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Abstract 
The aim of this study was to structure the factors affecting entrepreneurial 
capacity in the Iranian sport industry. The present study is an applied research 
that was conducted in the field. The research method was mixed in terms of data 
collection method which was implemented qualitatively-quantitatively. The 
statistical population of the research in the qualitative part included experts in 
the field of sports management that in order to identify these samples, purposive 
sampling method was used. This sampling continued until the theoretical 
saturation was reached and finally 14 people were identified as samples in the 
qualitative section. Also, the statistical population in the quantitative part of the 
research included all managers of government, quasi-governmental, for-profit, 
non-profit and non-governmental sectors in Kerman province, which numbered 
200 people. Due to the limited population, the statistical sample was equal to 200 
people. The research tools included semi-structured interviews and a 
researcher-made questionnaire that was used to assess the face validity of ten 
professors of sports management and the content validity of the questionnaire 
questions was used using the Lawshe model (CVR = 0.83) and content validity was 
confirmed. Cronbach's alpha coefficient of this questionnaire was 0.83 for 
interpretive structural modeling method questionnaire and 0.86 for structural 
equation questionnaire. The whole process of analyzing the research data was 
performed in SPSS and IMOS software version 20. The results of the present 
study showed that institutional components, environmental improvement, 
opportunities, regulation, cognition, promotion and promotion of 
entrepreneurship, economic, social were identified as effective factors on 
entrepreneurial capacity. In order to improve entrepreneurial capacities and use 
it to promote and promote entrepreneurship, it is necessary to consider 
economic and social aspects as infrastructure and key factors. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
The present study aimed to structure the 
factors affecting entrepreneurial capacity 
in the Iranian sports industry. Today, the 
sports industry has become doubly 
important for all governments, because 
the use of sports pursues various goals in 
the direction of economic, political, 
cultural, welfare and health improvement 
which can be achieved through proper 
management and structure. In other 
words, today, with the pervasiveness of 
the sports industry, it is considered as a 
tool for development in political, 
economic, social, and cultural situation. 
Therefore, the need to explain the factors 
affecting the growth and development of 
this tool can be effective in achieving the 
goals and strategic policies of countries. It 
is believed that sports entrepreneurship 
should identify the existing capacities in 
the sports industry and use them to create 
profitable economic activities by 
discovering opportunities. 

2. Methods 
The present study is an applied field 
research which uses a mixed-methods 
approach. To conduct the qualitative part 
of the research, qualitative content 
analysis method was used. Among the 
different parts of the content analysis 
method, directional content analysis 
method was used. For this purpose, 
researchers first identified the factors 
affecting entrepreneurial capacity in the 
Iranian sports industry through content 
analysis, and the factors were identified 
according to the theoretical foundations 
in this field. Then, in qualitative interviews, 
in addition to exploring the identification 
of the new factors, the factors identified in 
the theoretical foundations were also 
evaluated in the qualitative section. Thus, 

the factors affecting the entrepreneurial 
capacity of the Iranian sports industry 
were finalized. Table 2 shows the factors 
affecting the entrepreneurial capacity of 
the Iranian sports industry and the source 
of extraction of each of the identified 
factors. The statistical population of the 
present study in the qualitative section 
included experts in the field of sports 
management who were identified with the 
necessary experience and knowledge 
about the research topic. To select these 
samples, purposive sampling method was 
used. This sampling continued until the 
theoretical saturation was reached and 
finally 14 people were identified as the 
study sample in the qualitative section. 

3. Results 
To identify and categorize the 
entrepreneurial capacity model in the 
Iranian sports industry, the opinions of the 
experts in a qualitative method were used. 
After coding, the features extracted from 
the interviews were identified and 
summarized. Theoretical saturation was 
reached in the 13th interview and to ensure 
the theoretical saturation, the 14th 
interview was performed. The method of 
categorizing items in the qualitative part 
of the present study was according to the 
inductive method. 

4. Conclusion  
In this study, the factors affecting the 
entrepreneurial capacity of the Iranian 
sports industry have been structured. 
Because of its positive social, cultural and 
economic impact, the sports industry has 
become one of the largest industries in the 
world and for most countries, this industry 
is an important source of economic 
activity, income generation, employment 
and international trade. In general, the 
sports industry conducts a set of activities 
related to the production, marketing and 
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sale of sports goods and services that play 
a role in promoting their added value. In 
the current decade, one of the biggest 
challenges and one of the most important 
problems of the country's sports industry 
is entrepreneurship and employment. The 
results of the present study showed that 
institutional components, environmental 
improvement, opportunities, regulation, 
cognition, and promotion of 
entrepreneurship, economic, and social 
status were identified as effective factors 
on the entrepreneurial capacity. To 
improve the entrepreneurial capacities 
and promote entrepreneurship, it is 
necessary to consider the economic and 
social aspects as infrastructure and key 
factors, e.g., holding training classes and 
familiarizing them with the environmental 
capacities that exist in sports, creating the 
necessary platform for training sports 

entrepreneurs, encouragement and active 
participation in sports entrepreneurship 
projects, encouraging governmental and 
non-governmental organizations to 
support entrepreneurial activities in 
sports, attracting capital and investors to 
sports through tax incentives and 
discounts, increasing the awareness of 
athletes, training graduates the physical 
and enthusiasts in the field of domestic 
and foreign markets, and improving 
communication channels. 
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 چکیده
عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران انجام    پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی 

پژوهش  نوع،  از  پژوهش حاضر  است.   کاربردی میگرفته  انجام  های  میدانی  به صورت  که  باشد 
کمی اجرایی  -گردید. روش پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی

آماری پژوهش در بخش کیفی   شامل خبرگان حوزة مدیریت ورزشی بودند که به  گردید. جامعة 
گیری تا رسیدن گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونهها، از روش نمونهمنظور شناسایی این نمونه

نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص    ۱۴به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد  
های دولتی، نیمه  وهش شامل کلیة مدیران بخشگردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمی پژ 

نفر بودند.   ۲۰۰مردم نهاد استان کرمان بودند که تعداد آنان  -دولتی، انتفاعی، غیرانتفاعی و داوطلبی
نفر قرار داده شد. ابزار پژوهش شامل   ۲۰۰با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری برابر با  

ای بود که برای بررسی روایی صوری از نظر نامة محقق ساختهساختارمند و پرسشهای نیمهمصاحبه
از   نامههای پرسشده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال

شد( استفاده  الوشه  آلفای CVR  ۸۳/۰مدل  ضریب  شد.  تأیید  محتوایی  روایی  و  این  =)  کرونباخ 
مدل روش  پرسشنامه  برای  میزان  ساپرسشنامه  تفسیری  ساختاری  پرسشنامة    ۸۳/۰زی  برای  و 

های پژوهش در مشخص گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده  ۸۶/۰معادالت ساختاری میزان  
انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که   ۲۰نرم افزارهای اس پی اس اس و آیموس نسخة  

ناختی، ترویج و ارتقاء کارآفرینی، اقتصادی،  ها، تنظیمی، شهای نهادی، بهبود محیط، فرصتمؤلفه
اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی مشخص گردیدند.  در مسیر بهبود ظرفیت  
های کارآفرینی و بهره گیری از آن در جهت ترویج و ارتقا کارآفرینی نیاز است تا جنبه های اقتصادی 

 ی مدنظر قرار گیرد.و اجتماعی به عنوان عوامل زیربنایی و کلید
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 مقدمه ١
ورزش به عنوان بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
با کارآفرینی دارای تعامل پویا و سازنده است (محمد  

). ایجاد کسب وکارهای  ۹۹،  ۱۳۹۰کاظمی و امیدی،  
حل   برای  می ورزشی  را  اجتماعی  در  مشکالت  توان 

ورزشی  کارآفرینی  و    ١حوزه  فر  (شریفی  کرد  تعریف 
). طبق تعریف متخصصان، واژة  ۵۵،  ۱۳۹۶محدیان،  

» اقتباس شده است  ٢ورزش از لغت التین «لوتوس 
اما ورزش هیچ  دارد،  بازی  در  عنوان  و ریشه  به  گاه 

یک بازی و سرگرمی صرف مطرح نشده است، بلکه  
ب و در  ٣ه عنوان یک «صنعت همواره  بوده  » مطرح 

زمینه با  اطالعات،  ترکیب  فناوری  همچون  های 
گردشگری،   تغذیه،  روانشناسی،  پزشکی،  مهندسی، 
بازاریابی و غیره نیز همراه بوده است (محمد کاظمی  

). ورزش صنعت رو به رشد و  ۹۹،  ۱۳۹۳و همکاران،  
آن  گسترده  ارزش  جهانی  نظر  از  و  است    ۶۰۰ای 

رد دالر برآورد شده است و توجه تمام جهان را  میلیا
به خود جلب کرده است (مندعلی زاده و همکاران،  

همه  ۳۳،  ۱۳۹۵ برای  ورزش  صنعت  امروزه   .(
که  حکومت  چرا  است،  یافته  دو چندان  اهمیتی  ها 

استفاده از ورزش اهداف گوناگونی در مسیر بهبود  
  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رفاهی و سالمتی دنبال 

ساختاری  می و  مدیریت  وجود  صورت  در  و  شود 
می  به  صحیح  کرد.  پیدا  دست  اهداف  این  به  توان 

عبارتی دیگر، امروزه با فراگیر شدن صنعت ورزش،  
سیاسی،   ابعاد  در  توسعه  برای  ابزاری  عنوان  به 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مطرح است؛ لذا  

ای بر رشد و توسعه  تبیین عوامل مؤثر  ابزار  لزوم  ن 
های استراتژیک  تواند در نیل به اهداف و سیاستمی

،  ۱۳۹۷کشورها مؤثر واقع شود (رضایی و صالحی پور،  
). این اعتقاد وجود دارد که کارآفرینی ورزشی باید  ۹۰

شناسایی  ظرفیت را  ورزش  صنعت  در  موجود  های 
فرصت  کشف  با  و  خلق  کند  برای  آنها  از  ها 

اقتصادی بهره ببرد (عسکریان و  های سودآور  فعالیت
«ظرفیت۲۷،  ۱۳۸۳همکاران،   کارآفرینی ).  »  ٤های 

