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 چکیده

 هدف از این پژوهش طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور بود.  :هدف

 صهاحبا،  مهدیرا،،  د،اسهاتی  شهام   آمهار   جامعه  . بود مندنظام کیفی نوع از تحقیق روش :شناسیروش

مختهریین، و نهوآورا، در مهدما  و توایهدا       ،ورزش صهنعت  حهوزه  مشاورا، و کارآفرینا، کار، و کسب

 و موضهوع  بها  ارتباط میزا، مبنا  بر دردسترس و هدفمند غیرتصادفی، صور  ب  آمار  نمون . بود ورزشی

 اکتشهافی  مصهاحب   ا ،کتابخان  مطااع  ابزار؛ س  شام  پژوهش ابزار. شد نظرمواهی و انتخاب یلمی ایتبار

 نمونه   ایتبار براساس پژوهش ابزارها  از یک هر روایی. بود ا مرحل  دو دافی تکنیک و شده هدایت نیم 

 .گرفت قرار تأیید مورد مبرگا، و متخصصا، بین توافق ضریب و شده مراجع 

 سامتار  تحلی  و بند چارچوب و ار کدگذ ها روش از شده گردآور  ها داده تحلی  از پس :هایافته

 شش و در نهایت گردید شناسایی ورزش در کارآفرینی اکوسیستم ایجاد در اصلی یوام  مند،منظا و

 مدما  و اوازم اماکن، کارآفرینان ؛ رهبر  انسانی؛ ها سرمای  کارآفرینان ؛ محیط: شام  اصلی  حیط 

 ا مرحل  دو دافی روش از استفاده با درنهایت. بود ینیکارآفر ها زیرسامت و ماای؛ تأمین ورزشی؛

 .گردید تبیین و طراحی ورزش در کارآفرینی اکوسیستم چارچوب
 تغییرا  ب  هاسیستم و هاسازما، ها پاسخ از یکی سامتار تغییر و تعریف اینک  ب  توج  با :گیرینتیجه

 چارچوب بنابراین است مواج  زیاد  ها شچاا با کشور در ورزشی کارآفرینی اکوسیستم و است محیطی

 ورزشی کارآفرینی  اکوسیستم مندساز نظام و تحلی  ارزیابی، در تواندمی پژوهش این در شده طراحی

 .بگیرد قرار مبنا
 .سامتار  تحلی  کارآفرینی، نظام ورزشی، کارآفرینی ورزش، صنعت های کلیدی:اژهو
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 مقدمه
 یلهوم  ااتحصهیال، فهار   مجمهوع  حاضهر  حال در

 ی،کهاردان ) تحصهیلی  مختلهف  مقاطع در ورزشی

 هر شام  دکتر ، و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 انقهالب  از بعهد  کشور در( ز، و مرد جنسیت دو

 اسهههت رسهههیده نفهههر ههههزار 14 بههه  اسهههالمی

(Khodadad, 2016)،  اشهباع  به   توج  با ک 

 رد کشهور  ورزش در شهغلی  هها  موقعیهت  شد،

 ناچهار  ب  مصوصی، و دواتی ورزشی ها سازما،

 ایهن  اشهتغال  بهرا   گوناگونی ها ح راه ب  باید

 بهه  نگههاهی بهها میهها، ایههن در. آورد رو  افههراد

 احهها  از جههها،، در آمههده وجههود بهه  تغییههرا 

 معضه   هها  ح  راه تمامی میا، از و اقتصاد ،

 دور چنهدا،  نه   ا آینهده  در تردیهد  بی بیکار ،

 در را کشهورها  اقتصهاد   حیا  کلید ی،کارآفرین

 .(Feld, 2012)گرفت مواهد امتیار

 دههد، مهی  نشها،  تحقیقها   نتهای   که   همانطور

 درآمههدزا  صههنعت ششههمین ینههوا، بهه  ورزش

 اسههت شههده شههنامت  یافتهه  توسههع  کشههورها 

(Pitts & Stotlar, 2002) ،همههین در و 

 دامه   در کهارآفرینی  محققها،  از بسیار  راستا،

 را، کهارآفرینی  ها زمین  نمهمتری از یکی ایرا،،

 Ahmadpour) داننههدمههی ورزشههی امههور

Dariani & Moghimi, 2009) . بایهد  امها 

 آمهادگی  نیازمند کارآفرینی توسع  ک  کرد توج 

 همکههار  اجتمههایی، و فرهنگههی ههها زمینهه 

 و مهاای  و ادار  سهامتارها   آموزشی، ها نظام

 ایهن  به  . باشهد مهی  حمایتی کارها  و ساز سایر

 ابعهاد  گهرفتن  نظهر  در بها  کهارآفرینی  که   معنی

 مسهههتلزم سیاسهههی و اجتمهههایی اقتصهههاد ،

 اسهت  راهبرد  رویکردها  اتخاذ و ریز برنام 

(European Commission, 2008).  ایهن 

 شغلی ها فرصت و هادستاورد ک  است درحاای

 ورزشهی  رویهدادها   از یظیمی می  در فراوانی

 فرآینههدها  افههزایش یبههارتی بهه  دارد، وجههود

 در ورزشههی، رویههدادها  و ورزش در کههارآفرینی

 جدیهد  شهغلی  هها  فرصهت  از تنویی ایجاد حال

 .(James Cook University, 2009) است

 منظهور  به   کهارآفرینی،  که   دانیممی حالاین با

 فرهنه   وجهود  نیازمنهد  جوامهع،  در نمو و رشد

 ,Simmons & Hornsby) اسهت  ماصهی 

 از حهاکی  نیز مختلف تحقیقا  نتای  و ،(2014

 کارآفرینی مسئل  ب  جانب  هم  دید داشتن ازوم

 کههارکرد گسههتردگی راسههتا همههین در. اسههت

 اجتمایی و یلمی متعدد ها حوزه در کارآفرینی

 گیهر  شهک   و پهردازا، نظریه   ظههور  به   منجر

 مهدیریتی،  رفتار ، اقتصاد ، نظریا  و هاتئور 

 نظریه   گیهر  شهک   به   منجر امیراً و اجتمایی

 Khoshkab) است شده کارآفرینی اکوسیستم

& Rastegar, 2015).  تنههها دیگههر چراکهه 

 و کهارآفرینی  سهمت  به   افراد از یکسر  تشویق

 کهافی  کارآفرینی تروی  برا  رشد مراکز ایتحم

 کشور در کارآفرینی توسع  پذیرفت باید و نیست

 کهارآفرینی  به   مسهئون،  سیستمی نگاه نیازمند

 ,Ghambarali, Agahi) باشههههدمهههی 

Alibaygi, & Zarafshani, 2015)  .بیش 

 واژه مهور  بهار  اواهین  که   زمانی از سال بیست از

 گهذرد مهی  کهرد  ابهداع  را کهارآفرینی  اکوسیستم

(Moore, 1993) .کهارآفرینی،  اکوسیستم یک 

 بیشتر امیدبخشی: دارد تمرکز اصلی مسئلة دو بر

 در رشد ایجاد و بازار ب  ورود برا  کارآفرینا، ب 

 بایهد  هها دواهت  یالوه، ب . جدید کارها  و کسب

 کارهها  و کسهب  تا کنند فراهم را حمایتی محیط

 بماننههد مانههدگار و یابنههد رونههق شههوند، شههروع

(Dennis, 2008) .اکوسیسهتم  در حقیقت در 

 توسهع   در ضهرور   ها سیستم تمام کارآفرینی



     46   81 یاپیپ ،8 ماره، ش8931 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                       ...  فرشریفی فریده ،فرهمندمهر عباس 

 یکهدیگر  بها  هها آ، تعامه   چگونگی و کارآفرینی

 داشت توج  باید اابت  گیرند،می قرار توج  مورد

 که   نهدارد  وجهود  یناصر این از ترکیب یک تنها

 تشهکی   را مهوفقی  کهارآفرینی  اکوسیستم بتواند

 .(Forfas, 2009) دهد

 در درگیهر  و فعال اصلی یوام  محققا، ایرا، در

 و هههاایههده شههام ؛ را کههارآفرینی اکوسیسههتم

 هها، زیرسامت و حمایتی سامتارها  استعدادها،

 مهاای،  تامین گذار ،سیاست آپی،استار  امع ج

 & Arasti) اندبرده نام بازار و یمومی گرایشا 

Gholami, 2010). 

 OECD شهههام  را کهههارآفرینی اکوسیسهههتم 

 ب  سیدستر بازار، شرایط تنظیمی، ها چارچوب

 و فرهن  فناور ، و توسع  و تحقیق ماای، منابع

 اسههت کههرده معرفههی کارآفرینانهه  ههها قابلیههت
(Report on Monitoring and 

Improving the Entrepreneurship 

System of Iran, 2017). 

 دره اکوسیسهههتم کلیهههدها  ایهههوانز و بهرامهههی

 ائهتالف ( 0 آمیهز مخهاطره  سرمای ( 7 را سیلیکا،

 و هههادانشههگاه( 9 آگههاه کارشناسهها، اسههتعداد

 مهدما   هها  زیرسهامت ( 0 پژوهشی مؤسسا 

( 1 و کننههدگا،مصههرف و مشههتریا،( 5 ا حرفهه 

 ,Bahrami & Evans) کردند معرفی نوآور 

1995). 

