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Abstract 
Startups are faced many challenges. One of the most important of these challenges is the 

ability to finance and launch sports startups today. The purpose of this study was to survey 

the financing of sports startups. The method of the present study is descriptive-survey. 

The statistical population included all experts in sports startups and sports finance. The 

sample number is 221 people  who were selected by random sampling method. The 

validity of the questionnaire was confirmed using content validity method and the 

reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test. To identify the 

factors, exploratory factor analysis to investigate the relationship between variables, path 

analysis method was used in Smart PLS structural equation modeling software. The results 

showed that the market capacities of startups and the environmental support network of 

startups have a significant impact on the financing performance of startups. Startups’ 

business capabilities have a significant impact on startups' financial management 

efficiency and startups’ financial management efficiency on startups' financing 

performance. However, the market capacities of startups and the environmental support 

network of startups do not have a significant effect on the efficiency of startup financial 

management.  In addition, the efficiency of startup financial management as an 

intermediary variable has a significant effect on startup financing performance. 

Considering that the market capacities of sports start-ups, including the structural 

capacities of the market and the culture of customers, were introduced, it is suggested that 

the marketing plans of start-up companies be made to build market capacity in order to 

provide more financial support. In addition, considering the efficiency of financial 

management of sports startups, including the capabilities of the financial system and 

financial strategy of startups, it is suggested that financial management programs as well 

as financial management literacy training be included in the agenda of startup companies 

in sports. 

 
1. Email: zohrekhosravipoor@gmail.com 

2. Email: mo.reihani@yahoo.com   
3. Email: zahrataslimi66@gmail.com 

mailto:zohrekhosravipoor@gmail.com
mailto:mo.reihani@yahoo.com
mailto:zahrataslimi66@gmail.com


Reihani: Survey the Financing of Sports Startups                                                       2 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

Keywords: Financing, Industry Sport, Market Capacities, Sport Startups. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The biggest effect on choice of financing instrument is the firm life cycle stage. 

Stages of firm life cycle consist of start-up, growth, maturity, and decline in which 

financing instruments and marketing strategy to attract investors differ. According 

to high failure rate of businesses in stage of growth and lack of due financing as 

one of the reasons for failure (Rezvani, 2016, p. 278), identifying ways of 

financing is of essence in this stage. Accordingly, identifying ways to provide 

financing and financial resources in initiating new businesses in particular start-

ups is of great importance due to their failure rate. In line with diversity on the 

one hand, and obscurity of sport industry to investors on the other hand, it is very 

necessary to conduct deep studies on sports start-ups in specific financing. Based 

on what is stated, current study seeks to provide a model for financing sports start-

ups. 
 

Materials and Methods: 
A descriptive survey with applied objectives and field data collection has been 

carried out. Statistical population of the survey consists of all experts in sports 

start-ups and financing. According to the number of variables, current quantitative 

research is complicated and sample size was estimated 221 people. In order to 

avoid sample attrition, 250 academic experts in sports businesses and start-ups 

were chosen through simple random sampling. Online questionnaires were sent to 

250 people and eventually 221 questionnaires were collected and analyzed. 

Research tools were questionnaires and through a semi-structured exploratory 

interview, they were finalized. Questionnaire consisted of 44 variables in relation 

to determinants which formed 5 determinants and 12 sub-determinants. In order 

to evaluate the content validity of research tools, questionnaires were used by 

sports management experts (5 people) and sports start-ups. Reliability of 

questionnaires with Cronbach alpha was evaluated in the initial stage (Read 

Manual). In order to identify the determinants, exploratory factor analysis was 

applied with Varimax rotation. Questionnaire and research structure were tested 

through confirmatory factor analysis (CF). Descriptive data were extracted with 
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SPSS 26.0 and fitness of the proposed model was evaluated through structural 

equation modelling (SEM) with Smart PLS 3.0. 
 

Findings: 
- Results of the factor analysis showed that respectively, dimension, 

capacity of market structure, and customer culture significantly determine 

market capacity of sports startups. 

- Business empowerment dimensions and business strategy, respectively, 

significantly determine market capacity of sports start-ups.  

- Respectively, providing legal support, expert support, and financing 

significantly determine the structure of network support for sports start-ups.  

- Respectively, capacities of financial system, financial guideline of start-

ups significantly determine the structure of financial management efficiency in 

start-ups.  

- Respectively, debt-based approach, income-based approach, and 

supportive approach significantly determine the structure of financing activity 

of the start-ups. 

- Path analysis showed that variables including market capacity of sports 

start-ups, network support, and business capabilities of start-ups in financial 

management directly, positively, and significantly affect financing of sports 

start-ups. Indirect effects of market capacities and network support of startups 

on financial management of start-ups (start-ups as mediator) are significant and 

were more than the direct effect. 

- In this study, market capacities of start-ups, business capabilities of start-

ups, network support of start-ups, and efficiency of financial management of 

start-ups were identified as 4 key factors in financing sports start-ups. 
 

Conclusion: 

Overall, since market capacities of sports start-ups consist of market structural 

capacities, and customer culture, it is recommended that business owners conduct 

marketing programs to build market capacity in order to provide financing. Based 

on the fact that network support of sports start-ups consists of legal support, expert 

support, and financial support, it is recommended that policy makers adopt 

structural support for sports start-ups in a big scale. 

Business owners are recommended to adopt the empowering variables introduced 

in this study in order to increase the business capacities and capabilities for 
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financing since business capabilities of sports start-ups is in fact, business 

strategy. 

With regard to the fact that financial management efficiency of sports start-ups 

consists of financial system capabilities, and financial guideline of start-ups, it is 

recommended that financial management programs, and also financial 

management education be conducted in sports start-up companies. 
 

Keywords: Financing, Industry Sport, Market Capacities, Sport Startups. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ی ورزش یهاآپاستارت  یمال ن یتأم  یبررس
 

 3یمیزهرا تسل ،*2یحانیمحمد ر، 1پوری زهره خسرو

 

 ران یدانشگاه بجنورد، بجنورد، ا  ،یدانشکده علوم انسان  ،یورزش  تی ریمد  ارشدی کارشناس  ۀآموختدانش  .1

  سنده ی)نو  رانیدانشگاه بجنورد، بجنورد، ا  ،یدانشکده علوم انسان  ،یگروه علوم ورزش  ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد .2

 مسئول( 

 و پرورش   و سالمت وزارت آموزش  یبدن  تی معاونت ترب  ،یورزش  تیریمد  یدکتر .3

 

 20/09/1400تاریخ پذیرش:                          04/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

چالشآپاستارت با  تواناروبه  یاریبس  یهاها  هستند.  مهم  یکی  یمال  نیتأم  ییرو  اچالش  نیا   نیتراز  از  است؛    رونی ها 

  یشیمایپ  -یفیانجام گرفت. روش پژوهش از نوع توص  یورزش  یهاآپاستارت  یمال   نیتأم  یپژوهش حاضر با هدف بررس

نفر   221در ورزش بودند. تعداد نمونه  ی مال نیو تأم یورزش یهاپآنظران استارتصاحب ۀ پژوهش هم ی آمار ۀ بود. جامع

نمونه به روش  روا  یریگبود که  انتخاب شدند.  روا   یی تصادفی  از روش  استفاده  با  پا   لیتحل  ییپرسشنامه  و    یی ا یمحتوا 

با استفاده از آزمون آلفا   یو برا  یاکتشاف  یعامل  لیها از روش تحلعامل  ییشناسا  یشد. برا  دییکرونباخ تأ  یپرسشنامه 

  جی تفاده شد. نتا.ال.اس. اسیپ یمعادالت ساختار ی سازافزار مدلدر نرم ریمس لی از روش تحل رها یمتغ ن یارتباط ب   یبررس

داد که ظرف استارت  یهاتینشان  و شبکآپبازار  تأمآن  یطیمح  ت ی حما  ۀ ها  عملکرد  بر  تأثآپاستارت  ی مال  نیها    ریها 

ها  آپاستارت  یمال  تی ری مد  یی ها و کاراآن  ی مال  ت یر یمد  ییها بر کارا آپاستارت  یوکارکسب  یهاتی دار داشتند. قابلمعنا

ها بر  آن  یطیمح  تی حما  ۀ ها و شبکآپبازار استارت  یهاتیدار داشتند، اما ظرفمعنا  ریها تأثآن  ی مال  نیبر عملکرد تأم

  ی مال  نیواسطه بر عملکرد تأم  ریعنوان متغبه  ی مال  ت یر یمد   ییکارا   کهیمعنادار نداشت؛ درحال  ریتأث  ی مال  ت یر یمد   ییکارا 

بازار و فرهنگ    یساختار  ی هاتیشامل ظرف  ی ها ورزشآپبازار استارت  یهاتیظرف  نکهیدار داشت. با توجه به ا معنا  ریتأث

  نیمنظور تأمبه زار با  ی سازتیظرف  یآپ برااستارت  ی هاشرکت یاب یبازار  ی هابرنامه شودیم  شنهادیشد، پ  ی معرف  ان یمشتر

متنوع  شتریب   یمال عالوهو  شود.  انتخاب  ا  ن،یرا ب تر  به  توجه  شامل    ی ورزش  یهاآپاستارت  ی مال  تی ری مد  ییکارا  نکه یبا 

مال  یمال  ستمیس  ی هاتیقابل م  ی و راهبرد  نظر  به  برنامه  رسد یاست،  آموزش سواد    نیو همچن  یمال  ت یر یمد  ی هاباید 

 .ردیدر ورزش قرار گ یآپاستارت  یهارکتدر دستور کار ش ی مال ت یر یمد
 

 بازار.  یهاتیصنعت ورزش، ظرف ، یمال نیتأم  ،یآپ ورزشاستارتکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
مالی است. هر سازمانی برای اینکه بتواند کاال و خدمات خود را  های سازمانی نیازمند منابع  فعالیت

جهیزاتی  انسانی را استخدام کند، منابع ت  مالی و سرمایه نیازمند است تا منابععرضه کند، ابتدا به منابع  

مالی شریان  های عملیات را بپردازد؛ به همین دلیل، مدیریت منابع  و اطالعاتی را تهیه کند و هزینه

وکار (. زمانی که تأمین مالی یک کسب68،  2017شود )گودرزی،  حیاتی یک سازمان محسوب می

می بهمطرح  بانکشود،  از  سنتی  میطور  یاد  درحالیها  بانکشود؛  امروزه  مکه  به  ها  تمایلی  عموالً 

  ها اندازی و رشد، وثیقهویژه در مراحل راهگذاری خطرپذیر ندارند. ضمن اینکه اغلب مدیران بهسرمایه

(. تأمین  278،  2016فتایی،    منظور تأمین مالی از منابع مرسوم ندارند )رضوانی و و اعتبارات کافی به

