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  با رویکرد منسجم  ورزش در کارآفرینی بر ثرؤم عوامل بنديرتبه و ییشناسا

 لندمعیاره و کپ چند تحلیل

  3محمد زارعی محمودآبادي، دکتر2کوروش قهرمان تبریزيدکتر ،1دآباديسید محمد جواد رضوي محمو

  دهیکچ

کند، که با توجه به ابعاد گسترده علوم یجاد میاشتغال ا يرا برا يدیجد يهافرصت ،در ورزش ینیند کارآفریفرآ :مقدمه و هدف

در جهان مطرح  یاسیو س ی، اجتماعياقتصاد یاصل يهارشد و مرتبط با بخش يهان بخشیترعیتوان آن را در زمره سریم یورزش

 ورزش و جوانان استان در ادارات ورزشی ینیکارآفرعوامل موثر بر  يبندتیاولو تیشناخت و در نها با هدف پژوهش حاضر،بنابراین نمود.

تا  استدر ورزش  ینیاز نقاط قوت و ضعف کارآفر یاران ورزشزگاستیآگاه نمودن سدرصدد و انجام شد  زد بر اساس نظر خبرگانی

  باشد.ار مهم یبسنه ین زمیبهبود ا يبرا يسرآغاز

با طراحی پرسشنامه و نظرسنجی از  سپس ؛ییدر ورزش شناسا ینیکارآفرعوامل موثر بر اول  يدر وهلهن مطالعه، یدر ا :شناسیروش

شدند. با توجه به  يبندرتبه) MADM(دشاخصه چن يریگمیتصممختلف  هايتکنیکبا استفاده از عوامل  و آوريها جمع، دادهخبرگان

عوامل  يبنداز رتبه یک اجماع کلیدن به یرس ينداشت، برا یبا هم همخوان يدر موارد مختلف هايتکنیک يج حاصل از اجراینکه نتایا

 .شدلند، استفاده ، تحت عنوان روش کپیک ادغامیک تکنیدر ورزش از  ینیکارآفرموثر بر 

نه یجامع در زم يزیرن برنامهیب عوامل تدویبه ترتکه می دهدلند، نشان کپ نهایی کیحاصل از تکن يبندرتبهج ینتا: هایافته

ت یر عوامل از اولوینسبت به ساورزش در کشور  یونیزی، وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور و وجود شبکه تلویورزش ینیکارآفر

  ندهستبرخوردار  يشتریب

 ،در ورزش کشوربراي پیشرفت کارآفرینی باید  مدیران ورزشی؛ کارآفرینی در ورزش کشور اهمیتتوجه به با  بحث و نتیجه گیري:

   .توجه ویژه اي به این عوامل داشته باشند

   

  لند.)، کپMADM( چندشاخصه يریگمیتصم يهاکیتکن ،یورزش ینیکارآفر کارآفرینی، :يدیواژگان کل
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  ، ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار گروه مدیریت ورزشی، .2
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مقدمه .1  

 ،ینیکارآفر است. ینیکارآفرشود، یم یاجتماع -يکه باعث رشد و توسعه اقتصاد یواملاز ع یکی کنونی يایدر دن

 جادی. لذا لزوم اکندیم فایا یجهان ياقتصاد یو حت یدر تداوم، رشد و توسعه مل یاتیاست که نقش ح يندیفرآ

و  ینیاز کارآفر یمو عل یقاتیتحق ،یفرهنگ ،يمعنو ،ياعم از ماد یمنطق هايتیبستر و جو مناسب در جهت حما

بحث کارآفرینی به حدي است که اقتصاددانان  همیت. اگرددیدر کشور ما احساس م شیاز پ شیب نانیکارآفر

عوامل  نیها را از مهمترآن تیریمد، و دانشمندان دانندیجامعه م يرا موتور رشد و توسعه اقتصاد نانیکارآفر

و هنر  رکه افرادش برخوردار از تفک یطیلذا هر مح،آورندیار محاضر به شم در عصر یسازمان هاييتحول و نوآور

- ایده از آمیز موفقیت ياستفاده توانایی به کارآفرینی ).1( و متنوع خواهند داشت ایپو يباشند، اقتصاد ینیکارآفر

 مستلزم که است فعالیتی و به طور کلی کارآفرینی، .)2دارد ( اشاره تجاري رقابتی بازارهاي هاي نوآورانه در

 که است هاییسازماندهی کوشش وسایل جدید و و خدمات ارائه براي هافرصت و استفاده از اکتشاف، ارزشیابی،

شود، کارآفرینی در هایی که زمینه ظهور کارآفرینی در آن احساس میحوزهیکی از  ).3اند (نداشته وجود قبال

با  که ،کندیجاد میا را نه ورزشیدر زم اشتغال يراد بیجد يهافرصت در ورزش ینیکارآفر ندیفرآ. استورزش 

 یاصل يهارشد و مرتبط با بخش يهان بخشیترعیتوان آن را در زمره سریم یتوجه به ابعاد گسترده علوم ورزش

 يدادهایاز رو یمیل عظیدر خ یشغل يهاو فرصت وردهاآدر جهان مطرح نمود. دست یسایو س ی، اجتماعياقتصاد

