنجا كه به مخاطب دست

 ،اینترنت براي دسترسی به افراد در حال حركت مناسب نیستند
نکته مهم تکنولوژي موبایل ، درحال حركت، دسترسی به محتوا

می وكاركسبدر مورد نقش فناوري اطالعات در توسعۀ . است
 ،اطالعات و اینترنتی در دنیاي فناوري وكاركسبتوان گفت 

اقتصادي و مدیریتی متنوع و ، هاي رفتاريقواعد و شاخص
آگاهی از فناوري اطالعات بر همین اساس  اي دارد وپیچیده

خاصی  از دقت و ارزش، در دنیاي امروزي وكاركسبمربوط به 
مدیریت  ،اقتصاد دیجیتالی، دیجیتالی وكار، كسببرخوردار است

دارد و این سه متغیر دیجیتالی را نیاز  هايدیجیتالی و اندیشه
تعلیم و استفاده از روحیه خالق و كارآفرینی به ثمر ، بدون دانش

 تأثیر( به بررسی 6106) در پژوهشی دیگر هیلدا مورا. رسدنمی
مركز فناوري اطالعات و ارتباطات در كارآفرینان آفریقایی 
پرداخت و به این نتیجه رسید كه این مركز باعث افزایش 

. شودها و دانش در بین كارآفرینان میمهارتتقسیم ، همکاري
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بحران كار و بیکاري در ورزش و جامعه ایرانی و چنین بیماري در 
پژوهش . خواهددارویی چون كارآفرینی نمی، جامعه ورزش

فناوري آموزشی هايدوره تأثیر بررسی به منظور (0366) مردانی
هیئت اعضا كارآفرینی خالقیت و انگیزه بر ارتباطات و اطالعات

گروه یک ها شاملگروه. شد انجام ارومیه دانشگاه علمی
كالس در كه شدمی تشکیل هاییآزمودنی از كه بود آزمایشی

گروه دیگر گروه و داشتند شركت (ICDLدوره ) رایانه هاي
هايكالس كه در شدمی هاییآزمودنی شامل و بودند كنترل
هايدوره كه داد نشانتحقیق  نتایج. نداشتند شركت رایانه

خالقیت و انگیزه بر ارتباطات و اطالعات فناوري آموزشی
هايكالس در كه گروهی آن و نداشت تأثیر كارآفرینی اساتید

كارآفرینی و خالقیت انگیزه داراي ،بودند نکرده شركت رایانه
هايبرنامه كه كرد برداشت چنین بتوان شاید كه بودند بیشتري

.باشدنمی كارآفرینی نیازهاي پاسخگوي ارائه شده يرایانه
آموزشی هايدوره كه آیدبرمی چنین تحقیق نتایج از همچنین
كارآفرینی خالقیت و بر انگیزه ارتباطات و اطالعات فناوري

( 0366) شریفیان و همکاران. گذاردمی تأثیر مردان از بیشتر زنان
ر اطالعات و ارتباطات دهاي فناوري نیز به بررسی تبیین مؤلفه

هاي تربیت بدنی و ارتباط آن با انگیزه كارآفرینی دانشکده
 يفناور تیوضع كه داد نشان هایافته. دانشجویان پرداختند

 یطمتوس درحدی بدن تیتربي هادانشکده در ارتباطات و اطالعات
 يبرای متوسطی زشیانگ سطح از انیدانشجو عالوه به .است

 جهینت توانیم نیابنابر. هستند برخوردار ندهیآ در ینیكارآفر
 و دانش شیافزا ازمندینی بدن تیترب انیدانشجو كه گرفت
 .باشندیم ارتباطات و اطالعاتي فناور نهیزم در خودي هامهارت
 كوچک نهیزم در ریاخ دهه کي یهااستیس به توجه با نیهمچن
 ردي سازفرهنگ وي بازنگر، يسازیخصوص و دولت حجم شدن

 تخداماس وی ابیكار از انیدانشجوی شغل نگرش رییتغ خصوص

 عمادزاده و شهنازي. رسدیم نظر بهي ضرور ینیكارآفر به شدن

ارتباطات و فناوري اطالعات ( در تحقیقی با عنوان نقش0367)
چارچوب  در، خرد اقتصاد الگوي یک از استفاده با، اشتغال در

بررسی به، لگاریتمی مدل یک با و بر اشتغال مؤثر عوامل ارزیابی
از. اشتغال پرداختند میزان بر و ارتباطات اطالعات فناوري اثر

