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 چکیده

 ۀو ارائ در ورزش کشور کارآفرینی ۀتوسعثر بر ؤم محیطی بررسی عوامل ،این مقالههدف 

مدیران  شاملآماری  ۀجامعست. ا تحلیلیـ  توصیفی، پژوهشاست. روش  الگوی مناسب

 یاعضادانشجویان دکتری و ، ورزش و جوانانهای ورزشی، مدیران ستادی سازمان باشگاه

داری بین اارتباط معن تایج نشان دادن. بودفرینی آمدیریت کارورزشی و  ت علمی مدیریتأهی

ولی  ؛ردجود داورزشی و کارآفرینی ۀتوسعهای آموزشی با وکار و برنامه  های کسبزیرساخت

نتیجه   در. .ندارندارتباطی  کارآفرینی ۀتوسع باها گذاریعناصری مانند فناوری و سیاست

ورزشی در کشور نقش زیادی دارد و  کارآفرینی ۀعوامل زیرساختی در توسع ۀو توسع  تقویت

در سطح  کارآفرینیهای آموزشی برای های توسعه و برنامهگذاریعواملی مانند سیاست

-می به نظر .دنندارورزشی  کارآفرینی ۀثیری در توسعأت ،ها در ایرانفناوری ۀمعه و توسعجا

عدم  و مدآهای ناکارقابلیت اجرایی نداشته و آموزش ،هایی که در عملرسد اتخاذ سیاست

کشور در ورزش  کارآفرینی ۀتوسع داری براثیر معنأت ،با نیازهای افراد جامعهها فناوری ۀتوسع

  ندارد.

  کارآفرینی ۀتوسع ،ورزش، عوامل محیطی کلیدی:گان واژ

 Email: zmondalizade@yahoo.com                         *نویسنده مسئول : 
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 مقدمه

 تانه اسکارآفرینهای متعددی در بخش و پویایی است که ذاتاً فرد به ورزش، صنعت منحصر

در  کارآفرینیگرفتن گسترش  نظر با در بودن ورزش فرد به منحصر (.2112 ،1سیلیتی و چادویک)

سیلیتی و ) ان فراهم کرده استکارآفرینهای پویایی را برای  فرصت ،هاصنایع و سازمان

در ورزش در ایجاد مزیت  کارآفرینیکه نقش  ایگونه به ؛( 2112 ،2؛ سانتومیر 2112، چادویک

عنصری مهم در موفقیت یک صنعت و  کارآفرینیدار است. او انتقال آن به مشتریان معنرقابتی 

مشاهده نشده و  کارآفرینیجهانی برای  ۀشد تعریف پذیرفته ،میان  این  سالمتی اقتصادی است. در

سیلیتی و ) کار تعریف شده است و های اقتصادی مرتبط با کسبدر واژه کارآفرینی معموالً

زیادی  های پژوهشدر  کهست ا همین نکته کافی کارآفرینیاهمیت  در بیان. ( 2112 چاویک،

 آیدبه حرکت درمی کارآفرینی ۀوسعاقتصادی همواره با ت ۀهای توسعچرخ کهاست اشاره شده 

تنها برای سالمتی  ، نهکارآفرینی توسعه و ارتقای واقع در (.1331ایمانی حسنلوئی و پاشایی، )

هنری، های جدید است )و ایجاد شغل پیشرفت ،بلکه مالکی برای حفظاقتصادی الزم است 

ای برای رشد اقتصادی و اجتماعی در عنوان وسیله به کارآفرینی ،بنابراین ؛(2113 ،3لیچهیل و 

ای را مالحظه ها، تالش قابلبسیاری از دولت حقیقت بسیاری از کشورها شناخته شده است و در

میان یکی  (. دراین  1993 ،4ن و اسلیکتبرت، براند )دهی کردهجهت یکارآفرینهای برای فعالیت

 5 که آدریچ و ثرک طوری ایجاد اشتغال است به، هااز اهداف محوری سیاست عمومی دولت

های منظور، سیاست این ( نتیجه گرفتند که از ابزارهای اقتصادی کالن برای رسیدن به2111)

 (.  2111 ،1ونسون و الندستراماستیاست ) کارآفرینی ۀدهند توسعه

ترین سریع ۀدر زمر و استاساسی تأمین نشاط جامعه  ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و
دستاوردها  لذا ؛های اصلی اقتصادی در جهان مطرح شده استهای رشد و مرتبط با بخشبخش

 کارآفرینیدهای عبارتی افزایش فراین به .وجود آورده است های را بگستردههای شغلی و فرصت
(.  2119 نام، بی) های شغلی جدید استحال ایجاد تنوعی از فرصت در ورزش و رویدادها، در

ورزش از طریق ایجاد تقاضا برای خدمات و کاالهای ورزشی و ایجاد جذابیت برای  ،واقع در
ایجاد از طریق  کارآفرینیکند و فراهم می کارآفرینی ۀالزم را برای توسع ۀاجتماعات، زمین

 ۀخدمات ورزشی و توسع ۀارائدر تولید لوازم و تجهیزات ورزشی،  کسب و کار ورزشی
                                                             
1. Ciletti & Chadwick 
2. Santomier  
3. Henry, Hill & Leitch 
4. Berret, Burton, & Slack 
5.Audretsch & Thurlk 
6. Stevenson & Lundstrom 
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در بخش ورزش  کارآفرینی ۀکند. برای توسعورزش کمک می ۀبه توسع ،های ورزشیکار و کسب
-اساس هدف ورزش شناسایی شود و بر ۀای و ساختاری مؤثر در توسعبایست عوامل زمینهمی