وکارهای  از مشکالت اصلی و دالیل شکست کسبهای کارآفرینان و یکی  ترین دغدغهمالی یکی از مهم

(. درواقع، دسترسی  621،  2019و محمدکاظمی،    سازان، رضوانی، چیتکوچک است )احمدی کافشانی

وکار و کارآفرینان  همواره مشکلی پیچیده برای صاحبان کسب  ، به یک روش مناسب از تأمین مالی

 (. 282، 2019، و حبیبی نیاحسینیمحمدکاظمی، است )

ها و صنایع مختلف متناسب با هدف و امکانات  دهد سازمانهای تأمین مالی نشان میمرور روش 

کنند. یک روش تأمین مالی جدید و دموکراتیک  های مختلفی استفاده میهایشان از روش یتو ظرف

توانند از طریق مشارکت اینترنتی جمعیت زیادی از افراد داخل یا خارج از ها میاین است که سازمان

،  محمدکاظمی های خود استفاده کنند ) سازمان برای یافتن ایده، حل مشکالت و تأمین مالی پروژه

ع  (. در میان صنایع گوناگون، صنعت ورزش نیز همگام با سایر صنای283،  2019،  و حبیبی  نیاحسینی 

منابع  به انجامدنبال  برای  منابع  مالی  تخصیص  است.  خود  اهداف  بهدادن  وجوه  مالی  صورت 

ترین منبع تأمین مالی در حوزه صنعت ورزش کشور عنوان مهمیافته یا بودجۀ مصوب، بهتخصیص 

 (. 4، 2016ایران همواره مدنظر بوده است )تسلیمی، 

 1هاآپوکارهای ورزشی، استارتخصوص در کسببههای پراهمیت در صنعت ورزش و  یکی از حوزه

آپ رویکرد و مفهومی است که در کمتر از یک دهه توانسته است در دنیای کارآفرینی  هستند. استارت

ها و  اندازی شرکت منظور راه آپ رویدادی است که بهوکار، انقالب بزرگی ایجاد کند. استارتو کسب
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حلی  ا است که راهآپ یک کمپانی نوپ شود. بنابر تعریف متخصصان، استارتهای نوپا برگزار میکمپانی

حل  ه تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راهکند؛ درحالی  نوین برای حل یک مسئله ارائه می

استارت ارائه  نیز  برخی  ندارد.  اندیشهشده وجود  برای  نوینی  را فرهنگ  پرفراز  آپ  نو و خالقیت  های 

عنوان نقاط کلیدی است که بهکردن مشکالت موجود در  دانند که هدف آن برطرفهای موجود میایده

راه آشیل  شناخته میحلپاشنۀ  عباسی،  بیشود )شهراهای موجود  و  اشرفی  درواقع،  62،  2019،   .)

 گیرد صورت الزم گذاریسرمایه هاآن روی خوبیبه اگر که هستند نوپایی های ها سازمانآپ استارت 

 بیشتر هر چه  توسعۀ  و رشد به توانندمی شود، انجام هاآن  پیشبرد برای مناسب مدیریتی و اقدامات

) جوامع شوند  طهماسبیمنجر  و  قیاسی  روشتی،    ها آپ استارت(.  94،  2020لیمونی،   محمدزاده 

های شغلی فراهم کنند، تجارت توانند محصوالت و خدمات مورد نیاز مردم را ایجاد کنند، فرصتمی

اقتصادی منطقه از طرو ادغام  ارتقا بخشند، با  جدید بهره  های فناورییق  ای را فراهم کنند،  وری را 

اجتماعی تأثیر بگذارند و نوآوری ایجاد  -محیطی برخورد کنند، بر اهداف اقتصادی های زیستچالش

 (. 13، 2018، 1)فرارو و دی فرانچسکو  کنند

اند.  قلمداد شدهها یکی از بازیگران اصلی در توسعۀ اقتصادی  آپدر اقتصاد جدید جهانی، استارت

ای، ملی و صنعتی  ها در ایجاد شغل و رشد اقتصادی در سطوح منطقه ها، سهم آندالیل اهمیت آن

  3  گریمالدی و ریپاکورولو،  اسپندر،  (.  1،  2019،  2آنن، بومیناتانو، اویو و لیوکوننتریپاتی، سپاست )

برای نوآوری هستند و نقشی   های نوپا و جوان موتور قدرتمندی( گزارش کردند که شرکت2017)

در حوزۀ ورزش نیز نتایج  (.  2،  2017گریمالدی و ریپا،  کورولو،  اسپندر،  )اساسی در روند نوآوری دارند  

اند و باعث  میلیارد دالر در صنعت ورزش وارد کرده  152  هاآپ استارتدهد که  ها نشان میپژوهش

 (. 40، 2020 ،نژادمنوچهری و  زادهحکاک، رفسنجانی تقوی(اند شغل شده 24000ایجاد 

کمتری   بزرگ منابع هایشرکت با مقایسه در که کوچک هستند هاییشرکت اغلب هاآپ استارت 

 اصلی تکیۀ و هاآپ استارت  ماهیت به توجه (. با2،  2017،  4  اسپوزیتوو    سرکیونهدارند )سنتوبلی،  
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http://bmj.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=2659027&_au=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7++%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://bmj.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=2659027&_au=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7++%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://bmj.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=2661372&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://bmj.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=2661372&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://bmj.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=2661372&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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(؛  1839،  2019،  1کتاب  و کنند )اولیوا دانشی استفاده منابع از مؤثر طور به باید نوآوری و دانش بر هاآن 

های توسعه نیاز هست آپ به سرمایه برای تأمین کارکنان و هزینه در مراحل اولیۀ یک استارت زیرا  

ها در  هاست. آنها، شروع آنآپساسی در حوزۀ استارتیکی از مسائل ا(. درواقع،  12،  2020،  2)نولین 

مالی، داشتن محصوالت نابالغ و نداشتن اطمینان کلی به نیاز بازار،  های  دلیل محدودیتمراحل اولیه به

  20امکان ورشکستگی بسیار زیادی دارند. میانگین زمانی بین آخرین مرحلۀ تأمین مالی و شکست  

شدن دو سال از آخرین تأمین مالی آپ پیش از سپری از شکست استارت درصد    71ماه است. تقریباً  

 (. 65،  2019، اشرفی و عباسی، بیافتد )شهراها اتفاق میآن 

ها  توانند منابع مالی را از آن آپی در دسترس است که میهای استارتمنابع مختلفی برای شرکت

عنوان جایگزین یا  جمعی را به( تأمین مالی  2019)  و حبیبی  نیاحسینیمحمدکاظمی،    تأمین کنند.

روش تأمین  مکمل  مرسوم  استارتهای  به  آپ مالیِ  و  کردند  معرفی  نوپا  کارآفرینان  و  ها 

تأمین  بررسی کسبمالی  کاربردهای  درون  تثبیتجمعی  خدماتیوکارهای  پرداختند  - شدۀ  ورزشی 

بک،   (. 281،  2019و حبیبی،    نیاحسینی)محمدکاظمی،   نظر    3  ماکسیموویچو    دمیرگوچ کونتاز 

صورت منابع بدهی و حقوق صاحبان سهام، باعث ایجاد  های مختلف به(، روند تأمین مالی سال2008)

راه  برای  سرمایه  )بک،  اندازی شرکتساختار  است  کونتها شده  ،  2008،  ماکسیموویچو    دمیرگوچ 

های دورۀ زمانی  ( نیز دریافتند که الگوی تأمین مالی به معنای داده2004) 4هاکتال و اشمیت (.468

توان ها همچنین اشاره کردند که از طریق الگوی تأمین مالی میآن مربوط به ابزار مالی خاص است.

 (.7،  2004ثیرگذاری بیشتری بر واحد تجاری دارد )هاکتال و اشمیت،  تشخیص داد که کدام منبع تأ 

توان نتیجه گرفت که ترکیبی از منابع مختلف، ساختار سرمایه  براساس نتایج پژوهشگران یادشده، می

کند  آپی یا هر شرکت نوپایی ایجاد میهای استارتیا ساختار مالی یا الگوهای تأمین مالی برای شرکت

 (.494، 5،2020  انمدمیتال و  )

 
1. Oliva & Kotabe 

2. Naulin 

3. Beck, Demirgüç-Kunt & Maksimovic  

4. Hackethal & Schmidt 

5. Mittal & Madan 

https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=655119&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7
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گذاران همواره با ریسک ها برای سرمایهآپ های برتر در استارتها روی ایدهگذاریاغلب سرمایه

متعصبهمراه خود  ایدۀ  و  تفکر  بر  ایده  یک طرف، صاحبان  از  برای  اند.  گزینه  بهترین  را  آن  و  اند 

این ایده همواره بهو از طرف دیگر، سرمایه  دانندگذاری میسرمایه دنبال بیشترین نرخ  گذاران روی 

نیز به ایدهبازده هستند و  از تصمیمای نمیراحتی جذب  اساس پیش  بر همین  گیری دربارۀ  شوند؛ 

گذاری،  هرحال باید پذیرفت که سرمایهها باید نکاتی را مدنظر قرار داد. بهآپگذاری در استارتسرمایه

(.  62،  2019، اشرفی و عباسی،  بیباشد )شهراتواند حال خطرآفرین میانگیز و درعینک ایدۀ هیجانی

گذاران این حوزه بحث  ها و چه برای سرمایهآپمسئلۀ اساسی چه برای صاحبان استارتدرواقع، حل  

در این بین با    هاست.آپاندازی استارت اندازی و در مراحل اول راهخصوص قبل از راهتأمین مالی به

از استارت  های حوزۀ ورزش، این مسئله احتماالً در صنعت آپ توجه به ریسک زیاد و نبود شناخت 

 تر است.ورزش بسیار حساس 

با توجه به جایگاه ورزش در همۀ سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بحث تأمین مالی  

ها نقش  آپشود. در همین ارتباط استارتمی  های ورزشی از مسائل بسیار حیاتی محسوبهمۀ فعالیت

از فواید صنعت ورزش میمهمی در به این در حالی است که  کارگیری حداکثری  ایفا کنند؛  توانند 

های تولیدی و  ها، شرکتها، هیئتهای ورزشی ایران نظیر فدراسیون تأمین مالی در صنایع و سازمان

های خاص  گذاریهای ورزشی مانند بسیاری از سرمایه آپبنیان و استارت های دانشخدماتی، شرکت

انطباق با الگوهای رایج تأمین مالی در سیستم بانکی و نیز نبود اطمینان موجود در  نداشتن    دلیلبه

سرمایه آتی  چالشوضعیت  مدیریت کسبگذاری،  سودآوری،  همچون  بسیاری  بر های  نظارت  وکار، 

داشته همراه  به  غیره  و  تسهیالت  )گودرزی،    مصرف  هان،  70،  2017است  ون   و کونینگ(. 