 
1.Entrepreneurship Sports 
2.Ludus 

را می  نوآوری در فنون  صنعت ورزش  براساس  توان 
ورزشی، فرآیندهای ورزشی، لوازم و تجهیزات ورزشی،  

بخش  فعالیتتوسعه  اجتماعی  و  های  ورزشی  های 
نوآوری در سازماندهی امور ورزشی طبقه بندی کرد  

خدایاری،  (تجاری   اساس،  ۹۱،  ۱۳۸۵و  براین   .(
از  فعالیت استفاده  نیازمند  کارآفرینی  های 
ها  های درون ورزش نیز هستند، این ظرفیت ظرفیت

ظرفیت ورزش،  شامل:  پیرامونی  محیطی  های 
و   ورزش  کارآفرینی  عرصه  به  کننده  ورود  اشخاص 
منبع).   (همان  هستند  کارآفرین  حاکم  محیط 

های کارآفرینی را  د ظرفیتهای متعددی ابعا پژوهش 
مسیر کرده در  بررسی  گوناگونی  محتوای  های  اند،در 

پژوهش  می این  دیده  متعددی  ابعاد  این  ها  شود، 
های گردشگری ورزشی و  ابعاد شامل: وجود ظرفیت 

ورزشی،   رویدادهای  برگزاری  ظرفیت  کارآفرینی، 
کارآفرینی ورزش،   در عرصه  زنان  ظرفیت مشارکت 

ر  و  تاسیس  باشگاه اه ظرفیت  ورزشی،  اندازی  های 
آموزش  مهارتظرفیت  و  ورزش،    ها  حوزه  آموزی 

و   ورزش  و  رسانه  معلوالن، ظرفیت  ورزش  ظرفیت 
همکاران،   و  کاظمی  (محمد  برد  نام  ؛  ۱۳۹۳غیره 

).کشورها برای پیشرفت  ۱۳۹۷جعفرزاده و همکاران، 
«نوآوری»   و  ناگزیر به «خالقیت»  اقتصادی،  و رشد 

). از این رو،  ۳۰،  ۱۳۹۸ه و همکاران،  هستند (جعفرزاد
تالش  در  در  کشورها  خود  پتانسیل  تمام  با  تا  اند 

بردارند   گام  جامعه  افراد  کارآفرینی  تقویت  جهت 
همکاران،   و  نژاد  اذعان  ۳۳،  ۱۳۹۷(رمضانی  به   .(

محققان، نیروی پیش برنده اقتصادی نوین دنیا در  
ه از  ده سال گذشته و در آینده، کارآفرینی و استفاد

های کارآفرینی است که نیازهای اقتصادی را  ظرفیت
همه سال با ایجاد هزاران کسب و کار جدید مرتفع  

(تانگو،  می صنعت  ۲۹،  ۲۰۰۱کند  اینکه  رغم  علی   .(
ورزش ایران تغییرات تشکیالتی و ساختاری متعددی  
نقش   نتوانسته  واقع  در  اما  است،  کرده  تجربه  را 

اهداف ورزشی و غیر  شایسته خود را در رسیدن به  
و   نماید  ایفا  ورزش  صنعت  کارآفرینی  در  ورزشی 

3.Industry  
4.Entrepreneurial capacities 
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بایسته و صالحی  جایگاه  (رضایی  آورد  به دست  ای 
ها حاکی از آن است که ایران  )، پژوهش ۱۳۹۷پور،  

قانون  لحاظ  ویژه  به  به  ورزش  صنعت  در  گذاری 
ضعف سیاست با  ورزش  وساختار  توسعه  های  های 

؛  ۱۳۹۷و صالحی پور،    بسیاری رو به رو است (رضایی
محمدیان،   و  فر  خدایاری،  ۱۳۹۶شریفی  و  تجاری  ؛ 

پژوهش ۱۳۸۵ نتایج  زمینه)،  در  مختلف  های  های 
ورزش   صنعت  در  که  داده  نشان  مالی  و  اقتصادی 
ایران شفافیت وجود ندارد و تامین منابع مالی بیشتر  

بخش  می از  صورت  دولتی  کارآفرینی  های  و  گیرد 
در محدودی  بسیار  (رضایی،    نقش  دارد  ،  ۱۳۹۵آن 

عنوان  ). از سوی دیگر، امروزه، صنعت ورزش به ۳۳
بزرگترین ظرفیت  از  دارای  یکی  و  کار  و  های کسب 

سریع ترین رشد در بین صنایع شناخته شده است  
پور،   صالحی  و  بررسی  ۳۷،  ۱۳۹۷(رضایی  در   .(

این گونه  نظریات حوزه ظرفیت کارآفرینی می  توان 
داخلی حوزه کارآفرینی تقریبا به    آغاز کرد: مطالعات

های این  گردد، اولین تالش باز می   ۱۳۸۵بعد از سال  
) با یک  ۱۳۹۰عرصه توسط محمد کاظمی و امیدی (

) بود که ادامه  ۲۰۱۱» (١مقاله بر گردان از «ونسا رتن
 ٢های آنان در مسیر نگرش نظام مند آیزنبرگ فعالیت

بازار، سیاست۲۰۱۱( محورهای  که شامل  ، سرمایه  ) 
حمایت  فرهنگ،  بودند،  مالی،  انسانی  سرمایه  و  ها 

«اکوسیستم   یک  شکل  به  فوق  موارد  تمامی 
شناخته ٣کارآفرینی  ظرفیت  عنوان  به  ورزش  در   «

)،  ۱۳۹۷شدند(به نقل از رمضانی نژاد و همکاران،  می
وحدانی   و  قربانی  جمله  از  پژوهشگران  از  برخی 

ظرفیت ۱۳۹۵( به  اشاره  قالب  های  )  در  کارآفرینی 
«شایستگی  کارآفرینیمدل  و  ٤های  داشتند  اشاره   «

های فردی، آکادمیک، کاری  آنها را در قالب شایستگی 
حرفه گذاری  و  نام  مدیریت  و  صنعت  گسترده  ای، 

فوگل کرده  و  فرصت ۱۹۹۴(  ٥اند.نیاولی  های  ) 

 
1.Ratten 
2.Isenberg 
3.Entrepreneurial  ecosystem 
4.Entrepreneurship Competencies 
5.Niyavli&fougol 
6.Valdez 

های دولتی و  کارآفرینی ورزش را در مسیر سیاست 
های مالی و غیر  تصادی، حمایت رویکردها، شرایط اق

های شغلی نام گذاری کردند که خروجی  مالی، مهارت
ظرفیت   یا  ورزش  در  نوپا  شغل  یک  ایجاد  را  آن 

) همکاران  و  پور  های  ۱۳۸۵بود.فروغی  ظرفیت   (
پژوهش،   و  آموزش  حوزه  در  را  ورزش  صنعت 
تبلیغات   ورزشی،  خدمات  ریزی،  برنامه  و  مدیریت 

جهیزات و فرهنگی معرفی  ورزشی، ساخت وسایل و ت 
های  ) ظرفیت ۱۳۹۵کردند. هرچند رضوی و همکاران (

ملی   «کمیته  سازی  فعال  مسیر  در  را  کارآفرینی 
«فدراسیون «هیئت المپیک»،  و  ورزشی»  های  های 

داند، در این بررسی  ورزشی» در مسیر کارآفرینی می
پژوهش  و  نظریات  تمامی  عدم  تقریبا  از  نشان  ها 

های کارآفرینی در ورزش  ظرفیت   دیدگاه مشترک در 
دهند. به صورت کلی ظرفیت کارآفرینی  را نشان می 

ها» (سورس و رامراج، های «حمایت در ایجاد بستره 
۲۰۱۲) االفسن  و  (خلیل  «ذینفعان»   ،(۲۰۱۰  (

(والدز کارآفرینی»  «عوامل  ۲۰۰۰،  ٦«استراتژی  و   (
همکاران  و  (پیستر  شده  ۲۰۰۸،  ٧کلیدی»  معرفی   (

شخصا ابعاد مشخص جامعی نداشتد (به  است که م
) هر چند برخی  ۱۳۹۷نقل از رمضانی نژاد و همکاران،  

مدل  همکاران از  و  گری  مدل  مانند  در  ۲۰۰۹(  ٨ها   (
خود   «ظرفیت  به  آموزی  دانش  کارآفرینی  بررسی 

همکاران  و  رینولد  رشد  ۲۰۰۵(  ٩ارزیابی»،  مدل  در   (
 ١٠ان اقتصادی به «ظرفیت انگیزشی»، گرارو و همکار 

) در مدل  دانشگاهی به «ظرفیت آموزشی»،  ۲۰۰۶(
و   گرارو  رسمی»،  غیر  و  «رسمی  عوامل  و  نگرشی 

های کارآفرینان به  ) در مدل ظرفیت۲۰۱۴همکاران (
«ساختار دولتی»، «معیارهای حمایتی»، «برنامه های  

 ١١آموزشی»، «منابع انسانی» و غیره، موروز و همکاران 
«تکنولوژ۲۰۱۰( ظرفیت  به  اطالعات»،  )  انتقال  ی 

همکاران  و  «نوآوری»،  ۲۰۱۲(  ١٢پارکمن  ظرفیت   (

7.Pistrui 
8.Gerry 
9.Reynolds 
10.Guerrero 
11.Moroz 
12.Parkman 
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) ظرفیت «دانش ضمنی» اشاره داشتند،  ۲۰۰۷(  ١گیب
کارآفرینی   ظرفیت  یعنی  مضمون  این  هنوز  اما 
از سوی   دارد،  عمیق  یررسی  نیازمند  ورزش  صنعت 

ویژگی  از  دیگر،  کننده  استفاده  افراد  مناسب  های 
کارآفرینی سؤالی د این  ظرفیت  بوده است، در  یگر 

ظرفیت   سمت  به  حرکت  خصوص  در  رابطه 
وری های گوناگونی  ئکارآفرینی و ایجاد کسب و کار، ت

«مکتب   به  محققان،  برخی  است.  شده  مطرح 
انسانی»، در رویکرد کارآفرینانه اشاره کرده اند. این  
ظرفیت   برای  را  ای  مشخصه  صفات  مکتب، 