-از فرصت یجاد تنوعیا دادها، در حالیدر ورزش و رو ینیکارآفر يهاندیفرآش یافزا یبه عبارت ،اردوجود د یورزش

 يت برایجاد جذابیو ا یورزش يخدمات و کاالها يجاد تقاضا برایاق یورزش از طر د است.یجد یشغل يها

در  یجاد کسب و کار ورزشیق ایاز طر ینیکارآفرکند و یفراهم م ینیکارآفرتوسعه  ينه الزم را برایاجتماعات، زم

تفکر  استفاده ازن یبنابرا). 4( کندیبه توسعه ورزش کمک م یو ارائه خدمات ورزش یزات ورزشید لوازم و تجهیتول

توانند با تعداد یگر نمیها دسازمان هر است، امروزیاجتناب ناپذ يامر یورزش يهادر سازمان ینیکارآفرو  ينوآور

نه یگرا و کم هزچابک، منعطف، فرصت ینانه به سازمانیچند طرح کارآفر ين و با اجرایفرافراد خالق و کارآ یکم

بهرمند شوند و بتوانند به  يانانهیه کارآفریرا فراهم آورد تا همه کارکنان از روح یطید شرایل شوند، بلکه بایتبد

از  یکیدهه حاضر در  ).5( رآورندنانه خود را به اجرا دیکارآفر يهاتی، فعالیا گروهی يو به طور فرد یراحت

و  ینیکارآفر ؛ل کرده ورزش کشوریتحص یانسان يروین ين مشکالت برایتراز مهم یکیها و ن چالشیبزرگتر

در  استخدام کاهش موجب نیز سازيکوچک و سازيخصوصی براي دولت هايسیاست و است يکاریکاهش ب

 از جدیدي تعریف يهئبنابراین، ارا. است شده یدانشگاه یالنالتحص فارغ افزایش بیکاري نتیجه در و دولتی بخش

هاي حلراه از یبرخ یورزش ینیکارآفرنه یرگذار در زمیعوامل تاث استفاده ازو  به کارآفرینی کاریابی از گذر و اشتغال

-ان عرصهبه عنو ورزشو  استن مرز و بوم یجوانان ا یو به طور کل دانشگاه التحصیالن فارغ بیکاري معضلرفع 

وزارت ورزش و در  ینیکارآفراز اشتغال را در دل خود نهفته دارد و با استفاده از  یفراوان يهانهیزم گسترده، يا

د یت در تولیو خالق يآن نوآور یژگیشود که ویجاد میاشتغال در ورزش ا يبرا يدیجد يهاکشور فرصت جوانان

  شود.یم یز به روز کشور در عرصه جهانشرفت رویباشد و سبب پیو ارائه خدمات به جامعه م

هاي کارآفرینی در ورزش از ترین اولویتدر تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی و معرفی مهم )1386( پورفروغی     

که  پرداخت،به شناسایی هفت زمینه اصلی براي کارآفرینی در ورزش  دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی

ریزي ورزشی، آموزش و پرورش در ورزش، هاي تبلیغات و مدیریت و برنامهرینی در زمینهاز کارآف بودند عبارت
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وسایل و تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی و امور  و فروش اي، ساختامور ورزش همگانی، قهرمان حرفه

ارآفرینان ) در تحقیق خود به بررسی موانع کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه ک1387. غالمی (فرهنگی ورزشی

گذاري زیربنایی دولت در ورزش، میزان رقابت در بازارهاي ورزشی، توجه به این رشته پرداخت و میزان سرمایه

هاي هاي جدید و زیر ساختکیفیت محصوالت و خدمات، میزان جو تشویق و فضاي عمومی حاکم بر اجراي ایده

) در 1389زاده و هنري (مندعلی ورزش عنوان کرد.کسب و کار در ورزش را از جمله موانع اصلی کارآفرینی در 

اي به این اي میان رشتهتحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش، به عنوان حوزه

که مهمترین عوامل مثبت اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش وجود نیروي انسانی تحصیل کرده، وجود  ندنتیجه رسید

هاي ورزشی و از مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر کارآفرینی ورزشی؛ کارآمد نبودن مدیریت سازمان ها وفدراسیون

) در تحقیق خود 1389. محمدکاظمی و همکاران (استورزش کشور و فقدان سیستم پاداش براي کارآفرینان 

سبک «نی کشور؛ عوامل تحت عنوان شناسایی و تحلیل موانع رفتاري کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بد

تضاد و «، »هاي شخصیتی کارکنانویژگی«، »هاي شخصیتی مدیرانویژگی«، »فرهنگ سازمانی«، »رهبري

را به عنوان موانع رفتاري کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار  »تنش سازمانی

از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان هاي گردآوري شده هاي آماري دادهدادند. نتایج تحلیل

-سازمان مشخص کرد که موانع مورد بررسی در سازمان باعث عدم تحقق کارآفرینی سازمانی در حد مطلوب می

الگوي عوامل فردي و اجتماعی موثر بر تشخیص ) در تحقیقی تحت عنوان 1392( عزیزي و همکاران .شود

خالقیت، خودکارآمدي، پیوندهاي ضعیف اجتماعی و هوشیاري ن نتایج رسیدند که به ای هاي کارآفرینانهفرصت

کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر تشخیص فرصت دارند، اما تاثیر عواملی مانند دانش پیشین، پیوندهاي قوي و کمک 

انی بر ) پژوهشی تحت عنوان اثر کارآفرینی سازم1393و کالته(حسینی  مربیان بر تشخیص فرصت تایید نشد.

انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود  جامعه پذیري و تعهد سازمانی کارکنان ادارت تربیت بدنی استان مازندران

کارآفرینی سازمانی نقش مهمی در تعیین جامعه پذیري و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دارد. 

اي ر فرهنگی ورزش پرداخت و پوشش ماهوارههاي موجود در مورد امو) به بررسی زمینه2002تاملینسون (

هاي ایجاد ارتباط و هاي ورزشی را بررسی کرد. وي به تاثیر این مسئله در گسترش و توسعه ورزش و روشفعالیت

جایی حجم زیادي از پول ها اشاره کرد و بیان کرد که این کار باعث جابهنمایش دادن لحظه به لحظه بازي

ن یمهمتر پژوهشیدر  )2004( تسون و همکاران. کنددي را براي کارآفرینی ایجاد میهاي زیاشود و فرصتمی

الت، مشکالت یرا فقدان استفاده از منابع و تسه یورزش يکسب و کارها يش رویپ یتیریمد يهاچالش

 در محافظه کارانه برشمردند. يهااستیو س ییسته، تعارض اجرایران شای، فقدان مدیاسیط سی، محياقتصاد

در  یو فراغت یحی، تفریموسسات ورزش يرا برا ییهافرصت گرید پژوهشی) در 2006( زیکارل گر،ید يامطالعه

، یکوچک ورزش ي، توسعه کسب و کارهايگسترش فناور ؛هان فرصتیاز جمله ا کرد. یورزش کانادا بررس

و  یهمگان يهاجام ورزشل به انی، تمایالت در آموزش عالیش تحصیدر بخش ورزش، افزا یدولت يکاهش تصد

) صنعت ورزش در استرالیا را رو به رشد گزارش کردند و از 2009کلت و راسل ( .د هستندیجد يهاکسب تجربه

هاي و کنترل زیاد در ورزش، وابستگی کم به کمک سترالیا را فقدان ساختار رسمیعوامل مهم توسعه ورزش ا

ریزي براي توسعه ورزش دانستند که منجر وجود تسهیالت و برنامه گذاري زیاد،دولتی، وجود کارآفرینان و سرمایه

گذاري زیاد در سرمایه شده و در نتیجهریزي براي توسعه ورزش گذاري زیاد، و وجود تسهیالت و برنامهبه سرمایه
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اي ر مقاله) د2010نینا روزن بوش( .آوردرا به وجود میبخش ورزش و رشد کارآفرینی در سطح ایده ال در استرالیا 

با عنوان یک فراتحلیل از ارتباط نوآوري و کارافرینی و عملکرد به این نتیجه رسیدند که بین کارآفرینی و نواوري 

  و عملکرد ارتباط معناداري وجود داشت از این رو باید به عوامل مؤثربر کارآفرینی و نواوري توجه شود.

بیکاري  به اهمیتی که موضوع کارآفرینی ورزشی در رفع معضل با توجه و حال با عنایت به مطالب گفته شده     

و عوامل  گرددیم یسع پژوهش نیلذا در افارغ التحصیالن دانشگاه و به خصوص جوانان این مرز و بوم دارد، 

و مصاحبه و نظرسنجی  پژوهشبا بررسی مطالعات انجام شده و ادبیات  ،کارآفرینی در ورزشموثر بر هاي شاخص

 يریگمیمختلف تصم يهاکیاز تکن ،املعواین  يبندتیاولو نییو جهت تعان ورزشی شناسایی شده از خبرگ

نتایج لند تحت عنوان تکنیک کپچندشاخصه استفاده شود، و در پایان با استفاده از یک تکنیک ادغامی، 

 دست آید.ه بندي کامل از عوامل بترکیب و یک رتبه ،هاي مختلفتکنیک

  

  پژوهش شناسیروش .2

هاي مورد نظر از نوع کاربردي و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف

اي، مشاهده، پرسشنامه و هاي میدانی، کتابخانهاطالعات مورد نیاز براي انجام پژوهش با استفاده از انواع روش

  دست آمده است.ه بعضاً مصاحبه ب

. نحوه نمونه دهندخبرگان ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل میکلیه ر را جامعه مورد نظ     

. با توجه به این که در این برآورد شد نفر 58برابر با  تعداد نمونهکه  گیري به صورت سرشماري بوده است

ها در این تکنیک شود،گیري چندشاخصه استفاده میهاي تصمیمبندي عوامل از تکنیکبراي اولویت پژوهش

، افرادي را به عنوان فرد خبره در پژوهشگیري از جامعه مطرح نیست بلکه باید از میان افراد جامعه بحث نمونه

کل نفر از خبرگان ورزشی اداره 58ژوهش مورد نظر، تعداد زمینه مورد مطالعه در نظر گرفت. لذا افراد خبره پ

