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چکیده
تجربه نشان داده است که رشد کارآفرینی نیازمند وجود بستر مناسب کارآفرینی است؛ برایناساس،
اصطالح اکوسیستم کارآفرینی بهعنوان نسل سوم ادبیات کارآفرینی گسترش یافته است .صنعت ورزش
کشور در ارزیابی ظرفیتهای اشتغالزایی در جایگاه مناسبی قرار دارد؛ بنابراین ،هدف اصلی از انجام این
پژوهش ،شناسایی و رتبهبندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور است .در این مطالعه ،با روش
پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) ازنوع اکتشافی و اجرای مصاحبة عمیق با  31نفر خبره و نخبة مدیریت
ورزشی و فعال کارآفرین حوزة ورزش و با نمونهگیری قضاوتی هدفمند دادههای موردنیاز مرحلة کیفی
جمعآوری شدند .سپس ،با کمک تحلیل محتوای کیفی ،کدگذاری باز و محوری ابعاد موردمطالعه پردازش
شدند .با انجامدادن این مرحله ،شش بعد اصلی درقالب الگوی مفهومی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در
ایران با  24بعد فرعی شناسایی شدند .در مرحلة کمّی پژوهش ،با هدف ارزیابی و تأیید ابعاد شناساییشده
میزان اهمیت و سهم هریک از ابعاد در فرایند اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ،بررسی شد .یافتههای حاصل
از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که همة ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران
موردتأیید هستند .درنهایت ،نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی  ،ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی ورزشی را میتوان بهترتیب در شش بعد اصلی سیاستی ،حمایتی ،بازار محلی و
جهانی ،فرهنگی ،سرمایة مالی و سرمایة انسانی اولویتبندی کرد .براساس نتایج بهدستآمده توصیه
میشود ،نقشة راهی برای توسعة ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور تدوین شود.
واژگان کلیدی :اکوسیستم کارآفرینی ،کارآفرینی ورزشی ،تحلیل اکتشافی ،تحلیل سلسلهمراتبی
( ،)AHPتکنیک دلفی.
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مقدمه
کارآفرینی،1

پدیدة نوظهور و نماد تالش و موفقیت است که در دهههای اخیر بسیار به آن توجه
شده است .درمورد لزوم وجود کارآفرینی اجماع جهانی وجود دارد و نقش بسزایی در اقتصاد ملی
ایفا میکند (زالی ،حسنپور و رضاقلیزاده)63 ،2014 ،؛ اما این پدیدة فرابخشی و چندوجهی در
محیط ایزوله رشد نمیکند؛ بلکه حاصل تعامل ویژگیهای فردی و رویدادهای محیطی است
(هولینکا .)438 ،2015 ،2تجربه نشان داده است که وجود روحیه و انگیزة کارآفرینی در افراد کافی
نیست؛ بلکه بروز کارآفرینی نیازمند وجود بستر مناسب است؛ برایناساس ،اصطالح «اکوسیستم
کارآفرینی» 3در ادبیات توسعة کارآفرینی بهعنوان نسل سوم گسترش یافته است (کاروالهو،2018 ،4
)1121؛ رویکردی که در سالهای اخیر رشد نظری و تجربی زیادی داشته است (کاوالو ،قزی و
بالکو .)2 ،2018 ،5اکوسیستم کارآفرینی ،رویکردی نظاممند در تفکر و اقدامی مؤثر برای طراحی
سیاستهای کارآفرینی است (آیزنبرگ .)42 ،2010 ،6تمرکز این چهارچوب مفهومی بر پرورش،
ترویج و ارتقای کارآفرینی است و با دربرگرفتن حوزههای سیاست ،رهبری منابع مالی ،فرهنگی،
حمایتهای نهادی و زیرساختی ،سرمایة انسانی و بازارها ،ارزیابی جامعی از عناصر کارآفرینی ،ارتباط
میان آنها و بستر کارآفرینی ارائه میکند (استام .)1759 ،2015 ،7چنین اکوسیستمی دربرگیرندة
صدها عنصر است که میتوانند در شش قلمروی اصلی بازار ،سیاست ،سرمایة مالی ،فرهنگ،
حمایتها و سرمایة انسانی خالصه شوند (آیزنبرگ و انویماه.)68 ،2016 ،8
ورزش ،بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان؛ یعنی ورزشکار حرفهای و مبتدی ،تماشـاگر ،مربی،
سرپرست ،مدیر ،پزشک ،واسطه ،متخصص مالی ،روانشناس ،جامعهشناس و اقتصاددان ورزشی،
برگزارکنندة رویداد ورزشی ،سرمایهگذار ،حامی مالی ،شرکت تبلیغاتی ،سیاستمدار ،وزیر،
رئیسجمهور و غیره را درگیر خود کرده است که اکوسیستمی پیچیده و پویا را شکل میدهد.
ورزش ،پدیدهای با ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،صنعتی پرمخاطـب بـا
گردش مالی چشمگیری است (خدادکاشی و کریمنیا )45 ،2016 ،که شامل هفت بخش عمدة

1. Entrepreneurship
2. Holienka
3. Entrepreneurial Eecosystem
4. Carvalho
5. Cavallo, Ghezzi & Balocco
6. Isenberg
7. Stam
8. Isenberg & Onyemah
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جامعه ،شرکتها ،گردشگری ،نهادها ،روابط بینالملل ،تشکلها و فناوری میشود (ریتون2018 ،1ب،
 .)140به عقیدة ریتون ( ،)2018کارآفرینی ورزشی زمانی رخ میدهد که یک نهاد ورزشی بهطور
مشترک با سایر عناصر جامعه ،برای پاسخگویی به یک فرصت و خلق ارزش عمل میکند (ریتون،
 2018الف .)20 ،دراینرابطه ،صاحبنظران هشت زمینه را شامل تبلیغات و امور ترویجی در ورزش،
مدیریت اماکن و تسهیالت وررزشی ،مدیریت و برنامهریزی در سازمانهای ورزشی ،امور آموزشی
(کالسهای آموزشی ،مربیگری و داوری) ،امور پژوهشی ،ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی نو در
ورزشهای همگانی و قهرمانی و ایجاد مشاغل جدید برحسب نیاز ،شناسایی کردهاند (فروغیپور،
 .)5 ،2005در ارزیابی ظرفیتهای اشتغالزایی بخشهای مختلف کشور ،ورزش و خدمات ورزشی
در رتبة نوزدهم از چهلویکم قرار دارند که این موضوع نشاندهندة وجود فرصتهای اشتغال در
بخش ورزش است (برومند .)52 ،2010 ،براساس مطالعات ،بیش از  120شغل ورزشی در کشور
وجود دارند که حدود  20عنوان از آنها مشاغل مربوط به رسانهها هستند و حدود  80عنوان نیز در
صنعت ورزش وجود دارند .مطالعات اخیر نشان میدهند که سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص
داخلی 2کشورهای مختلف حدود  0/5تا دو درصد است؛ درحالیکه سهم این صنعت از تولید
ناخالص داخلی ایران (حدود  0/39درصد) بهطور معناداری کمتر از شاخص جهانی است .این
موضوع باعث شده است که بعضی از کشورها بهدنبال برآورد تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده
توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند؛ بهعنوانمثال ،سهم صنعت
ورزش از کل اشتغال در هنگکنگ  2/5درصد ،استرالیا  2/7درصد ،اسکاتلند  1/9درصد و نیوزلند
 1/3درصد اعالم شده است .این درحالی است که تاکنون هیچگونه اطالعات رسمی و جامعی
درخصوص تعداد شاغالن صنعت ورزش دردست نیست .3تعداد کسبوکارها ،مشاغل ورزشی و
شاغالن در بخش ورزش در دنیا رقم قابلتوجهی است .در انگلستان  1/8درصد مردم کسبوکار
ورزشی دارند و زمانیکه لندن میزبان المپیک  2012بود ،این رقم تا  2/5درصد افزایش یافت .این
درحالی است که در انگلستان  1/5درصد مردم در بخش کشاورزی مشغولبهکار هستند .درواقع،
آمار شاغالن بخش ورزش از بخش کشاورزی بیشتر است (برومند ،همتینژاد ،رمضانینژاد ،رضوی و
ملکاخالق .)2010 ،ازآنجاییکه کارآفرینی ورزشی پدیدهای مجرد نیست و اکوسیستم کارآفرینی
بستری مناسب برای تفکر و اقدام برای توسعة کارآفرینی است ،بدیهی است که اولین قدم برای