47 براي Panel Dataرهیافت  با بررسی مورد مدل، رو این

، توسعه( حال در كشور 63و  6OECD ،عضو 66 شامل) كشور

اثر بیانگر، نتیجه. است برآورد شده 6111-6113هاي سال طی

اقتصادی هایهمکاری شورای عضو کشورهای. 1

. اشتغال است بر ارتباطات و اطالعات فناوري دارو معنا مثبت
اطالعات هاي فناوريهزینه به نسبت اشتغال كشش همچنین

در افزایش درصد یک دهدمی نشان كه بوده 00/1ارتباطات  و
درصد  00/1به مقدار ، ارتباطات و هاي فناوري اطالعاتهزینه

كه این و مقاله نتیجۀ به توجه با. دهدمی افزایش را اشتغال
دیگر سوي از و ستروبهرو بیکاري مشکل سویی با از ایران

در زمینۀ فناوري  بسیاري خالی هايظرفیت و بالقوه هايپتانسیل
گذارانسیاست كه شودمی پیشنهاد، ارتباطات دارد و اطالعات
ارتباطات و فناوري اطالعات به ايویژه توجه، كشور اقتصادي

و كار فناوري اطالعات بازار وضعیت مستمر مطالعه جمله از
انسانی نیروي و كیفیت كمیت شناسایی و ایران ارتباطات در

در خصوصی و دولتی هايبخش در كشور مورد نیاز متخصص
به راهبردي ریزيبرنامه ارتباطات و و عرصۀ فناوري اطالعات

عرصۀ  در كشور مورد نیاز متخصص انسانی نیروي تربیت منظور
عربیون و از طرفی . باشند داشته، ارتباطات و اطالعاتفناوري 

( نقش فناوري اطالعات در كارآفرینی و 0394) همکاران در سال
 .اي مورد بررسی قرار دادیالن را در مقالهالتحصفارغزایی اشتغال

هدف از نگارش این مقاله تأكید بر نقش فناوري اطالعات در 
هاي معضل بیکاري حلیکی از راه عنوانبهكارآفرینی 

یالن دانشگاهی در جوامع بود كه بخش عظیمی از التحصفارغ
برخورداري از استعداد و  رغمعلییالن دانشگاهی التحصفارغ

 اخباري. برندانرژي كافی همچنان از مشکل بیکاري رنج می
فناوري  گسترش تأثیر بررسی به خود مقاله در نیز (0366)

بر گسترش اینترنت تأثیر تردقیق طوربه  و ارتباطات و اطالعات
پرداخته اصطکاكی بیکاري نرخ همچنین و شغلی انطباق روي

تجربۀ، پا نو فعالیت این كوتاه عمر توجه به با، مقاله این در. اند
، ها پیشتازندعرصه این در كه، انگلستان و متحده ایاالت كشور دو

هايسایت، تحقیق این اساس بر. است گرفته قرار بررسی مورد
انطباق كارایی باید، كار بازار ارتباطات اینترنتی سایر و شغلی

پذیر امکان، امر این دلیل. دهند افزایش را مشاغل به كارگران
و كارفرمایان و كارگران بین، بیشتر اولیۀ جلسات تشکیل شدن

طبق. است شده عنوان اینترنتی داوطلبان كردن غربال امکان یا
از، اینترنت در شغل جستجوي به مربوط هايسایت مقاله این

انطباق و بازار كار ترسریع تصفیۀ، مبادالتی هزینۀ طریق كاهش
می اقتصاد كارایی سبب افزایش خالی مشاغل و كارگران بهتر

ترینقوي كه، است شده گیرينتیجه چنین نهایت در. شوند
براي ايوسیله به كه اینترنت كالن اقتصاد اثر بینی دربارۀپیش
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بهتر هايكه انطباق است این، شده تبدیل استخدام و كاریابی
كاهش جوجست هزینۀ كه جا آن از اما، شد كار خواهد بازار در

جستجوي به تمایل نیز شاغل كارگران و حتی است یافته
و فناوري اطالعات ، تأثیرنتیجه در، كنندمی پیدا جدید مشاغل

 0الي و چن .است نامشخص، اصطکاكی بیکاري بر نرخ ارتباطات
 تأثیر( در مطالعۀ خود به صورت خاص به نقش و 6119)