مدرك  که حداقل داراي هستند پرسنلی يکلیه خبره ورزشی ور از. (منظهستندورزش و جوانان استان یزد 

براي شناسایی عوامل موثر بر ). دارند این ادارات در و کارشناسی مدیریتی پست سازمانی یا و بوده کارشناسی

بعد از مصاحبه و نظرسنجی از اساتید و متخصصان در این زمینه و همچنین بررسی ادبیات کارآفرینی ورزشی، 

آوري پرسشنامه جمع از استفاده با هاسپس داده بندي شناسایی و تایید شدمعیار نهایی براي رتبه 45، شپژوه

) قابل استفاده بود که همین ٪93پرسشنامه (نرخ بازگشت  54ها تعداد آوري پرسشنامه. پس از توزیع و جمعشدند

ش پرسشنامه کارآفرینی ورزشی از ابزار اصلی در این پژوه هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت.تعداد در تحلیل

بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط،  عواملسوال بوده، و  45گیري بود، که داراي اندازه

مدیریت ورزشی و  تاداننفر از اس 10 به وسیلهاند. روایی و اعتبار این پرسشنامه گذاري شدهزیاد، خیلی زیاد) ارزش

) و همچنین میزان پایایی این 78/0ارآفرینی دانشکده کارآفرینی تهران با استفاده از ضریب کندال (ک تاداناس

گیري چندشاخصه هاي تصمیمعوامل از تکنیکاین بندي در این پژوهش براي رتبهبرآورد گردید.  86/0پرسشنامه 

  .ودشپرداخته میها استفاده شده که در ادامه به شرح مختصري از این تکنیک

  

  

  



  117... با رویکرد منسجم ورزش در کارآفرینی بر ثرؤم عوامل بنديرتبه و ییشناسا

  )MADMگیري چندشاخصه (هاي تصمیمتکنیک. 3

که در دو دهه اخیر، از استقبال  است يریگمیتصمهاي تکنیکشاخصه، از جمله گیري چندهاي تصمیمتکنیک

هاي پیچیده هنگامی گیرياي در تصمیمها کاربرد بسیار گستردهها و مدلبرخوردار بوده است. این تکنیک ییباال

ها در کاهش پیچیدگی اند. قدرت بسیار باالي این تکنیکهکردمتعدد و گاه متضاد وجود دارند، پیدا که معیارهاي 

گیري و زمان از معیارهاي کیفی و کمی و اعطاي چارچوب ساختارمند به مسائل تصمیمگیري، استفاده همتصمیم

مختلف مورد استفاده قرار  يهارشتهگیران ها باعث شده است تا به عنوان ابزار دست تصمیمنهایتاً کاربرد آسان آن

هاي فرموله کرده و تحلیل ماتریس ذیلهمانند  ؛مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس ،هاد. این تکنیکنگیر

  دهند.ها انجام میالزم را روي آن

 

nX … X2 X1 
  شاخص

  گزینه

R1n … R12 R11 A1 
R2n … R22 R21 A2 

… … … … … 

rmn … Rm2 Rm1 Am 

  

ام  jدهنده ارزش شاخص نشان ijRام و  jدهنده شاخص نشان jXام،  iدهنده گزینه نشان iAدر این ماتریس،      

  ).10، 2، 1( ام است iبراي گزینه 

گیري هاي تصمیمبا استفاده از تکنیک ،در ورزش ینیعوامل موثر بر کارآفر ییدر این مرحله پس از شناسا     

گیري هاي تصمیمبه علت تعدد زیاد تکنیک .پرداخته شدن عوامل یک از ایهر  يبندتیاولوچندشاخصه به 

 گیري چندشاخصه تحت عنواناز چهار نوع تکنیک پرکاربرد و کارا در حوزه تصمیمپژوهش  نیدر اچندشاخصه، 

  .استفاده شده است TAXONOMYو  SAW ،TOPSIS ،ELECTRE هايتکنیک

  

  SAW 1تکنیک . 1- 3

با  . به طوري کهاست چندشاخصه گیريتصمیم هايروش ترینساده از یکیSAW یعنی ؛وزنی  ساده مجموع مدل

  ).10، 3، 1به صورت زیر محاسبه کرد ( )A*( ترین گزینه رامناسب توانمی )،jWها (شاخص اوزان محاسبه
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ها، با توجه به رابطه باال خواهد بود. بدین مده از آندست آه ها بر اساس اوزان ببندي گزینهدر این مدل رتبه

 .ها باشداي ارجح خواهد بود که وزنش باالتر از سایر گزینهترتیب گزینه

 

 

1  - Simple Additive Weighted Method (SAW) 
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  2تکنیک تاپسیس. 2- 3

 هايمدل بهترین از یکی مدل، این شد. پیشنهاد 1981 سال در یون و هوانگ به وسیلهTOPSIS تکنیک 

شاخص،  nگزینه به وسیله  mنیز  روش این در شود.می زیادي استفاده ز آن،و ا گیري چندشاخصه استتصمیم

گیرد. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه مورد ارزیابی قرار می

+آل مثبت (بهترین حالت ممکن، حل ایده
iA(بدترین حالت ممکن،  آل منفی) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده

־
iA داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به  طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل (

  ).10، 2، 1گام  به شرح زیر است ( 6شامل  TOPSISمسئله به روش 

  بی مقیاس به صورت ذیل؛ ماتریس به تصمیم ماتریس تبدیل اول: گام

  ),...,1(,

1

2

nj

r

r
n

m

i
ij

ij

ij 




 

          .شودیم دهینام NDماتریس  به دست آمده، سیماتر

                                        وزین؛ بی مقیاس ماتریس تشکیل دوم: گام

  mnD WNV 
 

ها هاي به دست آمده براي شاخصیک ماتریس قطري از وزن Wمقیاس موزون و ماتریس بی Vآن  که در

  باشد. می

  منفی با استفاده از روابط زیر: و مثبت ایده آل حل راه نمودن مشخص سوم: امگ

                                                                         

 )(min),(max JIvJIvA jijjij


 

   NVVVA ,....., 21  

  profitnjJ j ...,3,2,1  

 )(max),(min JIvJIvA jijjij


 

   NVVVA ,....., 21  

  tnjj j cos...,3,2,1   

هاي منفی، هاي مثبت، بزرگترین مقادیر و براي شاخصبراي شاخص» بهترین مقادیر«در این روابط      

هاي منفی هاي مثبت، کوچکترین مقادیر و براي شاخصبراي شاخص» بدترین مقادیر«کوچکترین مقادیر است و 

  بزرگترین مقادیر است.     
 

2- Technique for The Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)  
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 منفی با استفاده از روابط زیر: و مثبت آلایده هايگزینه از هاگزینه فاصله محاسبۀ چهارم: گام
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  نسبی؛ نزدیکی محاسبۀ پنجم: گام
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+اي که داراي ها: هر گزینهبندي گزینهگام ششم: رتبه
iC .بزرگتر باشد، در اولویت است  

   3تکنیک تاکسونومی. 3- 3

دسته همگن  kگزینه را به  mها در صورت ضرورت تاکسونومی، تکنیکی است که ضمن بررسی همگنی گزینه

- ها بررسی میشود بدین صورت که در فاز یک، همگنی گزینهجام میکند. این تکنیک در دو فاز انبندي میطبقه

صورت زیر ه هاي همگن بر اساس شاخص نزدیکی نسبی بشود و در فاز دوم روش کالسیک تاکسونومی گزینه

  ):2شوند (بندي میرتبه

  

  

  دارد. کمتر باشد، گزینه مورد نظر در اولویت قرار iCدر این مدل هر چه 

  

  پژوهش يهاافتهی. 4

کارآفرینی در هاي موثر بر ربط، شاخصگیري از نظرات خبرگان ذيابتدا با مرور قیاسی مطالعات پیشین و بهره

در جدول ذیل ها همراه با منبع استخراج آناین عوامل  .گردیدشناسایی  است،عامل  45که مشتمل بر  ورزش

  خالصه شده است.

  ل مؤثر بر کارآفرینی در ورزشعوام ):1(شماره جدول

 منبع مولفه  ردیف

 وجود متخصصین ورزشی در وزارت ورزش و جوانان  1
زاده و هنري مندعلی

)1389( 

 )2006کارلیز ( افزایش تحصیالت کارکنان و بکارگیري نیروهاي تحصیل کرده تربیت بدنی و علوم ورزشی  2

 برگانمصاحبه با خ وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور  3

 هاي ورزشیوجود فدراسیون  4
زاده و هنري مندعلی

)1389( 

 هاي ورزشیوجود هیئت  5
زاده و هنري مندعلی

)1389( 

 

3-TAXONOMY  
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 منبع مولفه  ردیف

 مصاحبه با خبرگان وجود کمیته ملی المپیک  6

 مصاحبه با خبرگان وجود پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  7

 مصاحبه با خبرگان  شیریزي جامع در زمینه کارآفرینی ورزتدوین برنامه  8

 مصاحبه با خبرگان اي در زمینه کارآفرینی ورزشیهاي ملی و منطقهبرگزاري همایش  9

 مصاحبه با خبرگان هاي ورزشیبرگزاري کارگاه  10

 مصاحبه با خبرگان  تهیه و انتشار مواد آموزشی (نشریه، کتاب و...) در زمینه ورزش کشور  11

 مصاحبه با خبرگان  هاي مختلف ورزشیي و داوري در رشتههاي مربیگربرگزاري دوره  12

 مصاحبه با خبرگان  به کار بردن نتایج حاصل از تحقیقات ورزشی در ورزش کشور  13

 مصاحبه با خبرگان  حمایت از طرحهاي پژوهشی در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی  14

  )2008آمیندون و پاریا (  وجود شبکه تلویزیونی ورزش در کشور  15

  مصاحبه با خبرگان  هاي آموزشی کارآفرینی در ورزش به جامعهارائه برنامه  16

17  
 هماهنگ مربوط به راه اندازي کسب و کارهاي ورزشی (یکپارچه کردن،  اداري امور شدن آسان

