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Introduction: Recently, the entrepreneurial ecosystem approach to understand the 
field of entrepreneurship has received much attention. There are various elements to 
create entrepreneurial ecosystems for the development of the sports industry, so the 
purpose of this article was to classify the elements of the ecosystem of sports 
entrepreneurship. 

Methods: quantitative research data analysis was done by performing Q-type 
exploratory factor analysis using SPSS software. In the qualitative part of the 
research, 58 expressions were extracted, and the experts were asked to specify their 
importance from 1 to 9 in the form of a questionnaire. 

Results: The results showed that the mental patterns of experts from the ecosystem 
of sports entrepreneurship have five dimensions including politics, support, culture, 
capital and market or customers. The statistical distribution analysis showed that five 
distinct mental patterns can be identified among the research participants about the 
realm of sports entrepreneurship ecosystem, which explains about 86.61% of the total 
variance. 

Conclusion: The sports industry is a complex network of people, groups and 
organizations that affects the ecosystem of sports entrepreneurship. Based on the 
mentality of the participants in the realm of sports governance, components such as 
explicit government support, legal incentives, tax concessions, and the creation of 
sports infrastructure play important roles in development of the realm of sports 
entrepreneurship ecosystem. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Today, entrepreneurship with its wide dimensions is 
considered as one of the most important issues of economic 
development. The growth of rapid acceptance of this term in 
the third category of entrepreneurship literature is the result of 
its popularity and understanding of its usefulness. This cross-
sectoral and multifaceted phenomenon is the result of the 
interaction of individual characteristics and environmental 
events. There are various elements to create entrepreneurial 
ecosystems for the development of the sports industry, so the 
purpose of this article was to classify the elements of the 
ecosystem of sports entrepreneurship. 
 

Methods  
This research is applied in terms of purpose and mixed-
exploratory in nature, and its implementation method is a 
systematic and strong combination based on Q methodology, 
which has high mathematical accuracy. In the current research, 
the five-step process of generating a set of expressions (Q 
statements), selecting a set of participants, collecting sorted Q 
data or the quantitative tool, performing factor analysis, 
weighting and identifying the interpretation of the Q method 
was used. In this research, an attempt was made to collect all 
the written and unwritten opinions about the characteristics of 
the desired and effective entrepreneurial ecosystem by 
reviewing the theoretical literature, the requirements and the 
framework of the upstream documents of the country's sports 
sector and talking to the experts. In order to ensure the validity, 
in the current research, firstly, Q sample by examining 60 
documents, which consisted of 40 foreign studies, 15 internal 
studies and 3 upstream documents (strategic document for the 
development of the country's sports, Iran's 20-year vision 
document, the law of the sixth development program) and a 
conversation with 6 experts in the field of sports 
entrepreneurship were gathered and after clearing the 
ambiguities about the propositions, the research questionnaire 
was finalized. Analysis of quantitative research data was done 
by performing Q-type exploratory factor analysis using SPSS 
software. The study population was targeted and concentrated 
on 20 selected experts. In the qualitative part of the research, 
58 expressions were extracted, and experts were asked to 
specify their importance from 1 to 9 in the form of a 
questionnaire. 

Results  
The results showed that the mental patterns of experts from the 
ecosystem of sports entrepreneurship have five dimensions 
including politics, support, culture, capital and market or 
customers. The statistical distribution analysis showed that 
five distinct mental patterns can be identified among the 
research participants about the realm of sports 
entrepreneurship ecosystem, which explains about 86.61% of 
the total variance. 
 

Conclusion  
The sports industry is a complex network of people, groups 
and organizations that affects the ecosystem of sports 
entrepreneurship. Based on the mentality of the participants in 
the realm of sports governance, components such as explicit 
government support, legal incentives, tax concessions, and the 
creation of sports infrastructure play important roles in 
development of the realm of sports entrepreneurship 
ecosystem. The development of the country's sports sector 
requires a suitable platform in different dimensions so that the 
simultaneous attention to these dimensions be effective in 
formulating policies for the development of the country's 
sports sector. If these factors are taken into consideration from 
the approach of the ecosystem of entrepreneurship, it should 
be said through operational tools such as the joint cooperation 
of the bodies in charge of sports, bilateral and multilateral 
agreements, support systems and tools such as tax exemptions, 
awarding awards, holding festivals, encouraging athletes and 
active diplomats and Strategic tools such as the vision and 
strategic plan and defining the missions in the field of sports 
governance took a step in the direction of promoting the 
ecosystem of sports entrepreneurship. Establishing a sport 
innovation and creativity center in order to develop sustainable 
sports entrepreneurship to strengthen the spirit of 
entrepreneurship, creativity and innovation in the country's 
sports is a fundamental step. 
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 یمختلف عناصررفته است. گمورد توجه قرار بسیار  ینیکارآفر نهیزم جهت درك ینیکارآفر ستمیاکوس کردیرواخیرا  :مقدمه

عناصر قلمرو  يبنددسته حاضرمقاله هدف لذا  توسعه صنعت ورزش وجود دارد يبرا ینیکارآفر يهاستمیاکوس جادیا يبرا
 .بود یورزش ینیکارآفر بومستیز

افزار با استفاده از نرم وینوع ک یاکتشاف یعامل لیبا انجام تحل یپژوهش کم يهاداده لیوتحلهیتجز روش پژوهش:
SPSS پژوهش  یفینفر خبره انتخاب شد. در بخش ک 20صورت هدفمند و متمرکز مورد مطالعه به ۀجامع صورت گرفت

 مشخص کنند. 9 تا 1خود را از  تیاز خبرگان خواسته شد اهم ياعبارت استخراج شد که در قالب پرسشنامه 58
 است،ینج بعد شامل سپ يدارا یورزش ینیکارآفر بومستیخبرگان از ز یذهن ينشان داد که الگوها جینتا یافته ها:

را  زیمتما یذهن يپنج الگو توانینشان داد که م يآمار عیتوز لیاست. تحل انیمشتر ایو بازار  هیفرهنگ، سرما ت،یحما
درصد  61/86کرد که در مجموع حدود  ییشناسا یورزش ینیکارآفر بومستیقلمرو ز ةدربار قیکنندگان تحقمشارکت انیم