عنوان یک صنعت جدید دارای مشکالت یک صنعت  ورزش به  کنندمی ( بیان2002)  1ویتلوستویجن 

اقتصاد کشورها و همچنین جایگاه تولید به عنوان موتور رشد جوان است. جایگاه صنعت ورزش در 

است. درواقع، محصوالت ورزشی یک بخش مهم    اقتصادی این صنعت از اهمیت انکارناپذیری برخوردار

(؛ 4،  2002  ،ون ویتلوستویجن و هان، کونینگشوند )و مؤثر در توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته می

به پیچیدگیالبته صنعت ورزش  بازار میدلیل  اجتماعی بسیار که سبب شکست  نیازمند های  شود، 

 
1. Haan, Koning & Van Witteloostuijn 
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جه به اهمیت تأمین مالی ورزش، بسیاری از  های مالی متنوعی است. در همین ارتباط و با توکمک

مالی بیشتر در حوزۀ صنعت ورزش از طریق جوی ابزارهایی برای دستیابی به منابع وجوامع در جست 

 (.  2، 2016استفاده از بخش خصوصی هستند )تسلیمی، 

دلیل  (، تأمین مالی یکی از موانع کارآفرینی و  2010بان جهانی کارآفرینی )براساس گزارش دیده

محور ازجملـه ایـران اسـت. ایـران در شـاخص تأمین مالی  وکار در اقتصادهای منبعخروج از کسب

دهنـدۀ وضـعیت  کشـور کسـب کـرده است کـه نشـان  54را از میـان  وسوم  کارآفرینانه رتبـۀ پنجاه

 سازان رضوانی، چیت  نامطلوب کشورمان در این بعد از چارچوب کارآفرینانه اسـت )احمدی کافشانی،

محمدکاظمی،   سال622،  2019و  در  بین  این  در  استارت(.  پیدایش  با  اخیر،  ایران،  آپ های  در  ها 

می مشاهده  خالقانه  محصوالت  انواع  و  تعداد  در  فراوان افزایشی  پیشرفت  با  همراه  همچنین  شود. 

ایران و تحریمکسب انتخاب شدها فعالیتوکارهای نوپا در  ،  احمدونده است )ندافی و  های متفاوتی 

ا  با سایر کشورههای استارت آپی ایران  های کارآفرینی فعالیت(؛ البته با مقایسۀ شاخص520،  2017

دست آمده    شدۀ کارآفرینی، رتبۀ مناسب، دوازدهم، بههای درکتوان دریافت که از لحاظ قابلیتمی

فرصت لحاظ  از  اگرچه  درکاست؛  بههای  ایران  شکست،  از  ترس  و  کارآفرینی  رتبۀ شدۀ  ترتیب 

  های را داراست که چندان مناسب نیست. همچنین از لحاظ مجموع فعالیت  وسوموششم و سیسی

شده به دست  را در بین کشورهای بررسیوسوم  ، ایران رتبۀ بیست 2015در سال     (TEA) 1کارآفرینانه

همچنین   .های بسیاری برای بهبود این شاخص در کشور باید فراهم شودفرصت  دهد می  آورد که نشان

به »کارآفرینی  شاخص  لحاظ  سیاز  کشور  رتبۀ  خوب«  شغلی  فرصت  یک  است.  وهفتم  عنوان 

فعالیت   TEAشاخص مجموع  معنای  بهبه  نوپا،  کارآفرینی  )تعداد(  ابتدایی،  های  معیار  یک  عنوان 

ده  های جدید ایجادشآپ طور خالصه تعداد استارت آپ و بهدهندۀ وضعیت فعلی فضای استارت نشان

-های درکهایی مانند فرصتدر یک سال اخیر در هر کشور است؛ به تعبیری، پس از بررسی شاخص

قابلیت درنهایت در یک  های درکشده،  آنچه  غیره،  و  کارآفرینی  به  تصمیم  از شکست،  ترس  شده، 

 
1. Beck, Demirgüç-Kunt & Maksimovic  

https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=536376&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF
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به کسباقتصاد  فضای  خروجی  استارتعنوان  تعداد  است،  ملموس  نوپا  جدید آپوکارهای  های 

 (. 9و  4، 2016، 1هرینگتون و  سینگر)کلی، جادشده است ای

های استارت آپ ( در بررسی تجربیات جهانی شرکت2018)  کرمی  الیاسی، محمدی، جعفری و

آپ  ، شرکت های فعال در حوزۀ استارت2در حوزۀ ورزش و سالمت جسمانی و براساس آمار سایت انگل 

درصد(، بهبود فرایندهای   34یج و توسعۀ ورزش )ورزشی را به هفت بخش تقسیم بندی کردند: ترو

دهندگان خدمات ورزشی داری و مدیریت ورزشی )چهار درصد(، واسطۀ بین ورزشکاران و ارائه باشگاه

ارائۀ راهکارهای بهبود به ورزشکاران )  15) ارتقای    11درصد(، تحلیل، مشاوره و  درصد(، آموزش و 

افراد دارای معلولیت تجهیزات، اماکن و کالسکردن  درصد(، فراهم  13وری ورزشی )بهره های ویژۀ 

گجت  ارائۀ  و  درصد(  فعالیت)یک  بهبوددهندۀ  )های  ورزشی  نمونه    22های  از  گزارش  این  درصد(. 

)محصول/خدمت: اجارۀ شرکت در سطح   Ofoآپ ورزشی فعال در دنیا به شرکت  های استارت شرکت

شرکت   شرکت    Peloton incentiveشهر(،  منزل(،  در  ورزش   AAPTIV)محصول/خدمت: 

)محصول/خدمت:    Every moveهای مجازی(، شرکت  های پوشیدنی، کالس)محصول/خدمت: گجت

شرکت   منزل(؛  در  شرکت    MyFitnessPalورزش  منزل(،  در  ورزش   KUAI)محصول/خدمت: 

آوردن  فراهم  )محصول/خدمت:  Sporty app)محصول/خدمت: مربی آنالین، هدفون هوشمند(، شرکت  

)محصول/خدمت: اجارۀ دوچرخه در سطح شهر(؛   Via cycleامکان ورزش در کنار یکدیگر(، شرکت  

دادن فعالیت ورزشی(، شرکت  )محصول/خدمت: ساخت میزهای کار مناسب با انجام iMovRشرکت  

GeoPalz  های پرتحرک(، شرکت  )محصول/خدمت: بازیQinetic    ،)محصول/خدمت: آموزش آنالین(

)محصول/خدمت: فروش   Game time)محصول/خدمت: مدیریت باشگاه(، شرکت    Goallineرکت  ش

شرکت   بلیت(،  شرکت    StubHubآنالین  بلیت(،  فروش  و  خرید  اپلیکیشن  )محصول/خدمت: 

Krossover    :شرکت  ورزشکاران عملکرد تحلیل)محصول/خدمت  ،)Coach up   :محصول/خدمت(

شرکت   تخصصی(،  نرم  Beeline Bikesمربیگری  شرکت )محصول/خدمت:  دوچرخه(،  تعمیر  افزار 

Alisports    :پلت هایداده  تحلیل)محصول/خدمت ارائۀ  با  اقتصاد  کالن  مدیریت  حوزۀ  در  فرمی 

 
1. Kelley, Singer & Herrington  

2. Angel 
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)محصول/خدمت:   Gait upهای پوشیدنی(، شرکت  )محصول/خدمت: گجت  MOOV(، شرکت  ورزش

  SPORTSY(، شرکت  آنالین آموزش)محصول/خدمت:    Qineticارزیابی عملکرد ورزشی(، شرکت  

و ورزشی هایمهارت  آموزش)محصول/خدمت:   جعفری  محمدی،  )الیاسی،  است  پرداخته  غیره  و   )  

دهد  شده نشان میهای ورزشی اشارهآپ های درآمدی مطرح در استارت(. مرور مدل19،  2018  ، کرمی

استارت این  درآمدزایی  حق  آپنحوۀ  دریافت  محصول/خدمت،  مستقیم  فروش  طریق  از  بیشتر  ها 

تبلیغات و کمکاشتراک، واسطه  بوده است.  گری، نمایش  ادامۀ های مردمی  ارتباط و در  در همین 

( با  2019کیائی، صارمی، کوهی و کرمی )  ها،آپ های بررسی تجربیات جهانی استارتگزارش سلسله 

های فناور در حوزۀ ورزش و سالمت جسمانی در ایران، ضمن معرفی  تجربیات داخلی شرکت  بررسی

وکارهای فناور در حوزۀ  های فعالیت کسبآپی ورزشی در داخل کشور، حوزههای استارتبرخی شرکت

ورزش و سالمت جسمانی در کشور را در هشت حوزۀ آموزش، ترویج و توسعۀ ورزش، مدیریت ورزشی،  

های بهبوددهنده و تجزیه و تحلیل ورزشی، تجهیزات ورزشی، ها و گجت های ورزشی، سامانهاهبازارگ

اند )کیائی، صارمی، کوهی  بندی کردههای ورزشی و دستیاران تندرستی تقسیمورزش معلوالن، مکمل

 (. 23، 2019و کرمی، 

که   گفت  باید  تأمین  درمجموع  و  نقدینگی  بهموضوع  اولویت  منابعخصوص  منابع  از  های  مالی 

شود که  های حوزۀ ورزش نیز است. در همین راستا مشاهده میآپ خصوص استارت ها و بهآپ استارت 

توسعه در سال )در کشورهای  اخیر  بانکیافته(، شرکتهای  تجاری،  انجمنهای  رسانهها،  و  به  ها  ها 

(. درواقع، همۀ صنایع و واحدهای  5،  2016اند )تسلیمی،  تأمین مالی حوزۀ ورزش عالقه نشان داده

منظور اندازی و شروع فعالیت به سرمایه و بهمنظور راه تجاری ازجمله صنایع و واحدهای ورزشی به

مالی یکی از عوامل گذاری جدید نیاز دارند. دسترسی به منابع  توسعه و تداوم فعالیت خود به سرمایه

هاست )رضوانی ها در مراحل مختلف عمر آنمهم شرکتهای ها و یکی از دغدغهمهم موفقیت شرکت

گذار  های انتخابی، جذب سرمایهها و طرح(. درمجموع باید گفت که برای ایده278،  2016فتایی،    و

ازاین است؛  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  و  است  استارتبسیار مشکل  در  مالی  تأمین  ها آپرو 

 (. 64،  2019، اشرفی و عباسی، بیبوده است )شهرا روهمواره با مشکالت متعددی روبه
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برای  هرچند در دهه بازاریابی  فنون  به  بازاریابی توجه زیادی شده است،  به دانش  های گذشته 

  هایدهد در این حیطه پژوهشتأمین مالی کمتر توجه شده است. بررسی مطالعات گذشته نشان می