های مؤثر ورزشی وجود دارد برای ایجاد ساختارها و زمینه کارآفرینیگوناگون هایی که در ابعاد 
 کارآفرینیعه و رشد توس(. 1331یداللهی، ریزی نمود )ورزشی برنامه کارآفرینی ۀدر توسع

ای از این متغیرها شامل گیرد. مجموعهها تحت تأثیر قرار میشماری از متغیربی ۀتوسط مجموع
ۀ که در برگیرند استرویکردهای کالنی  ۀای است که بر پایشده بینی پیش هایبسیاری از مدل

-سیاست عمومی بر برنامه ،واقع باشد که درمی کارآفرینیمنظور گسترش  به محیطیمتغیرهای 

-وکار تمرکز می کردن حمایت دولتی و خدمات حمایتی کسب زیربنایی مهم مانند فراهمهای 

ند این تواکه می کارآفرینی اثرگذار برجمله عوامل مهم  از(. 2113، 1ولش و پیسترویکند )
فیت نیروی کی و توسعه پژوهش،کار،  و های کسبزیرساخت :از عبارت استفرایند را توسعه دهد 

کتورهایی که که فا چرا ؛کار مهم است و های کسبمحیط در روند فعالیت ۀبنابراین مطالع ؛انسانی
ی، اقتصادی، قانونی و فاکتورهای اجتماعی، سیاس جمله د ازندهمحیط را تشکیل می

ها ها و فرصتحدودیتکند، مکار را با توجه به محیط بیان می و آمادگی کسبتکنولوژیکی، 
کشف و الگوهای  ،گرفتن تغییرات محیطی نظر کارها با در و عقاید کسبشود و مشخص می

های فناوری ،مثال عنوان هب ؛( 2119 ،2کاشیک و بنتگارشود )جدیدی از مشتریان شناسایی می
 "تکنولوژیک کارآفرینی"عنوان یکی از عوامل محیطی تحت عنوان  هوکار ب درگیر در کسب

برای های تجاری جدید است و اساس ایده، برکارآفرینیاین نوع  شود کهنظر گرفته می در
افتد. پیشرفت تکنولوژی ها اتفاق میشود که نوآوری در غالب تکنولوژیکار برده می هموقعیتی ب
رویکردهای مشارکت افراد در ورزش را تغییر  ،های گذشته مانند استفاده از اینترنتطی دهه
دستگاه ثبت دیجیتالی است های پیشرفته در ورزش، مثال یکی از تکنولوژی عنوان هب ؛داده است

کنان تماشا کنند. دهد تا مسابقات ورزشی را از منظر بازیکنندگان اجازه میکه به مشاهده
این امر تر شده که از طریق تکنولوژی ثبت دیجیتالی آسان گیری داورانتصمیم ،این بر عالوه

گوگل با همکاری شرکت نایک و شرکت  چنین اخیراًکند. همبعد از بازی را ممکن می ارزیابی
و پخش  3های ورزشی مجهز به دستگاه جی پی اسسونی، اقدام به تولید مشترک کفش

موسیقی برای شناسایی موقعیت جغرافیایی افراد و عالیم حیاتی بدن و پخش موسیقی متناسب 
 .( 2111 ،4رتن) با حرکت فرد نموده است

                                                             
1.Welsch & Pistrui 
2.Kaushik & Bhatnagar 
3. GPS 
4. Ratten  
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سیاسی و  ،بدون وجود محیط مناسب اقتصادی، اجتماعی کارآفرینی شناسان،دیدگاه بوممطابق 
الت با شخص و افراد است، در اصدر آن فناورانه میسر نخواهد بود. برخالف مکتب انسانی که 

 مؤثر کارآفرینیدر غیره عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  ۀاین مکتب مجموع
بین عوامل محیطی و  ۀی به بیان رابطاگسترده مطالعات (.41. ص ، 1332 استادزاده،ند )هست
گذاری زیربنایی یهمیزان سرما که (1331) غالمی پژوهشجمله  اند ازهپرداخت کارآفرینی ۀتوسع

دولت در ورزش، میزان رقابت در بازارهای ورزشی، توجه به کیفیت محصوالت و خدمات و 
 در ورزش عنوان کرد کارآفرینیبرای  جمله عوامل و موانع ازوکار را  های کسبساخت زیر

را  کارآفرینیثر بر ؤترین عوامل ممهم پژوهشیر ( د1331) زالی و رضوی .( 1331 غالمی،)
یابی به منابع مالی، قوانین و مقررات بانکی، قوانین ومقررات،  خطرپذیری مالی، عدم دست

کاربرد های دولتی و های فیزیکی، برنامهای، زیرساختهای تجاری، تخصصی و حرفهزیرساخت
( به بررسی 1339) و هنریزاده مندعلیدیگر  در پژوهشی. و توسعه دانستند پژوهشنتایج 

را  کارآفرینی ۀجمله عوامل اثرگذار بر توسع پرداختند و از کارآفرینی ۀبر توسع عوامل اثرگذار
فناوری اطالعات و  ۀای و توسعهای توسعههای آموزشی، برنامهکار، برنامه و های کسبزیرساخت

 کارآفرینینوعی به بررسی  به مطالعاتتمامی این  .برشمردندگذشته  ۀارتباطات نسبت به دو ده
 کید دارد.أت به این عوامل اثرگذار اشاره کرده استکه  ای آنای توسعهو راهکاره

کارهای  و کسب ۀو توسع کارآفرینی عوامل اثرگذار بر( 1999) 1الرابی ،از کشور مطالعات خارج در
را استراتژی و  عواملترین این کارهای کوچک در بحرین را بررسی کرد و از مهم و کسب

کار و نگرش فرهنگی  و ، وجود محیط تجاری کسبهازیرساخت ۀدولت، توسع ۀهای ویژسیاست
( در بررسی نقش بخش خصوصی در 1999) 2 سیم، یوسال و میشل .دانسته استاجتماعی 