برخی  که  شمرد  می  بر  موفق  آنها    کارآفرینان  از 
عبارتند از: نیاز شدید به موفقیت، نیاز کم به کنترل،  
ریسک   مختاری،  خود  و  استقالل  به  شدید  نیاز 
با   رویارویی  آمادگی  و  پشتکار،  معتدل،  پذیری 

) همراستا با این مکتب،  ۱۳۸۲زاده،  شکست (استاد 
وری های شخصیت کارآفرینانه قرار دارد، همچنین  ئت
جامعه  ئت های  اهمیت  وری  به  که  نیز  شناختی 

طبقه همچون:  جامعه  اجتماعی،  ساختارهای  ی 
زمینه خانواده،  و  ترکیب  والدین  شغل  اجتماعی،  ی 

موفق   کارآفرین  واقع،یک  در  داشتند.  اشاره  غیره 
تواند در هر سنی؛ با هر سطح درآمدی؛ هر نوع  می

آخرین   اخیرا  اما  باشد  نژادی  هر  از  و  جنسیتی 
می  نشان  موفق دهپژوهشات  کارآفرینان  ند  ترین 

تخصیص؛  ظرفیت و  اهدا  خالقیت؛  همچون:  هایی 
اشتیاق؛  و  عالقه  رهبری؛  پذیر؛  انعطاف  قوی؛  اراده 
(محمد   هستند  دارا  را  هوشمند  و  بنفس  اعتماد 

). ظرفیت کارآفرینی، توانایی  ۱۳۹۰کاظمی و امیدی،  
ها به عمل است و شامل:  افراد در تبدیل افکار و ایده 

شناخت  منبع  توانایی  بازار،  شناخت  یابی، 
و سیاستسازمان اقتصادی  های عمومی است  های 

همکاران و  دارای  ۲۰۱۴،  ٢(النس  کارآفرین  فرد   .(
خدمات   ارائۀ  و  محصوالت  تولید  ریسک  ظرفیت 

).با این تفاسیر که در باال ذکر  ۲۰۱۰،  ٣است (بورگسز 
های حوزه صنعت ورزش و به خصوص  شد ظرفیت 

 
1.Gibb 
2.Lansetal 

پیرامونی صنعت ورزش ناشناخته   اشخاص و محیط 
 است.

( استاد های  ۱۳۸۲زاده  جنبه  که  داشت  اشاره   (
حوزه   در  اولیه  های  تالش  ایجاد  زمینه  اجتماعی 
کارآفرینی را فراهم می نماید. ابعاد اجتماعی از جمله  
فعالیت های تیمی، روحیه تعاون و همچنین تالش  
تواند   نوآوری می  و  در جهت خالقیت  های گروهی 

ینه جهت بهبود کارآفرینی را فراهم نماید (رضایی  زم
). جنبه های اجتماعی می تواند  ۱۳۹۷و صالحی پور،  

های   فعالیت  جهت  زمینه  گرایی،  جمع  واسطه  به 
نماید   می  فراهم  را  کارآفرینی  خصوص  در  گروهی 

). یکی از مسائل مهم  ۱۳۹۷(رمضانی نژاد و همکاران،  
کارآفرینی، جنبه های   اقتصادی می  دیگر در مسیر 

). مسائل اقتصادی به  ۲۰۰۵باشد (رینولد و همکاران،  
واسطه ایجاد منابع مالی در مسیر کارآفرینی سبب  
فراهم   را  کارآفرینی  توسعه  اولیه  تا بستر  گردد  می 

) اشاره  ۱۹۹۴). نیاولی و فوگل (۱۳۹۵نماید (رضایی،  
داشتند که مسائل اقتصادی از جمله معافیت های  

ند نیروی انگیزشی الزمی در خصوص  مالیاتی می توا
این مساله   نماید.  فراهم  را  کارآفرینی  های  فعالیت 
فراهم   نیز  را  محیطی  ارتقا  جهت  زمینه  تواند  می 
ایجاد   برای  بسزایی  تاثیر  محیطی  مسائل  نماید. 
پویایی در افراد جهت بهبود کارآفرینی دارد (ژانگ و  

ص  ) مشخ۲۰۱۸). ساکداری و برگرز (۲۰۱۸همکاران،  
نمودند که مسائل محیطی به واسطه ایجاد تحرک  
حوزه   در  تالش  و  عالقه  جهت  افراد  میان  در 
این   در  مناسبی  ظرفیت  تواند  می  کارآفرینی، 
بهبود   مسیر  در  شک  بدون  نماید.  ایجاد  خصوص 
کارآفرینی پویایی اجتماعی نقش مهمی دارد و جنبه  
های محیطی می تواند پاسخی مناسب به نیازهای  

باشد    محیطی داشته  کارآفرینی  توسعه  راستای  در 
) نیز  ۲۰۱۲). سورس و رامراج ( ۲۰۱۶(ادمیک و سیمنکا،  

مشخص نمودند که در جهت توسعه کارآفرینی می  
بایستی فرصت های موجود، نمایان گردد. شناسایی  
و مشخص نمودن فرصت ها می تواند زمینه مناسبی 

3.Borgese 
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من و  جهت بهبود فعالیت های کارآفرینی باشد (پارک 
(۲۰۱۲همکاران،   همکاران  و  رضوی  اعالم  ۱۳۹۵).   (

داشتند که توجه به فرصت های موجود از جمله ایده  
های مورد نیاز، خالهای ایجاد شده و تجارب افراد می  
فعالیت   خصوص  در  مناسبی  کننده  هدایت  تواند 

 های کارآفرینی باشد. 

مشکل اصلی عدم شناخت از ظرفیت کارآفرینی،  
بهره   فرصت بر عدم  از  در  داری  شده  ایجاد  های 

صنعت ورزش است، برای بیان بهتر این مقوله اشاره  
شود، براساس گزارش مرکز  به پژوهش مرکز آمار می 

، نرخ بیکاری در میان جوانان  ۱۳۹۳آمار ایران در سال  
از    ۲۵٫۲سال)    ۱۵-۲۴( است.  شده  گزارش  درصد 

و   کارآفرینی  کارگروه  گزارش  براساس  دیگر،  سوی 
  ۱۳۹۲تغال وزارت ورزش وجوانان کشور، از سال  اش

متوسط   طور  التحصیل    ۱۰به  فارغ  نفر  هزار 
کار ورزش کشور   بازار  دانشگاهی متقاضی ورود به 
و   کار  در  آمار  این  از  باالیی  درصد  که  هستند 

کار  حرفه به  مشغول  تحصیلی  رشتة  از  غیر  هایی 
تحصیل  می و  جوان  عظیم  جمعیت  وجود  شوند. 

بیکار در سطح جامعه از یک سو به عنوان  کرده، اما 
سرمایه اقتصادی و از سوی دیگر، به عنوان تهدیدی  

می  مطرح  ایران  در  بالقوه  و  آمار  جدی  این  باشد، 
و   ورزش  صنعت  وجود  با  که  است  آن  از  حاکی 

ظرفیت  از  صنعت  این  آن  با  همراه  های  درآمدهای 
های پیرامونی آن  های انسانی و کشف فرصت نیروی 

خدایاری،  است و  (تجاری  است  نکرده  ؛  ۱۳۸۵فاده 
وحدانی،   و  و همکاران،  ۱۳۹۵قربانی  زاده  مندعلی  ؛ 

همکاران،  ۱۳۹۶ و  عزیزی  و همکاران،  ۱۳۹۲؛  ضیاء  ؛ 
هر  ۱۳۹۴ ورزش  صنعت  مدل  دیگر،  منظری  از   .(

نظام  با  متناسب  و  کشوری  حکومتی  سیاسی،  های 
و   سیاسی  اقتصادی،  دولتی،  تشکیالتی  ساختار 

تاکنون مدل آن کشور طراحی می   فرهنگی  شود که 
های کارآفرینی ورزش در ایران برآورد و آزمون  ظرفیت

)،  ۱۳۹۷نشده است (به نقل از رضایی و صالحی پور،  
نهادهای   سازمانی  وابستگی  وجود  دیگر  بعدی  از 

)، عدم  ۱۳۹۵صنعت ورزش به بودجه دولتی (رضایی،  
بخش  از  و استفاده صحیح  (کشاورز    های خصوصی 

های دانش بنیان  )، داوطلبی و شرکت ۱۳۹۴همکاران،  
همکاران،   و  این  ۱۳۸۸(اندام  کارآفرینی  بحث  در   (

های پیش روی  پژوهش را به سوی شناسایی ظرفیت
نتایج   از  براین  است،  کرده  هدایت  ورزش  صنعت 

توان گفت که طراحی مدل  احتمالی این پژوهش می 
افزاد می  کارآفرینی  بهتر  تواند به شناسظرفیت  ایی 

های کارآفرینی صنعت ورزش کمک کند و به  فرصت 
پتانسیل از  شناسایی   استفاده  در  افراد  های 

را  ظرفیت شایسته  انسانی  نیروی  کارآفرینی  های 
مشخص سازد و مدل حاضر در حل بحران بیکاری  
با   آورد.  فراهم  را  جدید  مسیری  ورزش  صنعت  در 

جمله  توجه به اهمیت کارآفرینی در هر صنعتی از  
ورزش، بهبود ظرفیت های کارآفرینی به عنوان یک  
مساله و دغدغه مهم همواره مورد توجه بوده است.  
به صورتی که شکل گیری ظرفیت های مناسب در  
در صنعت   نیاز مهم  عنوان یک  به  کارآفرینی  حوزه 
خصوص   در  ابهام  طرفی  از  گردد.  می  درک  ورزش 

آفرینی در  عوامل موثر در روند بهبود ظرفیت های کار 
تا شواهد کافی   صنعت ورزش سبب گردیده است 
کارآفرینی   های  ظرفیت  سطح  بهبود  جهت  در 
مشخص نگردد. با این توجه تحقیق حاضر با هدف  

ظرف  یساختارده بر  مؤثر  در    ینیکارآفر  تیعوامل 
ا ورزش  سوال    رانی صنعت  این  به  پاسخ  در  سعی 

عوامل موثر بر ظرفیت های    داشت که ساختاردهی
کارآفرینی در صنعت ورزش ایران به چه صورت می  