های مؤثر در جذب سرمایه در  گرفتن یکی از راهنادیدهکه به نحوی جامع و کاملی انجام نشده است؛ به

دهنده  های تسهیالتمالی بنگاه  دلیل محدودبودن منابعکه بهبیشتر صنایع منجر شده است؛ درحالی

ها و ابزارهای  گیرنده، تدوین راهبرد مناسب و آمیخته از تکنیکهای تسهیالتو انتظارات و نیاز بنگاه

ثابت  ها  شود. در همین ارتباط پژوهشها محسوب میآپی برای موفقیت استارت بازاریابی، عاملی کلید

مراحل عمر .  ترین تأثیر بر انتخاب ابزارهای تأمین مالی، مرحلۀ عمر شرکت استاند که بزرگکرده

اندازی، رشد، بلوغ و افول است که در هرکدام از این مراحل ابزار تأمین مالی و راهبرد شرکت شامل راه

وکارها در مرحلۀ  گذار متفاوت است. با توجه به میزان زیاد شکست کسبزاریابی برای جذب سرمایهبا

به مالی  تأمین  نبود  و  بهرشد  وموقع  )رضوانی  دالیل شکست  از  یکی  (،  278،  2016فتایی،    عنوان 

ای تأمین هاساس شناسایی روشهای تأمین مالی در این مرحله بسیار ضروری است؛ براینشناسایی راه

راه  مالی و منابع بهاندازی کسبمالی در  استارت وکارهای جدید،  با توجه به وضعیت  آپخصوص  ها 

شکنندۀ موفقیتشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین ارتباط با توجه به گستردگی  

یگر، بسیار ضروری گذاران از طرف دبودن این حوزه برای سرمایهصنعت ورزش از یک طرف و ناشناخته 

تری انجام گیرد.  ها مطالعات عمیقخصوص تأمین مالی آنهای ورزشی بهآپاست تا در حوزۀ استارت 

های ورزشی  دنبال ارائۀ مدلی برای تأمین مالی استارتاپبا توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر به

 است.
 

 وش پژوهشر

ها میدانی  آوری دادهپیمایشی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع- توصیفیروش پژوهش حاضر  

های ورزشی و تأمین مالی در ورزش بودند.  آپ نظران استارتبود. جامعۀ آماری پژوهش همۀ صاحب

   221 نمونه حجم و  است پیچیدهکمی   نوع از  حاضر پژوهش شده،بررسی متغیرهای تعداد به  توجه با

( برای برآورد حجم  116،  2015به نقل از فیاض، عامری و بشارت،  ،  2005)  1شد. کالین  برآورد نفر

 
1. Klein 



 1400 و دی آذر ، 69شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                                  14

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

های تحلیل مسیر به سه بر همبستگی و رگرسیون، با تقسیم انواع مدلهای مبتنیدر پژوهشنمونه  

چیده  ، در الگوهای کمی پی100نوع ساده، کمی پیچیده و پیچیده، حجم نمونه در الگوی ساده کمتر از  

از    200تا     100بین   الگوهای پیچیده بیشتر  پیشنهاد شده است. با توجه به تعداد    200و در  نفر 

نفر برآورد شد.     200شده، پژوهش حاضر از نوع کمی پیچیده بود و حجم نمونه  متغیرهای بررسی

نمونه،  به البته   ریزش  از  جلوگیری  از صاحب  250منظور  کسنفر  حوزۀ  در  دانشگاهی  وکار  بنظران 

استارت صاحبان  و  کسبآپورزشی  و  نمونهها  روش  از  استفاده  با  ورزشی  تصادفی  وکارهای  گیری 

صورت اینترنتی ارسال شد که درنهایت شده بهنفر از نمونۀ انتخاب   250انتخاب شدند. پرسشنامه برای  

جمع  221 کامل  دادهپرسشنامۀ  شد.  تحلیل  و  تجزیه  و  سه نیاز مورد های آوری  زیر   توسط  روش 

 آوری شد:جمع 

کتابخانه  -الف مؤلفهمطالعۀ  استخراج  اسناد،  ای:  مطالعۀ  طریق  از  پیشینه  و  مبانی  بررسی  با  ها 

 ؛ ها و مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی انجام شد کتاب

شده برای تکمیل و  هدایتهای اکتشافی نیمهشده: از مصاحبههدایتمصاحبۀ اکتشافی نیمه  -ب

ها براساس  مصاحبه  دادنای استفاده شد. انجامشده در مطالعۀ کتابخانهعوامل و روابط شناساییتطبیق  

از انجام، تحلیل یافتهچارچوب تحلیلی طراحی  از قبل صورت گرفت و قبل  ها مبنای مصاحبه  شده 

 جدید قرار گرفت؛  

جمع  -ج براساس  کتابخانهپرسشنامه:  مطالعات  اکتشافی  بندی  مصاحبۀ  و  شده،  هدایتنیمهای 

عامل    12کننده در پنج عامل اصلی و  متغیر مربوط به عوامل تعیین  44ساخته شامل  پرسشنامۀ محقق

)گویه پژوهش  متغیرهای  حاوی  پرسشنامه  شد.  ساخته  پنجفرعی  مقیاس  با  پرسشی(،  ارزشی های 

شده، پس از بررسی و  یلیکرت )از بسیار کم = یک تا بسیار زیاد = پنج(، از مجموع متغیرهای شناسای

ها، مقاالت، اسناد و  غربالگری تعداد مناسب که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مصاحبه 

 ها داشتند، استفاده شد. گزارش

برای بررسی روایی محتوایی ابزار پژوهش، ابتدا از نظر متخصصان مدیریت ورزشی )پنج نفر( و  

پنج نفر( استفاده شد. سپس پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ های ورزشی )آپصاحبان استارت 

ها  در مرحلۀ مقدماتی )مطالعۀ راهنما( ارزیابی شد )جدول شمارۀ یک(. درنهایت برای شناسایی عامل



 15                                                                                یورزش یهاآپاستارت  یمال نیتأم یبررس: یحانیر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفۀ اصلی با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.    از روش

عامل بهتعداد  شد:  دستهای  تعیین  زیر  معیارهای  ترکیب  از  عامل  -1آمده  تعداد  اولیۀ  ها  شناخت 

مقاالت،   مرور  عامل  - 2براساس  ویژۀ انتخاب  مقادیر  براساس  یک،    1ها  از  بصری    - 3بیشتر  بررسی 

کند(،  ها جایی است که شیب خط تغییر می)نقطۀ پرش برای چرخش عامل  2براساس آزمون اسکری 

معی   -4 از  و  استفاده  واریانس  توصیف  عامل  -5ار  درک  اقتباسقابلیت  ساختار شده.  های  همچنین 

 از استفاده ( و برازش آزمون شد. باCFپرسشنامه و سازۀ پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی )

 افزارنرم وسیلۀ  به  شد و استخراج هاداده از الزم  توصیفی اطالعات 26 نسخۀ  3اس.اس.پی.اس.  افزارنرم

پی برازندگی  4.اس..الاسمارت  سه   5ساختاری  معادالت الگویابی طریق از پیشنهادی الگوی نسخۀ 

 .ارزیابی شد

اندازه بهبرای بررسی برازش مدل  انعکاسیگیری در سازۀ مرتبۀ اول  بر بررسی  بودن، عالوهدلیل 

( از سه معیار پایایی، روایی همگرا و  96/1( و ضرایب معناداری )بیشتر از 4/0بارهای عاملی )بیشتر از 

 و آلفای کرونباخ پرداخته   6روایی واگرا استفاده شد. برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی

طورکه استفاده شد. همان  7شدهبرای سنجش روایی همگرا از شاخص واریانس متوسط استخراج .شد

و ضریب آلفای کرونباخ دربارۀ همۀ متغیرها از   در جدول شمارۀ یک مشخص است، پایایی ترکیبی 

تأیید    7/0 را  مدل  مناسب  برازش  معیار  دو  این  دربارۀ  پژوهش حاضر  نتایج  درنتیجه  است؛  بیشتر 

استخراجی همۀ سازه  .کندمی واریانس متوسط  نتایج،  به  توجه  با  از  همچنین  است؛    5/0ها  بیشتر 

 شود.گیری تأیید میهای اندازهزش مدلبودن برادرنتیجه روایی همگرای مدل و مناسب

 

 

 

 

 
1. Eigen Values 

2. Scree Test 

3. SPSS 

4. Smart PLS 

5. Structural equation modeling 

6. Composite Reliability 

7. Average Variance Extracted (AVE) 
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 گزارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی  -1جدول 

Table 1- Report of Cronbach’s Alpha, Combined Reliability and Mean Extraction 

Variance 

 ابعاد اصلی 

Main 

Dimensions 

 ابعاد فرعی 

Sub-

Dimensions 

 پایایی ترکیبی
Combined 

Reliability 

Coefficient 

(CR ≥0.5) 

میانگین واریانس  

 استخراجی 

Extraction 

Variance 

Mean 

(AVE≥0.5) 

 ضریب آلفای کرونباخ 
Cronbach’

s Alpha 

Coefficient

s 

(Alpha ≥0.07) 

های بازار  ظرفیت

های  آپاستارت

 ورزشی 
Capacities of 

the Sports 

Startup 

Market 

های  ظرفیت

 ساختاری بازار 
Structural 

Capacities 

of the 

Market 

0.868 0.623 0.79 

فرهنگ  

 مشتریان 

Customer 

Culture 

0.887 0.663 0.82 

شبکۀ حمایت  

محیطی 

های  آپاستارت

 ورزشی 
Environmenta

l Support 

Network of 

Sports 

Startups 

های  حمایت

 حقوقی 
Legal 

Protections 

0.88 0.711 0.79 

های  حمایت

 تخصصی
Specialized 

Support 

0.924 0.802 0.87 

های  حمایت

 مالی 
Financial 

Support 

0.935 0.826 0.89 

های   قابلیت

وکاری  کسب

توانمندهای  

 وکاری کسب

Business 

Capabilities 

0.947 0.817 0.92 
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های  آپاستارت

 ورزشی 
Business 

Capabilities 

of Sports 

Startups 

استراتژی کسب  

 وکار 
Business 

Strategy 

0.927 0.762 0.89 

کارآیی مدیریت  

-آپمالی استارت

 های ورزشی 
Efficiency of 

Financial 

Management 

of Sports 

Startups 

های  قابلیت

 سیستم مالی 
Financial 

System 

Capabilities 

0.938 0.75 0.91 

راهبرد مالی  

 ها آپاستارت
Startup 

Financial 

Strategy 

0.898 0.688 0.84 

عملکرد تأمین مالی  

های  آپاستارت

 ورزشی 

Financial 

Performance 

of Sports 

Startups 

 رویکرد بدهی 

Debt 

Approach 
0.865 0.681 0.86 

 رویکرد درآمدی 
Income 

Approach 
0.899 0.749 0.83 

 رویکرد حمایتی
Supportive 

Approach 
0.912 0.722 0.87 

 