ها و در این بخش را سیاست کارآفرینی ۀعوامل اثرگذار بر توسعاز  یکی تفریح، اوقات فراغت و
، محیط را کارآفرینی ل اثرگذار برعوامترین ( مهم2112) 3پاسکال. اند نام بردهقوانین دولتی 

ثبات و مهارت برای رقابت، تکنولوژی، نوآوری و  کارآفرینیسیاسی، دسترسی به بودجه، ارتقای 
 ( در پژوهشی2114) 4تسون، پلت و اسکینر. استگزارش کرده  های آموزشیو برنامه اقتصادی

استفاده از منابع و تسهیالت، کارهای ورزشی را  و روی کسبمدیریتی پیش ثرؤعوامل مترین مهم
عوامل ترین مهم پژوهشی( نیز در 2111) 5کارلیز .ندا هبرشمرد اقتصادی و محیط سیاسی عوامل

ان کارآفرینمهارت، دانش و تجربه برای وجود در ورزش کانادا را  کارآفرینی ۀثر بر توسعؤم
  داند. می گذاریایهسرم و میزان وکارهای کوچک بخش دولتی از کسب یحمایت ۀجوان، برنام

                                                             
1. AL Rabbei 
2. Syme 
5. Pascal  
4. Tesone, Platt & Alexalkis 

1. Karlis 
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پرداخته و منابع و  کارآفرینی ۀ( به تدوین مدل توسع2111) 1هال و سوبل  مدل ،مثال عنوان هب
ه نتایج آمیز و میزان دسترسی به این منابع را بمخاطره ۀقبیل سرمای  از کارآفرینیذخایر 
تواند می ارآفرینیککند که افزایش وضوح مشخص می . این مدل بهاست انه ربط دادهکارآفرین

دست  ان بهکارآفرینانین برای توسط ارتقای قو همو  هم توسط افزایش منابع نسبت به فرایندها
در ورزش کره پرداخت و از  کارآفرینی ۀثر بر توسعؤ( به بررسی عوامل م2113) 2ترجسون. آید

ترین همرا عوامل محیطی و عوامل فردی دانست و م کارآفرینی ۀدهند جمله عوامل توسعه
، دسترسی به انواع سرمایه و کارها و عوامل محیطی را اقتصاد و مسائل اقتصادی پیش روی کسب

 .برشمرد هازیرساخت
رهای جدید از محیط شانس انجام کا گرفتن این نکته که نظر و در کارآفرینیبا توجه به اهمیت 

داخلی،  مطالعاته تاکنون در ک گرفتن این نظر  و با در (2119 کاشیک و بنتگار،)گیرد ت میأنش
-و سیاست ها، فناوریگرفتن متغیرهایی مانند آموزش، زیرساختنظر عوامل محیطی با در

هستند که  تاالؤپاسخ به این س دنبال پژوهشگران به، است انجام نشده ههای توسعگذاری
ثر ؤی ممدل عوامل محیط و ؟چیست ورزشی در کشور کارآفرینی ۀثر بر توسعؤعوامل محیطی م

در  کارآفرینیهای محیطی شناخت زمینه ،واقع در ورزش چگونه است؟ کارآفرینی ۀبر توسع
ان جامعه معرفی کند تا از آن برای پیشرفت و کارآفرینهای جدیدی را به تواند فرصتورزش می

ورزشی با ایفای نقش مؤثر در  کارآفرینیکه  چرا ؛استفاده کنندعی اجتماو  اقتصادی ۀتوسع
 ۀتواند در توسعسالمت روحی و جسمی می ۀاشتغال و رفاه و توسع ۀکار، توسع و کسب ۀعتوس

پاسخ به این  طرفی ( و از1331 یداللهی،) ای داشته باشدکشور نقش بسیار مهم و برجسته
 ۀراهبردهای ملی برای مدیران و مسئوالن کشور در توسع منجر به ایجاد توانداالت میؤس

 د.  شوورزشی  کارآفرینی
 

 شناسی روش

، هایرهای مستقل )آموزش، زیرساختبه بررسی روابط میان متغ پژوهشکه این  یآنجای از

به  پژوهش اینا لذ ؛پردازد( میکارآفرینی ۀگذاری توسعه( با وابسته )توسعو سیاست تکنولوژی

متغیرها، از نظر ماهیت، آمیخته، از نظر میزان کنترل ، تحلیلی و همبستگیلحاظ هدف از نوع 

 رود. شمار می حسب هدف، کاربردی به آزمایشی و بر غیر

 و (2114)(، تسون، پلت و اسکینر 1999) (، سیم و همکاران1999) الرابی مطالعاتبا توجه به 

را عوامل سیاسی،  کارآفرینی ۀجمله عوامل محیطی اثرگذار بر توسع ( که از2113) ترجسون

( که از دیگر 2111) ( و کارلیز2114) پاسکال پژوهش نیزو  ندفناوری و زیرساختی دانست

                                                             
1. Hall, Sobel 
2. Terjesen 
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جمله عوامل محیطی را  حاضر از پژوهش برشمردند،ر را عوامل آموزشی عوامل محیطی اثرگذا

چنین در هم. گیرد مینظر  در ایهای توسعههای آموزشی، فناوری و سیاستها، برنامهزیرساخت

گزارش  1کارآفرینیبان جهانی توسط دیدهکه  2113در سال  کارآفرینی ۀشد نظر مدل تجدید

های قانونی و تجاری، زیرساختعالیق( و عوامل محیطی مانند و  )نگرش ، عوامل فردیشد

آمادگی تکنولوژیکی برای اکتشاف بیشتر و  گذاری، ورود قوانینهای آموزشی، سرمایهبرنامه