1. Ratten
)2. Gross Domestic Product (GDP
 .3برنامة ششم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی -حوزة ورزش  ،وزرات ورزشوجوانان
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صورتبندی و پیادهکردن سیاستهای توسعة کارآفرینی دراینزمینه ،شناخت اکوسیستم کارآفرینی
در این بخش است.
ورزش ،بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر حیطههای اجتماعی ،اقتصادی و حتی بینالملل است که
در بسیاری از کشورهای جهان به آن توجه شده است .بررسیها نشان میدهند که صنعت ورزش دو
برابر صنعت خودروسازی و هفت برابر صنعت سینما تبادالت مالی دارد و با هزینة کم ،بستری
مناسب برای اشتغال و کارآفرینی است .شرایط حاکم بر ورزش کشور حکایت از آن دارد که در
دهههای گذشته ،بخشهای مختلف ورزش همگانی ،قهرمانی ،آموزشوپرورش و غیره در سیطرة
مستقیم دولت یا مؤسسههای وابسته به آن بودهاند؛ بهطوریکه امکان زمینهسازی فعالیتهای
سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی بهطور مطلوب و مناسب فراهم نشده است .متأسفانه ،بسیاری از
کارآفرینان در ایران ازجمله کارآفرینان ورزشی با موانعی همچون دگرگونی سیاستهای دولت و
بهکارگیری سیاستهای سلیقهای ،ناسالمبودن محیط کسبوکار ،وجود قوانین نامناسب و
غیرحمایتی ،فقدان زیرساختهای تجاری ،حمایتنشدن از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از
کارآفرینی ،نامناسببودن بازار و غیره مواجه هستند که اکوسیستم نامساعد کسبوکار را پیش روی
آنها قرار داده است .این مشکالت باعث شدهاند که بیشتر کارآفرینان بالقوه برای راهاندازی
کسبوکار خود اقدام نکنند یا آنان که اقدام کردهاند ،در میانة راه متوقف شوند و سرانجام از کار
دست بکشند؛ بهطوریکه تنها  10درصد از کارآفرینان ،به شروع فعالیتهای کسبوکار خود موفق
میشوند و  90درصد باقیمانده در مرحلة راهاندازی متوقف میشوند (شفیعی و شقاقی.)2003 ،
اکوسیستم کارآفرینی رویکردی نوظهور در پژوهشهای کارآفرینی است که پژوهشگران ،متخصصان
و سیاستگذاران در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه توجه زیادی به آن کردهاند (روندی و
روندی 2017 ،1الف)218 ،؛ اما این رویکرد کاستیهایی دارد؛ زیرا ،هنوز چهارچوب تحلیلی آن
معلوم نیست (کاوالو و همکاران .)3 ،2018 ،ادبیات توسعة کارآفرینی به مطالعات تأثیر عوامل فردی
بر موفقیت کارآفرینانه ،تأثیر عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینانه و عملکرد کارآفرینی و تأثیر
عوامل فردی و محیطی بر توسعة کارآفرینی تقسیم شده است (انتظاری .)1206 ،2015 ،مقولة
اکوسیستم جزو سومین دسته از ادبیات موجود توسعة کارآفرینی است (استام ،ادرتج و اوکنار،2
 .)2017تفکر در این مورد برآمده از ادبیاتی چون خوشههای صنعتی ،سیستمهای نوآوری ،سرمایة
اجتماعی و شبکهها است (ادرتچ ،کالین ،مورگان و اوکنار .)471 ،2018 ،3والدز 4برای نخستین بار
1. Roundy & Roundy
2. Stam, Audretsch & O’Connor
3. Audretsch, Colin, Morgan & O’Connor
4. Valdez
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در سال  1988رویکرد اکوسیستمهای کارآفرینانه را معرفی کرد که شامل تعامل بین شاخصهای
محیط اقتصادی و تصمیم کارآفرینانه است (روندی ،بروکمن و برادشاو .)100 ،2017 ،1سوراما و
سالو )2016( 2اکوسیستم کارآفرینانه را مجموعهای از اجزای به هم وابسته و در تعامل با هم
میدانند که درپی خلق کسبوکارهای مخاطرهآمیز هستند (سوراما و سالو .)574 ،2016 ،آیزنبرگ
( )2015عناصر اکوسیستم کارآفرینی را دولت ،فرهیختگان یا رهبران عرصه ،بازار و سرمایه،
انجمنهای غیرانتفاعی ،نهادهای آموزشی ،کارآفرینان داخل کشور و پیوند آنها با کارآفرینان خارج
از کشور معرفی کرده است (آیزنبرگ .)45 ،2015 ،استام ( )2015اکوسیستم را مجموعهای از
بازیگران متضاد و عوامل هماهنگکننده در شرایط خاص متشکل از نهادهای اجتماعی (رسمی و
غیررسمی) میداند .شرایط نظاممند اکوسیستم شامل شبکهای از کارآفرینان ،رهبری ،مالی،
استعداد ،دانش و خدمات پشتیبانی است (استام .)2 ،2015 ،به عقیدة روندی و روندی (،)2017
هدف از شکلگیری اکوسیستمهای کارآفرینی ،کارایی عملیات ازطریق مکانیسمهایی مانند منابع
مالی ،منابع محیطی ،پشتیبانی و زیرساختها ،فرهنگ کارآفرینی و فرصتهای یادگیری است
(روندی و روندی 2017 ،ب .)539 ،نامبیسان و بارون )2013( 3هشت عامل حمایت اخالقی ،مالی،
فناوری ،بازار ،اجتماعی ،شبکه ،دولت و حمایت محیطی را در تصمیمگیری افراد برای انتخاب مسیر
کارآفرینی مؤثر میدانند (نامبیسان و بارون .)1095 ،2013 ،کارآفرینی ورزشی ،پویا است و بر
حوزههای متعددی از مدیریت همچون راهبرد کسبوکار ،مدیریت بحران ،توسعة ورزشهای جدید،
مدیریت عملکرد ،نوآوری در تولید ،راهبردهای ترویجی ،موضوعهای اجتماعی و توسعة فناوری اثر
میگذارد (عاشوری ،دوستی ،رضوی و حسینی .)76 ،2018 ،در دهة گذشته ،بیشتر پژوهشهای
حوزة کارآفرینی در زمینههای علوم ،صنایع ،فعالیتهای کسبوکارانة جدید و بخشهای فناورانه
بودهاند و پژوهشهای اندکی بر بخش ورزش تمرکز یافته بودند (عاشوری و برومند .)41 ،2014 ،به
عقیدة پوتس و توماس ،)2018( 4ورزش بهاندازة کافی چندبعدی است و نیازمند تالشهای پژوهشی
شامل بازخوانی و کشف رویکردهای جدید است و مستلزم پیوستن به نظریة نوآوری و نظریة
کارآفرینی است .آنها با استفاده از مطالعات تحلیلگران در زمینة کارآفرینی و نوآوری در
سیاستهای ورزشی نشان دادند که چگونه ورزش به اقتصاد ،ابتکارهای بهداشتی و تعامل اجتماعی
کمک میکند؛ بنابراین ،پژوهشگران سیاستهای ورزش باید چهارچوب کارآفرینی را برای درک
1. Roundy, Brockman & Bradshaw
2. Sorama & Joensuu-Salo
3. Nambisan & Baron
4. Potts & Thomas
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شرایط محیطی درنظر بگیرند .ذهنیت کارآفرینی ورزشی میتواند به یک صنعت نوآور در بلوکهای
اقتصادی مختلف جهانی ،کشورها ،مناطق و شهرها و سطح خرد شرکتها تبدیل شود.
( )2018بیان میکند که ورزش نقش مهمی در جامعه ایفا میکند و مشارکت در ورزش و تفریح به
بهبود سالمت ،کاهش سطح جرم و جنایت ،ایجاد اشتغال و تشویق رفتار مثبت منجر میشود؛
بنابراین ،با توجه به محبوببودن آن ،سیاستهای ورزشی کارآفرینانه و نوآورانه ابزاری مهم برای
بسیاری از سیاستگذاران ،شرکتها و سایر نهادها تلقی میشوند .راتن ( )2016معتقد است که
کارآفرینی ورزشی بخشی از پژوهشهای درحالگسترش است که ورزش را به مدیریت نوآوری و
خالقیت مرتبط میکند .نوآوری در ورزش را میتوان در فناوریهای جدید ،تجهیزات و لباس،
راهبردهای جدید و آموزش ،محصوالت و خدمات جدید مصرفکننده ،رسانهها و فرصتهای جدید
مشاهده کرد .اگرچه نقش نوآوریهای ورزشی در کسبوکار و رسانههای جهانی بهطور گسترده
شناخته شده است ،از منظر علمی به آن کمتر توجه شده است .به عقیدة راتن و فریا،)2017( 2
ورزش نوعی سیاست اجتماعی است که میتواند به حل مسائل جامعه کمک کند .سیاستهای
ورزشی و سیاستهای مربوط به تخصیص بودجه ازنوع کارآفرینی و نوآوری در ورزش هستند که این
ناشی از تأثیر نیروهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بر جامعه است .لیاتو و لیاتو )2017( 3به رشتة
کارآفرینی ورزش پرداختهاند که با تلفیق کارآفرینی و ورزش راهحلهای ابتکاری در ورزشهای
سنتی واقعیتی اجتنابناپذیر هستند .بنگاههای ورزشی باید از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نوآورانه
باشند و رفتار کارآفرینانه را در مواجهه با خطرهای مختلف قابلمشاهده در محیط خارجی برآورده
کنند .همچنین ،برای حل مشکالت مربوط به ورزش ،به دنبال رویکردی پایدار و سازگاری با ابعاد
اجتماعی ،زیستمحیطی و مالی باشند؛ درنتیجه ،کارآفرینان ورزشی باید قادر به ایجاد ویژگیهای
رهبری باشند که بر تمامی سهامدارانی که با آنها ارتباط برقرار میکند ،مسلط باشد .راتن ()2017
معتقد است که برای بیشتر برنامهریزان سیاستهای ورزشی ،ادغام ابتکارهای کارآفرینی راه مهمی
برای ممانعت از تفکر غیررقابتی است.
با بررسی مطالعات گذشته مشخص شد که درمورد اکوسیستم کارآفرینی ،بهطورکلی پژوهشهای
اندکی در داخل کشور انجام شدهاند؛ بهعنواننمونه ،قمبرعلی ،اگهی ،علی بیگی و زرافشانی ()2015
با هدف واکاوی اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه اظهار کردهاند که برپایة یافتهها
در زیرسیستم سیاستی ،در اسناد کالن کشور به بسیاری از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی توجه نشده
است و درمجموع ،اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی شهرستان کرمانشاه وضعیت مطلوبی ندارد .در
موندالیزاده1