 باشد؟

 

 مرور ادبیات ٢
 ی نهاد ٢٫١

مسائل نهادی در حوزه کارآفرینی اشاره به وضعیت  
حقوقی، قانونی و حمایتی از سوی دولت ها و قانون  
گذاران دارد که در آن ظرفیت های اولیه در خصوص  

د  می  شکل  را  کارآفرینی  و  توسعه  (تجاری  هد 
کارآفرینی  ۱۳۸۵خدایاری،   بهبود  امروزه در مسیر   .(

می بایستی بستر مناسبی جهت توسعه فعالیت ها  
وحدانی،   و  (قربانی  گردد  انجام  خصوص  این  در 
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زیرساخت  ۱۳۹۵ بهبود  به واسطه  نهادی  ). مسائل 
های کالن در مسیر توسعه کارآفرینی می تواند زمینه 

لیه در این خصوص را  جدی در جهت ایجاد بستر او
). عوامل  ۱۳۹۰فراهم نماید (محمد کاظمی و امیدی،  

نهادی می تواند سیستم حمایتی و قانونی مناسبی  
ایجاد   کارآفرینی  وضعیت  بهبود  جهت  محیط  در 
نماید. از طرفی یکی از مسائل نهادی کالن در حوزه  
کارآفرینی، حضور و فعالیت دولت می باشد. دولت  

تواند نقش  به واسطه ظرفیت ه ای کالن خود می 
باشد   داشته  کارآفرینی  توسعه  روند  در  نهادی 

 ).۱۳۸۲زاده، (استاد

 ط ی مح بهبود ٢٫٢
توسعه   روند  در  مهمی  نقش  محیطی  مسائل 
متناسب  به  اشاره  محیط  بهبود  دارد.  کارآفرینی 
سازی فضا و محیط جهت هماهنگی میان سیاست  

عبار  به  باشد.  می  کارآفرینی  های  فعالیت  و  تی  ها 
مسائل محیطی نقش مهمی در جهت جذاب سازی  
راغب   به  منجر  تواند  می  و  دارد  کارآفرینی  فضای 
این خصوص گردد (محمد کاظمی و   افراد در  شدن 

). بهبود محیط می تواند روند همسویی  ۱۳۹۰امیدی،  
میان فضای حاکم بر جامعه با خط مشی های موجود  

د نماید  در حوزه کارآفرینی را به صورت مناسبی ایجا 
 ). ۲۰۱۶(ادمیک و سیمنکا،  

 ها   فرصت ٢٫٣
فرصت ها در حوزه کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد  
فعالیت های عملیاتی دارد. به عبارتی نبود فرصت به  
به   اشاره  فرصت  باشد.  می  کارآفرینی  نبود  مفهوم 
شکافی میان وضع موجود و مطلوب می باشد که در  
توسعه   و  حضور  جهت  شرایطی  و  نیازها  آن 

پور،  ک صالحی  و  (رضایی  گیرد  می  شکل  ارآفرینی 
و  ۱۳۹۷ گیری  شکل  روند  تواند  می  ها  فرصت   .(

توسعه ایده های تجاری را تسریع دهد. فرصت ها  
می تواند پتانسیل های موجود در جوامع در خصوص  
جهت   شرایطی  و  دهد  بهبود  را  کارآفرینی  مسائل 
افراد  و  ها  گروه  میان  در  کارآفرینی  اجرا  و    طراحی 
می   فراهم  را  گوناگون  ابعاد  و  ها  حوزه  در  مختلف 

 ).۱۳۹۵نماید (رضوی و همکاران،  

 

 ی م یتنظ  ٢٫٤
مسائل تنظیمی در حوزه کارآفرینی اشاره جنبه های  
نحوه   نمودن  مشخص  جهت  در  نظارتی  و  ارزیابی 
دسترسی به اهداف در حوزه کارآفرینی را بهبود می  

). جنبه های تنظیمی  ۱۳۸۵دهد (تجاری و خدایاری،  
و   کارآفرینی  های  زمینه  ایجاد  به  منجر  همچنین 

لی گردد.  همچنین بهبود تسهیالت و حمایتی های ما
 تسريع تدابيراز طرفی جنبه های تنظیمی می تواند  

را شکل دهد و محیط    كارآفريني  اصلي فرآيند كننده
را جهت توسعه فعالیت های کارآفرینی مهیا سازد.  
توجه به عوامل تنظیمی می تواند زمینه مطلوبی در  
از   حمایتی  های  سیاست  گیری  شکل  جهت 

ه های موجود در حوزه  کارآفرینی را فراهم نماید و زمین
و   (رضوی  سازد  نمایان  همگان  برای  را  کارآفرینی 

 ). ۱۳۹۵همکاران،  

 ی شناخت  ٢٫٥
ضروریات   از  یکی  عنوان  به  شناختی  مسائل 
این   در  ترویجی  های  فعالیت  اشاره  کارآفرینی 
خصوص دارد. به عبارتی مسائل شناختی می تواند  
روند اطالع رسانی و فعالیت های آموزشی و ترویجی  

تسریع دهد. به عبارتی مسائل شناختی می تواند    را
همچنین   و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  واسطه  به 
جهت   را  زمینه  رسانی  اطالع  های  فعالیت  بهبود 
حوزه   در  تجاری  های  ایده  و  ها  ظرفیت  شناسایی 
پور،   صالحی  و  (رضایی  نماید  فراهم  را  کارآفرینی 

و  ). این مساله به واسطه شکل گیری آگاهی  ۱۳۹۷
می   شناختی  مسائل  واسطه  به  محیطی  اشراف 
در   مطلوبی  های  ظرفیت  شناختی  مسائل  باشد. 
جهت   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  های  فعالیت 
هماهنگی میان افراد و کارآفرینی را فراهم می نماید  
که می تواند منجر به توسعه کارآفرینی در این حوزه  

جهت  گردد. امروزه استفاده از مسائل شناختی در  
های   حوزه  با  آشنایی  و  کارآفرینانه  توانمندسازی 
شده   اشاره  مهم،  مساله  یک  عنوان  به  کارآفرینی 

 ). ۱۳۹۰است (محمد کاظمی و امیدی، 
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 ی نی و ارتقا کارآفر جیترو ٢٫٦
بدون شک هدف نهایی کارآفرینی ترویج و ارتقا آن  

باشد.   افراد می  و  ها  گروه  تمامی  ارتقا    ج یترو در  و 
به فعالیت های حقیقی و عینی در    ی اشارهنیکارآفر

جهت توسعه کارآفرینی می باشد (رضایی و صالحی  
ی می تواند بستر  نیو ارتقا کارآفر  ج یترو ).  ۱۳۹۷پور،  

مناسبی در جهت ایجاد حمایت های فردی، گروهی  
و دولتی را فراهم نماید و زمینه جهت رشد شاخص  
نماید.   فراهم  را  کارآفرینی  حوزه  در  عملیاتی  های 

کارآفر  ج یترو بهبود   ارتقا  به  نیو  منجر  تواند  می  ی 
کارآفرینی به صورت محسوس در سطح جامعه می  

 ).۲۰۱۶گردد (ادمیک و سیمنکا، 

 ی اقتصاد ٢٫٧
مسائل اقتصادی در حوزه کارآفرینی به عنوان یکی از  
ضروریات مهم در این حوزه اشاره به منابع مالی در  

دارد (محمد  جهت بهره گیری افراد در این خصوص  
). بدون شک امروزه در روند  ۱۳۹۰کاظمی و امیدی،  

عملیاتی نمودن ایده به محصول و خدمات و تکمیل  
فرایند کارآفرینی می بایستی منابع مالی و حمایتی  
به صورت مناسبی وجود داشته باشد تا بتوان از گروه  
ها و افراد فعال در حوزه کارآفرینی نهایت استفاده را  

شک نبود منابع اقتصادی می تواند آثار    داشت. بدون 
داشته   کارآفرینی  توسعه  روند  بر  ناپذیری  جبران 
باشد. این مساله نشان می دهد که مسائل اقتصادی  
یکی از ضروریات در خصوص توسعه کارآفرینی می  

 ). ۱۳۸۲زاده، باشد (استاد 

 ی اجتماع ٢٫٨
عوامل اجتماعی در حوزه های مختلفی از جمله حوزه  

(محمد    کارآفرینی دارد  موثری  حضوری  و  نقش 
امیدی،   و  اجتماعی می  ۱۳۹۰کاظمی  ابعاد  امروزه   .(

زمینه  گروهی،  و  فردی  میان  کنش  ایجاد  با  تواند 
از   نماید.  فراهم  را  کارآفرینی  به  افراد  جذب  جهت 
یک   عنوان  به  تواند  می  اجتماعی  عوامل  طرفی 
سیستم انگیزشی و نیروی جذب کننده، زمینه جهت  

اد در حوزه کارآفرینی را فراهم نماید. بدون  جذب افر 
شک مسائل اجتماعی ظرفیت های مطلوبی در حوزه  

کارآفرینی ایجاد می کند که این مساله می تواند بر  
روند ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نهادینه سازی آن در  
(محمد   باشد  داشته  را  کلیدی  و  مهم  نقش  جامعه 

 ). ۱۳۹۰کاظمی و امیدی، 

 وهش شناسی پژ روش  ۲٫۹
باشد    پژوهش حاضر از نوع، پژوهشات کاربردی می

پژوهش   روش  گردید.  انجام  میدانی  صورت  به  که 
حاضر از نظر روش گرد آوری داده ها آمیخته بود که  

در جهت انجام  کمی اجرایی گردید. -به صورت کیفی 
کیفی   محتوا  تحلیل  روش  از  تحقیق  کیفی  بخش 
روش   مختلف  های  بخش  میان  در  شد.  استفاده 
دار   جهت  محتوا  تحلیل  روش  از  محتوا  تحلیل 
استفاده گردید. بدین منظور محققین ابتدا در طی  

شناسایی  به  محتوا  تحلیل  م  فرایند  بر  ؤعوامل  ثر 
ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران از طریق  
به مبانی   با توجه  پرداختند و عواملی  تحلیل محتوا 

سپس    نظری موجود در این حوزه، شناسایی گردید.
در مصاحبه های کیفی عالوه بر اکتشاف در خصوص  
در   شده  شناسایی  عوامل  جدید،  عوامل  شناسایی 
به اطالع نمونه های بخش کیفی   نیز  مبانی نظری 
در   شده  شناسایی  عوامل  که  صورت  بدین  رسید. 
مبانی نظری از سوی نمونه های کیفی مورد ارزیابی  

کنار عوامل شناسایی شده   جدید،  قرار گرفت و در 
ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش  ثر بر  ؤعوامل م

گردید. جدول شماره   نهایی  م  ٢ایران  بر  ؤعوامل  ثر 
را نشان   ایران  ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش 
عوامل   از  یک  هر  استخراج  منشا  که  دهد  می 

 شناسایی شده را نشان می دهد.  