هایش در مقابل همبستگی آن سازه  در قسمت روایی واگرا، میزان همبستگی یک سازه با شاخص

گونه  شود. نتایج روایی واگرایی مدل در جدول شمارۀ دو آمده است. همانها مقایسه میبا سایر سازه

مقدار جذر واریانس متوسط استخراجی متغیرها در پژوهش حاضر از مقدار  که از جدول مشخص است،  

ها در مدل  توان اظهار کرد که در پژوهش حاضر، سازهرو میاینها بیشتر است؛ ازهمبستگی میان آن

های دیگر؛ به بیان دیگر، روایی واگرای مدل در حد  های خود دارند تا با سازهتعامل بیشتری با شاخص

  131/79شده،  مؤلفۀ شناسایی  12نتایج پژوهش در ارتباط با تحلیل عاملی اکتشافی    .تمناسب اس

کنندۀ هریک از های توصیفگذاری این عوامل براساس مفاد آیتمدرصد از واریانس را تبیین کرد. نام

 ریزی شد.  عوامل پایه
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 پذیر و بار عاملیمقادیر پایایی متغیرهای مشاهده -2جدول  

Table 2 - Reliability Values of Observable Variables 

 وضعیت 
Condition 

T 

Statistics 
 ضریب 

Coefficient 

بار  

 عاملی

Factor 

Load 

 متغیرهای

 پذیر مشاهده
Variables Visible 

 ابعاد
Dimensions 

 0.625 0.808 29.234 تأیید

گذاران  تمایل سرمایه (1

های  آپی به ایدهاستارت

 ورزشی 
های ظرفیت

 ساختاری بازار 
Structural 

Capacities of 

the Market 

 0.674 0.810 32.783 تأیید
زنجیرۀ تأمین برای   (2

 های ورزش آپاستارت

 0.735 0.770 26.477 تأیید
قابلیت دسترسی به اطالعات   (3

 ها آپبازار برای استارت

 0.649 0.769 26.059 تأیید
پذیری بازار خدمات  رقابت (4

 مجازی در ورزش 

 0.582 0.814 39.135 تأیید

ورزشی به  مشتریانگرایش (5

محصوالت و خدمات  

 آپیاستارت

فرهنگ  

 مشتریان 
Customer 

Culture 

 0.743 0.845 44.857 تأیید
مصرف مجازی مشتریان   (6

 ورزشی در فضای آنالین 

 0.797 0.821 33.240 تأیید
تمایل مشتریان به خرید   (7

 ورزش الکترونیک در 

 0/69 0.777 23.859 تأیید

ورزشی  تمایل مشتریان (8

نوین و  محصوالت وخدماتبه

 فناورانه 

 0.572 0.795 25.977 تأیید

ارتقای مواد حقوقی مالکیت   (9

رایت(  فکری معنوی )کپی

های  حمایت ها آپبرای استارت

 حقوقی 
Legal 

Protections 

 0.642 0.888 52.938 تأیید

سپاری دولتی در  اولویت برون  (10

های  حوزۀ ورزش به شرکت

 آپیاستارت

 0.728 0.844 31.364 تأیید
اصالح برخی موارد قوانین   (11

مرتبط با کارآفرینی و  
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نسبت به بخش   آپاستارت

 ورزش مانند مجوزها و غیره

 0.511 0.903 74.735 تأیید

حمایت اطالعاتی، فنی و   (12

های  آپعلمی از استارت

 ورزشی 

های  حمایت

 تخصصی
Specialized 

Support 

 0.532 0.895 55.720 تأیید

ای و  های رسانهحمایت (13

های  آپتبلیغاتی از استارت

 ورزشی 

 0.584 0.888 66.375 تأیید

برگزاری رویدادهای مختلف   (14

آموزشی، رقابتی، نمایشگاهی  

کردن  و غیره برای فراهم

بستری برای رشد  

 های ورزشی آپاستارت

 0.736 0.913 71.039 تأیید
ارائۀ تسهیالت به   (15

 های ورزشی آپاستارت

های  حمایت

 مالی 
Financial 

Support 

 0.778 0.929 80.079 تأیید
های مالیاتی برای  معافیت (16

 های ورزشی آپاستارت

 0.741 0.885 41.009 تأیید

اصالح نرخ بهره و تنفس در   (17

حوزۀ تسهیالت  

 های ورزشی آپاستارت

 های بازاریابی مهارت (18 0.717 0.904 53.853 تأیید

توانمندهای  

 وکاری کسب
Business 

Capabilities 

 0.822 0.915 62.984 تأیید
توانمندی در نوآوری و تحقیق   (19

 و توسعه 

 0.759 0.923 79.419 تأیید
های  ها و مهارتتخصص (20

 وکار کسب

 دیجیتال تی و مهارت آی (21 0.785 0.874 46.433 تأیید

 0.75 0.869 37.866 تأیید
بخشی به محصوالت و  تنوع (22

استراتژی   خدمات 

 وکار کسب
Business 

Strategy 

 0.664 0.874 41.881 تأیید
ارائۀ محصوالت و خدمات با   (23

 تری از بازار دامنۀ بزرگ

 0.646 0.880 44.675 تأیید
تناسب بین دریافت سفارش از   (24

 مشتری و ارائۀ نوآوری
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 0.654 0.867 43.206 تأیید
بخشی به  نوآوری و کیفیت  (25

 محصوالت و خدمات موجود 

 0.55 0.883 49.404 تأیید
متخصص مالی در تیم  (26

 آپیاستارت

های  قابلیت

 سیستم مالی 
Financial 

System 

Capabilities 

 0.544 0.891 56.325 تأیید
ریزی مالی در  برنامه  (27

 های ورزشی آپاستارت

 0.54 0.858 42.688 تأیید
های مالی  دسترسی به فناوری (28

 های ورزشی آپدر استارت

 0.642 0.856 51.412 تأیید
های حسابداری و  قابلیت (29

 گزارشگری مالی 

 0.496 0.841 38.279 تأیید
توانایی مناسب در   (30

 گذاری گذاری و قیمتارزش

 0.444 0.862 52.554 تأیید
منابع  ها و بخشی به روشتنوع (31

 تأمین مالی 

راهبرد مالی  

 ها آپاستارت
Startup 

Financial 

Strategy 

 0.549 0.846 29.480 تأیید
کاهش و هدفمندسازی   (32

 های مالی هزینه

 0.473 0.818 32.052 تأیید
گذاری  تمایل به سرمایه (33

 بلندمدت یا کوتاهدمدت 

 0.737 0.790 27.166 تأیید

مالی  هایروشاستفاده از  (34

جذب مشتری مانندتخفیف و  

 غیره

 0.692 0.772 25.519 تأیید

های تیم  استفاده از دارایی (35

آپی و دوستان و  استارت

 رویکرد بدهی  خانواده 
Debt 

Approach 
 گرفتن وام و تسهیالت بانکی  (36 0.713 0.843 34.709 تأیید

 0.526 0.859 44.852 تأیید
گذار و فروش  جذب سرمایه (37

 سهام 

 0.653 0.839 41.100 تأیید
فروش محصوالت و  پیش (38

 خدمات 

 رویکرد درآمدی 
Income 

Approach 0.518 0.897 56.241 تأیید 

فروش محصوالت و خدمات   (39

اولیه، ساده و مکمل در  

مقایسه با محصوالت و خدمات  

 اصلی 
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 0.504 0.859 46.102 تأیید
شراکت و همکاری با سایر   (40

 وکارها کسب

 عمومی جذب حمایت مالی  (41 0.582 0.822 28.913 تأیید

 رویکرد حمایتی
Supportive 

Approach 

 0.723 0.875 52.817 تأیید
های علم و  جذب از پارک (42

 فناوری و مراکز رشد 

 دهنده جذب از مراکز شتاب (43 0.698 0.894 66.566 تأیید

 تسهیالت دولتیجذب  (44 0.596 0.806 25.660 تأیید
 

 نتایج 

درصد( بودند.   8/34زن ) 70درصد( و  2/65مرد ) 144کننده، شرکت 221ها از مجموع طبق بررسی 

   62درصد( مدرک تحصیلی کاردانی،    8/1نمونۀ آماری، چهار نفر )   221ها از تعداد کل  طبق بررسی

درصد( مدرک   3/25نفر ) 56و  ارشدکارشناسیدرصد(    8/44نفر ) 99درصد( کارشناسی،  1/28نفر )

 تحصیلی دکتری داشتند.

ظرفیت های بازار 
استارت آپ ها

Startup 

Capacities 

Market 

Capacities

(ability) توانمندی

  ابلیت های ک  
و کاری 

استارت آپ ها
Business 

Capabilities of 

Startups

0.92

0.91
شب    مایت محیطی 

استارت آپ ها
Startups 

Environmental 

Support Network

0.82

0.86 0.73

0.73 0.71

(Function)عملکرد

0.79

0.90

(Financial) مالی

(Specialty) تخصصی (Legal) حقوقی

0.93 0.86

0.280.95

(Strategy) استراتژی

0.96
 
  

0

(Management efficiency) کارایی مدیریت

0.84

(Structure) ساختار

(Culture) فرهنگ
0.04

0
.6

6 0.80

(Income)درآمدی

 
  
 

 
 ضرای  اثر مدل پژوهش  -1ش ل 

Figure 1 - Effects of Research Model 
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 نتایج رابطة م تقیم و ضرای  معناداری عوامل مدل پژوهش -3جدول 

Table 3 - Results of Direct Relationship and Significance Coefficients of Research 