 (.  2113 ترجسون،) رفته شدنظر گ در اقتصاد در کارآفرینی ۀتوسع های مرتبط بانقش فعالیت
 شوود نظور انتخوام موی    حدود ده برابر تعداد پارامترهای موورد  پژوهش ۀنمون که معموالً آنجایی از
، مودیران سوتادی   هوای ورزشوی  نفر از مدیران باشگاه 91 :شامل آماری ۀنمون ،(  1331 ،2کالین)

مودیریت  و  ورزشوی  ت علموی و دانشوجویان دکتوری مودیریت    أهیو  ی، اعضابدنی سازمان تربیت
ال ؤسو  31شوامل  ساخته بوود کوه   ۀ محققنام مصاحبه و پرسش ،ابزار پژوهش. باشد میفرینی اکار
عوواملی   ۀمجموعو یافته فهرست ابتودایی از   ساختارهای نیمهحبهابتدا با استفاده از مصا. باشد می

 ۀنامو  پرسوش شناسایی شود و سو س بوا اسوتفاده از      ندثر بودؤورزشی م کارآفرینی ۀتوسعکه بر 
نامه در مقیواس   آماری بررسی شد. پرسش ۀثیر این عوامل از دیدگاه نمونأمیزان ت ،ساختهمحقق
کوار،   و های کسبهای آموزشی، زیرساختاالت برنامهؤس :شامللیکرت طراحی شد و  ارزشیپنج 

 ورزشی بوود.  کارآفرینی ۀهای ورزشی و توسعای در ورزش، گسترش فناوریهای توسعهسیاست
واحودهای درسوی    ۀتا چوه انودازه ارائو    های آموزشی این بود که االت مربوط به برنامهؤجمله س از

تا چوه انودازه    ؟ وکمک کند کارآفرینی ۀتواند به توسعورزشی می کارآفرینیمرتبط با  و مناسب
نمونوه   ؟ثر باشود ؤمو  کوارآفرینی تواند برای گسوترش  های مربیگری و داوری میبرگزاری کالس

قووانین  تسهیل  تا چه اندازه که بود این اقتصادی( و )عوامل قانونی هازیرساخت مربوط به الؤس
االت مورتبط بوا   ؤسو  ؟ثر استؤم ورزشی کارآفرینی ۀدر توسع کار و و مقررات برای ورود به کسب

جوامع در ورزش، سوند    ۀاالتی راجع به اثر سند برنامؤای در ورزش شامل سهای توسعهسیاست
جوامع   ۀآموایش سورزمینی در بخوش ورزش، برنامو     ۀ، برنامو 1414ایران  ۀسالبیست  اندازچشم

االت مورتبط بوا   ؤورزشوی بوود و سو    کوارآفرینی  ۀهوا در توسوع  استعدادیابی و اثرات این سیاست
-نورم  و رشود صونعت تولیودات و تجهیوزات ورزشوی      اتمانند اثور  های ورزشیگسترش فناوری

 نظر گرفته شد.   در کارآفرینی ۀوسعافزارهای کاربردی در بخش ورزش بر ت

                                                             
های های علمی و پژوهشی است که ساالنه روند فعالیتمرکب از تیم بان جهانی کارآفرینی یک کنسرسیوم دانشگاهیدیده.  1

 GEMبا همکاری مراکز معتبر دانشگاهی در کشورهای مختلف، مدل   1991از سال  کند کهکارآفرینانه در جهان را رصد می
(Global Entrepreneurship Monitor.را برای ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی طراحی کرده است ) 

2. Klein  
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 کوارآفرینی نامه توسط ده نفر از متخصصان مودیریت ورزشوی و    روایی صوری و محتوایی پرسش
دسوت آمود و بورای     هبو  391/1یید شد و میزان پایایی بوا اسوتفاده از ضوریب آلفوای کرونبواخ      أت

 ابزار از تحلیل عاملی استفاده شد. ۀساز آوردن روایی دست به
های استفاده شد. آزمون هابرای تجزیه و تحلیل داده از آمار استنباطی ،توصیفی و س س اراز آم

و  متغیره چند ییدی، همبستگی، رگرسیونأت و تحلیل عاملی اکتشافی :شده شامل آماری استفاده
 انجام شد.  2و آموس 1اساسپیاسافزارهای  با استفاده از نرمبود که مدل معادالت ساختاری 

 
 

 تایجن
را مودیران سوتادی    پوژوهش هوای  اکثریت نمونه که دهدنتایج حاصل از آمار توصیفی نشان می

را مدیران باشگاهی و دانشجویان دکتوری   پژوهشهای %( و کمترین نمونه3/41) ورزشسازمان 
% 33بودنی و   ها تربیت% نمونه12مدرک تحصیلی  ،چنینند. همده% تشکیل می4/14کدام با  هر
 بدنی بود.  ط با تربیتمرتب غیر

استفاده  با چرخش واریماکس ابتدا برای شناخت متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی
و برای بررسی ارتباط  آزمون شدنظر  موردروابط  ،ییدیأس س با استفاده از تحلیل عاملی ت .شد

منظور  به تدرنهایو  استفاده شد از تحلیل رگرسیون پژوهش ۀو آزمون فرضی بین متغیرها
 . کار گرفته شد بهسازی معادالت ساختاری مدلطراحی الگو، 

برای ماتریس  3الکینو  یرمهنسبت آزمون کایزر و  دادنشان  اکتشافی عاملی تحلیل ۀنتایج اولی
مورد  در 319/1برابر  ،باشدگیری میکفایت نمونه ۀدهندهمبستگی مورد تحلیل که نشان