کیفی   بخش  در  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
خبرگان حوزه  در    شامل  که  بودند  ورزشی  مدیریت 

آگاهی   و  تجربه  پژوهش  پژوهش  موضوع  خصوص 
این   شناسایی  منظور  به  گردیدند.  مشخص  الزم 
استفاده   هدفمند  گیری  نمونه  روش  از  ها،  نمونه 
اشباع نظری   به  تا رسیدن  نمونه گیری  این  گردید. 

نفر به عنوان نمونه    ١٤ادامه یافت و در نهایت تعداد  
کیفی مشخ   ١جدول شماره    ص گردیدند. در بخش 

 ویژگی نمونه های این بخش را نشان می دهد.
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 ویژگی نمونه های بخش کیفی   ١  جدول 

 سابقه شغلی  تحصیالت  جنسیت  نمونه ها
 سال   ١٥ دکتری مرد ١نمونه 
 سال  ٢٤ دکتری زن نمونه 
 سال  ١٠ دکتری مرد ٣نمونه 
 سال  ٥ دکتری مرد ٤نمونه 
 سال  ٨ دکتری مرد ٥نمونه  
 سال   ١٥ دکتری زن ٦نمونه 
 سال   ١٧ دکتری مرد ٧نمونه  
 سال  ٣٠ دکتری مرد ٨نمونه  
 سال  ١٩ دکتری مرد ٩نمونه 
 سال  ٣٠ دکتری مرد ١٠نمونه 
 سال  ١٢ دکتری زن ١١نمونه 
 سال  ٣٠ دکتری مرد ١٢نمونه 
 سال  ١٠ دکتری مرد ١٣نمونه 
 سال  ٥ دکتری مرد ١٤نمونه 

 

شامل  همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش  
های دولتی، نیمه دولتی،  مدیران ورزشی بخش کلیه  

داوطلبی و  غیرانتفاعی  نهاد -انتفاعی،  استان    مردم 
آنان   بودند  کرمان تعداد  برآوردهای    که  به  توجه  با 

انجام شده از اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان  
بر اساس انتخاب تمام شمار  بودند.    نفر  ۲۰۰  شامل

مشخص   تحقیق  نمونه  عنوان  به  افراد  این  تمامی 
آوری  شدند.   جمع  و  پخش  از  پس  نهایت  در 

تعداد   پژوهش؛  های  پرسشنامه     ١٨٦پرسشنامه 
ابزار پژوهش شامل    .گرفت  مورد تجزیه و تحلیل قرار 

مصاحبه های نیمه ساختارمند و  پرسشنامه محقق  
ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش،  
این پرسشنامه به دو شکل طراحی گردید. به طور  

سؤال بود که سؤاالت   ٥٨کلی این پرسشنامه حاوی 
صنعت  آن   در  کارآفرینی  ظرفیت  مدل  چارچوب 

ایران  مورد   ورزش  به    را  ابتدا  داد.  می  قرار  بررسی 
منظور ساختاردهی به این موانع با توجه به استفاده  
از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، سؤاالت به  
به   سپس  گردید.  طراحی  زوجی  مقایسه  صورت 
روش   غالب  در  شده  ترسیم  مدل  آزمون  منظور 

 
1. Lawshe   

طیف   صورت  به  سؤاالت  ساختاری،    ٥معادالت 
   ارزشی لیکرت طراحی گردید.

برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید  
روایی   برای  و  شد  گرفته  بهره  ورزشی  مدیریت 

گویه  پرسش محتوایی  الوشههای  مدل  از   ١نامه 
تأیید  CVR =٨٣/٠استفاده شد( محتوایی  روایی  و   (

از   استفاده  با  نیز  پرسشنامه  این  سازه  روایی  شد. 
روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.  
محاسبه   از  استفاده  با  نیز  پرسشنامه  این  پایایی 
سازی   مدل  روش  پرسشنامه  برای  کرونباخ  آلفای 

میزان   تفسیری  پرسشنامه   ٨٣/٠ساختاری  برای  و 
 مشخص گردید.   ٠/ ٨٦اری میزان معادالت ساخت

از   روایی  بررسی  جهت  تحقیق  کیفی  بخش  در 
تایید   و  پذیری  انتقال  (اعتبار)،  پذیری  باور  قابلیت 
جهت   محقق  منظور  بدین  گردید.  استفاده  پذیری 
پژوهش   فرایند  تایید  از  باورپذیری  قابلیت  بررسی 
دو   از  استفاده  و همچنین  توسط هشت متخصص 

کدگزاری  نمونه مصاحبه جهت    کدگذار جهت  چند 
کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده  
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از   پذیری  انتقال  بررسی  جهت  همچنین  گردید. 
مشارکت   پژوهش  در  که  متخصص  سه  نظرات 
نداشتند در مورد یافته های پژوهش مورد مشورت  
تایید   قابلیت  بررسی  جهت  همچنین  گرفتند.  قرار 

حبه ها و بررسی  پذیری از ثبت و ضبط تمامی مصا
آنان در زمان های مورد نیاز استفاده گردید. در بخش  
های   کمیته  از  پایایی،  بررسی  جهت  تحقیق  کیفی 
تخصصی استفاده گردید. بدین صورت که از اعضای  
برخی   موازی  کدگذاری  جهت  تخصصی  کمیته  این 
مصاحبه ها و همچنین ارزیابی و برنامه های مربوط  

ش  استفاده  ها  مصاحبه  و  د.به  تجزیه  روند  تمامی 
داده  افزارهای  تحلیل  نرم  در  حاضر  پژوهش  های 

SPSS    وAmos   انجام گرفت.   ٢٠نسخه 

 های پژوهشیافته ٣
بندی   دسته  و  شناسایی  منظور  ظرفیت  به  مدل 

از بررسی نظرات    کارآفرینی در صنعت ورزش ایران
خبرگان در قالب روش کیفی استفاده گردید. پس از  

  ها، ویژگی های مستخرج از مصاحبه   انجام کدگذاری
اشباع نظری    ها مشخص گردید و جمع بندی گردید. 

مصاحبه   از    ١٣در  اطمینان  جهت  و  شد  انجام  ام 
نظری، مصاحبه   اشباع  به  انجام    ١٤رسیدن  نیز  ام 

گویه ها در بخش کیفی  گرفت. روش مقوله بندی  
جدول    تحقیق حاضر با توجه به روش استقرایی بود.  

می    ٢شماره   نشان  را  پژوهش  کیفی  بخش  نتایج 
 دهد. 

 
 نتایج بخش کیفی   2  جدول 

نحوه  
شناسایی  

 اولیه 
 مقوله ها  ویژگی های استخراج شده  فراوانی 

 كار  بازار هاي رويه و  قوانين پذيري انعطاف ٨ مصاحبه کیفی 

 عوامل نهادی 

 شفاف  و كارآمد قوانين  تدوين در كشور گذاري قانون نظام كارايي ١٠ مبانی نظری 
 قوانين  اجراي و كشور  امور اداره در دولت كارايي ١٢ مصاحبه کیفی 

 صدور  الزم هزيته و زمان ها، رويه سازي ساده(قضايي  سيستم كارايي ٩ مصاحبه کیفی 
 ) پايان تا آغاز از حكم

 قبل  هاي دولت قانوني تعهدات  به ها دولت پايبندي ١٠ مصاحبه کیفی 
 مالي   و قانوني سالمت بهبود و  اداري فساد با  مبارزه ١١ مبانی نظری 

 رقابت  مشوق و انحصار ضد هاي رويه اجراي و قوانين وجود ٨ مبانی نظری 

 است  داده بهبود را جديد كار و كسب يك شروع هزينه و زمان دولت ٨ مصاحبه کیفی 

عوامل بهبود  
 محیط 

 شده تالش غيرضروري موانع حذف طريق از خروج و ورود موانع كاهش ٩ مصاحبه کیفی 
 .است

 .دارد  نوپا هاي شركت اداري الزامات كاهش براي ابتكاراتي دولت ١٠ مبانی نظری 

 داده قرار اصالح مورد را كارها و كسب انتقال روي پيش موانع دولت، ١٣ مصاحبه کیفی 
 .است

 يا كار و كسب يك شروع فرآيند تسهيل هدف با رسمي مشي خط يك ١٢ مصاحبه کیفی 
 . دارد  وجود كارها و كسب راهاندازي براي بازدارنده موانع حذف

 وجود ایده های تجاری  ١١ مبانی نظری 

 دانش فنی  ١٠ مصاحبه کیفی  فرصت ها
 قانونی -حقوقی نبود موانع ٩ مبانی نظری 
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 تسهیالت مالی  ٩ مبانی نظری 

 افراد خبره  ٨ مصاحبه کیفی 

 كشور كارآفريني استراتژي تدوين ١٠ مصاحبه کیفی 

 عوامل تنظیمی 

 كشور  كارآفريني و کوتاه مدت   بلندمدت اهداف تدوين ١١ مصاحبه کیفی 

ورزش قهرمانی و   هاي بخش در كارآفريني عملكرد ارزيابي سيستم طراحي ١٣ مبانی نظری 
 كشور  در همگانی

 و كسب  ورشكستگي و (رشد) آغاز عملكرد ارزيابي سيستم طراحي ١٢ مصاحبه کیفی 
 كوچك كارهاي

 كارهاي و كسب هاي شكست و ها موفقيت ها، حمايت گزارش ارائه ٩ مصاحبه کیفی 
 كوچك

در   یو اعتبار یمال  التی كارآفريني جهت ارائه تسه هايصندوق تاسيس ٩ مصاحبه کیفی 
 کشور یهابانک