 . کندیم نییکل را تب انسیاز وار
ا ر یورزش ینیکارآفر بومستیز ها است کهها و سازماناز افراد، گروه دهیچیپ ياشبکه صنعت ورزش نتیجه گیري:

 حیصر تیچون حما ییهامؤلفه یورزش یکمرانکنندگان در قلمرو حمشارکت تیبراساس ذهن تحت تاثیر قرار می دهد.
 بومستیقلمرو ز ۀسعدر تو ینقش مهم یورزش يهارساختیز جادیو ا یاتیمال يازهایامت ،یقانون يهادولت، مشوق

 دارند. یورزش ینیکارآفر

مدیریت نشریه . یورزش ینیکارآفر بومتسیعناصر قلمرو ز يبنددسته). 1401( حسن ، یابانیبو  ؛لی، اسماعانیفیشر؛ کوروش ،يزیقهرمان تبر ؛فاطمه، ينگهدار: استناد
 .163-14،149)3(، ورزشی

                 2021.306892.2536JSM./10.22059DOI:http://doi.org/ 
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  مقدمه

 دةیپد). رشد این 2014زالی و همکاران، ( دیآیمشمار بهاقتصادي  ۀاز موضوعات بسیار مهم توسع کارآفرینی با ابعاد گستردة خود امروزه
هاي رشد کارآفرینی از راهیکی  راًیاخ ).2015 ،1نکایهولاست (هاي فردي و رویدادهاي محیطی فرابخشی و چندوجهی حاصل تعامل ویژگی

 نتیجۀ واژه در سومین دستۀ ادبیات کارآفرینی این سریع پذیرش). 2،2020همکاران و چناست ( کارآفرینی بومستیز هومفم استفاده از
 ییهاشهیاز رمطرح شد،  1993سال در  مور توسط این عبارت که اولین بار ).2017 ،3همکاران و ستامااست (آن  سودمندي درك و محبوبیت

هنوز ). اما 2017، 4روندي و رونديشده است ( گرفتهنشات  هایۀ اجتماعی و شبکهسرماهاي نوآوري، هاي صنعتی، سیستمچون خوشه
 بومستیز عناصر 6زنبرگیآ). 2018 ،5همکاران و چیادردارد (ادراك متفاوت وجود  تجربیات افراد و نظرها به و بسته ندارد مشخصیتعریف 

 وندیپو  کشورداخل  نانیکارآفری، آموزشي نهادهای، رانتفاعیغي هاانجمن، هیسرمارهبران عرصه، بازار و  ای ختگانیفرهکارآفرینی را دولت، 
اي از بازیگران متضاد و عوامل را مجموعه کارآفرینی بومستیز 7ستاما .)2010 زنبرگ،یاست (آمعرفی کرده  کشورخارج از  نانیکارآفرآنها با 

شامل  کارآفرینی بومستیزمند داند. شرایط نظامکننده در شرایط خاص متشکل از نهادهاي اجتماعی (رسمی و غیررسمی) میهماهنگ
اکوسیستم کارآفرینانه را  8سوراما و سالو ).2015 استام،است (اي از کارآفرینان، رهبري، مالی، استعداد، دانش و خدمات پشتیبانی شبکه

 ).2016 ،9سالو و سوراماند (آمیزوکارهاي مخاطرهدانند که در پی خلق کسبمی هم باو در تعامل  وابسته هماي از اجزاي بهمجموعه

هاي مشاوران و سیستم، منتورها، يگذارهیمالی و سرماسرمایۀ انسانی،  منابعبه بازارها،  یدسترس کارآفرینی بومستیزاز منظر کالن      
عنوان تسهیلگران و حمایت فرهنگی را شامل بزرگ به يهاو زیرساخت، آموزش و تربیت، دانشگاه يقانونگذار يهاحمایتی، چارچوب

هشت عامل حمایت اخالقی، مالی، فناوري، بازار، اجتماعی، شبکه، دولت و حمایت محیطی در  ).2017 ،10بوسچما و نکویبورسشود (یم
 شدهاقتصادي اجتماعی پشتیبانی يادهیپد کارآفرینی بومستیزو  )2017 ،11تایل و تایل( ي انتخاب مسیر کارآفرینی مؤثرندبراي افراد ریگمیتصم

 بومستیز) معتقدند 2020همکاران ( و 13کانشبا ).2016 ،12مایاون و زنبرگیآاست (نهادهاي متعدد  و ، افرادهاسازمان ۀ تعامللیوسبه
 د.شویمرا موجب  یوکار کارآفرینموفقیت در کسب و براي کارآفرین شدن يریگمیتصم است کهها و نهادهایی سازمانشامل  کارآفرینی

ی نیکارآفرهاي مند در تفکر و اقدامی مؤثر براي طراحی سیاستتبیینی، رویکردي نظام با هر تعریف و ینیکارآفر بومستیز حال هر به
هاي سیاست، تمرکز این چارچوب مفهومی بر پرورش، ترویج و ارتقاي کارآفرینی است و با در برگرفتن حوزه .)2016، مایو اون زنبرگیآ(است 

ارتباط میان  یۀ انسانی و بازارها، ارزیابی جامعی از عناصر کارآفرینی،سرماهاي نهادي و زیرساختی، رهبري منابع مالی، فرهنگی، حمایت
توانند در شش قلمرو ة صدها عنصر است که میرندیدربرگ). چنین اکوسیستمی 2018 ،14زادهیموندالکند (یآنها و بستر کارآفرینی ارائه م

                                                 
1. Holienka, M. 
2. Chen  
3. Stam  
4. Roundy & Roundy 
5. Audretsch 
6. Isenberg 
7. Stam 
8 . Sorama & Joensuu-Salo 
9. Sorama & Salo 
10. Borissenko & Boschma 
11. Leitão & Leitão 
12. Isenberg & Onyemah 
13. Kanshba 
14. Mondalizadeh 



آفر بومستیعناصر قلمرو ز يبنددسته  153                                                                                                                                یورزش ینیکار