 موفقیت برا  ک  کندمی بیا، ،(0443) فورفاس

: شهام   بایهد  کهارآفرینی  اکوسیستم کارآفرینا،،

 منهابع  بهود،  دسهترس  در بازار، مناسب سامتار

 انسهانی،  و اجتمهایی  سرمای  بان  کیفیت ماای،

 در قهو   دارایهی  حقهو   شکست، تحم  فرهن 

 از و کهار  و کسهب  فهروش  و مهرو   شروع، زما،

 توانمند محیطی ایجاد ب  واتد می  مهمتر هم 

(Forfas, 2009) .،( 0474)  همکارا، و داشا

 مصههر در کههارآفرینی اکوسیسههتم بررسههی بهه 

 ههها سههازما، کهه  داد نشهها، نتههای . پردامتنههد

 اغلهب  و دارند هماهنگی فقدا، موجود، حمایتی

 نشههها، وظهههایف انجهههام در را کهههار دوبهههاره

 & ,Dahshan, Tolba)دهنهههدمهههی

Badreldin, 2012). 

 در منطقه   چنهدین  تجربیها   پایه   بر همچنین

 اکوسیسهتم  ک  دارند توافق تعاریف بیشتر آمریکا

 یناصههر ایههن دربرگیرنههده حههداق  کههارآفرینی

 پژوهشهی،  هها  سهازما،  و هها دانشهگاه : باشدمی

 و رسهمی  هها  شبک  شرایط، واجد انسانی منابع

 مااههک، گههذارا،سههرمای  ههها،دواههت غیررسههمی،

  فرهن  و ا حرف  مدما  دگا،دهنارائ  سرمای ،

 و پویا روش ب  هایام  این هم  با ک  کارآفرینی

 & ,Neck, Meyer, Cohen) دارد پیوند باز

Corbett, 2004)  
(Isenberg, 2011a)، (Cohen, 2006)  

(Pistrui, Blessing, & Mekemson, 

2008) 

 را مشههخ  مؤافهه  هفههت( 0470) نههک و رگهه 

 کهارآفرینی  قدرتمند اکوسیستم یک ایجاد جهت

 وجود سرمای ، ب  دسترسی: شام  ک  دادند ارائ 

 آمههوزش مههدار،دواههت کههارآفرینی ههها برنامهه 

 و تحقیههق مسههاید، ههها سیاسههت کههارآفرینی،

 سههوات  و قانونی-تجار  ها زیرسامت توسع ،

 ,Regele & Neck) کههار بهه  ورود قههوانین

 آپاسهتار   شهرکا  " مؤسسها،  نگاه از .(2012

  به  کهارآفرینی  اکوسیستم حیاتی یوام  "آمریکا

 کارآفرینانه ،  رهبهر   باشد؛می تعریف ذی  شرح

 اسهتعدادها،  دواهت،  ا ،شهبک   تهراکم  ها،واسط 

 و هها شرکت مد ، بلند تعهد پشتیبانی، مدما 

 .(Feld, 2012) سرمای 
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 را کهارآفرینی  اکوسیستم( 0470) ایزنبرگ دنی 

 را ها،آ نهایت در ک  داندمی ینصر صدها شام 

 کهه  شههوند  بنههدگههروه اصههلی قلمههرو شههش در

 و اوایهه  ههها مشههتر ) بههازار( 7: از یبارتنههد

 و کهارآفرینی  هها  شهبک   همچهو،  ههایی شبک 

 هها  شهیوه ) سیاست( 0 ؛(اامللیبین ها شرکت

 سههامتارها  از پشههتیبانی و مسههتحکم رهبههر 

 مقرراتهی  چهارچوب  نهادهها؛  چهارچوب  در دوات

( 9 ؛(پسههند سههرمای  گههذار قههانو، و هههامشههو 

 بودجهه  تههأمین مههرد، ههها امو) مههاای سههرمای 

 گههذارا،سههرمای  و ریسههکیذیر گههذار سههرمای 

 مشاهده، قاب  ها موفقیت) فرهن ( 0 ؛(فرشت 

 اجتمهایی  موقعیهت  و شکسهت  و ریسهک  تحم 

 ههها،زیرسههامت) هههاحمایههت( 5 ؛(کارآفرینهها،

 و قهههانونی همچهههو، ا حرفههه  هههها حمایهههت

 سرمای ( 1 ؛(غیردواتی ها سازما، و حسابدار 

 کههار نیههرو  و آموزشههی مؤسسهها ) نیانسهها

(Isenberg, 2012). 

 

     (0470. اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ )1شکل 
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 ورزش حهوزه  در کارآفرینی ک  داشت توج  باید 

 قصد ک  کسانی و نبوده مستثنی موارد این از نیز

 را ورزش در کههارآفرینی و کههار و کسههب شههروع

 هها  ویژگهی  شهنامت  بهر  یالوه بایستمی دارند

 ههها ویژگههی ایههرا،، در کههار و کسههب فضهها 

 از. بداننههد نیههز را کشههور در ورزش امتصاصههی

 هها  پاسخ از یکی سامتار تغییر و تعریف طرفی

 اسهت  محیطی تغییرا  ب  هاسیستم و هاسازما،

(Robbins & Decenzo, 2015)  .  نهوع،  اابته 

 و بههود،  اثههربخش در تغییههر زمهها، و دامنهه 

 رشد مرور. است گذار تأثیر بسیار ،آ کارکردها 

 که   دههد مهی  نشها،  ورزش صهنعت  سامتارها 

 تها  انهد کهرده  پیدا بسیار  تغییرا  هاآ، سامتار

 پرورشی،) ورزش سطوح اهداف با را نزم تناسب

 ورزش صهنعت  و( ا حرفه   و قهرمهانی  همگانی،

 دیگههر و( فنههاور  و تجههار  مههدما ، توایههد،)

 Ramezani) کننهد  پیهدا  محیطهی  متغیرهها  

Nejad, Miryousefi, & Molaei, 2016). 

 سهامتار  در هها بازساز  برمی امیر ها سال در

 و درازمههد  ههها دیههدگاه بهها نهههاد  سههازمانی

 ارزیهابی  در واقهع  در. انهد شهده  اجهرا  استراتژیک

 ماننهد  نظهام  یک در نهاد  و سامتار  تغییرا 

 اصه   که   است مهم اص  چند از آگاهی ورزش؛

 است سامتار دقیق تعیین ها،آ، ترینمهم و اول

 تها  شهود  تعیهین  متناسب و دقیق طورب  باید ک 

 ,Deft) گهردد  مشهخ   محواه   وظایف و نقش

2005) . 

 مطلوب اکوسیستم( 7931) فرهمندمهر  اینرو از

 را روسهتایی  ورزشی گردشگر  در پایدار اشتغال

 رهبهرا، : شهام   که   نمهود  معرفهی  ذی  شرح ب 

 محلهههی، فرهنههه  هههها،دانشهههگاه ،اکوسیسهههتم

 مهاای،  سهرمای   مسافرتی، ها آژانس تکنواوژ ،

 آگهاه  و مرتبط ها آموزش مرتبط، دواتی ادارا 

 جوانهها،، و ورزش ادارا  سههاز ،شههبک  سههاز ،

 باشههدمههی مشههتریا، و مههدماتی ههها سههرویس
(Farahmandmehr, 2017). 

 قاب  هااکوسیستم است معتقد( 0477) آیزنبرگ

 بایههد کههارآفرینی توسههع  در و نیسههتند تقلیههد

 قهرار  توجه   مورد ا منطق  و کشور  ها مزیت

 اجتنهاب  موفهق  ها اکوسیستم تقلید از و بگیرد

 .(Isenberg, 2011b) کرد

 ۀاستفاد رویکرد، این در ک  است سبب همین ب 

 کشور یک ةکارآفرینان ةتوسع ااگو  از کورکوران 

 گهر دی کشهورما،  برا  آ، ایمال و منطق  یک یا

 کنهو،  تها  اینکه   به   توجه   با بنابراین. ناکاراست

 در کهارآفرینی  حوزه در سیستمی نگاه هیچگون 

 با بایستمی است، نداشت  وجود کشور در ورزش

 برا  مناسب کارآفرینی اکوسیستم آورد، فراهم

  ازمینه   پهیش  هیچ بدو، ک  بااقوه کارآفرینا،

 دارنهد  را ورزش در کهار  و کسهب  شهروع  ب  یزم

 مانهدگار   و شهروع  برا  نیاز مورد موارد امیتم

 .نمود ایجاد و بینیپیش را کار و کسب

 پویها  نظهام  یک از ا نمون  کارآفرینی اکوسیستم

 را زیهاد   توجها  اابت  ک  است کشور  هر در

 معیارها  از و است کرده معطوف مودش ب  نیز

. آیدمی حساب ب  کشورها یافتگیتوسع  در مهم

 هها  حهوزه  شهد،  یلمهی  بحث شورز بخش در

 و طههرف یههک از ورزش صههنعت و بههازار اجرایههی،

 از دانشههگاه در سهاز  تجههار  و شهد،  کهاربرد  

 بخهش  در اصهلی  چهااش  دو همهواره  دیگر طرف

 . اندبوده کشور ورزش اجرایی و یلمی

 سههاما، نابهه وضههعیت بیههانگر موجههود شههواهد

 از. اسهت  کشور در ورزشی کارآفرینی اکوسیستم

 کهارکرد   و سهامتار   نظهام  در بازنگر  رو این

 . دارد ضرور  ورزش صنعت در اکوسیستم
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 صهور   به   باید را ورزشی کارآفرینی اکوسیستم

 ترسهیم  چراکه  . دارد قرار بررسی مورد سیستمی

 نهادهها،  یناصهر،  بر مبتنی حاات این در سامتار

-مهی  ابعهاد  سایر و هااستراتژ  مسیرها، ها،نقش

 بازسهاز   و طراحهی  از دفهه  که   آنجها  از. باشد

 محیطهی  تغییهرا   به   مناسهب  پاسخ سامتارها،

 اهههداف و نیازههها تههأمین و( جامعهه  و صههنعت)