 كارآفرينان  اعتباري ضمانت صندوق تاسيس ٨ مبانی نظری 
 اهسازمان  در كارآفريني معاونت   یاندازراه ٧ مبانی نظری 

 و خدمات صنعت، هاي بخش در اي  مشاوره مراكز تقويت و ايجاد ٩ مصاحبه کیفی 
 كارآفريني كشاورزي

 مشاوران  از كارآفرينان گيريهبهر مناسب زمينه ايجاد و معرفي ١٠ مصاحبه کیفی 
 كشور در كارآفريني از حمايت اصلي متوليان معرفي ٨ مصاحبه کیفی 
 اعطای تسهیالت و معافیت های مالیاتی  ٩ مصاحبه کیفی 
 كشور  كل در كارآفريني اصلي فرآيند كننده تسريع تدابير اتخاذ ٨ مصاحبه کیفی 
 اي مشاوره  آموزشي هاي دوره برگزاري ٧ مصاحبه کیفی 

 عوامل شناختی 

برای  ورزش  مختلف هاي بخش در اي مشاوره  آموزشي هاي دوره برگزاري ١٠ مصاحبه کیفی 
 دولت  هزينه با باشگاه های خصوصی و دولتی 

 كشور در كارآفريني راديويي تلوزیونی و  هاي برنامه مستمر پخش ٩ مبانی نظری 
 كارآفرينان  به دولت حمايتي هاي همبرنا و خدمات از شفاف رسانی اطالع ١١ مصاحبه کیفی 
 كشور  در كارآفريني راهنماي هاي كتابچه چاپ ١٣ مبانی نظری 
 ذيربط هاي سازمان با كارآفرينان ارتباطي سايت وب طراحي ١٢ مبانی نظری 

 كشور كارآفريني رساني  اطالع سايت وب طراحي ٩ مصاحبه کیفی 

 داده تخصيص كارآفريني ترويج هاي فعاليت به دولت بودجه از بخشي ٩ مبانی نظری 
 .شود مي

ترویج و ارتقا  
 کارآفرینی

 و كسب يك  شروع و كارآفريني به نسبت جامعه هاي نگرش تغيير براي ٨ مصاحبه کیفی 
 . شود مي تالش كار

 كارآفرينانه هايان داست نشر براي اي رسانه هاي  برنامه در دولت ١٠ مصاحبه کیفی 
 . دارد مشاركت )غيره و نشريات، و سمينارها،(

 .كند مي استفاده گروهی هايرسانه از كارآفريني ترويج براي دولت ٩ مبانی نظری 

 و كارآفريني از گسترده رساني اطالع افزايش براي مشخصي مشي خط ٨ مصاحبه کیفی 
 . دارد وجود كارآفرينانه فرهنگ يك ترويج

 را اندازي راه الزم اطالعات و داده شكل را  كارآفريني كه وقايعي از دولت ١١ مصاحبه کیفی 
 . كند مي حمايت آورد مي فراهم
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 صنعت ورزشایجاد ارزش آفرینی فردی در پاسخ به نیازهای   ٧ مبانی نظری 

 طريق از را كارآفرينان خصوصي، بخش مشاركت با يا تنهايي به دولت ١٠ مصاحبه کیفی 
 .كندی م  تشويق جوائز اعطاي گسترده هاي برنامه يا ملي هايه برنام

 پاداش به ایده ها و خالقیت های ارائه شده  ٧ مبانی نظری 
 مالی و اعتباری تسهیالت به آسان دسترسی ١٣ مصاحبه کیفی 

 عوامل اقتصادی 

 کافی  سرمایه داشتن ١٢ مصاحبه کیفی 
 تولیدی )خدمات یا کاال(محصول فروش  امکان ١٠ مبانی نظری 

 فعال  کار نیروی وجود ٨ مبانی نظری 

 ارزان کار نیروی وجود ٩ مبانی نظری 
 نیاز  مورد نهادهای و اولیه مواد به راحت دسترسی ٩ مصاحبه کیفی 

 جدید در ورزش  مشاغل  از مالیاتی های معافیت ٩ مصاحبه کیفی 
 کارآفرینی  برای اجتماعی مشوق فرهنگ ١٠ مبانی نظری 

 عوامل اجتماعی 

 دولتی نهادهای تشویق و حمایت ٨ مبانی نظری 
 اجتماعی  همکاری و تعاون روحیه وجود ١١ مصاحبه کیفی 
 کارآفرین  از ای بیمه های  حمایت ١٢ مبانی نظری 

 جامعه  در کارآفرینی موفق الگوسازی ١٠ مصاحبه کیفی 
 تخصصی  و مهارتی افزایی دانش های آموزش ٩ مصاحبه کیفی 

 کارآفرینان، برای ادارات در کار و کسب اندازی راه فرآیندهای تسهیل ٩ مصاحبه کیفی 
 کارآفرینی  های کالس برگزاری

 

عوامل   پژوهش،  کیفی  بخش  نتایج  با  مطابق 
نهادی ،بهبود  شناسایی شده در هشت عامل شامل  

ارتقا   و  ترویج  ها،تنظیمی،شناختی،  فرصت  محیط، 
دسته بندی گردیدند.    کارآفرینی ، اقتصادی، اجتماعی

به منظور ساختار دهی به عوامل شناسایی شده از  
روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید.  

، نتایج مربوط به ماتریس خودتعاملی  ٣جدول شماره  
 ساختاری را به نمایش گذاشته است. 

 
 ماتریس خودتعاملی ساختاری   ٣  جدول 

 ) ١(عامل شماره  نهادی
 ) ٢(عامل شماره  بهبود محیط 
 ) ٣(عامل شماره  فرصت ها
 ) ٤(عامل شماره  تنظیمی 
 )٥(عامل شماره   شناختی 

 )٦(عامل شماره  ترویج و ارتقا کارآفرینی
 ) ٧(عامل شماره  اقتصادی
 ) ٨(عامل شماره  اجتماعی

 

و    ٤جدول   ها  ورودی  ها،  به خروجی  مربوط  نتایج 
را به نمایش گذاشته ظرفیت کارآفرینی  اشتراک های  

این جدول خروجی نشان دهنده عواملی    است. در 
می باشند که از یک عامل دیگر تاثیر می گیرد. به  
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، این  ١عنوان مثال در جدول فوق در خصوص عامل  
اری  عامل عالوه بر تاثیرگذاری بر خود سبب تاثیرگذ

عوامل   گیری  شکل  روند  نیز    ٧و    ٥،  ٤،  ٣،  ٢بر 
تاثیرگذار می باشد. از طرفی ورودی اشاره به عواملی  
به   گردد.  می  عامل  یک  ایجاد  سبب  که  باشد  می 

در جهت شکل گیری عالوه بر    ١عبارتی عامل شماره 
نیاز دارد. اشتراک نیز    ٨و    ٦،  ٢خود، به عوامل شماره  

ی ها و وروردی ها دارد.  به میزان تشابه میان خروج 
، این عامل  ١به عنوان مثال در خصوص عامل شماره 

اشتراک دارد. به عبارتی    ٢و شماره    ١در عوامل شماره  
شماره   شماره    ٢عامل  عامل  گیری  شکل  بر    ١هم 

تاثیرگذار است و هم خود از این عامل در روند شکل  
عامل   میان  ارتباط  عبارتی  به  گیرد.  می  تاثیر  گیری 

 ارتباط دوسویه می باشد.   ٢و    ١ره شما

 
 خروجی ها، ورودی ها و اشتراک های شناسایی شده   ٤  جدول 

 سطح  اشتراک  ورودی  خروجی  عوامل  تکرار 

 اول 

1 1-2-3-4-5-7 1-2-6-8 1-2  
2 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-6-8 1-2-3-6-8  
3 2-3-4-5-6-7 1-2-3-6-8 2-3-6  
4 4-7 1-2-3-4-6-8 4  
5 5-7 1-2-3-5-6-8 5  
6 1-2-3-4-5-6-7-8 2-3-6-8 2-3-6-8  
7 7 1-2-3-4-5-6-7-8 7 1 
8 1-2-3-4-5-6-7-8 2-6-8 2-6-8  

 دوم 

1 1-2-3-4-5 1-2-6-8 1-2  
2 1-2-3-4-5-6-8 1-2-3-6-8 1-2-3-6-8  
3 2-3-4-5-6 1-2-3-6-8 2-3-6  
4 4 1-2-3-4-6-8 4 2 
5 5 1-2-3-5-6-8 5 2 
6 1-2-3-4-5-6-8 2-3-6-8 2-3-6-8  
8 1-2-3-4-5-6-8 2-6-8 2-6-8  

 سوم

1 1-2-3 1-2-6-8 1-2  
2 1-2-3-6-8 1-2-3-6-8 1-2-3-6-8 3 
3 2-3-6 1-2-3-6-8 2-3-6 3 
6 1-2-3-6-8 2-3-6-8 2-3-6-8  
8 1-2-3-6-8 2-6-8 2-6-8  

 چهارم
1 1 1-6-8 1 4 
6 1-6-8 6-8 6-8  
8 1-6-8 6-8 6-8  

 5 8-6 8-6 8-6 6 پنجم 
 8 6-8 6-8 6-8 5 
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مشخص گردید که عوامل    ٣با توجه به نتایج جدول  
سطح ساختاردهی شدند. مدل   ٥شناسایی شده در  

ساختاری مشخص شده مطابق با نتایج روش مدل  

شماره   شکل  در  تفسیری  ساختاری  به    ١سازی 
 نمایش گذاشته شده است.

 

 
 مدل ساختاری تفسیری پژوهش   ١شکل  

 

در این پژوهش بررسی همزمان فرضیه ها در قالب  
مدل اولیه صورت می گیرد و در نهایت مدل برازش  

مستقیم  اثر  زیر  جدول  شود.  می  آورده  شده 
 متغییرها می باشد. 