1. Mondalizadeh
2. Ratten & Ferreira
3. Leitão & Leitão
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پژوهشی ،پژوهش جهرمی( )2015به مطالعة عوامل و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهپایه،
تعیین شاخصهای سالمت و مدلهای شکلگیری پرداخته است .وی نتیجهگیری کرده است که
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهپایه ظرفیت بیشتری برای تحول اقتصادی نسبت به مراکز رشد
دانشگاهی دارد و توصیه میکند که پارکهای علم و فناوری دانشگاهها به اکوسیستم کارآفرینی
حول یک یا چند فناوری هستهای تبدیل شوند .در پژوهش دیگری ،قمبرعلی و همکاران ()2013
اظهار کردهاند که اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی برای تفکر و اقدام برای توسعة کارآفرینی
است .چنین اکوسیستمی دربرگیرندة صدها عنصر است که میتوانند در شش قلمرو اصلی بازار،
سیاست ،سرمایة مالی ،فرهنگ ،حمایتها و سرمایة انسانی گروهبندی شوند و یکی از عوامل کلیدی
در توسعة کارآفرینی ،دولت است که با تدوین و اجرای خطمشیهای مناسب ،نقش مهمی در توسعة
کارآفرینی ایفا میکند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که سیاستهای کالن ملی شامل قانون اساسی،
سند چشمانداز  1404و سیاستهای آن و نیز سیاستهای برنامههای توسعه ،حامی کارآفرینی
هستند .براساس اوزان محاسبهشده ،توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرینی یکسان نیست و بعد
حمایتی در مقایسه با دیگر ابعاد ،اهمیت کمتری دارد .داوری ،سفیدبری و باقرصاد ( )2016بیان
کردهاند که در اکوسیستمها مجموعهای از عوامل وجود دارند که بر کارایی یک اکوسیستم
کارآفرینی تأثیر میگذارند .بهترتیب ،حمایتها ،سرمایة انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست و تأمین
مالی بر اکوسیستم کارآفرینی ایران تأثیرگذار هستند .به عقیدة آنها ،پارادایم اکوسیستم کارآفرینی
آیزنبرگ دارای شش بعد اصلی شامل سیاست ،حمایت ،بازار محلی و جهانی ،فرهنگ ،سرمایة مالی
و سرمایة انسانی است و میتواند در توسعة کارآفرینی روستایی نیز کاربرد داشته باشد .بیگآقا،
شیروانی و خزایی ( )2016پژوهشی با هدف طراحی اکوسیستم کارآفرینی و شناخت عناصر
اکوسیستم و ویژگیهای آن برای ارتقای سینمای ایران انجام دادهاند .عناصر این اکوسیستم
عبارتاند از :دولت ،رهبران عرصة فرهنگی ،منابع سرمایهای ،انجمنهای غیرانتفاعی ،نهادهای
آموزشی ،کارآفرینان داخل کشور و پیوند آنها با کارآفرینان خارج از کشور .رخام ،طایی و ریاحی
( )2015بیان کردهاند که رویکرد اکوسیستم کارآفرینی بهدلیل دربرگرفتن حوزههای سیاست و
رهبری ،منابع مالی ،فرهنگ ،حمایتهای نهادی و زیرساختی ،سرمایة انسانی و بازارها ،رویکردی
جامعنگر برای رشد و توسعة کارآفرینی مولد و رشد اقتصادی است .انتظاری ( )2015در مقالهای با
عنوان «ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانش پایه »1از روش اکتشافی به تجزیهوتحلیل ارتباط و تعامل
عناصر اکوسیستم کارآفرینی پرداخته است .در پژوهش وی ،تجزیهوتحلیل روابط عناصر در مدل
)1. Knowledge-Based Entrepreneurship Ecosystems (KBEE
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مفهومی نشان داده است که بازیگران ،دانشمندان و پژوهشگران نقش کارآفرین را ایفا میکنند؛
دانشگاههای کارآفرینی نقش مراکز رشد دارند؛ دولت نقشی حمایتی و کلیدی در این اکوسیستم ایفا
میکند و کلید اصلی ساختمان و تغذیه در استانهای ایران در دست دولت است .شریفیان ()2010
در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی فرایندی انگیزة کارآفرینی دانشجویان تربیتبدنی» تأثیر
چندگانة متغیرهای ویژگیهای فردی کارآفرینانه ،عملکرد و خودپندارة تحصیلی ،آگاهی و استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات ،صالحیتهای حرفهای و فرهنگ سازمانی را بر انگیزة کارآفرینی
دانشجویان تربیتبدنی بررسی کرد .پژوهش وی نشان داد که عامل صالحیتهای حرفهای بیشترین
تأثیر را بر انگیزة کارآفرینی دارد و عامل فرهنگ سازمانی کمترین تأثیر را ازبین عوامل یادشده دارد.
با توجه به مطالب مطرحشده باید پذیرفت که صنعت ورزش نمونهای از اکوسیستم کارآفرینی
پیچیده است؛ بنابراین ،باید به موضوع کارآفرینی و اهمیت آن در صنعت ورزش توجه ویژه شود و با
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ،مهمترین زیرساخت نهادینهشدن این تفکر فراهم گردد .باوجود
پژوهشهایی که در حوزة کارآفرینی انجام شدهاند ،پژوهشی که بهطور خاص به شناسایی و
رتبهبندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ایران پرداخته باشد ،انجام نشده است؛ ازاینرو ،این
پژوهش با موشکافی مطالعات گذشته ،مشخصهها و معیارهای بااهمیت هر مطالعه و همچنین،
تحلیل اکتشافی و تأییدی این ابعاد را استخراج و رتبهبندی کرده است تا بدینوسیله این امکان
برای سیاستگذاران و پژوهشگران فراهم شود تا یک چهارچوب نظری جامع را در ابعاد اکوسیستم
کارآفرینی ورزشی ایران پیش روی خود ببینند.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش براساس نوع جهتگیری ،پژوهشی کاربردی ،ازنظر نحوة گردآوری دادهها ،ازنوع
توصیفی -پیمایشی و بهلحاظ نوع دادهها ،آمیختة بههمتنیده (کیفی -کمی) است .ازطرفدیگر،
مطالعة حاضر ،پژوهشی اکتشافی است؛ زیرا ،به واکاوی ابعاد مختلف اکوسیستم کارآفرینی در حوزة
ورزش میپردازد .در این پژوهش ،در گام نخست ،با بهرهگیری از رویکرد چندجانبه شامل مرور
متون ،بررسی بهترین روشهای مرتبط ،مطالعة الگوهای موفق اکوسیستمهای کارآفرینی در
حوزههای مختلف و شرایط موجود صنعت ورزش کشور و مصاحبة عمیق با  31نفر خبره و نخبه در
مدیریت ورزشی و فعال کارآفرین در حوزة ورزش ،با روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند که با تکنیک
دلفی انجام شد ،ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران استخراج و رتبهبندی شدند .در مرحلة
اول دلفی با این جامعة آماری ،پرسشنامة باز برای شناسایی ابعاد دراختیار اعضای پانل خبرگان قرار
گرفت .در این مرحله ،آنان  36بعد را بهعنوان مهمترین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی مطرح
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کردند که با حذف ابعاد مشابه و ترکیب و تطبیق با مبانی نظری برخی از آنها ،درنهایت  28بعد
تنظیم شد .سپس ،با استفاده از روش تحلیل اکتشافی ،این عوامل با ضریب اثرگذاری معناداری به
 24عامل تقلیل یافتند و به شش بعد اصلی دستهبندی شدند که نتایج آن در جدول شمارة دو ارائه
شده است .همچنین ،در این پژوهش سعی شده است که به رتبهبندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی
ورزشی کشور پرداخته شود؛ ازاینرو ،از روش تحلیل سلسلهمراتبی 1برای اولویتبندی ابعاد استفاده
شده است .شکل شمارة یک ،مدل مفهومی بخش کیفی پژوهش را نشان میدهد؛ بنابراین ،یافتههای
این پژوهش شامل سه بخش میشوند :بخش اول به تحلیل عامل اکتشافی ،بخش دوم به تحلیل
عامل تأییدی و بخش سوم به تحلیل رتبهبندی سلسلهمراتبی مربوط میشوند .در تحلیل اکتشافی
تعیین روابط و ابعاد موردمطالعه ،از تکنیک حداقل مربعات معمولی استفاده شده است .برای بررسی
اعتبار پرسشنامة ابعاد از سه روش اعتبار محتوا ،اعتبار صوری و اعتبار سازه بهره گرفته شد.