 کردن) کوتاه و کردن
 )1388صمدآقایی (

 مصاحبه با خبرگان شنا) (سالن ورزشی، زمین چمن، استخر عمرانی زیرساختهاي يتوسعه  18

 )1388صمدآقایی ( ورزشی وکارهاي کسب يخدمات بیمه گسترش  19

 مصاحبه با خبرگان ورزش و تندرستی يزمینه در سازيفرهنگ  20

 )2004تسون و همکاران ( واگذاري زمین به متقاضیان راه اندازي کسب و کارهاي ورزشی  21

 )1386فروغی پور ( ه بازیکنان مطرح کشورتوجه بیشتر به تبلیغات ورزشی بوسیل  22

  )1386فروغی پور (  وسایل و تجهیزات ورزشی فروش و معرفی براي هاجشنواره و هانمایشگاه برگزاري  23

 )1389رضوي ( استفاده از کار گروهی در وزارت ورزش و جوانان  24

 با خبرگانمصاحبه  هاي جدید کارکنان وزارت ورزش و جوانانکارگیري ایدهه ب  25

 )1388صمدآقایی ( هاي نو در زمینه ورزشمطلوب براي شروع و حرکت طرح شرایط با بانکی تسهیالت پرداخت  26

 مصاحبه با خبرگان وجود دفتر کارآفرینی و اشتغال در وزارت ورزش و جوانان      27

 مصاحبه با خبرگان هاي کشورتوزیع آمایش ورزش در استان  28

 مصاحبه با خبرگان درس کارآفرینی ورزشی به دانشجویان تربیت بدنیارائه واحد   29

 مصاحبه با خبرگان هاي توریسمی و گردشگري در ورزشاستفاده از جاذبه  30

 مصاحبه با خبرگان پذیرش میزبانی رویدادهاي ورزشی  31

 وجود ترکیب جمعیتی جوان مستعد در ورزش کشور  32
زاده و هنري مندعلی

)1389( 

 مصاحبه با خبرگان طراحی نرم افزارهاي کاربردي ورزشی مانند استعداد یابی و...  33

 مصاحبه با خبرگان تغییر سریع در صنعت و تکنولوژي ورزش  34

 )2006کارلیز ( گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش  35

 )2006کارلیز ( توسعه کسب و کارهاي کوچک در ورزش  36

 مصاحبه با خبرگان ازي در ورزشسفرآیند خصوصی  37

 مصاحبه با خبرگان وجود ظرفیتهاي الزم براي پذیرش مشاغل نو در جامعه  38

 مقبولیت کارآفرینی و تالش به عنوان ارزش در جامعه  39
زاده و هنري مندعلی

)1389( 

 )1388صمدآقایی ( جذب حامیان مالی در ورزش  40
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 منبع مولفه  ردیف

 مصاحبه با خبرگان کشوردادن فرصت بیشتر به مدیران ورزشی   41

 مصاحبه با خبرگان ارتباط وزارت ورزش و جوانان با سایر مراکز کارآفرینی در جامعه  42

 )1388صمدآقایی( هاتاسیس مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان  43

 مصاحبه با خبرگان  هاي ورزشیایجاد مدارس تخصصی در رشته  44

 مصاحبه با خبرگان کی (تجارت الکترونیکی) در ورزشایجاد کسب و کار الکترونی  45

اي از خبرگان پژوهش درخواست شد این عوامل را بر اساس پرسشنامه با طراحیبعد از استخراج عوامل،      

و درصد  یع فراوانیتوزگذاري کنند. مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) ارزش

  .است )2(شماره به شرح جدول یت شناختیجمع يهایژگیبر اساس و ان به پرسشنامهیپاسخگو

  یت شناختیجمع يهایژگیو درصد کارکنان بر اساس و یع فراوانیتوز :)2(شماره جدول 

  یجمع فراوان  درصد  یفراوان  کیدموگراف يهایژگیو

  تیجنس
  78  42  مرد

54  
  22  12  زن

  التیسطح تحص

  17  9  فوق دیپلم

  75  41  لیسانس  54

  8  4  فوق لیسانس

 سابقه خدمت

5-1  10  18  

  

54  

10-6  14  25  

15-11  12  22  

20-16  6  12  

  23  12  به باال 21

 سن

  37  20  سال 30-20

  

54  

  46  25  سال 40-31

  11  6  سال 50-41

  6  3  به باال 51

  وضعیت استخدامی

  31  17  یرسم

  45  24  يقرار داد  54

  24  13  یانمیپ

س ین ماتریل داده شد. ایم تشکیس تصمیپژوهش، ماتر خبرگانحاصل از نظرات  يهاداده يآورپس از جمع     

 ،SAW يهاروش یمراحل محاسبات يستون (تعداد افراد) بود. قبل از اجرا 54ارها) و یسطر (تعدا مع 45متشکل بر 

TOPSIS ،ELECTRE  وTAXONOMY تحقیق، این در تعیین گردد. هاشاخص اهمیت ضرایب بایستمی ابتدا 

 زیر نتایج فوق هايتکنیک اجراي از آمده است. پس دست به ضرایب این 4شانون روش آنتروپی از استفاده با

  ).3شماره است (جدول  شده حاصل
 

4- Shannon Entropy 
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 MADMمختلف  يهاکیت بر اساس تکنیفیابعاد ک ي: رتبه بند)3(شماره دولج