 ابعههاد در بههازنگر  رو ایههن از اسههت،( ذینفعهها،)

 کههارآفرینی اکوسیسههتم کههارکرد  – سههامتار 

 سههامتار یههک سههاز پیههاده و ترسههیم و ورزشههی

 پایهدار  توسهع   در گهام  اواین متناسب و مطلوب

 ورزش در کههارآفرینی و وکههار کسههب شههتغال،ا

 .بگیرد قرار اواویت در باید ک  شودمی محسوب

 

 شناسی پژوهشروش

 بهرا   منهد نظهام  کیفهی  روش از تحقیهق  این در

 یناصههر بنههد چههارچوب و تجمیههع شناسههایی،

 ورزشههی کههارآفرینی اکوسیسههتم در تأثیرگههذار

 وجههود پههژوهش اصههلی مسههئل . شههد اسههتفاده

 کهارآفرینی  اکوسیسهتم  در اوا،فهر  هها  نارسایی

 بهرا   منهد نظام توصیفی مدل یک نبود و ورزش

 تئور  و منطق بنابراین. بود کشور در آ، تحلی 

 اکوسیسهتم   نظریه   مثابه   ب  تحقیق این اصلی

 کیفهی  روش از اسهتفاده  بها  ورزش در کارآفرینی

 پههن  در مجمههوع در ا مرحلهه  چنههد منههدنظههام

 ,Coppedge) اسهت  آمهده  دسههت بهه   مرحله  

2002). 

 موجود وضعیت تشنام منظور ب  اول، مرحل  در

 یوامه   شنامت همچنین و ورزش در کارآفرینی

 از ورزشههی کههارآفرینی اکوسیسههتم در تأثیرگههذار

 مرحله   در. شهد  اسهتفاده  اسناد  پژوهش روش

 کهههارآفرینی هههها اکوسیسهههتم سهههایراز  دوم

اقتبههاس ( توریسههم و کشههاورز ، آپههی،اسههتار )

 هها  فرصهت  و موانهع پس از آ،  وصور  گرفت 

 کشهورها   برمهی  در ورزشهی  ینیکارآفر توسع 

 براسهاس ( اسهتراایا  و جنهوبی کهره  کانادا،) جها،

 در. مورد مطااع  قرار گرفت دردسترس اطالیا 

 04 با  سامتاریافت -نیم  ا مصاحب  سوم مرحل 

 اکوسیستم شنامت منظور ب  نظرا،صاحب از نفر

 به   توجه   بها . گرفت صور  ورزش در کارآفرینی

 ب ( 04 و 73 نفر) آمر نفر دو با هامصاحب  اینک 

 مبنها   اینکه   به   توج  با و رسید، نظر  اشباع

 نظهر   اشهباع  روش، ایهن  در هها مصهاحب   اتمام

 گرفت  نظر در نفر 04 آمار  نمون  بنابراین است،

 مطااعه   مرحله   دو از حاصه   هها  یافته   و شد،

 هها  روش از اسهتفاده  بها  مصاحب  و ا کتابخان 

 و سهامتار   تحلی  و ند بچارچوب و کدگذار 

 توج  با چهارم مرحل  در. شدند تحلی  مندنظام

 در تأثیرگهذار  یوام  قب ، مرحل  س  اطالیا  ب 

 شهدند  شناسایی ورزش در کارآفرینی اکوسیستم

 در کهارآفرینی  اکوسیسهتم  مفههومی  چارچوب و

 اسهتفاده  با آمر مرحل  در. گردید طراحی ورزش

 شده طراحی ااگو  ا ،مرحل  دو  دافی روش از

 .شد ایتباریابی ورزش در کارآفرینی اکوسیستم

 صهاحبا،  مهدیرا،،  اسهاتید،  شام  آمار  جامع 

 صنعت حوزه مشاورا، و کارآفرینا، کار، و کسب

مختهههریین، و نهههوآورا، در مهههدما  و   ،ورزش

 صهور   به   آمهار   نمونه  . بهود  توایدا  ورزشی

 مبنها   بهر  دردسهترس  و هدفمنهد  غیرتصادفی،

 و انتخهاب  یلمی ایتبار و موضوع با ارتباط ،میزا

 .شد نظرمواهی

 ا ،کتابخان  مطااع  ابزار؛ س  شام  پژوهش ابزار

 تکنیهک  و شهده  ههدایت  نیم  اکتشافی مصاحب 

 مشخصها   زیر جدول در. بود ا مرحل  دو دافی

 نمون  روایی، مطااع ، نوع شام  پژوهش ابزارها 

 شهده  تشهری   تحلی  روش و یافت  مراجع ، مورد
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 بهرا   پهژوهش  ایهن  در اسهت  ذکر ب  نزم. است

 دو بهین  توافق ضریب روش از ابزار، پایایی یافتن

 اسهتفاده  کهوهن  کاپا  ضریب اساس بر کدگذار

 .گردید

 

 گیر . مشخصا  جامع  آمار  و نمون 1دول ج

 جامع 
 جامع  انسانی

 )استفاده از مصاحب (

 جامع  اطالیاتی

 ا (کتابخان  )استفاده از مطااع 

 اجزا

اساتید صاحب نظر 

دانشگاه در حوزه صنعت 

 ورزش

مدیرا،، صاحبا، کسب 

و کار، کارآفرینا، و 

مشاورا، حوزه صنعت 

مختریین، و ، ورزش

نوآورا، در مدما  و 

 توایدا  ورزشی

 منابع یلمی و آموزشی:

 مقان ، کتاب، و سایر

ها  اسناد و گزارش

 ا :اجرایی و رسان 

ن نام ، نقد، و طرح، آئی

... 

-نمون 

 گیر 
 هدفمند و دردسترس هدفمند و دردسترس هدفمند و دردسترس هدفمند و دردسترس

 نسخ  00 نسخ  89 نفر 8 نفر 70 تعداد

 
 

 ها  تحلیلیها و روشابزار پژوهش، روایی ابزار، روش گردآور  داده. 2جدول 
 رگیمطااع  مب مطااع  نیم  تجربی مطااع  نظر  نوع روش

 تکنیک دافی دو مرحل  ا  مصاحب  و رونوشت ا مطااع  کتابخان  ابزار

ایتبار حقوقی اسناد و ایتبار  روایی

 ا یلمی منابع کتابخان 

 ایتبار و مرجعیت افراد

 محاسب  ضریب توافق

 ایتبار و مرجعیت افراد دیو  شده

 توافق جمعی

 نفر 74 جلس  با حضور نفر 04نظرمواهی از  نسخ  00 نمون 

ها و اجزا  شناسایی مواف  یافت 

 اکوسیستم

ها و تکمی  و غربال مواف 

اجزا  شناسایی شده مرحل  

 قب 

ها و اجزا  غربال شده نظامندساز  مواف 

 در مرحل  قب 

بند  کدگذار  و چارچوب روش تحلی 

 مفهومی

 کدگذار 

)س  مرحل  کدگذار  باز، 

 محور  و انتخابی(

 مندنظامتحلی  سیستمی و 
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 یافته های پژوهش

ها  گردآور  شهده براسهاس   پس از تحلی  داده

بنههد  مفهههومی و کدگههذار  و چههارچوب روش

منههد، و شناسههایی  تحلیهه  سیسههتمی و نظههام  

ههها و یوامهه  تأثیرگههذار در  مجمویهه  شههام  

اکوسیسههتم کههارآفرینی در صههنعت ورزش بههرا  

  کارآفرینانه  در ایهن   هها توسع  پایهدار فعاایهت  

دست  یوام  بمعتبرساز  ساز  و صنعت، بومی

 آمده در این اکوسیستم صور  گرفت.

همانطور ک  روشن است تنهها در صهور  توجه     

هم  جانب  ب  تمامی یوام  درگیر در اکوسیستم 

توا، شهرایط  در یک چارچوب جامع است ک  می

هها  کارآفرینانه    مناسب بهرا  توسهع  فعاایهت   

صنعت ورزش را بوجهود  )ایجاد، حفظ و بقا ( در 

 (.0آورد )شک  

بنابراین چارچوب شناسایی شده برا  اکوسیستم 

کارآفرینی ورزشی طراحی گردید ک  شام  شش 

 ینصر کلید  ب  شرح زیر است:

)ااگوههها  نقههش در  محیییک کاررفرینانییه( 7

کههارآفرینی ورزشههی؛ رویههدادها  کههارآفرینی    

هها؛ تفهوی    ورزشی؛ فرهنه  جامعه ؛ دانشهگاه   

ههها  کسههب و کههار  ارا  ملههی؛ و فرصههتامتیهه

 ورزشی(؛

ههها؛ )مههدارس و دانشههگاه سییرمایه اننییانی( 0

هها  تخصصهی   ساز ؛ منتورین ؛ انجمهن شبک 

ههها  آموزشههی؛ جامعهه    یلههوم ورزشههی؛ دوره 

ههها  شخصههیتی؛ و ظرفیههت یادگیرنههده؛ ویژگههی

 ساز (؛

هها   )سیاسهت  های کاررفرینیزیرساخت( 9

حههیط رقههابتی؛ ا ؛ مکهارآفرینی؛ مههدما  حرفهه  

هها  صهنعتی ورزشهی/ حمایهت از     ایجاد شهرک

ههها  صههنعتی و اقتصههاد ؛ توجهه  بهه    موشهه 

گانهه  سهههوات کسههب و کههار؛  77ههها  شههام 

؛ و 00سههاز  دواههت و اجههرا  اصهه    کوچههک

 ارتباطا  بین بخشی(؛

)در دسهترس بهود،؛    رهبری کاررفرینانیه ( 0

اسههتراتژ  کههارآفرینی؛ مشههروییت اجتمههایی    

 ارآفرینا، باشند(؛ داشتن؛ و از ک

هها  مهاای؛ صهندو     )سهرویس  تأمین مالی( 5

هها   حمایهت از کارآفرینها، ورزشهی؛ مسهاید     

 غیرماای؛ سرمای (؛ و

 امییاکن، تجهیییوا  و  خییدما  ورزشییی( 1

)مدما  تفریحی، آموزشی و گردشگر ؛ امهاکن  

ورزشههی؛ توایههدا  اههوازم ورزشههی؛ و مههدما    

ب  تشری   باشد ک  در ادام ا  ورزشی( میحرف 

 ها پردامت  شده است.هر کدام از حیط 

ها  اصهلی  ( حیط 0نزم ب  ذکر است در شک  )