سرمایة مالی
سرمایة
انسانی

سیاستی
ابعاداکوسیستم
کارآفرینی
ورزشی

بازار

حمایتی

فرهنگی

شکل  -1مدل مفهومی بخش کیفی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران

با توجه به نتایج حاصل از مرحلة اول دلفی ،پرسشنامه بهصورت بسته و در  24بعد و شش بعد
اصلی تنظیم شد .دوباره پرسشنامه به خبرگان بازگردانده شد و از آنان درخواست گردید تا میزان
توافق خود را نسبت به هریک از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزش مطرحشده توسط اعضای پانل ،در
)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
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دو سطح موافق و مخالف بیان کنند .نتایج تحلیل مصاحبه ،کدگذاری باز و مقولههای اصلی و فرعی
ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ،در جدول شمارة یک آمده است.
جدول  -1نتایج تحلیل مصاحبه ،کدگذاری باز ،ابعاد و زیرابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ،خروجی
تحلیل عاملی اکتشافی
بعد اصلی

مطالعات مربوط به
ادبیات موضوع

سیاستی
()P

آیزنبرگ (،)2016 ،2010
پژوهش جهرمی (،)2015
استام ( ،)2015آیزنبرگ و
انویماه ( ،)2016کاروالهو
()2018

حمایتی
() H

آیزنبرگ (،)2016 ،2010
پژوهش جهرمی (،)2015
استام ( ،)2015آیزنبرگ و
انویماه ( ،)2016کاروالهو
()2018

بازارها
() M

قمبرعلی و همکاران
( ،)2015انتظاری
( ،)2015آیزنبرگ و
انویماه ( ،)2016کاروالهو
( ،)2018ریتون (،)2018
ادرتچ و همکاران
( ،)2018پوتس و توماس
()2018

کد
P1
P2
P3

H1

H2

H3

H4

H5

M1

M2

M3

بعد فرعی
سند راهبردی برنامة
استراتژیک نظام جامع
رفع موانع ساختاری کارآفرینی
ورزشی
مشوقهای قانونی و امتیازهای
مالیاتی در بخش ورزش کشور
سهولت در تأسیس کسبوکار
و دسترسی به منابع مالی
مناسب
توسعه و تقویت فدراسیونها،
انجمنها و هیئتهای ورزشی
ایجاد دفاتر کارآفرینی و
اشتغال برای حمایت از
کسبوکارهای ورزشی
توسعة زیرساختها (سالن
ورزشی ،زمین چمن ،استخر
شنا) و فناوری اطالعات
هزینة تحقیقات برای نوآوری و
کارآفرینی ورزشی
بازار گستردة مشتریان داخلی
و خارجی و عالقة جوانان و
اقبال عمومی به ورزش
میزان دسترسی به اطالعات
تجاری برای کارآفرینان
ورزشی
شـبکة ارتباطی با سایر مراکز
کارآفرینی جامعه و بینالملل

درصد

بار

آمارة

توافق

عاملی

تی

90/32

0/56

14/5

83/87

0/56

14/5

70/96

0/72

12/9

83/87

0/72

19/9

70/96

0/68

18/23

93/54

0/78

22/11

70/96

0/72

19/47

93/54

0/76

21/00

90/32

0/58

13/73

83/87

0/58

13/73

70/96

0/64

15/82
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ادامة جدول  -1نتایج تحلیل مصاحبه ،کدگذاری باز ،ابعاد و زیرابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ،خروجی
تحلیل عاملی اکتشافی
بعد

مطالعات مربوط به

اصلی

ادبیات موضوع

فرهنگ
()C

آیزنبرگ (،2010
 ،)2016استام
( ،)2015سالو
( ،)2016بیگآقا و
همکاران (،)2015
سوراما و راتن و فریا
( ،)2017روندی و
روندی ()2017

سرمایة
مالی
()F

آیزنبرگ (،2010
 ،)2016استام
( ،)2015آیزنبرگ و
انویماه (،)2016
حسنی و همکاران
( ،)2016پوتس و
توماس ()2018

سرمایة
انسانی
() K

نامبیسان و بارون
( ،)2013انتظاری
( ،)2015آیزنبرگ و
انویماه (،)2016
کاروالهو (،)2018
ریتون (،)2018
ادرتچ و همکاران
()2018