فه
مول

 

SAW TOPSIS TAXONOMY 
ELECTRE 

iW رتبه 
iC

 
 رتبه

iC
 

 رتبه

1 838/0  6 784/0  6 486/0  5 5 

2 729/0  19 656/0  16 676/0  17 16 

3 920/0  2 878/0  1 387/0  2 1 

4 731/0  17 550/0  28 677/0  18 29 

5 659/0  28 522/0  30 729/0  28 34 

6 607/0  37 477/0  35 178/0  37 38 

7 706/0  22 608/0  22 714/0  27 19 

8 921/0  1 877/0  2 371/0  1 1 

9 651/0  30 443/0  38 683/0  19 34 

10 557/0  40 332/0  42 748/0  31 40 

11 638/0  32 431/0  39 660/0  16 36 

12 730/0  18 642/0  17 657/0  15 21 

13 798/0  13 759/0  10 639/0  13 11 

14 652/0  29 105/0  32 711/0  25 32 

15 879/0  3 826/0  3 490/0  6 1 

16 649/0  31 515/0  31 710/0  26 26 

17 802/0  10 770/0  9 648/0  20 7 

18 743/0  15 489/0  34 422/0  3 14 

19 800/0  12 733/0  12 692/0  21 11 

20 786/0  14 688/0  14 521/0  8 15 

21 830/0  7 758/0  11 531/0  9 7 

22 661/0  27 593/0  23 787/0  33 26 

23 709/0  21 628/0  19 704/0  22 22 

24 816/0  8 787/0  5 594/0  11 5 

25 728/0  20 675/0  15 730/0  29 17 

26 876/0  4 778/0  7 479/0  4 1 

27 692/0  24 611/0  21 709/0  23 26 

28 626/0  35 540/0  29 824/0  39 31 

29 693/0  23 633/0  18 754/0  32 19 
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فه
مول

 

SAW TOPSIS TAXONOMY 
ELECTRE 

iW رتبه 
iC

 
 رتبه

iC
 

 رتبه

30 682/0  25 583/0  24 712/0  24 22 

31 620/0  36 492/0  33 814/0  36 33 

32 523/0  42 304/0  44 879/0  43 41 

33 400/0  45 219/0  45 119/1  45 45 

34 477/0  44 333/0  41 019/1  44 41 

35 628/0  34 560/0  27 878/0  42 22 

36 806/0  9 777/0  8 643/0  14 7 

37 861/0  5 790/0  4 035/0  7 7 

38 602/0  39 472/0  36 789/0  34 37 

39 636/0  33 571/0  26 823/0  38 30 

40 801/0  11 729/0  13 561/0  10 13 

41 531/0  41 343/0  40 831/0  40 41 

42 663/0  26 581/0  25 74/0  30 17 

43 522/0  43 310/0  43 856/0  41 44 

44 739/0  16 613/0  20 602/0  12 22 

45 606/0  38 467/0  37 81/0  35 38 

دهد به ینشان م SAWمدل  يریکارگه ج حاصل از بینتا ،شودمی مشاهده )3(شماره در جدول که همانگونه     

، وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور و وجود یورزش ینیکارآفرنه یجامع در زم يزیرن برنامهیتدو ب عواملیترت

ج حاصل از یها هستند. نتار مؤلفهییا اولویت نسبت به سا اهمیت بیشترین ورزش در کشور داراي یونیزیشبکه تلو

ن یب عوامل وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور، تدویبه ترتکه  حاکی از این است TOPSISمدل  يریبه کارگ

ت به اولویت نسب بیشترین ورزش داراي یونیزیو وجود شبکه تلو یورزش ینیکارآفرنه یجامع در زم يزیربرنامه

ب عوامل یبه ترت بیانگر آن است که TAXONOMYمدل  يریج حاصل از به کارگیها هستند. نتار مؤلفهیسا

 ي، وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور و توسعهیورزش ینیکارآفرنه یجامع در زم يزیرن برنامهیتدو

ها ر مؤلفهیولویت نسبت به ساا بیشترین ن چمن، استخر شنا) دارايی، زمی(سالن ورزش عمرانی هايزیرساخت

دهد عوامل وجود وزارت ورزش و ینشان م ELECTREمدل  يریج حاصل از به کارگین نتایهستند. همچن

 ورزش و پرداخت یونیزی، وجود شبکه تلویورزش ینیکارآفرنه یجامع در زم يزیرن برنامهیجوانان در کشور، تدو

شروع و حرکت  يزمان تنفس، ضمانت و ...) برا بندي،طقس بهره، (نرخ مطلوب شرایط با بانکی تسهیالت

هاي با توجه به نتایج تکنیک باشند.یها مر مؤلفهیت نسبت به ساین اهمیشتریب ينه ورزش داراینو در زم يهاطرح

توجه به با  آمده است.دست ه براي یک مسأله واحد ب هاي متفاوتیبنديرتبهتوان مشاهده کرد که مختلف می

 هايبنديبراي اجماع در رتبهدر این پژوهش ، دارند یکسري نقاط ضعف و قوت هااین تکنیکهر یک از اینکه 
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از  يح مختصریکه در ادامه به توض شده استاستفاده  لندروش کپتحت عنوان ادغامی روش یک از  گوناگون