انههد و توسههط مطههوط پههر رنهه  مشههخ  شههده

چهین  اصلی توسط مط ةها  هر حیطزیرسیستم

   ها  مرتبط متص  شده اند.ب  هر کدام از حیط 

 یهک  توسهع   هها  سیاسهت  و هاویژگی همچنین

 کشهور  ورزش در رآفرینیکها  مطلوب اکوسیستم

 نظر مصاحب ، مرحل  در متخصصا، نظر براساس،

 سهایر  بها  مقایس  ا ،مرحل  دو دافی در مبرگا،

 آپههی،اسههتار ) کههارآفرینی ههها اکوسیسههتم

 موانهع  با مقایس  نهایت در و( توریسم کشاورز ،

 برمهی  ورزشهی  کهارآفرینی  توسع  ها فرصت و

( اسهتراایا  و جنهوبی کره کانادا،) جها، کشورها 

 آمههد دسههتبهه  دردسههترس اطالیهها  براسههاس

 (.0 و 9 جدول)
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 اکوسیستم کارآفرینی در ورزش .2شکل 
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  ها  اکوسیستم کارآفرینی مطلوب در ورزش کشورویژگی .3جدول 

 توضیحا  ویژگی

وضعیت فعلی اکوسیستم 

کارآفرینی در ورزش با 

 نظر کارشناسا،

پویایی 

 دارد سیستماتیک

 ههر  و آینهد مهی  وجود ب  ا،ذینفع بین ها تعام  از کارآفرینی ها اکوسیستم

باشهد که  بهر رو  تمهام اجهزا        داشت  گوناگونی و متعدد آثار تواندمی تعاملی

 پیامهدهایی  توانهد مهی  تعهاملی  هر ترتیب این ب . سیستم تأثیرگذار مواهد بود

بایسهت در  هما، مصوصیتی است ک  می این و باشد داشت  بینیپیش غیرقاب 

 کارآفرینی در ورزش وجود داشت  باشد. ها ها  اکوسیستمبین تمامی بخش

 نسبتاً مطلوب

ترین هدف بقا  مهم

 هاستبنگاه

 هها  شهام  گهروه   که   مهود دارد  ایضها   تمام برا  مزایایی اکوسیستمی هر

اما بایهد در نظهر    .شودمی )کارمندا،، مااکا، کسب وکار و ...( مختلف ذینفعا،

ها  تاثیرگذار در ههر اکوسیسهتم توجه  به  بقها  بنگهاه       شت یکی از ویژگیدا

هها اسهت که     اقتصاد  است )ن  کارمند و ن  کارفرما(. چرا که  بها بقها  بنگهاه    

 اکوسیستم پویایی مود را حفظ کرده و ذینفعا، را منتفع مواهد کرد. 

 نامطلوب

نیازمند رهبرا، 

 کارآفرین است

 بر مراتبی سلسل  وای هستند وابست  یکدیگر ب  ینیکارآفر اکوسیستم ذینفعا،

اما باید توج  داشت اگهر  . نیست آ، صاحب نیست و در واقع کسی حاکم هاآ،

ها فاقد رهبر  با اسهتراتژ  کارآفرینانه  باشهند در حقیقهت منهابع      اکوسیستم

اکوسیستمی ب  هدر مواهد رفت. برا  حرکهت صهحی  و تخصهی  منهابع در     

یستم کارآفرینی در ورزش نیازمند رهبرانی هست ک  آگهاه  جا  صحی ، اکوس

ها  ورزش و منطق  باشد و در بین کارآفرینا، ورزشهی مشهروییت   ب  ظرفیت

 اجتمایی داشت  باشند.

 نامطلوب

 ها  بومیبر ویژگی

  دارد تمرکز

حهول شهرایط   آ، داد، شهک  موفقیت اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در گهروه  

تهرین  کننهده و در یین حهال تعیهین   ترینسخت . یکی ازباشدمناطق می بومی

ههایی اسهت که  بها     حه  راهانتخاب و اجهرا   ، سامت این زیست بوم مقوا  در

 ، همخوانی داشت  باشند.منطق  ابعاد، سبک، و جو کارآفرینی بومیها، ظرفیت

 نسبتاً مطلوب

 

دو  ینظهر مبرگها، در دافه    -0خصصها، در مرحله  مصهاحب     نظهر مت  -7گزارش شده در جدول براساس  تیمطلوب زا،یم یابیارز *

کهارآفرینی   توسهع  اقتبهاس از شهرایط    -0(  توریسهم  ،کشهاورز   ،آپیاستار ) ینیکارآفر  هاستمیاکوس مطااع  سایر -9  امرحل 
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 ینی ورزشی کشورها  توسع  و ارتقا  اکوسیستم کارآفرسیاست. 4جدول 

 توضیحا  رویکرد

وضعیت فعلی اکوسیستم 

کارآفرینی در ورزش با 

 نظر کارشناسا،

تمرکز بر 

رو  

ها  فعاایت

بااقوه با 

بیشترین 

 سودآور 

بایسهت تمرکهز بهر رو     گیر  مطلوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش مهی برا  شک 

نفعا، را داشت  باشهد.  یر ذ هایی باشد ک  بیشترین پتانسی  سودآور  برا  سافعاایت

در صنعت ورزش ک   7ها  انشعابی یا زایشیبا اتخاذ این رویکرد مقدما  ایجاد شرکت

 ها  مادر باشند را فهراهم مهواهیم آورد. در واقهع چنهین    کام  کننده نیازها  شرکت

 مفیهد  ها فعاایت ب  منابع تخصی  کارآفرینی ورزشی رویکرد اکوسیستم در مدمتی

 در ثهرو   تواید قابلیت و کندمی پیدا افزایش اکوسیستم ور بهره ترتیب این است، ب 

 .شودمی بیشتر آ،

 نامطلوب

 تمامسود 

 ذینفعا،

 هها  اکوسیسهتم  اینکه   دایه   به  . اسهت  قبلهی  اصه   از مسهتقیم  ا نتیجه   اص  این

 نهد، آیمهی  وجهود  به   یکدیگر با متعدد  افراد جداگان  ها تعام  از معمون کارآفرینی

 هها سیاسهت  ایجهاد  در را آ، در فعهال  افهراد  تمهام  بایهد  اکوسیستم شرایط درک برا 

 . ها در گرو سود دیگرا، باشدها ب  این نتیج  برسند ک  سود آ،داد و بنگاه مشارکت

 نسبتا مطلوب

حضور 

بخش اازامی 

 مصوصی 

 در هها گروه تمامی بین همکار  ک  شوندمی ایجاد نحو  ب  کارآفرینی ها اکوسیستم

 . رسید نخواهند جایی ب  تنهایی ب  دواتی متمرکز و اقداما  است، اازامی هاآ،

ایجهاد کننهد.    اکوسیستم کهارآفرینی در ورزش را تواند ب  تنهایی دوات نمیب  یبارتی 

انداز  و توسع  بازارها  کارآمهد  تنها بخش مصوصی است ک  انگیزه و دیدگاه راه زیرا

 جها   به   اسهت  بهتهر  بنهابراین  باشهند.  نیز ن حال قادر ب  حفظ مودرا دارد، ک  دریی

متمرکز و نگاه از بان ب  پایین دوات در امر توسع  کارآفرینی، درصدد برقرار   اقداما 

 هارمونی بین تمامی فعان، در اکوسیستم کارآفرینی ورزشی باشیم. 