 

) 2020و همکاران ( 1چن ).2016 همکاران، و يراند(ها و سرمایۀ انسانی خالصه شوند اصلی بازار، سیاست، سرمایۀ مالی، فرهنگ، حمایت
معتقدند بررسی مروري مطالعات گذشته حکایت از گسترش و توسعۀ تحقیقات در این زمینه دارد، اما در ایران در خصوص اکوسیستم یا 

قمبرعلی و  به تحقیقات توانیمراي مثال بهاي اندکی وجود دارد که خاص پژوهش طوربهی و در ورزش کل طوربهکارآفرینی  بومستیز
)، رخامو همکاران 2009آقا و همکاران ()، بیگ2016)، داوري و همکاران (2015) قمبرعلی و همکاران (2013( یجهرم)، 2015افشانی (زر
 ) اشاره کرد.2019) و رمضانی و همکاران (2019، نگهداري و همکاران ()2019(و همکاران فرهمندمهر )، 2015)، انتظاري (2015(

تفریح و ورزش  ۀثروتمندترین افراد جهان در حیط معمولطور رود و بهشمار میم بهکیوستیصنایع قرن ب صنعت ورزش از درآمدزاترین
حاکی از آن  ). آمارها2019 ،3ایفر و راتن( استورزش  ةجهانی در حوز يهانمانام نیتربهترین و مطرح). 2018و همکاران،  2پوتند (افعال

ی در حالاین  ).2018 همکاران، و يآشور( دباش 2018در سال  تفریح، سالمت و ورزش ۀحیط دردرصد تولید ناخالص ملی جهان  15است 
 سهم توانمی کهیدرحال .نداتفریح و ورزش فعال ةدرصد جمعیت در حوز 3در ایران کمتر از ی ررسمیغي هاگزارشاست که بنابر برخی 

ی در جیترونظران هشت زمینه را شامل تبلیغات و امور صاحب .)2014 برومند، و يآشوردرصد رشد داد ( 12را را در این حوزه  اشتغال
ي و گریمربی، آموزشي هاکالسی (آموزشي ورزشی، امور هاسازماني در زیربرنامهو  تیریمدی، ورزشورزش، مدیریت اماکن و تسهیالت 

یی شناسا، ازینبرحسب  دیجدمشاغل  جادیای و قهرمانی و همگاني هاورزشی نو در ورزش زاتیتجهو  لیوسای، ساخت پژوهشي)، امور داور
م کیوچهلۀ نوزدهم از رتبهاي مختلف کشور، ورزش و خدمات ورزشی در زایی بخشهاي اشتغال. در ارزیابی ظرفیت)2005 ،یفروغاند (کرده

مطالعات،  براساس). 2019ورزش و جوانان،  وزارت(هاي اشتغال در بخش ورزش است ة وجود فرصتدهندنشانقرار دارن که این موضوع 
کشورهاي مختلف  4وجود دارد. براساس نتایج تحقیقات اخیر سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص داخلی شغل ورزشی در کشور 120بیش از 

طور معناداري کمتر از شاخص درصد) به 39/0(حدود  که سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی ایراندرصد است؛ درحالی 2تا  5/0حدود 
هاي شغلی ایجادشده توسط صنعت ورزش و سهم سبب شده است که بعضی کشورها در پی برآورد تعداد فرصت موضوعجهانی است. این 

درصد،  7/2ترالیا درصد، اس 5/2کنگ مثال، سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند. براي
تعداد شاغالن  در خصوصگونه اطالعات رسمی و جامعی تاکنون هیچ کهیدرحالاست.  شده اعالمدرصد  3/1درصد و نیوزلند  9/1اسکاتلند 

 و یبیحباست (توجهی وکارها، مشاغل ورزشی و شاغالن در بخش ورزش در دنیا رقم قابل تعداد کسب نیست، در دستصنعت ورزش 
درصد  5/2بود، این رقم تا  2012لندن میزبان المپیک  کهیزمانوکار ورزشی دارند و درصد مردم کسب 8/1در انگلستان  ).2015 ،همکاران

ند. در واقع، آمار شاغالن بخش ورزش مشغول به کاردرصد مردم در بخش کشاورزي  5/1ی است که در انگلستان در حالافزایش یافت. این 
از دو منظر  ،شودیآنچه تصور م صنعت ورزش بیش ازاز هاي ناشی رفیت و فرصترو ظازاین ).2016 راتن،(است از بخش کشاورزي بیشتر 

مند و جامع نظامتوسعۀ رویکرد جدیدي براي کارآفرینی  بومستیزکه از آنجا  .کمک کند به رونق تولید در کشور دتوانعرضه و تقاضا می
اساس بر .ی در این بخش استنیکارآفرزمینه، شناخت اکوسیستم ، اولین قدم در این ورزش است خصوصبههاي مختلف کارآفرینی در حوزه

ورزش  ۀو توسع ایجادبه  دارد که یمختلف يهابخش یاابعاد است که  1شکل  صورتبهاکوسیستم ورزشی  5گزارش مؤسسۀ کی پی ام جی
 .داشاره دارمختلف  نفعانيذبه 

                                                 
1. Chen 
2. Potts 
3. Ratten, V. & Ferreira 
4 Gross Domestic Product (GDP) 
5 KPMG 



 1401دیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز م                                                                                                                              154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KPMG یورزش بومستیقلمرو ز.  1شکل 

 

که گویاي  شودیممالحظه  2ورزشی در شکل  بومستیقلمرو ز 2015سال در  1ۀ روند و گاتفریدسونافتیتکاملبراساس الگوي 
 اکوسیستمی پیچیده و پویاست.