کد
C1

C2

C3
C4

F1

F2

F3

F4

K1
K2
K3
K4
K5

بعد فرعی
توجه رسانهای به کارآفرینان ورزشی و
معرفی نمونههای موفق ورزشی
دورههای آموزشی در حوزة کارآفرینی
ورزش و ارائة واحدهای درسی
کارآفرینی
برگزاری سمینارها و همایشهای ملی
و بینالمللی کارآفرینی ورزشی
ایجاد شبکههای متعدد تلویزیونی
درحوزة ورزش
تسهیالت بانکی مناسب به
سرمایهگذاران در کسبوکارهای
ورزشی
جذب حامیان مالی ورزشی و
سرمایةگذاری بخش خصوصی در
کسبوکارهای ورزشی
اختصاص یارانة به کسبوکارها و
باشگاههای ورزشی
اعطای پوشش بیمهای و تسهیالت
زیربنایی به سرمایهگذاران در بخش
ورزش
کارآموزی یا آموزش حین
کاردرمحیطهای ورزشی
خدمات مشاورهای کارآفرینی درزمینة
ورزش
تعداد افراد متخصص در
کسبوکارهای ورزشی
ارتقای کمی و کیفی استادان حوزة
ورزش
مؤسسههای آموزشی مرتبط با
کسبوکارهای ورزشی

درصد

بار

آمارة

توافق

عاملی

تی

93/54

0/77

21/05

90/32

0/70

19/59

83/87

0/71

18/39

70/96

0/46

11/22

93/54

0/59

14/83

90/32

0/61

15/21

83/87

0/60

13/16

70/96

0/59

14/70

90/32

0/43

10/29

83/87
70/96

0/77

21/60

83/87

0/74

20/59

70/96

0/51

12/56
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برای اطمینان از کفایت دادهها از آزمونهای کرویت بارتلت 1و کیسر -مایر -اولکین 2استفاده شد که
ازنظر آماری معنادار بودند ( .)P < 0/001این آزمونها نشاندهندة مناسببودن روش تحلیل عاملی
اکتشافی برای بررسی ساختار عاملی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی هستند.
جدول  -2آزمون کرویت بارتلت و کیسر -مایر -اولکین
آزمون کرویت بارتلت

آزمون کیسر -مایر -اولکین
کفایت نمونه

آماره کای دو

0/79

219/21

3

درجه آزادی

سطح معناداری

274

0/001

با توجه به جدول شمارة سه ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش موردتأیید است
چرا که آلفای کرونباخ متغیرها بیشتر از  0/7است .همچنین ،به استناد نتایج فورنل 4و الرکر
( )1981میانگین واریانس استخراج شده 5بیشتر از  0/5است ضمن اینکه مقادیر پایایی ترکیبی بر
اساس معیار ورتس ،لین و جورسکوک )1974( 6بیش از  0/6می باشد.
جدول  -3مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش
شاخص
سیاستی
حمایتی
سرمایة انسانی
سرمایة مالی
بازارها
فرهنگ

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرایی

0/789
0/856
0/774
0/779
0/849
0/798

0/863
0/897
0/775
0/872
0/888
0/881

0/611
0/635
0/689
0/694
0/571
0/713

پس از حصول اطمینان از مناسببودن حجم نمونه و پایایی ابزار پژوهش برای بررسی تحلیل عاملی
اکتشافی ابعاد و سنجش روابط ابعاد پنهان با گویههای سنجش ،از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و
چرخش واریماکس استفاده شد .براساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در جدول شمارة یک ،بار
عاملی مشاهدة چرخش واریماکس همة ابعاد آزمون روی عوامل ،ازلحاظ آماری معنادار است؛ یعنی
1. Bartlett’s Test of Sphericity
)2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
3. Chi-Squared Test
4. Fornell & Larker
)5. Average Variance Extracted (AVE
6. Werts, Linn, Joreskog
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ارتباط گویهها با سازهها برقرار است .برای اطمینان بیشتر و تأیید قطعی روایی ،عوامل استخراجشده
همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی در جدول شمارة چهار ارائه شدهاند که
همگی تأییدی بر روایی ابعاد و عناصر موردمطالعه هستند.
جدول  -4عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
کد

استخراجشده

چرخش

عوامل
مؤلفه

P
H
K
F
M
C

مجموع مربعهای بارهای عاملی

مجموع مربعهای بارهای عاملی پس از

سیاستی
حمایتی
سرمایة انسانی
سرمایة مالی
بازارها
فرهنگ

کل
16/5
2/15
1/75
1/29
1/2
1/2

مقدار ویژه

واریانس

واریانس1%

تجمعی2%

41/23
5/38
4/45
3/37
3/01
3/01

41/23
46/93
51/78
54/36
57/5
57/5

کل

واریانس%

5/45
5/4
4/3
4/08
3/7
3/7

13/6
13/6
10/7
10/2
9/3
9/3

واریانس
تجمعی3%
13/27
27/56
37/68
48/70
57/5
57/5

پس از تحلیل عاملی به شیوة اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی برای تأیید ساختار عاملی با بهکارگیری
ایموس 418انجام شد .شاخصهای برازش مدل در جدول شمارة هفت ارائه شدهاند .ارزیابی درونی
مدل با محاسبة ضریب استاندارد مسیر و همچنین ،مقدار آمارة  t>-1/96( tیا  )t<1/96صورت
گرفته است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش خوبی برخوردار است .همچنین ،برای
تعیین روابط و تأثیر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ،از تکنیک حداقل مربعهای معمولی بهصورت
ارزیابی نتایج تحلیل عامل تأییدی و مدل درونی استفاده شده است .نتایج مدل که برای سنجش
روابط متغیرهای پنهان با گویههای سنجش آنها بهکار میرود ،نشان میدهد که بار عاملی مشاهده
شده در تمامی موارد بزرگتر از  0/4است و این بدانمعنی است که همبستگی مناسبی بین
متغیرهای قابلمشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که هر بعد اصلی بهدرستی سنجیده شده است .عالوهبراین ،در ارزیابی مدل که با محاسبة ضریب
استاندارد مسیر و همچنین ،مقدار تی در پژوهش حاضر صورت پذیرفته است ،مقدار معناداری در

1. Eigenvalue Variance Percentage
2. Cumulative Variance Percentage
3. Promax Rotate Eigenvalue
4. Amos18
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همة ابعاد شناساییشده بزرگتر از  1/96بهدست آمده است که نشاندهندة تأیید رابطة معنادار
است؛ برایناساس ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مؤلفههای شناساییشده بهعنوان بعد اصلی
اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ایران تأثیرگذارند .درواقع ،تحلیل عامل تأییدی نشان میدهد که مدل
ال تأیید میکند .همچنین ،براساس
اندازهگیری ،نظریة ساختهشده در قسمت تحلیل اکتشافی را کام ا
جدول شمارة شش ،درمجموع ،مقدار شاخصها با مالک تفسیری آنها مطابقت دارد؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  -5نتایج تحلیل عامل تأییدی ابعاد اصلی
مؤلفهها

ردیف

سیاستی
حمایتی
سرمایة انسانی
سرمایة مالی
بازارها
فرهنگ

1
2
3
4
5
6

ضریب مسیر ()b

مقدار معناداری ()t

نتایج

0/741
0/667
0/557
0/503
0/495
0/353

3/669
3/005
3/114
2/464
5/518
4/136

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

جدول  -6شاخصهای مهم نیکویی برازش مدل کلی پژوهش
نماد

نام شاخص

χ2/df

2/507

بین  1تا 3

مناسب است

GFI

0/94

بیشتر از 0/9

مناسب است

RMSEA

0/064

کمتر از 0/1

مناسب است

CFI

0/94

بیشتر از 0/8

مناسب است

4

NFI

0/932

بیشتر از 0/9

مناسب است

5

IFI

0/914

بیشتر از 0/9

مناسب است

(کایدو بر درجة آزادی)
(نیکویی برازش)