های االت برنامهؤگیری برای سمیزان کفایت نمونه بود و درمورد نیکارآفریاالت ساختارهای ؤس
و  911/1، 311/1، 311/1ترتیب برابر  و فناوری به ها، زیرساختایهای توسعهآموزشی، سیاست

 بودند، (P≤111/1)داری بود. همچنین برای سؤاالت توسعۀ کارآفرینی که در سطح معنا 351/1
کید أبا ت اکتشافی همراه با چرخش واریماکس تحلیل عاملی ،نابراینب ؛ دست آمد به 934/1برابر 

در این مرحله  ندبود یتی که دارای بار عاملی اندکاالؤسس س  االت انجام شد.ؤتمامی س بر
این  که نظر گرفته شد برای تحلیل در الؤس 21 شاملعوامل محیطی  درنهایت، و ندحذف شد

را تبیین  محیطواریانس نمرات مربوط به  %13حدود  ،ی نامناسبهاپس از حذف گویه  عوامل
که  نظر گرفته شد جهت تحلیل درال ؤس 1شامل  کارآفرینی ۀو عامل مربوط به توسع کردمی

از تحلیل عاملی  ،هایید عاملأتمنظور  س س به واریانس نمرات را تبیین کرد. % 13حدود 
در س س گیری و اندازه ،مدل ای برازشهشاخص نتیجه در و ییدی برای هر سازه استفاده شدأت

 یید قرار گرفت. أت مورد مدل ساختاری

                                                             
1. SPSS 
2. Amos 
3. Kaiser_ Meyer_Olkin 
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پس از حذف گویه با  االت مربوط به عوامل محیطیؤتحلیل عاملی اکتشافی برای س ،1جدول 
 دهد. را نشان می ضعیفبسیار  بارهای عاملی

 

  برای عوامل محیطی تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکسو 1جدول
 

اصرعن   

 فناوری آموزش زیرساخت سیاست 

q1 19/1  31/1  11/1  11/1  

q2 11/1-  49/1  51/1  12/1-  

q3 15/1  22/1  12/1  14/1-  

q4 33/1  53/1  35/1  13/1  

q5 31/1  11/1  14/1  11/1-  

q6 31/1  12/1  33/1  11/1-  

q7 31/1  31/1  21/1  13/1-  

q8 21/1  19/1  13/1  21/1-  

o9 24/1  13/1  13/1-  19/1  

q10 1/1-  32/1  31/1  12/1  

q11 14/1  12/1  19/1  14/1  

q12 13/1-  11/1-  11/1  14/1  

q13 11/1  11/1-  13/1-  11/1  

q14 32/1  19/1  11/1  11/1  

q15 31/1  25/1  11/1  11/1  

q16 31/1  11/1  12/1  12/1-  

q17 35/1  11/1  11/1  13/1-  

q18 19/1  21/1  12/1  12/1  

q21 19/1  13/1  31/1  11/1  

q22 15/1  14/1  34/1  11/1  

 

بارهای عاملی ها تن، کارآفرینی ۀاالت مربوط به توسعؤبا توجه به استخراج تنها یک عامل برای س

 نشان داده شده است.  2درنظر گرفته شد که در جدول  5/1باالتر از 
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کارآفرینی ۀتحلیل عاملی اکتشافی برای توسع و2جدول  

 توسعه کارآفرینی 

 1 

q23 78/0  

q  24  78/0  

q  25  77/0  

q 21 78/0  

q  21  87/0  

q  29  77/0  

q 31 78/0  

 

 ۀتوسعگذار بر  ثیرأت که عوامل محیطی این  بر مبنی پژوهش ۀمنظور بررسی آزمون فرضی به

استفاده شد.  1گام به روش گام به متغیره چند از تحلیل رگرسیون ،یا خیراست ورزشی  کارآفرینی

 است: نشان داده شده  3نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 
 

 در ورزش کارآفرینی ۀتحلیل رگرسیون برای بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و توسع و3جدول

 خطای معیار برآورد شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین  ضریب همبستگی مدل

1 115/1 a 442/1 435/1 119/1 

2 113/1 b 519/1 493/1 125/1 

A    :هابین: زیرساختمتغیر پیش 

B    :های آموزشیها و برنامهبین: زیرساختر پیشمتغی 
 

در ورزش کارآفرینی ۀبینی توسعآموزشی در پیش ۀهای زیرساخت و برنامداری مدلامعن و4جدول  

 مدل جمع مربعات آزادی ۀدرج میانگین مربعات F داریاسطح معن

111/1 121/19 231/41 1 231/41 1 

111/1 195/45 111/23 2 521/41 2 
 

 
 

 
 

                                                             
1. Stepwise  
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دار اهای معنمدل ۀنشد و استاندارد دشدهضرایب استاندار و5جدول  
 

sig t 

 نشده ضرایب استاندارد
ضرایب 

 شده استاندارد
 مدل

B 
خطای 
 استاندارد

Beta 

 هازیرساخت 115/1 113/1 944/1 34/3 111/1

 هاساخت زیر 391/1 143/1 215/1 394/3 111/1

111/1 45/3 41/1 133/1 343/1- 
های  امهبرن

 آموزشی

 

های آموزشی و داری بین برنامهادهد ارتباط معننشان می 5و  4 گونه که جداول همان

-امعن (P≤111/1)در ورزش وجود دارد و این ارتباط در سطح  کارآفرینی ۀها با توسعزیرساخت

های آموزش مبنی بر ارتباط بین برنامه پژوهش ۀبنابراین فرض صفر رد شده و فرضی ؛دار است