 

 
 

 

 

 

 KPMG یورزش بومستیقلمرو ز.  2شکل 

  

 

 

 

 

 است. معرف بازیگران متعددي 3) در شکل 2016توسط مالتز و دانگالد ( افتهیتوسعهضمن اینکه مدل 

                                                 
1. Rundh, B. & Gottfridsson 

تم اکوسیس
ورزشی

مشوقهاي 
عملکردي

الیگ ه

مسابقات

استعداد 
یابی

تجهیزات

حکمرانی

زیرساخت 

آموزش

هاي ورزشی لیگ       

بازیکنان   استادیوم         

 داوطلبان
هاي ورزشی لیگ حامیان مالی  

 

را
اگ

اش
تم

ن/
ارا

فد
طر

ن
اجتماع       حامیان کسب و کار  

 باشگاهها



آفر بومستیعناصر قلمرو ز يبنددسته  155                                                                                                                                یورزش ینیکار

 

 

 

 

 

 

    

 

 )2016(مالتز و دانگالد،  یورزش بومستیز. قلمرو 3شکل 

 

 ،یررسمیو غ یرسم یموزشآمراکز  ،یدولت يهادولت و سازمان ستمیاکوس نیکه ارکان ا کندیم انیب ینوعبه هیسه مدل پا نیا
 گذارانهیها و سرمادهندهها، مراکز رشد و شتابرسانه ،یررسمیو غ یرسم يهاو انجمن تگریحما ،یورزش يهابزرگ، سازمان يهاشرکت
 ها در عرصه ورزش هستند.و بانک

 

  شناسی پژوهشروش
مبتنی بر  يمند و قونظام یبیآن از نوع ترک ياجرا ةویو ش یـ اکتشـاف ختهی، آمتیبرحسب ماهو  يلحاظ هدف کاربرد پژوهش از نیا

 1اي تولیــد مجموعــه عبــاراتمرحلهپنجحاضر از فراینـد  در پژوهش .برخوردار است ییباالریاضی دقت از  که است ویک یشناسروش
یا ابزار بخش کمی: انجـام تحلیـل عاملی،  3شدة کیـوهاي مرتبي دادهگردآور ،2کنندگان، انتخــاب مجموعــۀ مشارکت)هاي کیــو(گزاره

 شده اســت.استفاده  )Q( ویکها روش دهی و شناسایی تفسیر عاملوزن
 
 

 
 

اي موفق ۀ الگوهمطالعهاي مرتبط، گیري از رویکرد چندجانبه شامل مرور متون، بررسی بهترین روشدر گام نخست، با بهره
خبرة ورزشی و فعال کارآفرین  20ۀ عمیق با مصاحبهاي مختلف و شرایط موجود صنعت ورزش کشور و هاي کارآفرینی در حوزهاکوسیستم

 گیري قضاوتی هدفمند انجام گرفت.ة ورزش، با روش نمونهحوزدر 

                                                 
1. Q- items 
2. Selecting the P (participant) 
3. Collecting Q sort Data 

دهی تفسیر عامل هاوزن

انجـام 
تحلیـل 

عاملی

گردآوري داده هاي  
مرتب شده کیـو

انتخــاب 
مجموعــه  

مشارکت کنندگان

تولیــد مجموعــه  
عبــارات

یخصوص يشرکا  موسسات ورزشی يحقوق نامگذار            ورزشکاران   

یعموم يشرکا کنندگان نیتام              هواداران رسانه 

یورزش يدادهایبرگزار کننده رو  
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  هاي پژوهشیافته

ـوب       ـا تمـامی نظـرهاي مکت ی مطلوب و اثربخش نیکارآفر بومستیزهاي قلمرو و غیرمکتوب دربارة ویژگیدر این پژوهش تالش شده ت
ـات      ـرور ادبی ـق م ـر از طری ـردآور نظران وگو با صاحببخش ورزش کشور و گفت ي، استلزامات و چارچوب اسناد باالدستینظ ـود  گ ي ش

کنندگان دومین مرحله در بخش کیفی، انتخاب مجموعۀ مشارکت .شودمشاهده می 1 عبارت بود که در جدول 56کـــه حاصـــل آن تهیۀ 
ــته از افراد از    ــت که انتخاب این دسـ  کوچکاي هدفمند و با اندازه  طوربه بلکه گیرد، ی انجام نمی احتمال ي ریگنمونهي هاروش قیطراسـ

ـرا ی بررس موردنمونه از افراد  80تا  20 نیبانتخاب  ویکطور معمول، در روش شوند. بهانتخاب می ـت ي ب ـه  ابیدس ي مختلف هادگاهیدی ب
 نظراستادان صاحب   انیمدر پژوهش حاضر از  ، هاگونه. با استناد به این موضوع و با توجه به تعداد   کندیم تیکفاموضوع   کدر خصوص ی 
شگاه   و افراد خبرة  شی که در دان شغول به تدریس و پژوهش می حوزة کارآفرینی ورز شند، تعدا ها م شارکت  عنوانبهنفر  20د با کنندگان  م

دنبال پژوهش به نیا .برفی انجـام گرفتگیري گلولهگیري هدفمند و نمونهی از نمونهقیتلف کمـکانتخـاب بـه  نیا .شدندپژوهش انتخاب 
شارکت   شتر م ست تا افراد عقیدة خود را آنچنان آزادي عمل بی ست، بیان کنند، ازاین  کنندگان ا شان ا و از توزیع اختیاري با طیف رکه مدنظر

از  پس .شــدمدنظر)، اســتفاده  ویکبا عبارت  کاملي موافقت معنــــــا(به  9مدنظر) تا  ویکبا عبارت  کاملي مخالفت معنابه ( 1درجات 
شدند تا  SPSS افزارکنندگان، ثبت و وارد نرماز مشارکت کـدام هرشدة ، امتیازهاي دادهکننـدگانمشـارکت توسـط   هـا کـارت سازي مرتب

ـف افراد  ذهنیت 1ـو یکی عامل لیتحل کمکبه  ـخ داده    هاآن به پرسش کمککشف و به  مطالعه موردها و نظرهاي مختل ـژوهش پاس ي پ
ــود. روایی در    سازه یا متغیر پنهان اندازه   هاپژوهششــ ست که یک  شود. از آنجا که روش کیو در پی  گیري میي کمی هنگامی مطرح ا