1

(ریشة میانگین مربعات خطای برآورد)
(برازندگی تعدیلیافته)
(برازندگی نرمشده)
(برازندگی فزاینده)

برآوردهای مدل

حد مجاز

نتیجهگیری

3

(نیکویی برازش تعدیلیافته)

6

2

AGFI

اصلی

0/93

بیشتر از 0/9

مناسب است

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMESA
3. Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Icreasing Fit Index
)6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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اکنون ،به رتبهبندی ابعاد شناساییشدة اکوسیستم کارآفرینی ورزشی پرداخته میشود .برای رعایت
اختصار ،در پایین به مراحل محاسباتی اهمیت نسبی یکی از ابعاد اکوسیستم کار آفرینی ورزش در
ایران به روش تخلیل سلسله مراتبی (یعنی ابعاد حوزة سیاست) پرداخته میشود .بهطور مشابه ،سایر
عوامل بررسی شدهاند .درهنگام تکمیل پرسشنامهها ،از خبرگان خواسته شد که ابتدا در هریک از
بخشها مؤثرترین ابعاد را با انجام مقایسة زوجی انتخاب کنند و سپس ،برای انتخاب مهمترین
بخش ،به مقایسة زوجی سه بخش ذکرشده بپردازند .هرکدام از عناصر ماتریسهای مقایسة زوجی
براساس میانگین هندسی پاسخ خبرگان حاصل شدهاند .در اینجا تنها به وزن و اهمیت راهکارها و
نیز نرخ ناسازگاری تصمیمهای خبرگان اشاره میشود .همچنین ،درصورت وجود نرخ ناسازگاری
بیش از  0/1در تصمیم خبرگان ،با کمک نرمافزار  Expert Choicمقایسههای ناسازگار تشخیص داده
شدند و رفع شدند .گزینههای حوزة سیاست شامل سه بعد مشوقهای قانونی و امتیازهای مالیاتی
در بخش ورزش کشور ،رفع موانع ساختاری برای کارآفرینی در حوزة ورزش و سند راهبردی برنامة
استراتژیک نظام جامع کارآفرینی ورزشی هستند .برای تعیین اولویت و ضریب اهمیت هریک از سه
بعد یادشده ،ابتدا سه عامل یادشده از دید تکتک پاسخگویان مقایسه شدند .جدول شمارة هفت،
ماتریس مقایسة زوجی سه بعد را از دیدگاه پاسخگوهای مختلف نشان میدهد.
جدول  -7ماتریس مقایسههای زوجی گزینهها
P3

P2

P1

پاسخگوی  iام

𝐴13

𝐴12

۱

P1

𝐴23

۱

𝐴21

P2

۱

𝐴32

𝐴31

P3

جدول  -8اولویتبندی ابعاد مربوط به سیاست
معیار

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

معیار

P1

P2

P2

P3

P3

P1

مطالعات مدیریت ورزشی ،دوره  ،11شماره  ،57آذر و دی1398

94

پس از رسم ماتریس ،در قطر آن عدد یک قرار میگیرد؛ زیرا ،هر شاخص با خودش مقایسه میشود
و برای پرکردن سایر آرایهها با توجه به اهمیت نسبی هر عامل نسبت به عامل دیگر (از دید
پاسخدهندگان) ،از دادههای کمی برای پرکردن سایر آرایهها استفاده میشود .بدینصورت ،مقادیر
پایین قطر اصلی معکوس مقادیر باالی قطر هستند .پاسخگوی اول ،جدول شمارة هشت پرسشنامه
را که براساس روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است ،بهصورت جدول شمارة نُه تکمیل
کرده است.
جدول  -9ماتریس مقایسة زوجی گزینهها از دید پاسخگوی اول
P3
8
4
1

P2
1/6
1
1/4

پاسخگوی  iام

P1
1
6
1/8

P1
P2
P3

جدول  -10ماتریس نرمالیزة جدول مقایسههای زوجی
P3
0/615
0/307
0/076

P2
0/117
0/706
0/176

P1
0/140
0/842
0/017

پاسخگوی  iام
P1
P2
P3

جدول  -11بردار اولویت ابعاد سیاستی کارآفرینی ورزشی با استفاده از EC
P3
0/154

P1
0/215

P2
0/631

گزینهها
بردار اولویت

جدول شمارة نُه براساس جدول شمارة هشت تکمیل شده است .پس از تشکیل ماتریس مقایسههای
زوجی برای شاخصها ،مقادیر آن نرمالیزه میشوند و هر مقدار ماتریس بر جمع ستون آن تقسیم
میشود .نتایج در جدول شمارة  10ارائه شده است .پس از نرمالکردن ،برای محاسبة وزن نسبی هر
شاخص میانگین حسابی هر سطر محاسبه میشود .جدول شمارة  11این نتایج را گزارش میدهد.
بدینصورت با استفاده  ECاز متظرپاسخگوی اول بردار اولویت ابعاد سیاستی کارآفرینی ورزشی و
درصد اولویت نسبی هریک از شاخصها بهدست آمد .بهعبارتدیگر ،از دید پاسخگوی اول ،رفع موانع
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ساختاری برای کارآفرینی در حوزة ورزش دربین عوامل سهگانة مربوط به سیاستها ،بهعنوان
مهمترین ،شاخص و سند راهبردی برنامة استراتژیک نظام جامع کارآفرینی ورزشی در رتبة دوم و
حمایت مالی و مشوق های قانونی و امتیازهای مالیاتی در بخش ورزش کشور دارای رتبة آخر ،در
اکوسیستم کارآفرینی ورزشی تأثیرگذارند؛ البته این ازنظر یکی از افراد پاسخدهنده ازبین  31نفر
پاسخدهنده است .برای مقایسة این سه شاخص 31 ،ماتریس مختلف وجود دارند؛ بنابراین ،تحلیل
سلسله مراتبی در ابتدا این ماتریسها را به یک ماتریس واحد تبدیل میکند (تحلیل سلسله مراتبی
گروهی) .برای ترکیب جداول مقایسههای زوجی همة پاسخگویان ،یکی از بهترین روشها ،استفاده
از میانگین هندسی است .مقایسههای زوجی دادههایی بهصورت «نسبت» ایجاد میکنند و بهعالوه،
معکوسبودن ماتریس مقایسه ،استفاده از این روش را بیشتر موجه میکند؛ زیرا ،میانگین هندسی
خاصیت معکوسبودن را در ماتریس مقایسههای زوجی حفظ میکند .اگر فرض کنیم که 𝑘𝑗𝑖𝑎
مؤلفة مربوط به پاسخگوی  Kام برای مقایسة معیار  iنسبت به معیار  jباشد ،میانگین هندسی برای
مؤلفههای متناظر با معادلة شمارة یک محاسبه میشود (قدسیپور.)70 ،2005 ،
1/n

) ãij = (∏n1 aijk

()1
𝑎 :مؤلفة مربوط به گروه برای مقایسة معیار  iنسبت به j
𝑗𝑖̃
با استفاده از ماتریس باال ،مقایسة معیارها ازنظر گروه (کل پاسخگویان و نمونههای موردمطالعه) با
استفاده از نرمافزار  ECبهصورت جدول شمارة دوازده است.
جدول  -12ماتریس مقایسة زوجی از دیدگاه گروه
P3
1/460
1/921
1

P2
1/265
1
0/317

P1
1
0/627
0/626

پاسخگوی  iام
P1
P2
P3

برای استخراج اولویتها از جدول باال ،از مفهوم نرمالکردن و میانگین موزون استفاده میشود.
بدینمنظور ،با استفاده از معادلة شمارة دو ،اعداد جدول نرمال میشوند:
()2