 
 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم   ٥  جدول 

 t خطای استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  برآوردها       متغیرها                   
 ١٤/ ٣٨ ٠١/٠ ٧١/٠** اثر مستقیم عوامل اجتماعی بر بهبود محیط: 
 ١٣/ ١١ ٠١/٠ ٦٥/٠** اثر مستقیم عوامل اقتصادی بر بهبود محیط: 
 ٢٤/١٢ ٠٣/٠ ٠/ ٥٤** اثر مستقیم بهبود محیط بر عوامل تنظیمی: 

 ١٣/ ٩٧ ٠٢/٠ ٦٠/٠* بهبود محیط بر فرصت ها: اثر مستقیم 
 ١٣/ ١٠ ٠٤/٠ ٦٥/٠** اثر مستقیم عوامل تنظیمی بر عوامل شناختی: 
 ١١/ ٠١ ٠/ ٠٥ ٥١/٠** اثر مستقیم عوامل تنظیمی بر عوامل نهادی: 
 ٢١/١٥ ٠٣/٠ ٧٦/٠** اثر مستقیم فرصت ها بر عوامل شناختی:
 ١١/ ٥٤ ٠٢/٠ ٠/ ٥٣* اثر مستقیم فرصت ها بر عوامل نهادی:

 ٢١/١١ ٠١/٠ ٦٩/٠** اثر مستقیم عوامل نهادی بر ترویج و ارتقا کارآفرینی: 
 ٨٧/١٢ ٠١/٠ ٦٨/٠** اثر مستقیم عوامل شناختی بر ترویج و ارتقا کارآفرینی:
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های برازندگی  جهت بررسی برازندگی مدل از شاخص 
شاخص های برازش    ٦استفاده شده است.در جدول  

 مدل آمده است.  

 
 های نکویی برازندگی مدل مشخصه   ٦  جدول 

 تفسیر  مالک های مطلوب  برآورد مشخصه 
 ١٢٨٤/ ٢٧ نسبت مجذور کای 

 مطلوب  ٥/٠معناداری مجذور کای بیشتر از سطح 
p-value ٠٥٧/٠ 

 ٥٤٩ درجه آزادی 
  ١مجذور کای تقسیم بر درجه آزادی می بایستی بین  

نسبت مجذور کای به درجه آزادی  مطلوب  باشد.  ٣تا 
)/df٢x( ٣٤/٢ 

  ٩/٠بیشتر از  ٠/ ٩٧ (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 مطلوب  ٩/٠بیشتر از  ٠/ ٩٥ (GFI)شاخص نکویی برازش  

شاخص تعدیل شده نکویی برازش 
(AGFI) 

 مطلوب  ٩/٠بیشتر از  ٩٤/٠

جذر برآورد واریانس خطای تقریب  
(RMSEA) 

 مطلوب  ١/٠کمتر از  ٠٧٦/٠

 

های نکویی برازش که درجدول  با توجه به مشخصه 
پیش   ٦ مدل  برازش  شده  ظرفیت  بینی  گزارش 

در سطح مطلوبی   کارآفرینی در صنعت ورزش ایران
در  می که  تحقیق  مدل  به  توجه  با  همچنین  باشد. 

به نمایش گذاشته شده است، تمامی    ٢شکل شماره  

از   باالتر  تحقیق  در مدل  عاملی موجود    ٥/٠بارهای 
نشان م که  باشد،  میزان  ی  بودن  مناسب  دهنده 

گویه عاملی  میبارهای  تحقیق  ادامه  های  در  باشد. 
نمودار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای  

 برآورد شده  ارائه شده است. 
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 ساختاری پژوهش مدل    ٢شکل  

 

 بحث و نتیجه گیری ۴
به   پژوهش  این  بر  در  مؤثر  عوامل  ساختاردهی 

پرداخته   ایران  در صنعت ورزش  کارآفرینی  ظرفیت 
صنعت ورزش به دلیل تأثیرات  شده است. چرا که  

از   یکی  به  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  مثبت 
وبرای   است  شده  تبدیل  جهانی  صنایع  بزرگترین 
برای   مهمی  منبع  صنعت  این  کشورها،  اغلب 

اقتصادی، کسب درآمد، اشتغال زایی و  های  فعالیت
می محسوب  الملل  بین  کلی  تجارت  طور  به  شود. 

فعالیت  مجموعه  به  ورزش،  با  صنعت  مرتبط  های 
تولید، بازاریابی و فروش کاال و خدمات ورزشی گفته  

شود که در ارتقاء ارزش افزوده آنها نقش داشته  می
چالش  بزرگترین  از  یکی  حاضر  دهة  در  و  باشد.  ها 

کشور  ی ورزش  صنعت  مشکالت  مهمترین  از  کی 
یک   عنوان  به  ورزش  و  است.  اشتغال  و  کارآفرینی 
صنعت رو به توسعه، فرصت های کارآفرینی فراوانی  

را در دل خودجای داده است و جنبه های گسترده  
به   را  کارآفرینی  امکان  در صنعت ورزش،  اقتصادی 
کرده   بیان  «بیکاری»  مشکل  حل  عنوان 

حا است. بهبود  پژوهش  جهت  که  داد  نشان  ضر 
کارآفرینی شامل    ظرفیت  عواملی  حضور  نیازمند 

ها،تنظیمی،شناختی،   فرصت  محیط،  ،بهبود  نهادی 
اجتماعی اقتصادی،   ، کارآفرینی  ارتقا  و  می    ترویج 

ظرفیت  باشد. این مساله نشان می دهد که بهبود  
ورزشدر    کارآفرینی چند    صنعت  ای  مساله  یک 

ا آن نیازمند توجه به جنبه  بعدی می باشد که ارتق
 های مختلفی می باشد. 

بررسی آزمون فرضیات نشان داد که ترویج و ارتقا  
در  مهم  عوامل  از  یکی  ظرفیت  بهبود    کارآفرینی 

 حوزه ترويج  صنعت ورزش می باشد.در    کارآفرینی
 توجه نيازمند كه بوده كارآفريني مشي  خط از اي

  فرهنگ  يك ايجاد در آن حياتي نقش دليل به بيشتر
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 نگرش تغيير موجب كه است كارآفريني از حمايتي 
 كارآفريني چارچوب در را انگيزش  مولفه و شده ها

 نوع هر شامل ترويج.  دهد  مي  قرار  تأثير تحت
 فعاليت تشويق با هماهنگ كلي و عمومي فعاليت

های  است كارآفرينانه هاي یافته  با  که   .
()،  ٢٠٠٥استیون( برگرز  و  همخوان    ) ۲۰۱۸ساکداری 

پژوهش خود  ) در ۲۰۱۸(   ١ساکداری و برگرز می باشد.  
تأثیر  مشخص کرد که عوامل ترویج و ارتقا کارآفرینی  

نفش   و  تأیید  کارآفرینی  همکاری  و  ظرفیت  بر 
 در شرقي،روسیه و کشورهای اروپای    دارد.میانجی  

ترویج    استراتژي خود  اقتصادي وضعيت بهبود جهت
 را كار  و كسب محيط بهبود استراتژي چين، وو ارتقا  
همچنین  كرد انتخاب  تطبيقي مقايسه. 

 هايي كشور در كارآفريني توسعه سياستگذاري
 فنالند، كانادا، متحده، اياالت  تايوان، استراليا، شامل
 مي نشان انگلستان و سوئد هلند،  اسپانيا، ايرلند،

 مي را كارآفريني توسعه هاي سياست ابعاد دهد
ترین    در توان که مهم  کرد  بندی  شش گروه طبقه 

عامل این شش گروه ترویج و ارتقاء کارآفرینی بود که  
هیدوک  با یافته های این پژوهش همخوان می باشد (

والکر . بررسی آزمون فرضیات نشان  )۷۴،  ۲۰۱۸،  ٢و 
ع تنظیمی،  عوامل  شناختی،  عوامل  که  وامل  داد 

اجتماعی،   عوامل  محیط،  بهبود  ها،  فرصت  نهادی، 
در مهم  عوامل  از  اقتصادی  ظرفیت  بهبود    عوامل 

همانطوري  در    کارآفرینی  باشد.  می  ورزش  صنعت 
کارآفرینی تقويت امروزه شد بيان که  ظرفیت 

تنظیمی،   افزايش  بمنظور عوامل  شناختی،  عوامل 
 تا است ضروري عوامل نهادی، فرصت ها در ورزش

 با و شده کارآفريني فرآيند وارد اثربخش بطور آنها
 سياست نوين، هاي تکنولوژي و بکارگيري فرآيندها

 مشاغل و ایده های بتوانند جديد هاي استراتژي و ها
مشتريان را جديدي نتایج   .نمايند ارائه  به  این  که 

از جمله   نتايج تحقيقات محققان پيشين  با  همسو 

 
1.Sakhdari 
2.Hayduk 
3.Adamik    & Szymańska   
4.Sakhdari 

)  ۲۰۱۸(  ٤ساکداری و برگرز )،  ۲۰۱۶(  ٣ادمیک و سیمنکا
 است.  )۲۰۱۸( ٥، ژانگ و همکاران

تا   است  نیاز  کارآفرینی  توسعه  مسیر  در 
محیط  ظرفیت گردد.  ایجاد  خصوص  این  در  هایی 

جنبه  شامل  اقتصادی،  پیرامون  فرهنگی،  های 
شکل در  مهمی  نقش  سیاسی  و  و  اجتماعی  گیری 

  ٦الیزابس های کارآفرینی دارد.  برداری از ظرفیت بهره 
 ) همکاران  جنبه)  ۲۰۲۰و  که  داشتند  های  اشاره 

کارآفرینی   وضعیت  بهبود  در  مهمی  نقش  محیطی 
) نیز اشاره داشتند  ٢٠١٩و همکاران (   ٧دارد. هیندلی 

ورزش   در  کارآفرینی  وضعیت  بهبود  جهت  در  که 
صورت  می به  محیطی  و  فردی  مسائل  بایستی 

رسد ترویج و  گیرد. به نظر میهمزمان مدنظر قرار  
ارتقا کارآفرینی نیازمند بهره گیری از مسائل مهمی  
در حوزه های فردی و غیرفردی دارد. به عبارتی ترویج  

گذاری در حوزه های  و ارتقا کارآفرینی خروجی سرمایه
و   نهادی  محیطی،  فردی،  اقتصادی،  اجتماعی، 

می  پژوهش  شناختی  این  نتایج  کلی  به طور  باشد. 
در   شده  گرفته  کار  به  مدل  که  دهد  می  نشان 
ظرفیت   توسعه  بر  عوامل  این  حاضر،  پژوهش 

دولت  را به خوبی پیش بینی می کند و به   کارآفرینی
کمک می نماید تا با شناسایی این    کشور  نیو مسئول

  ش یکه افراد ب  ندینما   عوامل شرایط را به نحوی مهیا
ستقل از  نشان دهند و م  لیتما   ی نیبه کارآفر  شی از پ

  ت ی تقو   ذال.  کنند  فایدولت در اقتصاد کشور نقش ا
کارآفرینی اقتصاد   ظرفیت  محرکه  موتور  عنوان  به 

حال    یاز مشکالت اقتصاد   ی اریبس  ی کشور، راهگشا
ها حاکی  پژوهش همچنین   حاضر جامعه خواهد بود. 