ــازهاندازه ــت، روایی محتوا در نمونۀ گیري هیچ سـ ي عبارات از منابع مختلف در گردآورمجموعه عبارات کیو) به جامعیت در ( ویکاي نیسـ
سی برمی    ضوع مورد برر ستی در فرم ا    هاي عبارات کیو بهي واژهصور گردد. اعتبار مو شکاالت ویرایش و یکد سیلۀ رفع ا پذیر ندازه امکانو

مطالعه  15ۀ خارجی، مطالع 40ســند که عبارت بود از  60 یبررســمنظور تأمین روایی، در پژوهش حاضــر، نخســت نمونۀ کیو با به. اســت
 6وگو با سالۀ ایران، قانون برنامۀ ششم توسعه) و گفت    انداز بیست سند راهبردي توسعۀ ورزش کشور، سند چشم     ( یباالدست سند   3و داخلی 

 .ها، پرسشنامۀ پژوهش نهایی شدابهامات دربارة گزاره آوري شد و پس از رفعکارآفرینی ورزشی جمع نظران حوزةنفر از صاحب

 )Qعبارات مستخرج (. 1دول ج
 )Qمستخرج (عبارات  ردیف )Qمستخرج (عبارات  ردیف
 کالن اقتصاد ثبات   قوانین و مقررات چارچوبسیاست و   .1
 شرایط سیاسی   توزیع و بازاریابی ورزشیي هاشبکه  .3
 ارزش قائل شدن براي نوآوري  .6 ي موفقیتهاداستان  .5
 تأمین مالی دوستان و آشنایان   اتي فناوري اطالعات و ارتباطهارساختیز  .7
 هاشگاهیآزمامراکز پژوهشی و  دسترسی به   سرمایۀ اجتماعی  .9
 ونقلحملي هارساختیزدسترسی به   .12 ي غیردولتیهاسازمانحمایت   .11
 نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی  .14 ي مالیاتیهاتیمعافو  هامشوق  .13
 خدمات تخصصی (حسابداري، قانونی و ...)  .16 همکاري فرهنگ  .15
 کردهلیتحصدسترسی به نیروي کار بومی   .18 انسانی سرمایۀ  .17
 و منتورها مشاورها  .20 دسترسی به نیروي کار مهاجر  .19
 برنامۀ خرید دولتی  .22 فنیي مدیریتی و هامهارت  .21
 و توسعهحمایت دولت از تحقیق    وکارکسبي ویژة کارآفرینان و هاآموزش  .23
 ي همکاريهاشبکه   يداده براي اعالم نیاز و توانمند پایگاه  .25
 ي صنعتی و کارآفرینیهاانجمن  .28 مدیریت دارایی فکري قوي  .27

                                                 
1. Q-Factor Analysis 
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 ي پایههارساختیزدسترسی به   .30 وکارکسبحضور فرشتگان   .29
 ي فناوريسازيتجارو  هارساختیز  .32 هابانک  .31
 بازار سهام  .34 وام و بدهی  .33
 ي نوپاهاشرکت ضمانت  .36 ریپذسکیري گذارهیسرما  .35
 فرهنگ پژوهش، فساد  .38 يگذارهیسرماي هاصندوق  .37
 تعامالت سیاسی صادرات و واردات  .40 مشتري عنوانبهدولت   .39

 هنجارهاي اجتماعی  .42 مالیات بر درآمد نرخ  .41
 ارزش قائل شدن براي خوداشتغالی  .44 و شکست پذیریش ریسک  .43
 ي اجتماعیهاشبکهو  هارسانه  .46 متعهد و وفادار بودن افراد جامعه  .45
 تیو خالقگرایش به نوآوري   .48 نگرش مثبت  .47
 داشتن نگرش و دید بلندمدت  .50 سیاسی ثبات  .49
 ياحرفهتخصصی و  هاانجمن  .52 مشتریان پیشگام  .51
 ارز نرخنوسانات   .54 ي بزرگهاشرکت  .53
 ي نوپاهابا شرکتي چندملیتی همسو هاشرکت   و متوسط مشتري ي کوچکهاشرکت  .55

 

ۀ واسطبهکارآفرینی ورزشی است که  بومستیزي هامؤلفهي ابعاد و سازکپارچهپژوهش شناسایی و ی نیدر امسئله و سؤال اصلی پیش رو 
ي این مقوله و موضوعات اصلی مرتبط محتوای و حوزة عملیاتی، تالش شده تا با تحلیل دانشگاهي این مقوله در ادبیات سازمفهومضعف 

ي هاحوزهکارآفرینی در  بومستیزي مرتبط، مطالعۀ الگوهاي موفق هاروشکسب و بهترین  بومستیزکارآفرینی،  بومستیزبا آن شامل 
نفر از خبرگان و متخصصان کارآفرینی ورزشی به روش  20با  افتهیساختارمختلف و شرایط موجود صنعت ورزش کشور و مصاحبۀ نیمه

منظور کشور شد. به کارآفرینی ورزشی در بخش ورزش بومستیابعاد زي بندرتبهبرفی اقدام به استخراج و ي ترکیبی هدفمند و گلولهریگنمونه
 1اولکین -میر-ي کیزرهاآزمونمنظور از ی است. بدینهاي اساسفرضها یکی از پیشانجام تحلیل عاملی کیو، اطالع از مناسب بودن داده

قبول براي این شاخص است که مقدار قابل  KMO ،703/0، مقدار شاخص شودیمکه مشاهده گونههماناستفاده شد.  2بارتلت تیکروو 
؛ )P=0010/0است ( دارامعن، 190ۀ آزادي درجاست که با  91/1271براي آزمون کرویت بارتلت،  اسکوئريکاة آمار. همچنین مقدار است

 مناسب جهت تحلیل عاملی است. هاداده توان گفت کهبنابراین، می
 

 هاهاي تناسب دادهآزمون جینتا. 2جدول 

 
 
 
 

با استفاده  عاملی کیو لیتحلشوندگان، نفر از مصاحبه 20بندي نظرهاي منظور دستهها، بهپس از حصول اطمینان از مناسب بودن داده
ها، ذکر است که مالك استخراج عاملصورت گرفت. شایان  3ي اصلی و با استفاده از چرخش واریماکسهامؤلفهروش  به SPSSافزار نرماز 