ذیري پالکترونیکی بر بهبود و ارتقاي كارایی و رقابت وكاركسب
هاي شغلی مکمل براي از محل خلق فرصت وكاركسبفضاي 

 ششاین تحقیق در قالب مطالعۀ میدانی در . اندافراد پرداخته
 در كشور تایوان انجام شده كه اثر مثبتكننده شركت بزرگ تولید

اي ( بر فضرایانهاستفاده از ) الکترونیکی وكاركسبتوسعۀ 
اي یلهوس از آنجا كه كامپیوتر. به اثبات رسیده است وكاركسب

یزي رالکترومکانیکی است كه با توجه به نیاز انسان قابل برنامه
م محاسبه و نگهداري نتایج محاسبه را در باشد و توانایی انجامی

-تقریباً اكثر كارهایی را كه اكنون كامپیوتر انجام می. اختیار دارد

شده است و هنوز در بسیاري از دهد قبالً توسط انسان انجام می
اما استفاده از . گیردها این كارها توسط انسان انجام میقسمت

كامپیوتر در مقایسه با انسان مزایاي بسیار زیادي دارد كه باعث 
شده است به تدریج انجام امور مختلف به كامپیوتر واگذار شود و 

یوتر استفاده از كامپ. گیرداصطالحاً كارها به صورت مکانیزه انجام 
ران بهایی است كه تقریباً تمام كاردر مقایسه با انسان داراي مزیت

در  هرایانمزیت اول سرعت باالي . سروكار دارندها آن كامپیوتر با
دقت باالي مورد دوم . انجام محاسبات و اجراي دستورات است

تر اي كه در كار كامپیوكامپیوتر در اجراي دستورات است به گونه
ظرفیت باالي كامپیوتر در . هیچ گونه خطا و اشتباهی وجود ندارد

 ازها آن عات و نتایج و همچنین عدم فراموشیذخیره سازي اطال
فناوري اطالعات و ارتباطات با است. مزیت دیگر این فناوري 

یم سهاي ارتباطی با سیم و بیو توسعۀ شبکه افزار، نرمظهور رایانه
شکل گرفته بنابراین شناخت و عادت به این فناوري مستلزم 

 در صورت. تمرین و گذشت زمان بیشتر است، كسب اطالعات
ا و زمان هاستفاده از كامپیوتر كمیت و كیفیت باال رفته و هزینه

 كاربرد فناوري اطالعات. یابدچشمگیري كاهش میطور تولید به
و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوي 

شود تا ارتباطات این امر سبب می. مجازي شدن سوق پیدا كند
نده اي فزایموزش و گسترش دانش به گونهمیان افراد به منظور آ

 6بورگس و همکاران همچنین، شودپذیر از طریق رایانه امکان
( به بررسی اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر فضاي 6119)

دهی به واحدهاي خورده فروشی در از منظر جهت  وكاركسب
 ايهفرایند بازار پرداختند و مشاهده شد كه استفاده از قابلیت

فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت محسوسی باعث تغییر در 
 3همکارانش و باراوااز طرفی  .شودرویکرد بازاري واحدها می

 اوگاندا كشور در كوچکي هاوكاركسب مطالعه در( 6116)
 نیا شرفتیپ عدم وی ماندگعقب علل ازی یک كه افتندیدر

 و دیجدي هايفناور از استفاده در افراد مهارت عدم هاوكاركسب
 كه اشدبیم وكاركسبي برای اطالعات کپارچهي یهاستمیس نبود

. دینما فراهم وكاركسبي هاتیفعال مورد در را الزم اطالعات
( كه در مطالعۀ خود به بررسی اثر 6116) 4لی و همکاران پژوهش

رۀ از منظر زنجی وكاركسبفناوري اطالعات و ارتباطات بر فضاي 
( كشور پرداختند نشان داد كه كاربردهاي فناوري 066) در تأمین

اطالعات و ارتباطات در كشورهاي مورد مطالعه به صورت 
 .اندداشتهن تأثیربه تنهایی( تأمین )مستقیم بر عملکرد زنجیرۀ 

 به كه( 6113) 3همکارانش و نیمارتهمچنین نتایج تحقیق 
 و ینیكارآفر توسعه در ارتباطات و اطالعاتي فناور نقشی بررس
 حاكی بودند پرداختهي تجار كوچک سساتؤم در هاخانمي نوآور