و  1R=11/1ورزشی با ضریب همبستگی باال ) کارآفرینی ۀها با توسعو زیرساخت کارآفرینی

11/1=(R2 شود و این ارتباط در سطح یید میأت(111/1≥Pمعن )ۀچنین، فرضی. همدار استا 

طرفی  شود. ازیید میأت ورزشی کارآفرینی ۀها و توسعمبنی بر ارتباط بین زیرساخت پژوهش

ورزشی معنادار  کارآفرینی ۀها و توسعفناوری ۀدهد که ارتباط بین توسعنشان می پژوهشنتایج 

-اارتباط معن ،چنینشود و همرد می پژوهش ۀشده و فرضی  ییدأت ،نتیجه فرض صفر نیست و در

در این مورد نیز  ورزشی وجود ندارد که کارآفرینی ۀای و توسعههای توسعداری بین سیاست

 گیرد. یید قرار میأفرض صفر مورد ت

دست  بهبه شرح ذیل  آموسافزار با استفاده از نرم ساختاریشده از مدل  های استخراجشاخص

 : آمد

2شاخص
 χاساس دیدگاه است که بر 149/1 پژوهش: میزان این شاخص در این  آزادی ۀبه درج-

 2تا  1مقادیر بین که ( 2111) 2، اولمن5تا  1بین مقادیر که ( 1335) 1های شوماخر و لومکس

برازش مدل  (1339قاسمی، دانند )قبول می را قابل 3تا  1(  که مقادیر بین 2115) و کالین

برازش خوم  ۀدهندنشان ( وP=34/1دار نیست )امعن پژوهشدر این  p شاخص قبول است. قابل

شده، ماتریس  ده از پارامترهای برآوردچه بتوان با استفا سازی هرزیرا در مدل ؛مدل است

                                                             
1. Schumacker & Lomax  
2. Olman  
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مدل نظری  شده های گردآوریکواریانسی نزدیک به ماتریس اولیه را بازتولید کرد، داده-واریانس

در اینجا فرض صفر مبنی  واقع در .(5. ص ، 1339 قاسمی،دهند )مورد حمایت قرار میرا بیشتر 

 یید شده است. ألیه تکواریانس با ماتریس اوو  بر برابری ماتریس واریانس

گزارش  2پی مقدارآموس با  افزار : این شاخص در نرم1شاخص میانگین مجذور خطای تقریبی

به  ،شده توان نتیجه گرفت که مدل تدوینباشد می 15/1از  بزرگترمقدار این چنانچه  .شودمی

چنین . هماست 315/1این شاخص برابر  پژوهشکه در این  ستا قبول نزدیک یک مدل قابل

مدل  ،نتیجه است که در 124/1 پژوهشدر این میانگین مجذور خطای تقریبی میزان شاخص 

3برازش تطبیقی برازش الزم را دارد. شاخص
شاخص برازش  واست  99/1در این مدل برابر  

مدل برازش  دهند نشان میاست که  99/1تطبیقی است میزان آن برابر  یکه شاخص 4افزایشی

 1 نیکویی برازش اصالح شده و شاخص 92/1برابر  5نیکویی برازش شاخص چنینهمخوبی دارد. 

های برازش، تمامی شاخص بنابراین ؛برازش خوم مدل است ۀدهندکه نشان باشد می 91/1برابر 

 ؛دهدشکل زیر اعداد معناداری و تخمین استاندار را نشان میداشته است.  یوضعیت مناسب

 باشد. یافته می بودن مدل ساختاری برازش مناسب ۀدهندنشانافزار ای که خروجی نرمگونه به
 

 

 

 

 

 

 

 
 ٭

  P< 001/0  
 

 و تخمین استاندارد مدل ساختاری توسعۀ کارآفرینی ورزشی در کشور1شکل

                                                             
1. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)   

2. P CLOSE 
3. Comparative Fit Index  

4. Incremental Fit Index (IFI) 
5. Goodness- of- Fit Index  (GFI) 
6. Adjusted Goodness- of -Fit Index (AGFI) 

 ها زیرساخت
11/9٭٭  

 آموزش

 هاسیاست

 توسعۀ کارآفرینی

 فناوری

51/0 

*
66/0 

08/0 

08/0 
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 ۀها و توسعبین زیرساخت (>111/1P) آمده دست بهشکل فوق، معناداری ضریب مسیر 

دهد که وجود مدل نشان میضرایب استاندارد بنابراین  ؛هددنشان می را ورزشی کارآفرینی

مورد سایر  که در ورزشی دارد کارآفرینی ۀبر توسع ثیر راأبیشترین ت کارآفرینیهای زیرساخت

 . دار نیستاثیر نیز معنأمیزان ت است و نسبت کمتر این میزان بهطی عوامل محی
 

 گیریبحث و نتیجه

کارهای  و هایی برای تغییرات اساسی و ایجاد کسبجستجوی فرصتان در کارآفرینکه  یآنجای از

کارها در آن فعالیت  و نتیجه محیطی که کسب در ،جدید یا اصالح بازار و تغییر محصوالت هستند

مجموع کل فاکتورها و عوامل بیرونی  ،واقع محیطاهمیت تلقی شده است. در پویا و با دارند

 واقع در است.و کار   کنترل و اثرگذار بر کسب بلغیر قا ،کار است. این محیط و کسب

محیط در  ۀبور هستند که با محیط هماهنگ کار کنند. مطالعجانه مکارآفرینکارهای  و کسب

-جدیدی از مشتریان شناسایی می الگوهایوسیله  بدینو  کار مهم است و های کسبروند فعالیت

عوامل اثرگذار محیطی بر  ۀمطالع ،ژوهشپهدف این بنابراین ؛ ( 2119 کاشیک و بنتگار،شود )

مورد  پژوهش. عوامل محیطی که در این استالگوی مناسب  ۀورزشی و ارائ کارآفرینی ۀتوسع

های آموزشی، فناوری و ، برنامه)عوامل اقتصادی و قانونی( هابررسی قرار گرفت شامل زیرساخت