Model Factors 

 نتیجه 
Result 

نسبت  

 بحرانی 

Critical 

Ratio 

ضریب  

 رگرسیونی 

Regression 

Coefficient 

 مسیر
Direction 

 تأیید

Confirmation 
96.42 0.92 

 های تخصصی حمایت

Specialized 

Support 
<- 

شبکۀ حمایت محیطی  

 ها آپاستارت

Startups 

Environmental 

Support Network 

 تأیید
Confirmation 

37.03 0.87 

 های حقوقی حمایت
Legal 

Protections 

<- 

شبکۀ حمایت محیطی  

 ها آپاستارت
Startups 

Environmental 

Support Network 

 تأیید

Confirmation 
2.33 0.13 

 عملکرد تأمین مالی

Financial 

Performance 
<- 

شبکۀ حمایت محیطی  

 ها آپاستارت

Startups 

Environmental 

Support Network 

 تأیید
Confirmation 

64.40 0.90 

 های مالی حمایت
Financial 

Support 

<- 

شبکۀ حمایت محیطی  

 ها آپاستارت
Startups 

Environmental 

Support Network 

 تأیید

Confirmation 
4.65 0.26 

 کارایی مدیریت مالی 

Financial 

Management 

Efficiency 

<- 

شبکۀ حمایت محیطی  

 ها آپاستارت
Startups 

Environmental 

Support Network 

 تأیید
Confirmation 

61.76 0.89 

های ساختاری  ظرفیت

 بازار 
Structural 

Capacities of 

the Market 

<- 

های بازار  ظرفیت

 ها آپاستارت
Startup Capacities 

Market Capacities 
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 تأیید

Confirmation 
2.04 0.10 

 عملکرد تأمین مالی

Financial 

Performance 
<- 

های بازار  ظرفیت

 ها آپاستارت
Startup Capacities 

Market Capacities 

 تأیید
Confirmation 

68.36 0.90 

 فرهنگ مشتریان 
Customer 

Culture 
<- 

های بازار  ظرفیت

 ها آپاستارت
Startup Capacities 

Market Capacities 

 تأیید عدم 
Disapproval 

0.44 0.03 

 کارایی مدیریت مالی 
Financial 

Management 

Efficiency 

<- 

های بازار  ظرفیت

 ها آپاستارت

Startup Capacities 

Market Capacities 

 تایید 
Confirmation 

64.09 0.90 
 رویکرد بدهی 

Debt Approach 
<- 

عملکرد تأمین مالی  

 ها آپاستارت
Startup Finance 

Performance 

 تأیید
Confirmation 

85.84 0.93 

 رویکرد حمایتی
Supportive 

Approach 
<- 

عملکرد تأمین مالی  

 ها آپاستارت
Startup Finance 

Performance 

 تأیید

Confirmation 
66.62 0.90 

 رویکرد درآمدی 
Income 

Approach 
<- 

عملکرد تأمین مالی  

 ها آپاستارت

Startup Finance 

Performance 

 تأیید
Confirmation 

11.24 0.62 

 کارایی مدیریت مالی 
Financial 

Management 

Efficiency 

<- 

وکاری  های کسبقابلیت

 ها آپاستارت
Business 

Capabilities of 

Startups 

 تأیید

Confirmation 
189.76 0.95 

 وکار استراتژی کسب
Business 

Strategy 
<- 

وکاری  های کسبقابلیت

 ها آپاستارت

Business 

Capabilities of 

Startups 

 تأیید
Confirmation 

239.29 0.96 

توانمندهای  

 وکاری کسب
Business 

Capabilities 

<- 
وکاری  های کسبقابلیت

 ها آپاستارت
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Business 

Capabilities of 

Startups 

 تأیید
Confirmation 

14.74 0.67 

 عملکرد تأمین مالی
Financial 

Performance 
<- 

کارایی مدیریت مالی  

 ها آپاستارت
Efficiency of Startup 

Financial 

Management 

 تأیید
Confirmation 

118.95 0.94 

 راهبرد مالی 

Financial 

Strategy 
<- 

کارایی مدیریت مالی  

 ها آپاستارت
Efficiency of Startup 

Financial 

Management 

 تأیید
Confirmation 

224.86 0.97 

های سیستم قابلیت

 مالی 

Financial 

System 

Capabilities 

<- 

کارایی مدیریت مالی  

 ها آپاستارت

Efficiency of Startup 

Financial 

Management 
 

 برازش کلی مدل

منظور برازش مدل کلی )مدل کلی شامل هر دو بخش مدل  هیچ معیار کلی به  اس..ال.در روش پی

های بسیاری برای حل این مشکل  شود( وجود ندارد؛ به همین منظور تالشگیری و ساختاری میاندازه

را برای حل این مشکل پیشنهاد    GOF2( معیاری کلی با عنوان  2004و همکاران )  1شد. تنها تننهاوس 

ها، های آنتواند شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل محسوب شود. با توجه به بررسیدادند که می

GOF  آمده توسط این فرمول با توجه دستمحاسبه است. مقادیر بهاز طریق معادلۀ شمارۀ یک قابل

در سه سطح ضعیف،   36/0و    25/0،  1تواند با سه مقدار  ( می2009و همکاران )  3به مطالعات وتزلس 

 بندی شود.ط و قوی تقسیممتوس

 PLS(: فرمول محاسبۀ برازش کلی مدل در روش 1معادلۀ )

GOF= √𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × �̅�2 

 
1. Tnnhavs 

2. Goodness of Fit  

3. Vtzls 
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̅̅ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠منظور توضیح در رابطه با اجزای فرمول شمارۀ یک، باید اذعان کرد کهبه ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

شود  گیری به کار گرفته میاشتراکی هر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل اندازه  نشانۀ میان

دهد که شود. این معیار نشان میگیری از این معیار استفاده میهای اندازهو برای ارزیابی کیفیت مدل

نیز مقدار  R2 شود.ن میها( توسط سازۀ مرتبط با خود تبییها )سؤال چه مقدار از تغییرپذیری شاخص 

زای مدل است که برای بررسی برازش بخش ساختاری های درونسازه R Squaresمیانگین مقادیر 

ترتیب  ها دارد؛ بدینزا با دیگر سازههای درونشود و نشان از میزان قوت سازهمدل به کار گرفته می

GOF  صورت زیر محاسبه شد:برای مدل پژوهش به 

̅̅ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠تنها باید مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبۀ اول را در محاسبه   -1  نکتۀ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 دخیل کرد.    

زای مدل اعم از مربوط به تمامی متغیرهای پنهان درون  R2باید مقادیر     𝑅2̅̅̅̅برای محاسبۀ   -2نکتۀ  

  مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم را مدنظر قرار داد.

GOF= √0.071 × 0.074 =  برازش کلی   0.072

(، برازش 2009وتزلز و همکاران )  است، براساس پژوهش  072/0برده برابر با  با توجه به اینکه معیار نام

 . شودکلی مدل در حد »بسیار قوی« تأیید می
 

 گیریبحث و نتیجه 

الزم است روش ها  وکار و افزایش سودآوری و عمر شرکتاندازی کسب در شرایط رقابتی بازار، برای راه 

رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد تأمین مالی  تأمین مالی مناسب شناسایی و انتخاب شود؛ ازاین

آپی سابقۀ کشور در بخش عملیاتی  های ورزشی انجام شد. با توجه به اینکه در بخش استارتآپ استارت 

های ورزشی نیز تازه وارد صحنۀ آپ تبع آن استارت و پژوهشی مربوط به چند سال اخیر بوده است و به

اساس در اند، شرایط پژوهشگران برای استفاده از تجربیات مطالعاتی محدود بود؛ براینعملیاتی شده

پژوهش بررسی  عوامل ضمن  استارتشناسایی  بههای  و  استارتآپی  خاص  شرایط  های آپ خصوص 

ها باشد که در سایر بسترهای  وهشجای مقایسه با سایر پژورزشی در ایران سعی شد تمرکز بحث به

 های پژوهش متمرکز باشد. غیرمرتبط بودند، بر ارائۀ یافته
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های ساختاری  ظرفیتهای تأمین مالی نشان داد که دو بُعد  نتایج پژوهش دربارۀ شناسایی روش

نمندهای ورزشی، دو بُعد توا  هایآپاستارت های بازار  ترتیب در عامل ظرفیتبازار و فرهنگ مشتریان به 

ورزشی،    هایآپاستارت وکاری  های کسبترتیب در عامل قابلیتوکار بهوکاری و استراتژی کسب کسب

ترتیب در عامل شبکۀ حمایت های مالی بههای تخصصی و حمایتهای حقوقی، حمایتسه بُعد حمایت

ترتیب  به  هاآپستارتاهای سیستم مالی و راهبرد مالی  ورزشی و دو بُعد قابلیت  هایآپاستارتمحیطی  

آپی در ورزش های استارتهای تأمین مالی در شرکتترین روشمهمدر عامل کارایی مدیریت مالی،  

های  ، قابلیتها آپ استارتهای بازار  در این مطالعه ظرفیتطور خالصه و براساس ابعاد اصلی،  بودند. به

،  هاآپاستارتو کارایی مدیریت مالی ا هآپاستارت، شبکۀ حمایت محیطی هاآپاستارتوکاری کسب

استارت مالی  تأمین  کلیدی  عامل  مهمآپ چهار  اینکه  ضمن  شدند.  شناسایی  ورزشی  ترین های 

مالی تأمین  رویکرد  به  ورزشی  هایآپاستارت  رویکردهای  و  درآمدی  رویکرد  بدهی،  رویکرد  ترتیب 

های ورزشی  آپصورت عام و استارتآپی بههای استارتحمایتی بودند. با توجه به اینکه توسعۀ شرکت

اشتغال به رشد  در  خاص  توانمندی صورت  به  اتکا  با  بازار  نیازهای  تأمین  افزایش  زایی،  داخلی،  های 

شده در زمینۀ تأمین مالی  های شناساییخالقیت و نوآوری و توسعۀ پایدار اقتصادی مؤثر است، حمایت

های وابسته به  ها و درنهایت شرکتی و توسعۀ این شرکتساز شکوفایتواند زمینه ها میاین شرکت

 ها و گسترش تولیدات و خدمات ورزشی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت شود.  آپ استارت 

داری  طور معناترتیب بههای ساختاری بازار و فرهنگ مشتریان، بهنتایج نشان داد که ابعاد ظرفیت

براساس اولویت، چهار متغیر تمایل  های ورزشی بودند. آپاستارتهای بازار کنندۀ سازۀ ظرفیتتبیین 

در  الکترونیک  به خرید  مشتریان  تمایل  فناورانه،  و  نوین  به محصوالت و خدمات  مشتریان ورزشی 

ورزش، مصرف مجازی مشتریان ورزشی در فضای آنالین و گرایش مشتریان ورزشی به محصوالت و  

  ها داشتند.آپمشتریان، بیشترین تأثیر را بر تأمین مالی استارتآپی در بُعد فرهنگ  خدمات استارت

پذیری بازار خدمات مجازی در ورزش، قابلیت دسترسی  همچنین براساس اولویت، چهار متغیر رقابت

گذاران سرمایه  ورزش و تمایل  هایآپاستارت ، زنجیرۀ تأمین برای  هاآپاستارتبه اطالعات بازار برای  

ایدهاستارت  به  استارت آپی  مالی  تأمین  بر  را  تأثیر  بیشترین  ورزشی،  ازاینها  آپهای  با  داشتند؛  رو 

استارت درنظرگرفتن مزیت ایران در حوزۀ  بهبود  آپ های  برای  های ورزشی ضروری است هم دولت 
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گذاری مناسبی اتخاذ و  ویژه کشورهای منطقه سیاست روابط اقتصادی و ورود به بازار سایر کشورها، به

ایش سطح دانش و توانایی خود عزم آپی کشور با افزبوم استارت اجرا کند و هم سایر بازیگران زیست