ãij

̃ rij = ∑m

aij

1

که در آن  rijمؤلفة نرمال است .پس از نرمالیزهکردن دادهها ،از مقادیر حاصل میانگین موزون گرفته
میشود که مقادیر حاصل از میانگین موزون نشاندهندة اولویت (درجة اهمیت) هر گزینه (ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی) هستند؛ بنابراین ،با توجه به بررسی نظرهای کل نمونه و نتایج نرمافزار،
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مشخص شد که در ارتباط با ابعاد سیاست که یکی از ابعاد مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی ورزشی
تشخیص داده شده است ،رتبه و وزن عوامل مربوط به این عامل در شکل شمارة یک آورده شدهاند.
در اینجا نرخ ناسازگاری برای این مدل برابر با  0/045است که از  0/1کوچکتر است؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که مدل معنادار است.
0.25

حمایت مالی و مشوق هاي قانونی و امتیازهاي مالیاتی

0.35

رفع موانع ساختاري براي كارآفرینی در بخش ورزش كشور

0.4

سند راهبردي برنامة استراتژیك نظام جامع كارآفرینی
0.35

0.4

0.25

0.3

0

0.2

شکل  -1رتبه و وزن ابعاد سیاستی

همانند روش قبل ،با توجه به محاسبات انجامشده مالحظه شد که عامل حمایت اکوسیستم
کارآفرینی ورزشی در ایران شامل پنج مورد یا عامل است که رتبه و وزن عوامل مربوط به این عامل،
در شکل شمارة دو نشان داده شدهاند.
0.1

هزينة تحقيقات به منظور نوآوري

0.15

ايجاد دفاتر كارآفريني و اشتغال

0.2

توسعه زيرساختهاي زيرساختهاي عمراني

0.25

توسعه و تقويت فدراسيون ها  ،انجمن ها و هياتهاي ورزشي

0.3

سهولت در تأسيس كسب وكار و دسترسي به منابع مالي

0.3

0.2

0.1

شکل  -2رتبه و وزن ابعاد حمایتی

عامل مالی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران ،شامل چهار مورد یا عامل است که وزن عوامل
مربوط به این عامل در شکل شمارة سه نشان داده شده است.
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اختصاص يارانة به كسب وكارها و باشگاههاي ورزشي

0.152

اعطاي پوشش بيمه اي و تسهيالت زير بنايي به سرمايه گذاران

0.251

جذب حاميان مالي ورزشي و سرمايةگذاري بخش خصوصي

0.296

تسهيالت بانکي مناسب به سرمايه گذاران در كسب وكارهاي ورزشي

0.301
0.3

0.2

0.25

0

0.15

شکل  -3رتبه و وزن ابعاد مالی

ابعاد سرمایة انسانی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران ،شامل پنج مورد یا بعد هستند که رتبه و
وزن عوامل مربوط به این عامل ،در شکل شمارة چهار آورده شدهاند.
0.16

خدمات مشاوره اي كارآفريني

0.18

ارتقاء كمي و كيفي استادان

0.2

تعداد افرادمتخصص در ورزش
.

0.22

مؤسسات آموزشي

0.24
0.3

كارآموزي يا آموزش حين كار
0.2

0.1

0

شکل  -4رتبه و وزن ابعاد سرمایة انسانی

با توجه به محاسبات انجامشده مشخص میشود که کارآموزی یا آموزش حین کار در محیطهای
ورزشی در رتبة اول ،مؤسسههای آموزشی مرتبط با کسبوکارهای ورزشی در رتبة دوم و تعداد افراد
متخصص در کسبوکارهای ورزشی در رتبة سوم و ارتقای کمی و کیفی استادان در رتبة چهارم،
باید موردتوجه مدیران منطقه قرار گیرند .همچنین ،خدمات مشاورهای کارآفرینی در رتبة پنجم قرار
دارد.
عامل فرهنگ ،شامل چهار مورد یا عامل است که رتبه و وزن عوامل مربوط به این عامل در شکل
شمارة پنج آورده شدهاند.
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0.1

ایجاد شبکه های متعدد تلویزیونی درحوزه ورزش

0.2

توجه رسانه ای به كارآفرینان ورزشی و معرفی نمونه های موفق ورزشی
.

0.3

برگزاری سمينارها و همایشهای ملی و بين المللی كارآفرینی ورزشی

0.4

ارائة واحد درس كارآفرینی ورزشی برای دانشجویان تربيت بدنی

شکل  -5رتبه و وزن ابعاد فرهنگ

با توجه به محاسبات انجامشده مشخص میشود که بازار گستردة مشتریان داخلی و خارجی و عالقة
جوانان و اقبال عمومی به ورزش با رتبة اول ،تهیة طرحهای مطالعاتی امکانسنجیشده و میزان
دسترسی به اطالعات تجاری برای کارآفرینان ورزشی با رتبة دوم و شـبکة ارتباطی با سایر مراکز
کارآفرینی جامعه و بینالملل با رتبة سوم ،قرار دارند.
0.2

شـبکه ارتباطی با سایر مراكز كارآفرینی داخلی و بين المللی

0.35

ميزان دسترسی به اطالعات تجاری برای كارآفرینان

0.45
0.5

بازار گستردة مشتریان داخلی و خارجی و عالقة جوانان
0.3

0.4

0.2

0.1

0

شکل  -6رتبه و وزن ابعاد بازار

پس از رتبهبندی تمام زیرمعیارها میتوان معیارهای اصلی را با اختالف ناچیز رتبهبندی کرد که به
شرح جدول شمارة  13است .رتبهبندی نهایی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران ،در جدول
شمارة  14ارائه شده است.
جدول  -13ضریب اهمیت ابعاد اصلی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشوربا استفاده از نرمافزار EC
انسانی

مالی

فرهنگ

بازار

حمایت

سیاست

گزینهها

0/149

0/158

0/159

0/168

0/179

0/187

بردار اولویت
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جدول  -14رتبهبندی نهایی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران
ابعاد اصلی
سیاستی

حمایتی

بازارها

فرهنگ

سرمایة مالی

سرمایة
انسانی

زیرابعاد

رتبة نهایی

سند راهبردی برنامة استراتژیک نظام جامع کارآفرینی ورزشی

1

رفع موانع ساختاری برای کارآفرینی در حوزة ورزش
مشوقهای قانونی و امتیازهای مالیاتی در بخش ورزش کشور

2
3

سهولت در تأسیس کسبوکار و دسترسی به منابع مالی مناسب

4

توسعه و تقویت فدراسیونها ،انجمنها و هیئتهای ورزشی

5

ایجاد دفاتر کارآفرینی و اشتغال برای حمایت از کسبوکارهای ورزشی

6

توسعة زیرساختها (سالن ورزشی ،زمین چمن و استخر شنا) و فناوری اطالعات

7

هزینة تحقیقات برای نوآوری و کارآفرینی ورزشی

8

بازار گستردة مشتریان داخلی و خارجی و عالقة جوانان و اقبال عمومی به ورزش

9

میزان دسترسی به اطالعات تجاری برای کارآفرینان ورزشی

10

شـبکة ارتباطی با سایر مراکز کارآفرینی جامعه و بینالملل
توجه رسانهای به کارآفرینان ورزشی و معرفی نمونههای موفق ورزشی

11
12

دورههای آموزشی در حوزة کارآفرینی ورزش و ارائة واحدهای درسی کارآفرینی

13

برگزاری سمینارها و همایشهای ملی و بینالمللی کارآفرینی ورزشی
ایجاد شبکههای متعدد تلویزیونی در حوزة ورزش

14
15

تسهیالت بانکی مناسب به سرمایهگذاران در کسبوکارهای ورزشی

16

جذب حامیان مالی ورزشی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در کسبوکارهای
ورزشی