 و کیالکتروني هاتماس از مطالعه مورد سساتؤم كه از آن بود
 كسب و اطالعات آوريجمعي برا شبکه تحت اطالعاتي فناور
 كه ادندد نشان محققان نیا. كنندیم استفادهی خوب به انیمشتر

 تیجنس مورد در بحث ارتباطات و اطالعاتي فناور حوزه در
 چیه حوزه نیا و است امعنیبي نوآور و ینیكارآفري برا كاربران

 آن در ات كندینم جادیا كاربرانشي برای تیجنس تیمحدود گونه
 3تامسوناز طرفی  .دهند شینما را خود زنان از بهتر مردان

هاي جدیدي را وكاركسب( بر این باور است مردمی كه 6114)
كنند داراي درجات متفاوت استعداد كارآفرینی و اندازي میراه 

همان گونه كه رهبران و كارآفرینان . هاي فردي هستندویژگی
، باشنداي میهاي ویژهداراي استراتژي، هاي بزرگدر سازمان

هایی براي مواجه با كارآفرینان كوچک نیز باید داراي برنامه
وعات این موض. ود باشندتغییرات سریع محیط پویاي پیرامون خ

تواند معرف شش ویژگی كلیدي كارآفرینان باشد كه به صورت می
-ها میفناوري و تکنیک. زندسر میها آن این رفتارها از، ذاتی

، نهاییتوانند به تنمیها آن توانند به كارآفرینان كمک كنند ولی
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 ،هایی را كه كارآفرین باید داشته باشدفقدان برخی از ویژگی
د نرخ ماندگاري و رش، هاي كارآفرینانهبدون ویژگی. جبران كنند
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و . پایین است، كارآفرینان

-خارج از كشور حاكی از آن بود كه كشورها با استفاده از قابلیت

هر چه بیشتر در بازار جهانی  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات
جایگاه فناوري به این صورت بود . انددهمند شادغام و از آن بهره

یکی هاي الکترونكه تلفن همراه باالترین جایگاه و مطالعه كتاب
 ارائه شده پاسخگويرایانۀ هاي برنامه. ترین جایگاه را داردپایین

هاي آموزشی فناوري باشد و دورهنیازهاي كارآفرینی نمی
اطالعات و ارتباطات بر انگیزه و خالقیت كارآفرینی زنان بیشتر 

وضعیت فناوري اطالعات و ارتباطات در . گذاردمی تأثیراز مردان 
بنابراین  ،هاي تربیت بدنی در حد متوسطی استدانشکده

خود  هايدانشجویان تربیت بدنی نیازمند افزایش دانش و مهارت
استفاده از . باشندوري اطالعات و ارتباطات میدر زمینه فنا

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت محسوسی قابلیت
فناوري اطالعات . شودباعث تغییر در رویکرد بازاري واحدها می

شرایطی تازه را پدید آورده است كه در ، و در رأس آن اینترنت
یان و مشترفروشندگان و ، كنندگان، تأمینتولیدكنندگان، آن

قادرند در ، اندركار یک چرخه اقتصاديتقریباً همه عوامل دست
فضاي مجازي مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل 

ها تئوري، اینترنت. محصوالت و پول بپردازند، خدمات، اطالعات
غال اشت»ها آن میان آورده است كه یکی از و نظریات جدیدي را به

فرد شاغل كار خود را با ، این نوع اشتغالدر . است« پیوسته
كه ) دهد و حاصل كار رااي انجام میاستفاده از امکانات رایانه

افزار و یا خدمتی نظیر كاوش تواند محصولی مانند یک نرممی
. هددباشد( از طریق اینترنت در اختیار كارفرما یا مشتریان قرار می

اده از مبالغ نیز با استف تر اینکه دریافت دستمزد یا پرداختجالب
اي هاینترنت و از طریق مجاري اعتباري اینترنتی نظیر حساب

مجموعه این . گیردهاي اعتباري صورت میاینترنتی و كارت
ها و تعامالت در قالب آنچه كه امروزه تجارت الکترونیک فعالیت

قشی رسد اینترنت نبه نظر می. قابل بررسی است، شودنامیده می
نده در حوزه كارآفرینی داشته و با توجه به نقشی كه در برپیش

همه مکانی و همه ، ها خصوصاً در حوزه بازاریابیكاهش هزینه
عاملی مهم ، زمانی كردن دسترسی به محصوالت و خدمات دارد