های نشان داد که برنامه پژوهشن ای مرتبط با ورزش بود. نتایج حاصل از ایهای توسعهسیاست

-چه میزان برنامه معنا که هر بدین ورزشی دارد. کارآفرینی ۀداری با توسعاارتباط معن ،آموزشی

کارها بیشتر باشد، تمایل  و کسب ۀاندازی و ادارو چگونگی راه کارآفرینیهای آموزشی مرتبط با 

ورزشی در جامعه بیشتر خواهد  رآفرینیکا ۀتوسع نهایت، درو  شده بیشتر کارآفرینیافراد به 

های آموزشی در برنامه توانرا نمی کارآفرینی ۀعلت توسع، آمده دست نتایج به ربناب اما ؛بود

 همخوانی ندارد (2112( و پاسکال )2111کارلیز ) با نتایج پژوهشاین  ۀنتیج جستجو کرد که

-برنامه  ،فرایندی خالقانه است آفرینیکارکه  ییآنجا از .(2111 کارلیز، ؛ 3، ص.2112پاسکال، )

انه در ورزش کاهش یابد. نتایج کارآفرینخالقیت  که شود میباعث  احتماالًهای آموزشی 

-ان موفق دارای تحصیالت عالی نیز نبودهکارآفرینید این مطلب است که ؤزیادی م های پژوهش

های خاصی آموزش و مهارت بررسی است که حتی افرادی که طرفی این احتمال نیز قابل از .اند

راستا این واقعیت  این درنباشند.  کارآفرینیو وکار  دنبال ایجاد کسب به ،را نیز در ورزش دارند

نشدنی است که آموزش به شرط تناسب با نیازهای جامعه و کسب مهارت نیروی کار، باعث  انکار

ولش و ) آوردپدید می و موجبات رشد اقتصادی و توسعه راشده کسب درآمد  و افزایش قدرت
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 3جونز و بیلو  (2111) 2بورگس (،1993) 1مانند اوبرین هایی پژوهش (. 2113 پیستروی،

-برنامه ،در جامعه و در بخش ورزش کارآفرینیهای آموزشی راستای تدوین برنامه در (2119)

و اصول  های حل مسئلهمهارتهای بین فردی و ارتباطی، مدیریت مالی، جمله مهارت هایی از

؛ 2111بورگس، ؛ 1993 اوبرین،) هایی برشمردنداز استانداردهای چنین برنامه را کار و کسب

از انواع تجاربی تشکیل شده است که به  کارآفرینیواقع آموزش   در. (2119 جونز و بیل،

دهد. های متفاوت را میدادن فرصت چگونگی دستیابی و تغییر و اندازدانشجویان توانایی، چشم

فراتر از ایجاد شغل است و به افزایش توانایی توصیف و پاسخ به تغییرات  کارآفرینیآموزش 

، آموزش و تمرینی است که کارآفرینیواقعی برای آموزش  حقیقت در کند.اجتماعی کمک می

، مسئول و شان استفاده نمایند و خالقدهد تا رشد کنند و از خالقیتمی به دانشجویان اجازه

هایی چنین برنامه توان گفت کهبا احتمال زیاد می البته که (2119 ،4رفاتر باشند )پذیریسک

بلکه در سیستم  های ورزش کشوردانشکده تنها در نه ،کارآفرینی منظور آموزش واقعی به

 .شوداجرایی نمی آموزشی کشور نیز

داد که ارتباط مثبت نشان  پژوهشنتایج  کارآفرینی ۀها با توسعدر بررسی ارتباط بین زیرساخت

 (، پاسکال1999) الرابی وجود دارد که با نتایج کارآفرینی ۀها و توسعداری بین زیرساختاو معن

و  (1331) زالی و رضوی (،1331غالمی ) (2111) ، هال و سوبل(2113) ترجسون (،2112)

؛ 1999ی، ؛ الراب 1999سیم، اوسال و مسیلن، ) همخوانی دارد (1339) زاده و هنریمندعلی

؛ 1331 ؛ زالی و رضوی،1331 ؛ غالمی، 2113 ؛ ترجسون، 2111 هال و سوبل،؛ 2112پاسکال، 

رسد مواردی مانند تسهیل قوانین و مقررات، وجود نظر می . به(1339زاده و هنری، مندعلی

ورزشی  کارآفرینی ۀکارهای ورزشی با توسع و کاهش بار مالیاتی برای کسب و بیکاری ۀبیم

های تواند پشتیبانی مؤثر برای فعالیتکار می و یک زیر ساخت خوم کسب ،واقع . درط داردارتبا

 ،معنوی آنان شود ۀیعنی مردم و سرمای ؛ترین عامل تولیدباعث رشد مهم، تجاری باشد

کار را ارتقا بخشد.  و توزیع منابع و جهان اطالعات شود و محیط طبیعی کسب ۀکنند تسهیل

ذیری را توسعه داده و نیروهای انسانی را تشویق به انجام کار و خلق پهمین امر رقابت

عنوان زیرساختی ارزشمند و  هگذاری بسرمایه که چرا ؛( 1334 هزارجریبی،) کندمی کارآفرینی

 تواند عرصه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.مدت میبلند

                                                             
1. O’berin  
2. Borgese  
3. Jones & Bill  
4. Refaat  
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ها های آموزشی و زیرساختدار برنامهامعنارتباط  آمده از دست به نتایج بهرسد با توجه می نظر به

 ؛ارتباط داشته باشند کارآفرینی ۀتوسع بااین دو عامل در کنار هم  ،کارآفرینی ۀبرای توسع

کار برای اجرای عقایدشان باشند  و ان نوظهور ممکن است فاقد دانش کسبکارآفرینکه حتی  چرا