 نسبتاً مطلوب

ارزیابی 

دقیق در 

 شروع

 دربایسهت  مهی اکوسیستم کارآفرینی  در ر ابتدا  فعاایتشا،ورزشی د کسب و کارها 

 قرار بگیرند. به  ایهن  اکوسیستم  اندرکارا،از طرف دست بسیارو دقت  هابررسیمعرض 

هها  مهاای و   حمایهت باید از طریهق   یدواتحتی بخش رهبرا، اکوسیستم و  معنی ک 

از موفقیهت  گهامی که    هن، ابعدر امتصها  منه  ها  دقیق ارزیابیتوأم با  غیر ماای اما

 انجام دهد.اقداما  حمایتی  حاص  نمایند اطمینا، در آینده کسب و کارها  نوپا

 نسبتاً مطلوب

 

دو  ینظهر مبرگها، در دافه    -0نظهر متخصصها، در مرحله  مصهاحب       -7گزارش شده در جدول براساس  تیمطلوب زا،یم یابیارز* 

کهارآفرینی   توسهع  اقتبهاس از شهرایط    -0(  توریسهم  ،کشهاورز   ،آپیاستار ) ینیکارآفر  هاستمیاکوس ریسا مطااع  -9  امرحل 

 .آمد دستب ( براساس اطالیا  دردسترس جنوبی و استراایاکره ،کاناداجها، )  کشورها یدر برم یورزش

تها   7یک مقیاس از نزم ب  ذکر است وضعیت فعلی اکوسیستم کارآفرینی در ورزش ایرا، براساس جمع بند  نظر کارشناسا، در * 

ههها وضههعیت فعلههی را مشههخ  کههرد. )بسههیار نههامطلوب تهها بسههیار مطلههوب( نمههره گههذار  شههد و در نهایههت میههانگین نمههره    5

                                                           
1. Reproductive Companies: Spin-offs 
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 گیریبحث و نتیجه
چهارچوب  و تبیهین   طراحیپژوهش  این هدف از

 کیه  ی بهر در ورزش مبتنه  ینیکارآفر ستمیاکوس

بایههد توجهه  داشههت کهه   بههود.  یفههیک شیمههایپ

از  یکدر ورزش کشور یسامتار  یطراحمطااعا  

در امهروزه   باشد ک تحقیقاتی می مهم  هان یزم

کمتر  یورزش تیریمد قا یتحقها  میپارادا نیب

بها ایهن    مورد توج  محققا، قرار گرفته  اسهت.   

 یتالش یلمه  نیاوا اًبیتقرحاضر پژوهش توضی  

 سهتم یاکوس  سامتار برا کی میترس  در راستا

هها    یه از پا یکیرزش ب  ینوا، ودر  ینیکارآفر

صههنعت ورزش و گههذر بهه      اقتصههاد ییایههپو

اسهت.   این صنعتدر  نینو  اقتصاد  سامتارها

بعالوه ایجاد شرایط مناسهب به  منظهور توسهعة     

ههها  کارآفرینانهه  در ورزش، اهمیههت و  فعاایههت

-ا  در این بره  از زما، برا  برنام اواویت ویژه

ا ، ها  سهلیق  ایتریزا، دارد و دیگر دورا، حم

ماای موقت و وضهع   ها  مقطعی، تأمینسیاست

قوانین و مقهررا  بهرا  یبهور از شهرایط مها       

گذشت  است، چرا که  چنهین اقهداماتی موجهب     

ها  پایدار و بلندمد  کارآفرینان  نخواهد فعاایت

ههها  توایههد  و  شههد، و امههروز بیشههتر بنگههاه  

ند نگاه کارآفرینان  ورزشی از هرچیز دیگر  نیازم

هم  جانب  و بلندمد  ب  ایهن فضها هسهتند، تها     

تهر بهر   تر و گستردهموجبا  ایجاد تأثیرا  یمیق

اشههتغال و کههارآفرینی در ورزش گههردد. بهها ایههن 

 یپهژوهش در دو بخهش اصهل     هاافت پیشین ، ی

 کیوجود   هافرض شیپ ا،یسامتار و ب میترس

مطلوب گزارش شده است  ینیکارآفر ستمیاکوس

 .شودیپردامت  مها آ، رینو، ب  تفسک  اک

یکههی از ابعههاد اصههلی اکوسیسههتم کههارآفرینی در 

منظور از محیط بود.  محیک کاررفرینانهورزش، 

کارآفرینانهه ، یوامهه  مههؤثر بههر یملکههرد افههراد و  

ها  اقتصاد  است که  افهراد، مهدیرا، یها     بنگاه

ها را تغییهر داده یها   توانند آ،ها نمیمااکا، بنگاه

بخشهند. در ایهن پهژوهش یناصهر اصهلی       بهبود

محیط کهارآفرینی شهام ؛ فرهنه  کهارآفرینی،     

ها  کسب و کار ورزشی و وجود بازارها  فرصت

، رویدادها  کهارآفرینی ورزشهی  متنوع و جدید، 

تعیین ، امتیارا  محلی و دانشگاه ااگوها  نقش

گردید. فرهن  کارآفرینى متأثر از فرهن  حاکم 

هها و یقایهد   واقع هرچ  ارزشبر جامع  است. در 

موجود در جامع ، افراد را ب  کار، توایهد مهداوم،   

  مال ، یادگیرى و کسهب دانهش   فکر و اندیش 

سو  دههد؛ در آ، جامعه ، فرهنه  کهارآفرینى     

 شههوداشههای  یافتهه  و درو، افههراد نهادینهه  مههى 

(Ahmadpour Dariani, 2001).  بنهههابراین

نزم  داشتن محیطی که  کهارآفرینی را تشهویق    

کند وجود فرهن  مناسب کارآفرینی در محهیط  

ها  کسب و کار ورزشی یکی از فرصت باشد.می

لگهرا، بهازار ورزش   مفاهیم برجسهت  بهرا  تحلی  

هاسهت.  تعقیب فرصهت  در واقع کارآفرینی است.

هایی ک  فراتر از منابعی هستند ک  امهروز  فرصت

پر واض  است ک  کارآفرینی یم و در دسترس دار

و نقش آ، در رشهد و توسهع  کشهور منهوط به       

ها  مناسبی است ک  هر کارآفرین وجود فرصت

 اسهت  موریت مود به  آ، نیازمنهد  أبرا  ایفا  م

(Baron, 2008). ها  کسب و کار هرچ  فرصت

تهر باشهد افهراد    و کارآفرینی درو، محیط نمایا،

بیشتر  ب  سمت راه انداز  کسب و کار متمای  

یکههی از فضههاهایی کهه  فرهنهه    مواهنههد شههد.

ها  کسب و کار ورزشهی در  کارآفرینی و فرصت

آ، دائههم در حههال پههویش اسههت رویههدادها     

رویهداد کهارآفرینی   . باشهد فرینی ورزشی میکارآ

مد  از چند سایت  تا چنهد  یک گردهمایی کوتاه
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کنندگا، مفاهیم کارآفرینی روزه است ک  شرکت

  رویهدادها . درحهال حاضهر   بینندرا آموزش می

، ITهها  گونهاگو، از جمله ،    بسیار  در زمینه  

 پزشکی، توریسم، محیط زیست، حم  و نق  و...

ها ب  بیش از د و تعداد آ،ر  هستندر حال برگزا

رسد، اما نکت  جااهب توجه ، سههم    مورد می 54

تقریباً صفر درصد  ورزش از این رویدادهاسهت،  

وجود چنین رویدادهایی با حضور دانشهجویا، و  

فعان، کسب و کارها  ورزشی قدم بسیار بزرگی 

است. مانند هر سیستم سازمانی یا اجتمهایی در  

ها و وظایف افراد، نی نیز، نقشاکوسیستم کارآفری

ها  اطالیهاتی و  تعیین کننده بسیار  از جریا،

هها  اجرایهی اسهت. ااگوهها  نقهش در      فعاایت

شنایی با سرگذشهت  آ کارآفرینی ورزشی در واقع

و تاریخچ  کارآفرینا،، نوآورا، و صاحبا، کسهب  

ا  توانهد دریچه   و کارها  ورزشی است ک  مهی 

ند، بهرا  کارآفرینها،   جااب از تجربیها  ارزشهم  

وجهود شهرایط   جوا، ب  حساب بیایهد. از طرفهی   

ااگوبردار  از مسیر  کارآفرینانه  در بخشهی از   

شهد، راه   مشهخ   ةاز دو جنب ،زندگی یک فرد

 برا  دیگرا، و همچنین تقویت احساس ایتمهاد 

  و احساسا  تواند ب  افزایش تمایالنفس می ب 

مورد نظهر   ۀدشنامتی در ارتباط با پدیمثبت روان

 & ,Laviolette, Radu Lefebvre) بینجامهد 

Brunel, 2012)    ،همچنههین محققهها، اذیهها

ااگههو  نقههش مهمتههرین متغیههر انههد کهه  داشههت 

بین بر تمای  و مواست کارآفرینها، بهااقوه   پیش

 آیهد ب  شمار مهی  در هدایت کسب و کار شخصی
(Van Auken, Fry, & Stephens, 2006) 

شهوند.  ها را در نهادها متصور مهی نقش ماستگاه

تههرین در یههک اکوسیسههتم کههارآفرینی برجسههت 

یملکرد نهادها را در سهط  مهرد و سهامتارها     

کنند ک  در این پژوهش تحهت  محلی تعریف می

اگر هدف  شود.ینوا، امتیارا  محلی تعریف می

سریت بخشید، ب  رشد اکوسیسهتم کهارآفرینی   

گذار ، مرجع سیاستبایست در ورزش باشد، می

ریز ، تعیین استراتژ  و وظایف، کارکردها برنام 

 هها در ارتبهاط بها کهارآفرینی    و دریافت مروجهی 

ها  محلی و مرتبط بها  ورزشی در امتیار سازما،

ورزش باشد، و کسانی در رأس کهار قهرار داشهت     

ها  منطقه  اشهراف کامه     باشند ک  ب  پتانسی 

قاب  مراجع محلهی در یهک   نقط  م داشت  باشند.