رفته در پنج قلمرو همافراد نمونه روي دگاهیدشود، با توجه به این مالك، طورکه مشاهده میبوده است. همان 1االتر از مقادیر ویژة ب
آمده، دستاساس نتایج بهبر دهند.کنند و پوشش میمی نییتبرا  انسیواردرصد  61/88 اصلی در حدود بندي شد که این پنج قلمرودسته

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett’s test of sphericity 
3. Varimax Rotation 

 

 داريسطح معنا يآزاددرجۀ  بارتلت تیکروآزمون  KMOآزمون 

703/0 9/1271=
2x 190 001/0 
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هاي سوم، چهارم، از عامل کهری بیترتدرصد و پس از آنها به52/15و  34/24ترتیب تا دوم به اول دة قلمروشنییتب انسیوار نیشتریب
را  ازیامت نیشتریبی ذهني الگودر هر  کهي اکنندهمشارکتي نظر مبنابر  نیهمچناند. درصد بوده 34/8و  09/10، 74/11 ریمقادپنجم با 

ی است، مرسومروش  کهی همبستگ سیماتری، از عامل لیتحلي انجام برادست آورده است، به )هاعاملۀ افتیچرخش سیماتر(براساس 
به روش  ویکی عامل ـلیتحلاز  شدهاستخراج. اعداد افتندی چرخش متعامد است، چرخش ینوع که ماکسیواربه روش  هاعاملاستفاده شد. 

ي هاآزموني سازادهیپتوجه به  با یی شد.شناسای) ذهني الگوپنج عامل ( مجموع در، کنندگانمشارکت دگاهیداند. با توجه به یاصلي هامؤلفه
از این پژوهش تطبیق با تحقیقات پیشین و نظرسنجی این عوامل توسط خبرگان کارآفرینی ورزشی، قلمرو  شدهاستخراجآماري در ابعاد 

 ي کرد.بنددستهفرهنگ و بازار  سرمایه، ،تیحما سیاست)،( یحکمرانقلمرو  در پنج توانیمکارآفرینی ورزشی را  بومستیز

  

  يریگجهینتو  بحث

با استفاده  کهورزشی بود  کارآفرینی بومستیزقلمرو متخصص و آشنا با موضوع افراد  ي ذهنیتبنددستهیی و شناساحاضر در پی  قیتحق
هر  اریاختدر  شدهییشناسال عام 58 تینها دربررسی شد.  آنها تیذهنورزشی انتخاب و  نانیکارآفر، بیست نفر از استادان و ویکاز روش 

کارآفرینی ورزشی  بومستیزناصر قلمرو ة عدرباربیست نفر  نیا، مشخص شد آمدهدستبهاطالعات  لیتحلپس از  کهقرار گرفت  نفربیست 
 و بازار. و حمایت هیسرمااز دولت، فرهنگ،  اندعبارت کهی دارند ذهني الگوپنج 

ي هاشرکتدولت از  حیصر تیحما هایی چونسیاستی حکمرانی ورزشی مؤلفه در قلمرو کنندگانمشارکت دگاهیدو  تیذهنبراساس 
 .دارند مهمی نقش ورزشی يهارساختیز ایجاد و حمایتی و تشویقی يهاطرح ارائۀ ی،اتیمالهاي ازیامتی، قانوني هامشوقورزشی،  نیکارآفر

 ریاحی و ییرخام، طا )،2016صاد (باقرو  سفیدبريي، داور )،2013( یزرافشان و ی بیگی، علی، اگهبا نتایج تحقیقات قمبرعلی هاافتهی نیا
 است. کارآفرینی در کشور بومستیبعد ز ترینمهمی استیبعد س کنندیمهمسوست که اظهار  )2015(

ي اجداگانهي هامؤلفهی را مالحظه کرد که هر کدام اجتماع ۀیسرمای و انسان ۀیسرمای، مال ۀیسرماابعاد  توانیمي اهیسرمادر قلمرو  
 یجهرمدر تحقیق مقدور است.  ورزشی وکارکنندگان به کسبکمک خصوصی ي بخشهاهیها، سرمادهندهشتاباز طریق مالی  نیتأم .دارند

ایران نتایج  سینماي ارتقاي اکوسیستم منظورمالی است و به نیتأم و سیاست، فرهنگ، بازارها، انسانی سرمایۀ، هاتیحماترتیب ) به2015(
 نهادهاي، غیرانتفاعی هايانجمن، ايسرمایه منابع، فرهنگی عرصۀ رهبران، دولت را عوامل ترتیب )2016( ییخزای و روانیش آقا،تحقیق بیگ

کارآفرینی با مدل  بومستیابعاد ز. نتایج این پژوهش در دانندیمکشور  از خارج کارآفرینان باآنها  پیوند و کشور داخل کارآفرینان، آموزشی
در قلمرو نیز تفاوت  عتاًیطبي مختلف، متفاوت است؛ هاحوزهاما زیر ابعاد در  ) مطابقت دارد،2015) و استام (2010،2016نظري آیزنبرگ (

 یاجتماع ۀیسرمای از ابعاد سرمایه، کی .است عیصنا ریساي، دانشگاه و کشاورز شک ماهیت فعالیت ورزشی متفاوت از سینما،بی وجود دارد.
 کارآفرینی بومستیز طراحی و تبیین چارچوبدر  )2018( و همکارانفرهمندمهر. کندیم کمکي مختلف هاوهیشبه  نانیکارآفراست که به 

ي مختلف، هافرصتی به منابع و ابیدستی و دسترس امکان که داندیمؤثر می منبعرا در کنار سرمایۀ مالی و انسانی  یاجتماع ۀیسرماورزشی 
 .آوردیمفرد در دسترس نباشد، فراهم  کي یبرااست  ممکن کهیی را هاتیحمای و انواع شغلي مشاورهاي از ریگبهرهیی در زمان، جوصرفه

همکاري باید به میزان حضور و  بومستیبنابراین در تحلیل ز ،و داراي مهارت کردهلیبا توجه به اهمیت دسترسی به نیروي انسانی تحص
) 2018تحقیق فرهمندفر و همکاران (نتایج  .کندیم دییتأرا  شدهانیبمطلب  )2017( راتنتوجه کرد؛ پژوهش کیفیت نهادهاي آموزشی 