 ؛ها جهت رسیدن به موفقیت باشدمک به آنو جامعه نیز ممکن است فاقد زیرساخت برای ک

کار فراهم  ان نوظهور جهت شروع و اجرای کسب وکارآفرینای که دانشی را برای برنامهبنابراین 

تواند عزم ای میو منابع جامعه در حمایت از چنین برنامهتجهیزکردن رهبری  ،طورکند و همین

 (.2114، 1کورسینجنگ و آلن) کند ان جهت عملکرد را فراهمکارآفریننیاز برای  مورد

داری اورزشی ارتباط معن کارآفرینی ۀفناوری با توسع ۀعواملی مانند توسعدر این پژوهش 

همچنین . همخوانی ندارد (1339) زاده و هنریمندعلی و (2112پاسکال ) نداشت که با نتایج

 کشور ها در صنعت ورزشفناوری ۀآمده، توسع دست به ۀبا توجه به نتیج کارآفرینی ۀعلت توسع

خصوص  هها باین فناوری تناسبهای ورزشی و عدم رسد توسعه و رشد فناورینظر می به نیست.

 ۀتوسع علل و استورزش نداشته  کارآفرینی ۀتوسع ثیری برأت ،در تجهیزات با نیازهای جامعه

 عوامل دیگری در ورزش کشور باشد.  معلول کارآفرینی

داری با اارتباط معن ،ای مرتبط با ورزشهای توسعهنشان داد که سیاست پژوهشنتایج  طرفی از

(، سیم، یوسال و 1999الرابی ) های پژوهشورزشی ندارد که این نتایج با  کارآفرینی ۀتوسع

الرابی، ) همخوانی ندارد( 2114)( و تسون، پلت و اسکینر 2112پاسکال )(، 1999)مسیلن

نظر  . به(2114؛ تسون، پلت و اسکینر،  2112؛ پاسکال،  1999؛ سیم، یوسال و مسیلن،  1999

 است ها با امکانات موجود باعث شدهگرفتن واقعیت نظر عدم در و هامدی سیاستارسد ناکارمی

 د.نورزشی نداشته باش کارآفرینی ۀاثر چندانی بر توسع ارتباط و ،شده های اتخاذتا سیاست

شده برای ورزش کشور  گرفته نظر در کارآفرینیای ی توسعههارسد سیاستنظر می این به بر عالوه

نحوی درگیر در این موضوع  انی که بهکارآفرینو  نظران ورزشی و جامعه از دیدگاه صاحب

-تغییرات معمول در سیاست ،واقع درورزشی نداشته باشد.  کارآفرینی ۀثیری بر توسعأت هستند،

 ۀجمله موانع برای توسع از ریزی شده استبرنامه یرتصادفی و غ های دولتی و قوانینی که کامالً

 (. 2119 ،2گوردن و نتراجانعنوان شده است )نیز  کارآفرینی

توسعه کارآفرینی را متاثر از عوامل فردی و محیط توان بیان داشت گیری کلی میدر نتیجه

ی شامل کسب و کار است که در این تحقیق توسعه کارآفرینی ورزشی متأثر از عوامل محیط

های کالن در نظر گرفته شد که با مدل سازی معادالت ها، فناوری و سیاستآموزش، زیرساخت

                                                             
1. Korsching, & Allen 

2. Gordon  &  Natarajan 
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ای آموزش کارآفرینی ورزشی از عوامل مؤثر بر های محیطی و تا اندازهساختاری زیرساخت

 توسعه کارآفرینی شناخته شد.

 ،ایجاد اشتغال در جامعه یتدرنهاو  کارآفرینی ۀبرای رسیدن به توسعرسد در نتیجه به نظر می

ریزی آموزشی برای به همراه برنامه کارها و اندازی کسبهای الزم برای راهباید زیرساخت

توام با  کارآفرینیوکارها به بازار و  که تسهیل ورود کسب چرا؛ نظر گرفت را در ورزشی کارآفرینی

تولید  افزایش ش ورزش ودر بخ ، باعث تداوم و رشد اقتصادی های آموزشی اثربخشبرنامه

-کار موفق به مهارت و یک کسب ۀاندازی و اداران برای راهکارآفرین زیرا ؛شودناخالص داخلی می

دانش و  و فقر اطالعاتتوان گفت که در دنیای امروز، ت میأهای گوناگون نیاز دارند و با جر

شود و این عمل به ه میبرداری پائین جامعان منجر به مدیریت ضعیف و بهرهکارآفرین ۀتجرب

 کارآفرینی ۀعدم رشد و توسعان و کارآفرینعملکرد ضعیف  ،انجامد که درنهایتتولید ضعیف می

وکار و  های الزم برای کسبشرایط و زیرساخت، های آموزشیدر کنار این برنامه. دنبال دارد را به

نقش ورزش را در شی شده و ورز کارآفرینی ۀتواند باعث استمرار در توسعبودن محیط می  محیا

 تر سازد. رنگ اقتصاد کشور پر
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Abstract  
The purpose of this study was to the survey of environmental factors 
affecting on sport entrepreneurship and developing a model.The research 
was descriptive analytical one and was conducted as a survey. Statistical 
population consisted of sport clubs managers, top managers in sport 
organization, PhD students and professors at sport management. On the basis 
of regression analysis, there was significant relationship between structure 
and educational planning with entrepreneurship development, but it about 
elements such as technology and developmental policies was not significant. 
So, can be said that fortifying and developing structural factors influence 
development entrepreneurship in sport and elements including technology 
and developmental policies didn’t have any effect on sport entrepreneurship 
in Iran. It seems considering policies without application and ineffective 
training and unsuitable technology regarding society needs didn’t have any 
significant effect on sport entrepreneurship.  
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