ههها هسههتند.  اکوسیسههتم کههارآفرینی دانشههگاه  

هها  اصهلی جریها،    هها یکهی از محهرک   دانشگاه

کههارآفرینی در اقتصههاد نههوین و محهه  پههرورش   

در  هها  کارآفرینانه  هسهتند.   کارآفرینا، و ایهده 
ههها و اکوسیسهتم کههارآفرینی در ورزش، دانشههگاه 

و  ها  تربیت بدنی بخش مههم بانم  دانشکده

کننهده ایهن   تأثیرگذار هسهتند که  نقهش تغذیه     

بههر یهههده دارنههد کهه  حههداق      را اکوسیسههتم

جدید ا  از افراد شا، وارد کرد، مجموی توانایی

 .(Feld, 2012) ب  اکوسیستم کهارآفرینی اسهت  

اما برا  اینک  افراد  توانمند با پتانسهی  ایجهاد   

کارآفرینی و کسب و کار سامت  شوند، اقهداما   

بسیار  بایهد توسهط دانشهگاه انجهام      زیرسامتی

گیههرد. بههازنگر  در نظههام ارتقهها  اسههاتید یلههوم  

هها،  ورزشی، ارتبهاط صهنعت ورزش بها دانشهگاه    

ها از ها  دانشگاهی و امتیازبند  دانشگاهنوآور 

ههها  اقهداما  مهههم در جهههت سهامت دانشههگاه  

بایسهت همگهی ایهن    باشد که  مهی  کارآفرین می

هها   اقداما  در جههت کهاهش فاصهل  آمهوزش    

دانشگاهی در رشت  یلوم ورزشی با بهازار کهار، و   

هها  ایجاد محیط مطلوب کهارآفرینی در دانشهگاه  

 سازماندهی گردد. 
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حوزه اصهلی دوم در سامتارشناسهی اکوسیسهتم    

 هیای اننیانی  سرمایهینی ورزشی بحث کارآفر

دانهش،   ةمجمویه "است. سهرمای  انسهانی یعنهی   

  نهادی  شده در افراد که   استعدادهاو  هامهار 

بایث افزایش توایهد و رشهد اقتصهاد  کشهورها     

در واقع . (Arabi & Kazemi, 2014)گردد می

ترین منبهع در  ها  انسانی ب  ینوا، مهمسرمای 

اقتصاد مبتنی بهر نهوآور  و کهارآفرینی قلمهداد     

شود. ابعاد سهرمای  انسهانی در ایهن پهژوهش     می

-جامعه  یادگیرنهده، منتورینه ، شهبک     شام ؛ 

از ، سههههها، ظرفیههتسههاز ، مههدارس و دانشههگاه

هها   ویژگهی ، ها  تخصصی یلوم ورزشیانجمن

تعیهین گردیهد.    هها  آموزشهی  دورهو شخصیتی 

سرمای  انسانی برماست  از یک جامع  یادگیرنده 

برا  سهامت یهک اکوسیسهتم کهارآفرینی      است.

مطلوب نیازمند جامع  یادگیرنده هستیم. جامع  

ا  است ک  تمام شهروندا، آ، یادگیرنده جامع 

ااعمر هستند. بعالوه بایهد توجه    ه مادامیادگیرند

اند؛ مانند داشت ک  سازوکارها  یادگیر  متنوع

آموزش، پهژوهش، یهادگیر  به  وسهیل  انجهام،      

وسیل  تعام ، و یهادگیر  به  وسهیل     یادگیر  ب 

کههه   ،(Wells & Feun, 2007)اسهههتفاده 

ها  یهادگیر   ست با استفاده از انواع روشبایمی

براساس توانمند  فرد و موضوع مهورد آمهوزش،   

ها  انسانی را ب  سمت یادگیر  مسهتمر  سرمای 

ا  هدایت کنیم. در واقع جامعة یادگیرندۀ حرفه  

مندا،، مکانی اسهت که  در آ،   بنا ب  نظر اندیش 

استادا، پیگیر  شفافی برا  امور دارنهد، دارا   

ا  برا  یادگیر  دانشهجویا،  شدهاف تسهیماهد

ها  مشارکتی ب  منظهور  باشند، و در فعاایتمی

ها  جمعی پذیر تحقق مقاصدشا، و مسئوایت

 شههوندبههرا  یههادگیر  دانشههجویا، درگیههر مههی

(Wells & Feun, 2007)  بنابراین نقش اصهلی .

امع  یادگیرنده توسط استادا،، مشهاورا، و  در ج

منتورینه    شهود. منتورها  کارآفرینی ایفها مهی  

که  در   ،روشی است برا  آموزش و پرورش افراد

مسهئوایت پهرورش   « منتور»آ، فرد  ب  ینوا، 

گیهرد. بهرا    هم  جانب  دیگر  را ب  یههده مهی  

؛ ه اسهت منتور معادل فارسی دقیقی یافهت نشهد  

م فهرد  اسهت که  در یکهی از     زیرا این کلم  نها 

اثر هومر آمهده  « ادیس »افسان  ها  یونا، قدیم 

 ,Gibson, Tesone, & Buchalski) اسههت

منتورین  موب، منافع بسیار  در پهی   .(2000

و نگهداشهت   مواهد داشت ک  از آ، جمل  حفظ

 ,Hallam) آموزنده و افزایش رضایت شغلی است

Chou, Hite, & Hite, 2012) .  صهنعت ورزش

دیگر  نیازمنهد   در حال حاضر بیش از هر زما،

وجههود مربیههانی اسههت کهه  توانههایی هههدایت     

ها  انسانی در ورزش را در مسیر صحی  سرمای 

انداز  کسب و کار یا کارآفرینی داشت  باشند. راه

هها  ارتقها    تهرین راه سهاز  یکهی از مههم   شبک 

منظور از باشد. سرمای  انسانی در یصر حاضر می

ت که ،  هس روابطی سامتن در واقع ساز شبک  

بهرا  جمهع    آ،شخ  کهارآفرین، به  نهویی از    

در د. کنه آور  اطالیا  مفید و موثر استفاده می

که    هسهتیم ها  امیر شهاهد رویهدادهایی   سال

 انهد. با هدف شبک  ساز  شک  گرفته   مستقیماً

توانههد افههراد بهها وجههود چنههین رویههدادهایی مههی

ها  متفهاو  را گهرد ههم آورده، تهیم     توانمند 

پذیرد و در نهایت با کنار هم قهرار  ساز  صور  

انسههانی اکوسیسههتم   ةگههرفتن افههراد، سههرمای  

کههارآفرینی در ورزش افههزایش یابههد. پههرورش    

ها  انسانی باید از سطوح پایه  در نظهام   سرمای 

تعلیم و تربیت و آمهوزش یهاای آغهاز شهود و از     

هها نقهش محهور  در    رو مهدارس و دانشهگاه  این

 اکوسیستم کارآفرینی دارند.
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کشهور در نظهام آمهوزش و     ةتوسهع  ۀخش یمدب

هها   شود. ابال  سیاسهت پرورش پای  گذار  می

و  هههاقههانو، اساسههی، چههااش  00کلههی اصهه   

را فههرارو  نهادههها  آموزشههی، از  رویکردهههایی 

یکهی از  . جمل  آموزش و پرورش قرار داده اسهت 

این رویکردها آموزش کارآفرینی در نظام آموزش 

تن یهک اکوسیسهتم   بهرا  داشه  و پرورش است. 

در   7کارآفرینی مطلوب نیازمند یادگیر  یملهی 

ها هسهتیم، به  یبهارتی بهرا      مدارس و دانشگاه

ههها  انسههانی مطلههوب بایههد در داشههتن سههرمای 

ها  آموزش و پهرورش بهازنگر  گهردد تها     روش

افراد برا  مواج  شهد، بها دنیها  آینهده آمهاده      

نهش  شوند. امروزه در کشور ما حجم بهانیی از دا 

گا، ورزشهی وجهود دارد که  به  بهازار و      آمومت 

اند. یکی از دنی  اصهلی وجهود   صنعت راه نیافت 

ایههن چههااش بههزرگ در کشههور یههدم توجهه  بهه   

ظرفیهت سهاز     ساز  است.ها و ظرفیتظرفیت

ریز  شده گرا و برنام ایجاد یک راه و روش نظام

ها، سهامتار و  برا  دگرگو، کرد، باورها، نگرش

ک  ب  موجب شود، ها  آموزشی تعریف میبرنام 

کننهده  تها بها آهنه  گهی     شهود  قادر می فردآ، 

 تغییههرا  محیطههی سههازش بهتههر  پیههدا نمایههد

(Hadavand, 2011).   تهها زمههانی کهه  نگههرش

هها  مهود و   فعان، ورزشی نسبت به  پتانسهی   

انهدز  کسهب و کهار    صنعت ورزش در جهت راه

هها   مناسب نباشد، یمالً تمهام اقهداما  بخهش   

هها   فایده مواهد بود. بنهابراین در گهام  دیگر بی

د آمهاده سهاز  افهراد بهرا  ورو     ةاوای  در زمینه 

بایست تمرکز ویژه بهر رو   فضا  کارآفرینی می

ساز  ایشا، داشت  باشیم. در کشهورها   ظرفیت

سهاز  به    دارا  اقتصاد پویها و کارآمهد ظرفیهت   

                                                  
1 Practical Learning 

هها   صور  مستمر و سیستمی توسهط سهازما،  

ا  و فعهال در کسههب و کهار و کههارآفرینی   حرفه  

تخصصهی یلهوم    هها  انجمهن  گیهرد. صور  مهی 

ایجاد بستر  مناسهب بهرا    با  توانندورزشی می

 آفرینهها، فعههال در اکوسیسههتم  تمههامی نقههش 

یالوه بهر اینکه  به  حمایهت     کارآفرینی ورزشی، 

بسههتر    ،دنههکسههب و کارههها  فعههال بیرداز  

هها  نوپها   جهت رشهد شهرکت  ، گر و پویاحمایت

و حفظ کسب و کارها  موجهود  ها( )استار  آپ

 . دنباش

یها   وندشه مهی آیا کارآفرینها، زاده  این سوال ک  

امروزه، شواهد  همواره مطرح بوده است. ،سامت 

دههههد کهههافی وجهههود دارد کههه  نشههها، مهههی  

تهوا، بها آمهوزش ایجهاد     کارآفرینی را می صفا 

. گهههام اول در ایهههن زمینههه  شناسهههایی  کهههرد

که   با اینباشد. استعدادها  کارآفرینان  افراد می

هها   ویژگهی  جامع و کاملی راجع ب  ةهیچ نظری

تهوا، بها   اما مهی نی وجود ندارد، کارآفری شخصی

هها   ک  از ایهده  کسانیها ب  برمی دستورااعم 

تهها بهه   کههردمنههد هسههتند کمههک مههوب بهههره

. باید توج  داشت کارآفرینانی موفق تبدی  شوند

شناسایی افراد مستعد کارآفرینی هیچ تضهمینی  

بهرا  رشهد کهارآفرینی در جامعه  نیسهت بلکهه       

ینا، یهک اصه    آموزش مستمر و هدفمند کارآفر

 اساسی جهت رشد اکوسیستم کهارآفرینی اسهت.  
ها  آموزش کهارآفرینی نه  تنهها در بسهتر     دوره