قوي، تمایل بیشتري براي همکاري با دیگر  ۀو توسع يهاهیداراي نیروي انسانی توانمند و پاورزشی  يهااز آن است که شرکت یحاک
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 اًوکار مشاوره نقش حیاتی دارد و متأسفانه در کشور ما مشاوره اساسدر اکوسیستم یک کسب .از دانش بیرونی دارند يورها و بهرهشرکت
و  دیآیدل مشاوره بیرون موکار از مختلف دنیا اساس موفقیت یک کسب يدر کشورها کهیدرحال ،شودیاهمیتی ندارد و به آن توجه نم

سازنده و تسهیلگرانی که اکوسیستم و محیط  ةخوب، با مشاور ةاید .دارندوکار گروه مشاوران نقش کلیدي همواره در شروع یک کسب
ابراین باید بن ،کارآفرینی است و تسهیلگران نقش چندانی ندارند يهابر آموزش دیر ایران تأکد .رسدیبه نتیجه م ،شناسندیوکار را مکسب

 و ... يوکار، جلب و جذب سرمایه، بازاریابی و بازارسازکسب لگرانیکاربردي، استفاده از تسه يهامشاوره يسوکارآفرینی به يهاآموزش
 .سوق پیدا کند

کارشناسان و مراکز اطالعاتی، )، حمایت کردن (هاشیدیده شدن (رویدادها، مالقات و هما فرهنگ یی چونهامؤلفهدر قلمرو فرهنگی 
، افزایش سطح مهارت کارآفرینان ياورهاترویجی و مش -یجاد مراکز آموزشیاها)، ها و مهارتانسانی (تحصیالت، آموزش يرویمربیان)، ن

ها و و کارآفرینی، رسانه و شکست، ارزش قائل شدن براي خوداشتغالی سکیموفقیت، هنجارهاي اجتماعی، پذیریش ر يها، داستانورزشی
بزرگ، گرایش به نوآوري و  يهاو شرکت دارانهیاجتماعی، متعهد و وفادار بودن افراد جامعه، نگرش مثبت نسبت به سرما يهاشبکه
گرش مثبت نسبت نفرهنگ پژوهش، ارزش قائل شدن براي نوآوري، فرهنگ همکاري، تصور و ، ، داشتن نگرش و دید بلندمدتتیخالق

ي هابرنامه قیطروفق، از و متوسط م کوچکي هاشرکتی اجتماعمنزلت  شیافزا ورزشی است. وکارکسب يهابه کارآفرینی و فرصت
 ستمیاکوسی در مال ۀیسرماضعف  ي بهبودبرا ورزش نسبت به قلمرو نانیکارآفر تیذهني بنددستهیی و شناسا آنهای از قدردانو  مایصداوس
 .شـده است هیتوصی ورزشی نیکارآفر

 يمتنوع برا يهای، تدوین برنامه، حمایت قانونورزشی يوکارها، تدوین طرح جامع توسعۀ کسبهارساختیزهبود در قلمرو حمایتی ب
جاد دانش و مهارت، تحقیق و (ای يکارآفرینی غیرانتفاعی و تأمین متخصصان فنی و مشاوران نوآور ۀ، توسعورزشی وکارحمایت از کسب

ی مانند ارتباطات، رساختیز ناتامکا کمبود ونقل)،حملو  ات آموزشی، مخابراتفیزیکی، مؤسس يهارساختی(ز هارساختیتوسعه)، ز
. شوندیم روروبه آنهابا  رانیا و متوسط در کوچکي هاشرکت کهیی هستند هاچالش جمله ازرشد و... ،  مراکز، تدارکاتو  ونقلحمل

 نانهیکارآفري وکارهاکسب یاصل مشکالتنامناسب و اطالعات نامناسب، از  التیتسهی، ناکاف زاتیتجه) 2017تحقیق راتن ( جینتابراساس 
 است.

عنوان بزرگ به يهان پیشگام، شرکتتوزیع و بازاریابی، مشتریا يهاشبکهو مشتریان است.  بازار در اقتصاد ورزش، رگذاریتأثقلمرو مهم 
ی بیگی عل ی،اگه تحقیق قمبرعلی، که همسو با نداز عناصر مهم این قلمرو هست عنوان مشتريکوچک و متوسط به يهامشتري، شرکت

 ،گرید عبارتبه است. مانشاهکر بخش کشاورزي کارآفرینی بومستیز عامل نیترمهمبازار  کندیماست که اظهار  )2013( یزرافشانو 
ها ازار در همکاري بین شرکتتوجه به ب .)43است ( یمختلف در هر فضاي و دستگاه يهاشرکت ۀدسترسی به بازار از الزامات رشد و توسع

 زیادي دارد.نیز اهمیت 

این  به همزمانتوجه  کهي اگونهبهنیازمند بستر مناسب در ابعاد مختلف است،  ۀ بخش ورزش کشورتوسع، شدهمطرحبا توجه به مباحث 
قرار گیرد، باید  توجه مورد کارآفرینی بومستیزاست. اگر این عوامل از رویکرد  مؤثرکشور  ورزش ۀ بخشتوسعي هااستیس نیتدوابعاد در 

ابزارهاي و  هادستگاه ،هاي دو و چندجانبه، توافقنامهي متولی ورزشهاهاي مشترك دستگاههمکاريچون  از طریق ابزارهاي عملیاتیگفت 
مانند  راهبردهايهاي فعال و ابزارهاي ن و دیپلماتورزشکاراها، تشویق زاري جشنوارهاعطاي جوایز، برگي مالیاتی، هاتیمعافمانند حمایتی 

گام ورزشی  کارآفرینی ستمیاکوس ارتقاي در راستايدر حوزة حکمرانی ورزشی  هاتیمأمورو برنامۀ راهبردي و مشخص کردن انداز چشم
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کارآفرینی، خالقیت و  ۀتقویت روحی منظوربهورزشی آفرینی پایدار کارمنظور توسعۀ ورزشی بهمرکز نوآوري و خالقیت ایجاد  .شتبردا
با  وکارمحیط کسب يهارساختیبسترسازي و فراهم کردن زبا مرکز خالقیت و نوآوري این است.  ورزش کشور اقدامی اساسینوآوري در 

نقشۀ راه توسعۀ کارآفرینی در بخش ورزش کشور تدوین  ورزشانداز چشم سند در ورزشی ینیکارآفر با سازگار يهابرنامهمتعدد و  بازیگرانی
منظور به اشتغال و ینیکارآفر دفاتر مناسب با ایجاد یمال منابع به یدسترس ووکار کسب سیتأس در منظور بهبود حمایت و سهولتبه شود.