سرمایه آن  طریق  از  بتوان  تا  باشند  داشته  جهانی  بازارهای  در  حضور  برای  برای جدی  را  گذاران 

 های ورزشی جذب کرد. آپ استارت 

حقوقی، حمایت ابعاد حمایت تخصصی، حمایتهای  به  های  مالی  به های  اثر،  میزان  طور ترتیب 

براساس اولویت، سه های ورزشی بودند.  آپشبکۀ حمایت محیطی استارت   سازۀکنندۀ  داری تبیین معنا

نسبت به بخش ورزش مانند مجوزها  آپ  استارتمتغیر اصالح برخی موارد قوانین مرتبط با کارآفرینی و  

سپاری و اولویت برون  هاآپاستارت رایت( برای  و غیره، ارتقای مواد حقوقی مالکیت فکری معنوی )کپی

آپی در بعد حمایت حقوقی، بیشترین تأثیر را بر تأمین  های استارتحوزۀ ورزش به شرکتدولتی در  

ها داشتند. همچنین براساس اولویت، سه متغیر برگزاری رویدادهای مختلف آموزشی، آپمالی استارت

های  ورزشی، حمایت  هایآپاستارت   کردن بستری برای رشدرقابتی، نمایشگاهی و غیره برای فراهم

استارترسانه از  تبلیغاتی  و  از  آپای  علمی  و  فنی  اطالعاتی،  حمایت  همچنین  و  ورزشی  های 

ها  آپاستارتبیشترین تأثیر را بر تأمین مالی  های تخصصی،  حمایتورزشی در بعد    هایآپاستارت 

-پآاستارتداشتند. درنهایت براساس اولویت، سه متغیر اصالح نرخ بهره و تنفس در حوزۀ تسهیالت  

به  های تسهیالت  ارائۀ  معافیت  هایآپاستارت  ورزشی،  همچنین  و  برای  ورزشی  مالیاتی  های 

تأمین مالی  های مالی،  حمایتورزشی    هایآپاستارت  بر  را  تأثیر  با  ها  آپاستارتبیشترین  داشتند. 

اینکه   بر  آن ها  آپاستارت تأکید  توسعۀ  برای  باید  و  هستند  زنده  موجود  یک  اکوسیسمثل  تم ها 

ها، مراکز  هایی مانند دانشگاهباید موجودیتها  آپاستارت بوم  آپی وجود داشته باشد، پس زیستاستارت 

های اکوسیستم  ها، دولت و نهادهای حاکمیتی موجودیت دهندهگذاران، شتابها، سرمایهرشد و پارک

 ت کنند. های خود حمایدر رسانهها آپاستارت باشند و این مراکز از ها آپاستارت 

کسب توانمندهای  کسب ابعاد  استراتژی  و  به  وکاری  بهوکار  اثر،  میزان  معناترتیب  داری طور 

براساس اولویت چهارم، متغیر  های ورزشی بودند.  آپوکاری استارتهای کسبکنندۀ سازۀ قابلیتتبیین 

تی و دیجیتال  آی  وکار، توانمندی در نوآوری و تحقیق و توسعه، مهارتهای کسبها و مهارتتخصص

مهارت بعد  و همچنین  در  بازاریابی  مالی    وکاری،توانمندهای کسبهای  تأمین  بر  را  تأثیر  بیشترین 
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تنوعها  آپاستارت  متغیر  چهار  اولویت،  براساس  همچنین  خدمات،  داشتند.  و  محصوالت  به  بخشی 

تری ات با دامنۀ بزرگبخشی به محصوالت و خدمات موجود، ارائۀ محصوالت و خدمنوآوری و کیفیت

  وکار، استراتژی کسب از بازار و همچنین تناسب بین دریافت سفارش از مشتری و ارائۀ نوآوری در بعد 

وکارهای ورزشی مختلف اهداف متفاوتی  داشتند. کسبها  آپاستارتبیشترین تأثیر را بر تأمین مالی  

کنند. این مسیرهای متفاوت، استراتژی  دارند و برای تحقق اهداف خود، مسیرهای متفاوتی را طی می

اوقات  رسد، اما گاهی  دهند که درک آن به نظر آسان میوکار هریک از مشاغل را تشکیل میکسب

آمیز بسیار دشوار است که درنتیجه با دنیای متغیر امروز،  وکار موفقیت تشکیل و اجرای یک کسب

ل تغییر باشند تا در دنیای پرتالطم امروزی بتوانند پذیر و قابوکار نیز باید انعطافهای کسباستراتژی 

 موفق باشند. 

داری طور معناها به ترتیب میزان اثر، به آپهای سیستم مالی و راهبرد مالی استارتابعاد قابلیت

استارتتبیین  مالی  مدیریت  کارایی  سازۀ  بودند.  آپکنندۀ  ورزشی  متغیر  های  پنج  اولویت،  براساس 

-ورزشی، قابلیت  هایآپ استارت   ریزی مالی درگذاری، برنامهگذاری و قیمتمناسب در ارزش توانایی  

-آپی و همچنین دسترسی به فناوریهای حسابداری و گزارشگری مالی، متخصص مالی در تیم استارت

الی  بیشترین تأثیر را بر تأمین م  های سیستم مالی،قابلیتورزشی در بعد    هایآپاستارتهای مالی در  

های مالی جذب مشتری ها داشتند. همچنین براساس اولویت، چهار متغیر استفاده از روشآپ استارت 

گذاری بلندمدت یا  های مالی، تمایل به سرمایهمانند تخفیف و غیره، کاهش و هدفمندسازی هزینه

  ها،آپاستارتراهبرد مالی  ها و منابع تأمین مالی در بعد  بخشی به روشمدت و همچنین تنوعکوتاه

وکارها و همچنین پیچیدگی  داشتند. با پیشرفت کسب ها  آپاستارت بیشترین تأثیر را بر تأمین مالی  

شود. درواقع، رشد، ارتقا و رسیدن ها، اهمیت مدیریت مالی روز به روز بیشتر مشخص میمدیریت آن

آفرینی زیادی داشته باشد،  روتوکارها ثپذیر نیست. شاید کسببه امنیت مالی بدون مدیریت آن امکان

نفعان  ازآنجاکه مدیر مالی با ذی  .اما اگر نحوۀ مدیریت آن را ندانید، تمام این ثروت هدر خواهد رفت

شرکت مانند مالکان، بستانکاران و فعاالن بازار سرمایه در ارتباط است، الزم است بتوانند استراتژی 

 د. مناسبی از سود و رشد ارزش شرکت داشته باشن
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به اثر،  میزان  ترتیب  به  حمایتی  رویکرد  و  درآمدی  رویکرد  بدهی،  رویکرد  معناابعاد  داری  طور 

مالی  تبیین  تأمین  عملکرد  سازۀ  متغیر   هایآپاستارتکنندۀ  سه  اولویت،  براساس  بودند.  ورزشی 

آپی و دوستان و خانواده، گرفتن وام و تسهیالت بانکی و همچنین های تیم استارتاستفاده از دارایی

مالی  جذب سرمایه تأمین  بر  را  تأثیر  بیشترین  بدهی،  رویکرد  و فروش سهام در  ها  آپاستارتگذار 

متغیر اولویت، سه  براساس  با سایر کسب  داشتند. همچنین  و همکاری  پیششراکت  فروش  وکارها، 

با   مقایسه  در  مکمل  و  ساده  اولیه،  خدمات  و  محصوالت  فروش  همچنین  و  خدمات  و  محصوالت 

داشتند.  ها  آپاستارتمحصوالت و خدمات اصلی در رویکرد درآمدی، بیشترین تأثیر را بر تأمین مالی  

های علم و فناوری  دهنده، جذب از پارکمراکز شتابدرنهایت، براساس اولویت، چهار متغیر جذب از  

رویکرد حمایتی،   عمومی در  مالی  و همچنین جذب حمایت  رشد، جذب تسهیالت دولتی  مراکز  و 

داشتند. باید بپذیریم که کشور وارد دوران رکود شده  ها  آپاستارت بیشترین تأثیر را بر تأمین مالی  

آپی ایران نیز تأثیر گذاشته است؛ درنتیجه باید  های استارتم ناخواه این رکود بر اکوسیستاست و خواه

 سوی پویایی بیشتر حرکت کنند. ورزشی نیز تغییر کنند و به  هایآپاستارتهای درآمدی مدل

های ساختاری  ورزشی شامل ظرفیت  هایآپاستارت های بازار  با توجه به اینکه ظرفیتدرمجموع  

های بازاریابی  برنامه  شود،به صاحبان کسب و کار پیشنهاد می  بازار و فرهنگ مشتریان معرفی شد،

تر منظور تأمین مالی بیشتر و متنوعسازی بازار بهآپ برای توسعه بازار و ظرفیتهای استارتشرکت

شود. محیطی    انتخاب  حمایت  شبکۀ  اینکه  به  توجه  حمایت  هایآپاستارتبا  شامل  های ورزشی 

شود که  پیشنهاد میگذاران های مالی معرفی شد، به سیاستهای تخصصی و حمایتحقوقی، حمایت

پیشنهاد    ورزشی صورت گیرد.  هایآپاستارت گذاری کشور از  ساختار حمایتی در سطح کالن سیاست

های ورزشی، استراتژی آپرت وکاری استاهای کسبوکار با توجه به اینکه قابلیتشود صاحبان کسبمی

معرفیکسب توانمندساز  متغیرهای  است،  ظرفیت وکار  افزایش  برای  را  پژوهش  این  در  و شده  ها 

کسبقابلیت بههای  خود  کسب وکار  صاحبان  به  همچنین  بندند.  کار  به  مالی  تأمین  وکارها  منظور 

استارتپیشنهاد می مالی  مدیریت  کارایی  اینکه  به  توجه  با  قابلیتآپشود  شامل  ورزشی  های  های 

های مدیریت مالی و همچنین آموزش سواد ها است، برنامهآپسیستم مالی و راهبرد مالی استارت 

 . آپی در ورزش قرار دهندهای استارتمدیریت مالی را در دستور کار شرکت
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 تشکر و قدردانی 

های ورزشی و اساتید صاحبآپ استارتخصوص صاحبان  نظران بهکنندگان و صاحباز تمامی مشارکت

 ظر در حوزه کسب و کار که با صبوری مشارکت فعال در این پژوهش داشتند، سپاسگزاریم. ن
 

  References 

1. Ahmadi Kafeshani, A., Rezvani, M., Chitsazan, H., & Mohammadkazemi, R. (2019). 

Entrepreneurial marketing mix in Fundraising from business angels. Journal of 

Entrepreneurship Development, 11(4), 621-640. 

2. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). Financing patterns around 

the world: Are small firms different? Journal of financial Economics, 89(3), 467-487. 

3. Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge management in 

startups: Systematic literature review and future research agenda. Journal of  

Sustainability, 9(3), 1-19. 