گذاری در صنعت  از آن است که ایران به لحاظ قانون 
های توسعه وساختار ورزش ورزش به ویژه سیاست 

ضعف نتایج  با  است،  رو  به  رو  بسیاری  های 
های اقتصادی و مالی  های مختلف در زمینهپژوهش 

شفافیت   ایران  ورزش  صنعت  در  که  داده  نشان 

5.Zhang 
6.Elizabeth 
7.Hindle 
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های  وجود ندارد و تامین منابع مالی بیشتر از بخش 
می  صورت  بسیار  دولتی  نقش  کارآفرینی  و  گیرد 

ی دیگر، امروزه، صنعت  محدودی در آن دارد. از سو 
های کسب  عنوان یکی از بزرگترین ظرفیت ورزش به 

و کار و دارای سریع ترین رشد در بین صنایع شناخته  
شده است . مطالعات نشان داده است که از سال  

)، صنعت ورزش در دنیا هر ساله به  ۲۰۱۴) تا (۲۰۰۹(
طور متوسط هفت درصد رشد داشته است که این  

توسط نرخ رشد اقتصادی در بسیاری  مقدار رشد از م
شده   انجام  های  بررسی  است.  باالتر  کشورها  از 

)،  ۲۰۱۴بیانگر این است که صنعت ورزش در سال (
میلیارد دالر درآمد داشته است و حدود    ۷۰۰حدود  

خود   به  را  جهانی  ناخالص  تولید  کل  از  درصد  یک 
از   نشان  ارقام  و  آمار  این  است.  داده  اختصاص 

روبه منظری   اهمیت  از  دارد.  ورزش  صنعت  رشد 
منحصر  گرفتن  بهدیگر،  نظر  در  با  ورزش  بودن  فرد 

سازمان و  صنایع  در  کارآفرینی  ها،  گسترش 
کرده  فرصت  فراهم  کارآفرینان  برای  را  پویایی  های 

فرصت  نشده است.  شناخته  یا  که  یا  هایی  و  اند 
ظرفیت  چنین  از  استفاده  در  افراد  هایی  پتانسیل 

 وده است.  همراستا نب 

عوامل   و  اجتماعی  عوامل  حاضر  تحقیق  در 
ارتقا   و  ترویج  بهبود  زیربنای  عنوان  به  اقتصادی 

کیستانی  و  پراسیتیو  گردید.  مشخص   ١کارآفرینی 
) اشاره داشتند که جنبه های اقتصادی سبب  ۲۰۲۰(

همکاران   و  الیزابس  گردد.  می  کارآفرینی  تسهیل 
اقتصادی  ) نیز مشخص نمودند که جنبه های  ۲۰۲۰(

می تواند به بهبود ظرفیت های کارآفرینی می گردد.  
سوتو  و  رودریگوئزلوپز  طرفی  اشاره  ۲۰۲۰(   ٢از   (

تسهیل   واسطه  به  اجتماعی  مسائل  که  داشتند 
ارتباطات بین فردی می تواند زمینه بهبود کارآفرینی  
اعالم   چنین  توان  می  توجه  این  با  نماید.  فراهم  را 
تحقیقات   نتایج  با  حاضر  تحقیق  نتایج  که  داشت 

 ) کیستانی  و  همکاران  ۲۰۲۰پراسیتیو  و  الیزابس   ،(
رودریگوئزلو۲۰۲۰( و   () و سوتو  می  ۲۰۲۰پز  ) همسو 

و   اقتصادی  های  جنبه  رسد  می  نظر  به  باشد. 
 

1.Prasetyo & Kistanti 

اجتماعی سبب می گردد تا بستر اولیه جهت بهبود  
مسائل   که  صورتی  به  گردد.  ایجاد  کارآفرینی 

به واسطه   به تسه  یدسترساقتصادی     الت یآسان 
فروش    امکان ی،  کاف  هیسرما   داشتن  ،یو مال   یاعتبار

  ی روین  وجود،  کار فعال   ی رو ین  وجود  ،یدیمحصول تول
  ی و نهادها  هیراحت به مواد اول  یدسترس ،  کار ارزان

در    دیاز مشاغل جد   یاتیمال  ی ها  تیمعافو    ازیمورد ن
می تواند به بهبود شرایط حاکم بر کارآفرینی    ورزش

عوامل   طرفی  از  گردد.  منجر  ورزش  صنعت  در 
اجتماعاجتماعی   مشوق  ی،  ن یکارآفر  ی برا  ی فرهنگ 

تشو  تی ماح   هیروح  وجود ی،  دولت  ی نهادها   قیو 
از    ی ا  مهیب  یها  تی حمای،  اجتماع  یتعاون و همکار 

کارآفر  یالگوساز،  نیکارآفر جامعه  ینیموفق  ، در 
افزا   ی ها   آموزش مهارت   یی دانش  و  تخصص   یو  ی 

کسب و کار در ادارات    ی راه انداز  ی ندهایفرآ   لیتسه
ی سبب  نیکارآفر  یکالس ها  یبرگزار  نان،یکارآفر  یبرا

می گردد تا حمایت های معنوی از کارآفرینی شکل  
گیرد و این مساله منجر به بهبود ظرفیت کارآفرینی  

از بعدی دیگر،ورزش از  در صنعت ورزش می گردد.  
ورزشی   کاالهای  و  برای خدمات  تقاضا  ایجاد  طریق 

کند و  زمینه الزم را برای توسعه کارآفرینی فراهم می 
از  در    کارآفرینی  ورزشی  کار  و  کسب  ایجاد  طریق 

ه خدمات ورزشی  ئتولید لوازم و تجهیزات ورزشی و ارا
و توسعه کسب و کارهای ورزشی به توسعه ورزش  

می  فعالیتبنابراین  کند.کمک  کارآفرینی  ،  های 
ظرفیت  از  استفاده  نیز  نیازمند  ورزش  درون  های 

های محیطی  ها شامل: ظرفیتهستند، این ظرفیت 
عرصه    پیرامونی به  کننده  ورود  اشخاص  ورزش، 

هستند کارآفرین  حاکم  محیط  و  ورزش  . کارآفرینی 
های کارآفرینی را  های متعددی ابعاد ظرفیتپژوهش 

اند، در محتوای  های گوناگونی بررسی کرده در مسیر 
پژوهش  می این  دیده  متعددی  ابعاد  این  ها  شود، 

های گردشگری ورزشی و  ابعاد شامل: وجود ظرفیت 
ورزشی،  کا رویدادهای  برگزاری  ظرفیت  رآفرینی، 

کارآفرینی ورزش،   در عرصه  زنان  ظرفیت مشارکت 
راه  و  تاسیس  باشگاه ظرفیت  ورزشی،  اندازی  های 

2.Rodríguez-López & Souto 
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آموزش  مهارتظرفیت  و  ورزش،    ها  حوزه  آموزی 
و   ورزش  و  رسانه  معلوالن، ظرفیت  ورزش  ظرفیت 

برد نام  ظرفیت.  غیره  این  واقع  به  در  توجه  با  ها 
داده  گست را پوشش  ردگی خود همه صنعت ورزش 

این   تفسیر  و  مقدمه  این  با  آن  براساس  که  است 
ظرفیت بررسی  دنبال  به  در  پژوهش  موجود  های 

صنعت ورزش و در گام بعد به دنبال بررسی شرایط  
ظرفیت از  استفاده  برای  در  موجود  موجود  های 

است. ورزش   در پیشنهاداتی اینجا در  صنعت 
  می  ارائه کارآفرینی های  ظرفیت  توسعه خصوص

 یقین طور به شود عملی  پیشنهادات  این اگر که شود
 .رسید خواهد مطلوبیت به کارآفرینی توسعه
ورزشکاران،  برای کارآفرینی آموزشی کالسهای برگزاری

این   مندان  عالقه  و  بدنی  تربیت  آموختگان  دانش 
 آنها آشنایی  و کارآفرینی های  مهارت بردن باال وحوزه  

 باز و بهره کم وامهای ارئه.  کوچک کارهای و کسب با
  راه  جدیدی کارهای و کسب که  مدت بلند پرداخت

 تا فیزیکی ساختهای زیر بهبود  .شود   اندازی
عالقه   و  بدنی  تربیت  آموختگان  دانش  ورزشکاران، 

 کنند  می  ایجاد را کاری و کسب کهمندان این حوزه 
 ارگان و ها  سازمان همکاری  .باشند نداشته مشکلی

.  کار و کسب ایجاد روند تسهیل برای مربوطه های
  ظرفیت  از آنان  آشنایی و آموزشی کالسهای برگزاری

 بستر ایجاد  .دارد  وجود  ورزش  در  که محیطی های
 و  تشویق ورزشی.  کارآفرینان تربیت برای الزم

  کارآفرینی  های  طرح در فعاالنه مشارکت 
 به دولتی غیر و دولتی های سازمان تشویقورزشی،
 جذبورزش ، در کارآفرینی های فعالیت از حمایت
 طریق ازورزش   به گذاران سرمایه و ها  سرمایه
 آگاهی افزایش ،  مالیاتی های  تخفیف و ها  تشویق 

عالقه   و  بدنی  تربیت  آموختگان  دانش  ورزشکاران، 
 بهبود و خارجی و داخلی بازارهای از مندان این حوزه

 . ارتباطی های راه
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