17

اختصاص یارانه به کسبوکارها و باشگاههای ورزشی

18

اعطای پوشش بیمهای و تسهیالت زیربنایی به سرمایهگذاران در بخش ورزش

19

کارآموزی یا آموزش حین کار در محیطهای ورزشی

20

خدمات مشاورهای کارآفرینی درزمینة ورزش

21

تعداد افراد متخصص در کسبوکارهای ورزشی

22

ارتقای کمی و کیفی استادان حوزة ورزش

23

مؤسسههای آموزشی مرتبط با کسبوکارهای ورزشی

24

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاییکه صنعت ورزش کشور در ارزیابی ظرفیتهای اشتغالزایی در جایگاه مناسبی قرار دارد،
ایجاد و توسعة اکوسیستم کارآفرینی در بخش ورزش کشور راهبردی مهم و اساسی برای تحقق
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اهدافی چون اشتغال وکارآفرینی محسوب میشود .با توجه به پیادهسازی آزمونهای آماری در ابعاد
استخراجشده از این پژوهش ،تطبیق با پژوهشهای پیشین و نظرسنجی این عوامل از خبرگان
کارآفرینی ورزشی ،ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی را میتوان در شش بعد اصلی سیاستی (سه
شاخص) ،حمایتی (چهار شاخص) ،سرمایة مالی (پنج شاخص) ،بازار و مشتریان (سه شاخص)،
فرهنگ (چهار شاخص) و سرمایة انسانی (پنج شاخص) با  24بعد فرعی گروهبندی کرد .مهمترین
عاملی که برای بهبود اکوسیستم کارآفرینی در بخش ورزش کشور باید به آن توجه کرد ،سیاست
است .این یافتههای پژوهش با نتایج مطالعات قمبرعلی و همکاران ( ،)2015داوری و همکاران
( ،)2016رخام و همکاران ( )2015همسو هستند .این پژوهشگران بیان میکنند که بعد سیاستی
مهمترین بعد اکوسیستم کارآفرینی در کشور است .دومین بعد ،حمایت مناسب از صنعت ورزش
است و عامل مهم دیگر که در رتبة سوم قرار دارد ،عامل اقتصادی بازار است که همسو با مطالعة
قمبرعلی و همکاران ( )2015است .براساس مطالعة آنها ،بازار مهمترین عامل اکوسیستم کارآفرینی
کشاورزی در کرمانشاه است .در رتبة چهارم ،عامل فرهنگ قرار دارد .عامل مالی در رتبة پنجم و
درنهایت ،عامل سرمایة انسانی با ضریب اهمیت  0/149در رتبة ششم قرار دارد .این درحالی است
در مطالعه پژوهش جهرمی ( ،)2015ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی بهترتیب حمایتها،
سرمایة انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست و تأمین مالی هستند .همچنین ،برای ارتقای اکوسیستم
سینمای ایران ،در پژوهش بیگآقا و همکاران ( ،)2016ترتیب عوامل بهصورت دولت ،رهبران عرصة
فرهنگی ،منابع سرمایهای ،انجمنهای غیرانتفاعی ،نهادهای آموزشی ،کارآفرینان داخل کشور و
پیوند آنها با کارآفرینان خارج از کشور است .شایان ذکر است که نتایج این پژوهش در ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی با مدل نظری آیزنبرگ ( )2016 ،2010و استام ( )2015مطابقت دارد؛ اما
زیرابعاد در حوزههای مختلف متفاوت هستند و طبیعی است که در اولویتبندی نیز تفاوت وجود
دارد .مسلم است که ماهیت فعالیت ورزشی از سینما ،کشاورزی ،دانشگاه و سایر صنایع متفاوت
است؛ بنابراین ،براساس نتایج بهدستآمده ،برای ایجاد بستر مناسب اکوسیستم کارآفرینی در بخش
ورزش کشور پیشنهاد می شود که با خطمشیها و برنامههای سازگار با کارآفرینی ورزشی در سند
چشمانداز ورزش ،نقشة راه توسعة کارآف رینی در بخش ورزش کشور تدوین شود .برای بهبود حمایت
و سهولت در تأسیس کسبوکار و دسترسی به منابع مالی مناسب ،با ایجاد دفاتر کارآفرینی و
اشتغال برای حمایت از کسبوکارهای ورزشی ،راه هموار شود .همچنین ،بهتر است بودجة مناسبی
(بودجة عمومی کشور و بودجة سازمان) به انجام پژوهشهایی با هدف نوآوری و کارآفرینی ورزشی
اختصاص داده شود .تسریع در ایجاد زیرساختهای پیشرفته ازجمله تکمیل توسعة زیرساختهای
عمرانی (سالن ورزشی ،زمین چمن و استخر شنا) و فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه و تقویت
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فدراسیونها ،انجمنها و هیئتهای ورزشی با مشارکت نهادهای مالی داخلی و بینالمللی ضرورتی
انکارناپذیر است .با تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات ،با کمک سامانههای الکترونیک از
کسبوکارهای ورزشی حمایت شود .با رسانهایکردن و برنامههای شبکة تلویزیونی فعالیت
کارآفرینان ورزشی و معرفی نمونههای موفق ورزشی ،منزلت اجتماعی و نگرش به کارآفرینی ورزشی
بهعنوان گزینة شغلی مناسب باال برده شود و با دورههای آموزشی ،برگزاری سمینارها و همایشهای
ملی و بینالمللی کارآفرینی ورزشی و ارائة واحدهای درسی کارآفرینی ورزشی ،به توسعة صنعت
ورزش اقدام شود .پرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مطلوب برای شروع و حرکت طرحهای نو
درزمینة ورزش ،واگذاری زمین به متقاضیان ،مجوز راهاندازی کسبوکارهای ورزشی نو ،ایجاد
مدارس تخصصی در رشتههای ورزشی باید در دستور کار مدیران ورزشی قرار گیرند .افزون بر این،
باید مدیران در اطالعرسانی درست و به موقع قوانین ،مزایا و شرایط مساعد سرمایهگذاری در ورزش
کوشا باشند و سرمایةگذاری بخش خصوصی در کسبوکارهای ورزشی را جلب کنند و تالشی
مضاعف برای حمایت و تضمین موفقیت و امنیت سرمایهگذاری انجام شود .درنهایت ،اعطای پوشش
بیمهای و تسهیالت زیربنایی به سرمایهگذاران از اقدامهای بجا و موردتقدیر است که موجب جذب
حامیان مالی ورزشی میشود .بهطورکلی ،فضای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعة
ورزش کشور سبب ایجاد انگیزه در افراد درراستای کارآفرینی نمیشود؛ اما میتوان به پیشرفت و
ارتقای اکوسیستم کارآفرینی ورزشی و به عرصة عمل رساندن و همچنین ،با بررسی الگوهای موفق
در زمینة توسعة اکوسیستم کارآفرینی ،به نتایج آن امیدوار بود.
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Abstract
Experience has shown that entrepreneurship requires an appropriate ground the term
“entrepreneurial ecosystem” has spread as the third generation of entrepreneurial
literature. Since, the Iranian sports industry is of a good position in terms of job creation
potential and is an example of complex entrepreneurial ecosystem, thus the main objective
of the present study was identifying and ranking the dimensions of the Iran's sports
entrepreneurial ecosystem. The research methodology was a combination of applied
development, namely descriptive-survey was interconnected (qualitative-quantitative) in
terms of data type. In the first step, a multi-aspect approach was used, including literature
review, evaluation of the best associated methods, studying the successful patterns of
entrepreneurial ecosystems in different fields and the current state of the country's sports
industry, and a deep interview with 31 sports experts and elite sports managers as well as
active entrepreneurs in the field of sports. Then, using the Exploratory Factor Analysis
(EFA) method, these factors were reduced to 24 factors with a significant effectiveness
coefficient, and were classified into 6 main dimensions. Finally, the study results revealed
that, using the AHP method, the dimensions of the sports entrepreneurial ecosystem could
be ranked in six main dimensions of political, supportive, local and global markets,
cultural, financial capital, and human capital Iran’s sports industry is a complex and
dynamic ecosystem. Therefore, it is suggested to develop the road map of the sports
entrepreneurship along with strategies and plans compatible with the sports
entrepreneurship in the country’s sports perspective document.
Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Sports Entrepreneurship, Exploratory Factor
Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP), Delphi Technique.

1. Email: f.negahdari1362@iauk.ac.ir
2. Email: Kourosh3795@uk.ac.ir
3. Email: Sharifian@uk.ac.ir
4. Email: Hmbiabani@yahoo.com