باید ب  ها  مختلف دروس دانشگاهی و در رشت 

هها   ، بلکه  در دوره صور  مهدو، برگهزار شهود   

مختلف تحصهیلی از ابتهدایی تها دبیرسهتا، نیهز      

. گرچه  امهروزه   بگیردمورد توج  قرار بایست می

، امها ههدف   بسیار متنوع شهده اسهت   هاین دورها

فرینی همانها تربیهت نمهود،    آاوای  از توسع  کار

و ب  بوده ها افراد متکی ب  نفس و آگاه ب  فرصت
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طور کلی افراد  است ک  تمای  بیشتر  به  راه  

 دارند و مودمدار انداز  کسب و کارها  مستق 
(Cotton, 1991). 

شههده در  ههها  تعیههین بخههش سههوم از حیطهه  

رهبیییری اکوسیسهههتم کهههارآفرینی مقواههه    

 اواههین بههار در اکوسیسههتم اسههت. کاررفرینانییه

 را در "رهبههر  کارآفرینانهه "مفهههوم  7شههواز

 ,Tarabishy) مطهههرح کهههرد 7339سهههههال 

Fernald Jr, & Solomon, 2003) . در رهبر 

 فرصت و ایجاد کسبایجاد رینان  تمرکز بر کارآف

 هها  وکار کسهب  ةجدیهد یهها توسهع   ها کهار و

بهها . (Thornberry, 2006) موجهههود اسهههت 

ههها  پویههایی محههیط در   افههزایش پیچیههدگی 

رینی ورزشی برا  حفهظ بقها و   اکوسیستم کارآف

رشد کسب و کارها نیازمند ب  کارگیر  رهبرانی 

هها  کسهب و کهار و    هستیم ک  بها تمهام جنبه    

نیازها  کارآفرینها، آشهنا و به  مسهائ  مهمهی      

انداز ، حفظ و ارتقا  کسهب و کارهها    مانند راه

 ورزشی مسلط باشد. 

امییاکن، تجهیییوا  و بخههش چهههارم شههام   

هها  کارآفرینانه  در   فعاایهت  نزم برا  خدما 

ترین اصلی اکوسیستم کارآفرینی در ورزش است.

کههارآفرینی ورزشههی  ۀهههایی کهه  در حههوززمینهه 

هها یهاد کهرد، امهاکن، تجهیهزا  و      توا، از آ،می

باشند. اماکن ورزشی به  ههر   مدما  ورزشی می

نوع مکهانی که  در آ، فعاایهت ورزشهی صهور       

هها   ز پتانسهی  شود، اسهتفاده ا پذیرد اطال  می

ها  کسب و کار و کارآفرینی این اماکن و فرصت

در این فضاها موجب شک  گیر  یک اکوسیستم 

 ةکارآفرینی مطلوب ورزشی مواهد شد. در زمینه 

مدما  تفریحی، آموزشی و گردشگر ؛ مدما  

                                                  
Schulz 1 

ا  در ورزش؛ و همچنین اوازم و تجهیهزا   حرف 

ب  توا، توج  فعان، صنعت ورزش را ورزشی می

ها  کارآفرینی و کسب و کارهها   سمت فرصت

این حهوزه جلهب نمهود و نیهاز به  محصهون  و       

تجهیزا  وارداتی، با استفاده از توایهدا  داملهی   

 تأمین گردد.

تأمین مالی بخش پنجم در برگیرنده فرایندها  

در اکوسیسههتم کههارآفرینی در ورزش   و منییاب 

است. تأمین منابع نزم  شهروع کسهب و کارهها    

باشد و یکی از دنی  اصلی شکست بسهیار   می

از کسب و کارها  نوپا یهدم تهأمین منهابع نزم    

فرآیند ب  دست جهت تثبیت مود در بازار است. 

آورد، وجوه مورد نیاز برا  شروع کسهب و کهار   

ها ب  طول انجامد و کارآفرینا، را ممکن است ماه

از مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سهو   

بدو، تأمین ماای کافی، کسهب و کارهها     دیگر،

نوپا هرگز ب  موفقیت نخواهنهد رسهید و کمبهود    

هها در  گذار  موجب بسیار  از شکسهت سرمای 

گردد. از این کسب و کارها  جدید محسوب می

ا  از منهابع تهأمین   توا، طیف گسهترده رو  می

مههاای در دسههترس کارآفرینهها، قههرار داد کهه     

ههها بنههد  آ،بقهه ههها  متفههاوتی بههرا  طروش

بنهد  منهابع مهاای    پیشنهاد شهده اسهت. طبقه    

تهوا، به  دو دسهت     ها  کارآفرینی را میشرکت

 & Deakins) درونی و بیرونی تقسیم بند  کرد

Freel, 2003)  از جملهه  منههابع تههأمین مههاای .

بیرونی در کسب و کارها  ورزشی قاب  اجهرا در  

تهوا، صهندو  حمایهت از کارآفرینها،     ایرا، مهی 

ههها  مههاای، انههواع   ورزشههی، انههواع سههرویس  

ها  متفاو  جذب ها  غیر ماای و روشسرویس

سرمای  را نام برد، ک  با توج  ب  شهرایط کنهونی   

رینی در ورزش ایههههرا،،اکوسیسههههتم کههههارآف 
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چنین سازوکارها  حمایت ماای همچنا، مغفول 

 مانده است.

 های کیاررفرینی زیرساختبخش آمر شهام   

باشههد. در اکوسیسههتم کههارآفرینی در ورزش مههی

 گیر  اکوسیستم کارآفرینی در هر محهیط، شک 

ها  بهبود زیرسامتو همبستگی زیاد  با ایجاد 

آ،  ارآفرینیو که  اقتصاد  و فضا  کسب و کهار 

دارد. تعیین اههداف اقتصهاد  مناسهب و     منطق 

ها  هوشمندان  و تبدی  آ، ب   انتخاب استراتژ

بخههش در صههنعت ورزش ههها  یملیههاتی برنامهه 

فراهم آورد، زیرسامت مناسهب  فرآیند  مهمی از

. بههراین اسههاس و بهها توجهه  بهه  نظههر  باشههدمههی

هها   کارشناسا،، یوام  تأثیرگذار در زیرسهامت 

آفرینان  در اکوسیستم کارآفرینی در ورزش ب  کار

ها  کهارآفرینی  سیاست شرح ذی  تعیین گردید.

از جملهه  یوامهه  تأثرگههذار در ایههن اکوسیسههتم  

ب  دای  ورزشی کارآفرینا، و نوآورا،  تعیین شد.

بروز رفتهار   ةگوناگو، در زمینضعف سامتارها  

کشور امکا، بهروز و ظههور   ورزش در  کارآفرینان 

ها  فناوران  مود را ب  قدر تهوا، مهود و   یتقابل

یابنههد. در همههین راسههتا  نیازههها  کشههور نمههی 

گیر  یک اکوسیستم مطلوب نیازمند اتخاذ شک 

ههها  کارآفرینانهه  در  هرچهه  بیشههتر سیاسههت  

هها  مههم   گهذار  مشهی ها و مهط گیر تصمیم

ها  اساسهی دیگهر در توسهع     از جنب  باشد.می

و افههزایش امنیههت ههها  کههارآفرینی زیرسههامت

انداز  کسهب  شغلی، مسائ  حقوقی و قوانین راه

هها   وکار است. در ایهن میها، یکهی از شهام     

حقوقی مهم، میزا، سهوات قوانین ورود ب  بهازار  

بانک جهانی هر ساا  سهوات کسهب و  کار است. 

 شهام  سهنجد.  کار در کشورها  مختلف را می

 77 پایه   بهر  کهار  و کسهب  فضها   کلی سههوات 

کشور ایهرا،   .شودمی تر محاسب کوچک  شام

را در سههال  704کشههور جایگههاه   734در بههین 

 The) بهه  مههود امتصهها  داده اسههت  0471

Word Bank, 2017) .   هها   توج  به  شهام

سهوات ورود ب  کسب و کارهها  ورزشهی،توج    

ها قدمی بزرگ برا  فهراهم آورد،  ب  آ، شام 

زیرسههامت مناسههب کههارآفرینی ورزشههی اسههت.  