4. Eliassy, M., Mohammadi, M., Jafari, H., & Karami, P. (2018). Evaluation of global 

experiences of startup companies in the field of sports and physical health, Tehran, 

Knowledge-Based Technology Publisher, 2, 1-94. (in Persian). 

5. Fayyaz, R., Ameri, F., & Besharat, M. A. (2015). Comparison between parenting 

styles and children Ego strength. Rooyesh, 4(1), 109-126. (in Persian). 

6. Ferraro, P., & Di Francesco, A. N. D. R. E. A. (2018). Digital sport startups: Global 

trends and determinants of success. Available at: https://www.politesi.polimi.it/ 

(Accessed 19-apr-2018). 

7. Goudarzi, M. (2017). Determine The exploratory model of financial management in 

sport federations. Journal of Applied Research in Sport Management, 6(2), 67-79. 

(in Persian). 

8. Haan, M., Koning, R. H., & van Witteloostuijn, A. (2002). Market forces in European 

soccer (Vol. 22). Netherlands : University of Groningen. 

9. Hackethal, A., & Schmidt, R. H. (2004). Financing patterns: Measurement concepts 

and empirical results (No. 125). Working Paper Series: Finance & Accounting. 

10. Kelley, D., Singer, S., & Herrington, M. (2016). Global entrepreneurship monitor. 

Global Report Available at: https://www.gemconsortium.org/report, (Accessed 16, 

2015). 

11. Kiai, S. A., Saremi, M. S., Koohi, M., & Karami, P. (2019). Review of global 

experiences for technology companies in the field of physical health (Vol. 2). Tehran: 

Publisher of Technology-Based Knowledge. (in Persian). 

12. Mittal, T., & Madan, P. (2020). Impact of financing patterns on business performance 

of e-startups in India: A research model. International Journal of Business Innovation 

and Research, 21(4), 490-508. 

13. Mohammadkazemi, R., Hosein Nia, G., & Habibi, H. (2019). Enterprise 

crowdfunding in Iranian Football Clubs: Applications & requirements. Journal of 

Entrepreneurship Development, 12(2), 281-300. (in Persian). 

https://jed.ut.ac.ir/article_70378.html?lang=fa
https://jed.ut.ac.ir/article_70378.html?lang=fa
https://jed.ut.ac.ir/article_70378.html?lang=fa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X08000986
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X08000986
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/361
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/361
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/361
http://en.isti.ir/Publications/Evaluation-of-global-experiences-of-startup-companies-in-the-field-of-sports-and-physical-health
http://en.isti.ir/Publications/Evaluation-of-global-experiences-of-startup-companies-in-the-field-of-sports-and-physical-health
http://en.isti.ir/Publications/Evaluation-of-global-experiences-of-startup-companies-in-the-field-of-sports-and-physical-health
https://frooyesh.ir/browse.php?a_id=28&sid=1&slc_lang=fa
https://frooyesh.ir/browse.php?a_id=28&sid=1&slc_lang=fa
Ferraro,%20P.,%20&%20Di%20Francesco,%20A.%20N.%20D.%20R.%20E.%20A.%20(2018).%20Digital%20sport%20startups:%20Global%20trends%20and%20determinants%20of%20success.%20Available%20at:%20https:/www.politesi.polimi.it/%20(Accessed%2019-apr-2018).
Ferraro,%20P.,%20&%20Di%20Francesco,%20A.%20N.%20D.%20R.%20E.%20A.%20(2018).%20Digital%20sport%20startups:%20Global%20trends%20and%20determinants%20of%20success.%20Available%20at:%20https:/www.politesi.polimi.it/%20(Accessed%2019-apr-2018).
Ferraro,%20P.,%20&%20Di%20Francesco,%20A.%20N.%20D.%20R.%20E.%20A.%20(2018).%20Digital%20sport%20startups:%20Global%20trends%20and%20determinants%20of%20success.%20Available%20at:%20https:/www.politesi.polimi.it/%20(Accessed%2019-apr-2018).
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_4299_0.html?lang=en
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_4299_0.html?lang=en
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_4299_0.html?lang=en
https://research.rug.nl/en/publications/market-forces-in-european-soccer-3
https://research.rug.nl/en/publications/market-forces-in-european-soccer-3
https://www.econstor.eu/handle/10419/76901
https://www.econstor.eu/handle/10419/76901
Kelley,%20D.,%20Singer,%20S.,%20&%20Herrington,%20M.%20(2016).%20Global%20entrepreneurship%20monitor.%20Global%20Report%20Available%20at:%20https:/www.gemconsortium.org/report,%20(Accessed%2016,%202015).
Kelley,%20D.,%20Singer,%20S.,%20&%20Herrington,%20M.%20(2016).%20Global%20entrepreneurship%20monitor.%20Global%20Report%20Available%20at:%20https:/www.gemconsortium.org/report,%20(Accessed%2016,%202015).
Kelley,%20D.,%20Singer,%20S.,%20&%20Herrington,%20M.%20(2016).%20Global%20entrepreneurship%20monitor.%20Global%20Report%20Available%20at:%20https:/www.gemconsortium.org/report,%20(Accessed%2016,%202015).
http://en.isti.ir/Publications/Review-of-global-experiences-for-technology-companies-in-the-field-of-physical-health
http://en.isti.ir/Publications/Review-of-global-experiences-for-technology-companies-in-the-field-of-physical-health
http://en.isti.ir/Publications/Review-of-global-experiences-for-technology-companies-in-the-field-of-physical-health
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBIR.2020.105983
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBIR.2020.105983
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBIR.2020.105983
https://jed.ut.ac.ir/article_72746.html?lang=en
https://jed.ut.ac.ir/article_72746.html?lang=en
https://jed.ut.ac.ir/article_72746.html?lang=en


 31                                                                               یورزش یهاآپاستارت  یمال نیتأم یبررس: یحانیر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

14. Mohammadzadeh Ravshti, Z., Ghiasi, M., & Tahmasebi Limooni, S. (2020). 

Components of startups knowledge management in knowledge and information 

science discipline. Library and Information Sciences, 23(3), 91-118. (in Persian). 

15. Nadafi, R., & Ahmadvand, M. (2017). Identification and prioritization of 

development factors of startups using Q methodology. Journal of Entrepreneurship 

Development, 10(3), 517-534. (in Persian). 

16. Naulin, T. (2020). New venture financing and business support: Three papers on 

accelerators’ impact on startups’ development (Doctoral dissertation). Heinrich Heine 

University, Düsseldorf. 

17. Oliva, F. L., & Kotabe, M. (2019). Barriers, practices, methods and knowledge 

management tools in startups. Journal of Knowledge Management, 23 (9), 1838-

1856. 

18. Rezvani, M., Fataei, P. (2016). Identifying Marketing Strategies for Financing 

Companies in the Growth Stage Case Study: Food Industry Active Companies in 

Tehran Province. Journal of Entrepreneurship Development, 9 (2), 277-296. (in 

Persian). 

19. Shahrabi, B., Ashrafi, M., & Abbasi, E. (2019). Modeling factors affecting startups 

financing using dematel technique. Journal of Financial management strategy, 7(2), 

61-89. (in Persian). 

20. Spender, J.-C., Corvello, V., Grimaldi, M., & Rippa, P. (2017). Startups and open 

innovation: A review of the literature. European Journal of Innovation Management, 

20(1), 4-30. 

21. Taslimi, Z. (2016). Providing a financial framework for self-sufficiency sports 

federations (Case study: athletics, swimming, gymnastics federations) (Unpublished 

doctoral dissertation). University of Guilan, Rasht, Iran. (in Persian). 

22. Taghavi Rafsanjani, E., Hakakzadeh, M., Manochehri Negad, M. (2020). Develop 

strategies for developing student startups in the country's sports. Journal of Business 

Management, 12(48), 39-53. (in Persian). 

23. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito, V. V. (2004). A global goodness-of-fit index 

for PLS structural equation modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific 

Meeting, 1(2), 739-742. 

24. Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2019). 

Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. 

Information and Software Technology, 105, 56-77. 

25. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path 

modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical 

illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_107180.html?lang=en
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_107180.html?lang=en
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_107180.html?lang=en
https://jed.ut.ac.ir/article_65027.html?lang=en
https://jed.ut.ac.ir/article_65027.html?lang=en
https://jed.ut.ac.ir/article_65027.html?lang=en
https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-59527/2021_02_14_Dissertation_Tamara%20Naulin_Ver%C3%B6ffentlichung%20final%20pdfa.pdf
https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-59527/2021_02_14_Dissertation_Tamara%20Naulin_Ver%C3%B6ffentlichung%20final%20pdfa.pdf
https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-59527/2021_02_14_Dissertation_Tamara%20Naulin_Ver%C3%B6ffentlichung%20final%20pdfa.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKM-06-2018-0361/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKM-06-2018-0361/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JKM-06-2018-0361/full/html
https://jed.ut.ac.ir/article_60485.html?lang=fa
https://jed.ut.ac.ir/article_60485.html?lang=fa
https://jed.ut.ac.ir/article_60485.html?lang=fa
https://jed.ut.ac.ir/article_60485.html?lang=fa
https://jfm.alzahra.ac.ir/article_4141.html
https://jfm.alzahra.ac.ir/article_4141.html
https://jfm.alzahra.ac.ir/article_4141.html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-12-2015-0131/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-12-2015-0131/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-12-2015-0131/full/html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/267e532bcfb42e062b417b54c5250890
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/267e532bcfb42e062b417b54c5250890
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/267e532bcfb42e062b417b54c5250890
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_678455.html?lang=en
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_678455.html?lang=en
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_678455.html?lang=en
http://old.sis-statistica.org/files/pdf/atti/RSBa2004p739-742.pdf
http://old.sis-statistica.org/files/pdf/atti/RSBa2004p739-742.pdf
http://old.sis-statistica.org/files/pdf/atti/RSBa2004p739-742.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095058491830168X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095058491830168X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095058491830168X
https://www.jstor.org/stable/20650284?seq=1
https://www.jstor.org/stable/20650284?seq=1
https://www.jstor.org/stable/20650284?seq=1


 1400 و دی آذر ، 69شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                                 32

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

   استناد ب  مقال
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ر  پور،یخسرو تسل   ،ی حانیزهره؛  و  )  ،یم یمحمد؛  بررس1400زهرا.    ی مال   نیتأم  ی(. 

 . 32-1(، 69)13. مطالعات مدیریت ورزشی، یورزش یهاآپاستارت

 SMRJ.2021.10184.3335/10.22089: تالی جیناسۀ دش

Khosravipoor, Z., Reihani, M., & Taslimi, Z. (2022). Survey the Financing 

of Sports Startups. Sport Management Studies, 13(69), 1-32. (in Persian). 

DOI: 10.22089/SMRJ.2021.10184.3335 