كارآفرینان  رود.هاي جدید به شمار میوكاركسبجهت ایجاد 
نی نابع اطالعاتی غعالوه بر دسترسی به اینترنت و استفاده از م

خود را از طریق اینترنت معرفی و تبلیغات  وكاركسبتوانند آن می
فروش و بازاریابی محصوالت خود را از طریق این رسانه سامان 

ین هاي سنگدهند و همچنین براي تبلیغ كردن نیازي به هزینه
هر  ،در سطح وسیع ندارندها آن ها و توزیعبراي چاپ كاتالوگ

خواهند با یک لینک ساده در معرض دید و آگاهی یآنچه را م
 جدید هايبا فناوري ما روز به روز اگر چه. دهندكاربر قرار می

، شویم كه ضمن رفع محدودیت فناوري ماقبل خودآشنا می
 ،دهند اما به جز راحتیامکانات جدیدي را نیز در اختیار قرار می
 فضاي گسترده اینترنتمشتري و كاربر این امکان را دارد كه در 

ا هبه جستجو و كسب اطالعات بپردازد و خود با كسب این داده
ري در اینجا مشت. عیار تصمیم بگیردكارشناسی تمام صورتبه

را با هم ها آن كند وهاي دیگر را نیز مشاهده میخدمات سایت
حالتی  .سنجد تا بهترین تصمیم را اتخاذ كندكند و میمقایسه می

 روبهرونیاي واقعی با مشکالت و محدودیات فراوانی كه در د
 آورد كهاز طرفی دیگر اینترنت امکانی را فراهم می. خواهد بود

دمات كنندگان خدیگر مشتري الزم نیست با فروشندگان یا ارائه
استفاده از خدمات آنالین نسبت به مورد . مستقیماً گفتگو كند

 .سی براي كاربر استفیزیکی و حضوري آن داراي راحتی محسو
یستند ن روبهرواینکه كاربران با محدودیت زمانی و مکانی خاصی 
اه مهم آوردگ. یکی از بهترین ترجیحات استفاده از اینترنت است

اقتصاد و كارآفرینی ، و اصلی اینترنت امروز به صحنه تجارت
گاه هاي تولیدي براي حفظ جایشركتبنابراین . كشانده شده است

ورند آدست بهد مهارت كافی در استفاده از این فناوري را خود بای
و خود را با این پدیده گسترده و همه جانبه هماهنگ سازند در 
غیر این صورت به سرعت از عرصه تجارت حذف خواهند شد و 

وانند در تبرعکس آنهایی كه خود را با این پدیده منطبق كنند می
، اهمیت نقش ن اساسبر ای. این رقابت فشرده پیروز باشند

ت باید دول. شودسازي كارآفرینی و وظیفه دولت مشخص میبستر
اي هبستر كارآفرینی در حوزه فناوري اطالعات كه همان شبکه

باشد را توسعه دهد و تقویت كند و امکان ارتباطی و اطالعاتی می
ضمن . ها را فراهم نمایددسترسی آسان همگان به این شبکه

 ها را ایجاد كرده و گسترشگ استفاده از شبکهاینکه باید فرهن
اي هپیشرفت. دهد و قوانین و مقررات الزم را تدوین و اجرا نماید

ی یسزابهنقش ، هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتعلمی در زمینه
. كندكل صنعت ورزش( ایفا می) در جامعه و مدیریت ورزش

تکیه  یري فناوري باكارگبه براي، چالش در كسب مهارت، بنابراین
بر نیاز آدمی به تعامل با زندگی مردم و درک اینکه چگونه ورزش 

در عصر . همراه است ،تواند این برهمکنش را تسهیل كندمی
كنونی گسترش رابطه بین ورزش و اقتصاد سبب شده است تا 

روندي كه در تمام ، ورزش به حوزه صنعتی بزرگی تبدیل شود
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یک  عنوانبهصنعت ورزش . شودمیهاي ورزش مشاهده حوزه
اي در تولید و مصرف كاالها و نقش عمده، بخش اقتصادي

ند كخدمات ورزشی و نیز توسعه اقتصادي جوامع مختلف ایفا می
د گذار در رشد اقتصاترین عوامل تأثیرمهمو در حال حاضر یکی از 

. رودملی و از پردرآمدترین صنایع در قرن حاضر به شمار می
اي هنیاز است كه زمینه، این با توجه به اهمیت این صنعتبنابر

.الزم جهت پیشرفت و توسعه این صنعت را در كشور فراهم آوریم
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