بنابراین در گام اول باید موانع شروع کسب و کار 

د نیهاز،  مانند زما، نزم برا  امذ مجوزها  مهور 

بوروکراسی گستردۀ ادار  و مدما  مهورد نیهاز   

هها و  یالوه محهدودیت  کارآفرین برطرف گردد. ب

هها  بهیش از انهدازه در بازارهها  مههاای     کنتهرل 

)مقررا  مدما  ماای و بانکی( و پوای )تهورم و  

هها( و  مدیریت نقدینگی(، تجهار  )نظهام تعرفه    

ونی( سرمای  گذار  )قوانین و برمورد یکسا، قان

دهد بایهد  ها  کارآفرینی را کاهش میک  انگیزه

یکهی   مورد توج  قرار گیرند و ب  حداق  برسهند. 

از یواملی ک  در این زمین  بسیار اثر گذار اسهت  

میزا، سههم دواهت از اقتصهاد و بهازار در مقابه       

باشههد. اقتصههادها  نقههش مراکههز مصوصههی مههی

ها  پیشرفت  در دنیا مبتنی بر بازار آزاد و شرکت

مصوصی هستند اما در ایرا، هنوز دوات نهاد بی 

شود از این رو در اقتصاد رقیب اقتصاد قلمداد می

ها  اصلی ساز  یکی از استراتژ ایرا، مصوصی

 جهت توسع  اقتصاد مبتنی بر کهارآفرینی اسهت.  
هها  اقتصهاد  به  بخهش     انتقال مااکیت بنگهاه 

مصوصی از جمل  اقداماتی است ک  بایث رونهق  

فضا  بازار و ایجاد محیط رقابتی در آ، مواههد  

شد. رقابتی کرد، بازار نیز منوط ب  رفهع موانهع   

ایههن اسههاس یکههی از  کسههب و کههار اسههت و بههر

قهانو،   00 هها  اصه   ملزوما  اجرا  سیاسهت 

اساسی ایجاد فضا  مناسب برا  فعاایت بخهش  

مصوصی اسهت، که  بایهد هرچه  زودتهر ورزش      

ن مسهیر گهردد. امها    کشور ب  طور جد  وارد ایه 
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زمانی تواید و صهنعت ورزش در چنهین فضهایی    

کند ک  وضعیت مناسهبی در  توا، رقابت پیدا می

فرما باشد. همچنهین، تهالش   اقتصاد داملی حکم

برا  رقابت در بازارها  جهانی ب  توسعة بیشهتر  

سهاز  منجهر   شود. مصوصیکارآفرینی منجر می

 شود. میب  رشد چندجانب  ابعاد صنعت و بازار 

یش از یک ده  است ک  توسع  صنعتی مبتنهی  ب

ها، ب  ینوا، یک استراتژ  نهوین مهورد   بر موش 

گذارا، در کشورها  ریزا، و سیاستتوج  برنام 

هها   شههرک . صنعتی و در حهال توسهع  اسهت   

ها  تمهام  نقش موثر  در کاهش هزین  صنعتی

ک  متأسفان  صنعت  شده واحدها  صنعتی دارند

ز این مزیت بسهیار مههم محهروم مانهده     ورزش ا

بایسههت هرچهه  زودتههر بههرا  ایجههاد اسهت و مههی 

ها  صنعتی ورزشی و همچنین حمایهت  شهرک

ههها  صههنعتی ورزشههی اقههداما  نزم  از موشهه 

صور  گیرد. اابت  باید توجه  داشهت که  دایه      

-ورشکستگی و یدم موفقیت بسهیار  از موشه   

و  ها  صنعتی در کشور، یدم پشهتیبانی یلمهی  

ههها بههوده اسههت کهه  بایههد بهها    تخصصههی از آ،

گذار  مناسهب از بهروز چنهین مسهائلی     سیاست

جلههوگیر  نمههود. همچنههین کارآفرینهها، بههرا   

انداز  کسب و کار نیازمنهد مهدما  متعهدد    راه

تخصصی هستند ک  براساس موضوع مورد نیهاز،  

ها و افراد گوناگو،، مار  از فرد کارآفرین شرکت

، ایههن نیازههها را دارنههد،  توانههایی برطههرف کههرد 

ها  گوناگو، که  در  مدماتی مانند انواع مشاوره

جهههت تسهههی  در شههروع و موفقیههت در مسههیر 

کسب و کار باید در امتیار مااکا، صنایع ورزشی 

باشند. ها میو کارآفرینا، قرار بگیرد از جمل  آ،

جریا، مدما  و مشاوره تخصصی در اکوسیستم 

ا  و ها  شهبک  قابلیتکارآفرینی نیازمند وجود 

( 7358) 7ارتباطا  بین بخشی اسهت. هریشهمن  

ها ب  معرفهی  پیوستگی ةنظری ةنخستین بار با ارائ

پردامت و توانست  0مفهوم پیوندها  بین بخشی

تا حد  زیاد  تأثیر ارتباطها  بهین بخشهی بها     

 رشهههد و توسهههع  اقتصهههاد  را توضهههی  دههههد

(Hirschman, 1958)ا  کهه  . حلقهه  مفقههوده

برد. امروزه میهاست ورزش کشور از آ، رن  سال

بههیش از هههر زمهها، دیگههر  نیازمنههد برقههرار    

تمههامی ارتباطهها  بههین بخشههی مناسههب مههابین 

هایی ک  ب  هر طریقی تاثیرگذار ادارا  و سازما،

در اکوسیسهههتم کهههارآفرینی در ورزش هسهههتند 

 باشیم.می

ههها  یههک اکوسیسههتم ویژگههی 0و  9در جههدول 

هها   مطلوب در کهارآفرینی ورزشهی و سیاسهت   

ع  چنین اکوسیستمی شرح داده شده است. توس

باید توج  داشت ک  نظام ملی توسع  کارآفرینی 

نگهر  ها  جامعدر ورزش کشور از فقدا، سیاست

برد، و توسع  کارآفرینی در ورزش کشهور  رن  می

مستلزم نگاه سیستمی مسئون، ب  کارآفرینی در 

باشهد و بهرهمین اسهاس    این صنعت پر سود می

هها  توسهع  کهارآفرینی    ن سیاستباید در تدوی

ورزشی هم  ابعاد را مد نظر قرار داد. با توج  به   

این منطق، رنسانس کارآفرینی ورزشی در کشور 

توانهد از طریهق ایجهاد اکوسیسهتمی بها      تنها می

ههها و بهها اجههرا نمههود، چنههین   چنههین ویژگههی

هایی حاص  گردد، اکوسیستمی که  به    سیاست

ها  مورد و مشو  هاکارآفرینا، ورزشی، حمایت

 انداز  و رشد کسب ونیاز در مراح  مختلف راه

 کارشا، را ارائ  دهد.

                                                  
1 Hirschman 
2 Inter-Sectoral Linkages 
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در پایهها، بایههد در نظههر داشههت کهه  اکوسیسههتم 

کارآفرینی در ورزش یهک ااگهو  رشهد را بهرا      

کارآفرینا، بهااقوه و صهاحبا، کسهب و کارهها      

کنهد و زمینه  را بهرا  رشهد     ورزشی فراهم مهی 

نماید. از اینرو بها  ان  مهیا میها  کارآفرینفعاایت

توج  ب  شرایط مرتبط با توسهع  کهارآفرینی در   

شهود محققها،   صنعت ورزش کشور پیشنهاد می

در آینههده مطااعهه  بههر رو  شههنامت بیشههتر     

ها  ذکر شده در اکوسیستم کارآفرینی در حیط 

ورزش را انجام دهند. چراک  بدیهی است اواهین  

توسههع   ههها سههاز  سیاسههت قههدم در پیههاده 

کهههارآفرینی در ورزش، شهههنامت اکوسیسهههتم  

کارآفرینی این صنعت در سطوح مختلف ملهی و  

استانی و تشخی  گلوگاهایی است ک  از ایجهاد  

مزیت رقابتی در این صنعت پر سهود جلهوگیر    

کند. همچنین شهنامت موانهع و راهکارهها     می

ایجاد چنهین اکوسیسهتم کهارآفرینی در صهنعت     

توج  محققا، در آینده قرار تواند مورد ورزش می

گیرد. در هرحال باید پذیرفت ایجاد اکوسیسهتم  

ا  نیسههت. و کههارآفرینی در ورزش کههار سههاده  

شنامت و بررسی یوام  تأثیرگذار در کارآفرینی 

در ترین مسائ  یصهر حاضهر   ورزشی یکی از مهم
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Abstract 
Objective: The purpose of this research was to designing and explaining the 

framework of entrepreneurship ecosystem in Sport. 

Methodology: The research method was systematic qualitative. The statistical 

population consisted of professors, managers, business owners, entrepreneurs, 

innovators, inventors and advisers in the field of sports industry. The statistical 

sample was selected and deliberately selected on a targeted and accessible basis 

based on the relevance of the subject and the scientific validity. The research 

instrument consisted of three tools: library study, semi-guided exploratory interview 

and two-step Delphi technique. The validity of each research tools was based on 

sample validity and the coefficient of agreement between Specialists and experts 

was approved. 

Results: After analyzing the data collected from coding and framing and structural 

and systematic analysis, Researchers identify the main actors in the creation of an 

entrepreneurship ecosystem in sport, which include six main areas: entrepreneurial 

environment; human capital; entrepreneurial leadership; places, equipment, and 

sports services; financing; and, entrepreneurship infrastructure. Finally, using the 

two-stage Delphi method, the framework for entrepreneurship ecosystem in sport 

was designed and explained. 

Conclusion: Given that the definition and restructuring of one of the responses of 

organizations and systems to environmental changes and the ecosystem of 

entrepreneurship in the country faces many challenges, Therefore, the framework 

designed in this study can be used to evaluate, analyze and systematize the basis of 

the basic sports entrepreneurship ecosystem. 

Keywords: Sports industry, Sports entrepreneurship, Entrepreneurship system, 

Structural analysis 
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