 قاتیتحق براي) سازمان ۀبودج و کشور یعموم ۀبودج( یمناسب ۀبودجورزشی راه هموار شود. همچنین بهتر است  يوکارهاکسب از حمایت
 يهارساختیز توسعۀ لیتکمجمله  از شرفتهیپ يهارساختیز جادیدر اتسریع  .شوداختصاص داده  یورزش ینیکارآفر و يمنظور نوآوربه

حمایت از  وها ، انجمنهاونیفدراس تقویت و توسعه ارتباطات و اطالعات فناوري و) شنا استخر چمن و زمین، ورزشی سالن( عمرانی
. است ریانکارناپذی ضرورتی المللنیبداخلی و  یمال ينهادها مشارکت با ورزشی يهااتیح، ورزشی کارآفرینی ۀدر جامع ي ورزشیهاتشکل
 ي کردن وارسانه ورزشی حمایت شود. با يوکارهاکسب ي الکترونیکی ازهاسامانهبا کمک  تسریع و مقررات و قوانین تسهیل و میبا تنظ
 را یورزش ینیکارآفر به نگرش و یمنزلت اجتماع ورزشی، موفق يهانمونه معرفی و یورزش نانیکارآفرفعالیت  تلویزیونی شبکۀ يهابرنامه

 وورزشی  کارآفرینی یالمللنیب و یمل يهاشیهما و هایشیاندهم يبرگزاری، آموزش يهادورهبا  و برده باالمناسب  یشغل نۀیعنوان گزبه
 و شروع يبرا مطلوب شرایط با بانکی تسهیالت توسعۀ صنعت ورزش اقدام شود. پرداخت کارآفرینی ورزشی براي یدرس يواحدها ۀارائ

 در تخصصی مدارس نو، ایجاد ورزشی يوکارهاکسب ياندازراهمتقاضیان، مجوز  به زمین يواگذار ورزش، ۀنیزم در نو يهاطرح حرکت
قوانین، مزایا و شرایط  موقعبه و حیصح یرساناطالع در اینکه مدیران باید ضمن باشد. ورزشی رانیمدکار  دستوردر ورزشی باید  يهارشته

ی مضاعف تالشی را جلب کنند و ورزش يوکارهاکسب در یخصوص بخش يگذارهیسرما و باشند کوشادر ورزش  يگذارهیسرمامساعد 
 گذارانهیسرما به زیربنایی تسهیالت و يامهیب پوشش اعطاي تینها در ي صورت گیرد.گذارهیسرما تیامن و تیموفق نیتضم و تیحما يبرا

 .شودیمی ورزش یمال انیحام جذب که موجب استي ریتقد موردو  بجاهاي از اقدام

 هماهنگی و کار گردش تسهیل و یقانون و فنی هايزیرساخت کردن ایمهنیازمند  انیبندانشورزشی انسانی کارآفرینی  ۀسرمای يارتقا
و  تگریهاي خیریه، حماسازمانهاي ورزشی است. استارتاپ یا نوپاي ورزشی هايسازمان گیريشکل ورزشی با عامل هاي بزرگشرکت

 رآفرینانکا جامعۀ براي رسانیاطالع و هالیتفعا با انعکاس هارسانهکارآفرینی ورزشی  هايجشنواره و رویدادها برگزاري قالب در نهادمردم
مالی کنند  نیتأم خطرپذیرانو  رشتگانف هايقالب در گذارانسرمایهآنها مسیر کارآفرینی را هموار سازند.  مشکالت دربارة سازيفرهنگ و

 ۀدر مراحل اولی مهیاکنندگان خدماتی و هاي دانشگاهسازي اختراعات و دانشياندازي و تجارکمک به راهی با مراکز رشد دانشگاهو 
 بکهشکه تجربیات خود را با  دهندیمورزشی را مربیان شکل  اصلی اکوسیستم ۀاي ارائه کنند. هستهاي نوپا، خدمات ارزان و حرفهسازمان

ایجاد مراکز حمایتی  کارآفرین و نسل سوم يهاها به سمت دانشگاهحرکت دانشگاهرو ، ازایندهندیمشکل  خود گستردة کاري روابط و
 يهام آموزشی و برنامهنظادر  اصالحات ساختاريهمراه با  کار بازار به براي ورود آنها کردن ایهدف مه دانشجویان علوم ورزشی بابراي 

سازي راستاي برآورده کشور و تخصصی کردن دانشجویان در ورزشی درسی به سمت ایجاد هرچه بیشتر جو کارآفرینی در فضاهاي آموزشی
وکارها مقایسه کسبسایر با ورزشی  يوکارهاکارآفرینی در کسب بومستیآتی ابعاد ز يهادر پژوهش شودییشنهاد مپباشد. نیازهاي جامعه 

 يهادر پژوهش توانیاین، م برافزونوکارها مشخص شود. کارآفرینی در این کسب بومستیشده و نقاط ضعف و قوت هریک از ابعاد ز
 کرد. یمحور را بررسورزشی  يوکارهاکارآفرینی سبز در کسب بومستیآتی ابعاد ز
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 تقدیر و تشکر

 ۀسبب ارائ اوران محترم بهداز  نیهمچن .شرکت کنندگان پژوهش انجام شدتمام   يو همکار  برجسته دیاسات ییپژوهش با راهنما نیا
 .شود یسپاسگزاري م ینظرهاي ساختاري و علم
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