  .پرداخته می شودک ین تکنیا

 
  لندک کپیتکن. 5

ر نشان داده ین موضوع، در مثال زیکند. ایهر مولفه مشخص م يها را براباختن روش، تعداد بردها و تعداد یا

 ايمسأله يرا براTAXONOMY  و SAW ،TOPSIS ،ELECTRE يبندد چهار روش رتبهیشده است. فرض کن

  ).4 شماره ایم (جدولزیر گرفته جدول شرح به نتایجی کرده و استفاده

  مختلف روش چهار اب هاگزینه بنديرتبه :)4(شماره جدول

 MADM  يهاروش
  نهیگز

TAXONOMY ELECTRE  TOPSIS  SAW  

4  1  2  1  A1 

1  2  1  2  A2 

2  4  3  3  A3 

3  3  4  4  A4 

دهند، سه روش یح میترج 3Aرا بر  1Aکه  یمختلف يهام؛ روشیبرگرد 4جدول  يهامثال، اگر به داده يبرا     

 3Aار یکه مع  ک روش استیشود تنها یب، مالحظه میرتن تی). به همSAWو  ELECTRE، TOPSISهستند (

شتر از تعداد یدهد، بیح میترج 3Aبر  1Aکه  ییها. تعداد روش)TAXONOMY( دهدیح میترج 1Aرا بر 

ن مورد را در یح دارد و ایترج 1Aبر   3Aها، ن طبق اکثر روشیدهد. بنابرایح میترج 1Aبر  3Aاست که  ییهاروش

ا آرا با هم یت وجود نداشت و یاکثر ي، رأیسه زوجین مقایم.  اگر در ایدهینشان م  M، با یسه زوجین مقایا

نشانگر  Xت دارد و ین است که سطر بر ستون ارجحیمنزله ا به Mم. یکن یم يکدگذار Xبود، آن را با  يمساو

 را هاگزینه لندکپ روش با ید.بگیر نظر در را قبل مثال هايداده مجدداًت دارد. ین است که ستون بر سطر ارجحیا

  ).5شماره است (جدول  شده آورده زیر جدول در نتایج هم مقایسه گردیده و با دو به دو

  تی: قاعده اکثر)5(شماره جدول

)C(  4A 3A 2A 1A   

2  M M X -  A1 

2  M M -  X A2 

1  M -  X X A3 

0  -  X X X A4 

  3  2  0  0  )R(  

)، تعداد بردها را C(  5رد. ستون آخر جدول یگیقرار م یبه صورت جداگانه، مورد بررس یسه زوجیهر مقا     

دهد. یار نشان میهر مع يها را برا) تعداد باختR( 5ن سطر آخر جدول یدهد. همچنیار نشان میهر مع يبرا

)دهد، با کم کردن تعداد باختها ینه میلند به هر گزکه کپ يازیامت )R  از تعداد بردها( )C   محاسبه

  شود:می محاسبه زیر صورته لند، امتیاز هرگزینه، بکپ روش براساس و قبل مثال به باتوجه شود.یم
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A

A

A

RCA

 

1ها، به صورت نهیگز یینها يبندبهن رتیبنابرا 2 3 4A A A A    .خواهد بود  

لند به صورت جدول حاضر بر اساس روش کپ پژوهشعوامل  یینها يبندرتبه با توجه به توضیحات بیان شده؛

  باشد.یم )6(

  لندارها بر اساس روش کپیمع یینها يبند: رتبه)6(شماره جدول

 رتبه  RC R C مولفه 

 در وزارت ورزش و جوانان ین ورزشیوجود متخصص 39 4 35 5

16 12 15 27 
ل کرده یتحص يروهاین يریالت کارکنان و بکارگیش تحصیافزا

 یو علوم ورزش یت بدنیترب

 وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور 43 1 42 2

 یورزش يهاونیوجود فدراس 17 18 -1 24

 یورزش يهائتیوجود ه 12 27 -15 29

 کیالمپ یته ملیوجود کم 7 36 -29 37

 یو علوم ورزش یت بدنیوجود پژوهشکده ترب 22 19 3 21

  یورزش ینینه کارآفریجامع در زم يزیرن برنامهیتدو 44 0 44 1

 یورزش ینینه کارآفریدر زم ياو منطقه یمل يش هایهما يبرگزار 10 29 -19 33

 یورزش يهاکارگاه يبرگزار 5 39 -34 40

  نه ورزش کشوریه، کتاب و...) در زمی(نشر یه و انتشار مواد آموزشیته 9 31 -22 35

  یمختلف ورزش يهادر رشته يو داور يگریمرب يهادوره يبرگزار 26 15 11 17

  در ورزش کشور یقات ورزشیج حاصل از تحقیبه کار بردن نتا 33 10 23 11

  یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یپژوش يت از طرحهایحما 12 27 -15 29

  ورزش در کشور یونیزیوجود شبکه تلو 42 2 40 3

  در ورزش به جامعه ینیکارآفر یآموزش يارائه برنامه ها 13 27 -14 28

 يکسب و کارها يمربوط به راه انداز  اداري امور شدن آسان 35 9 26 10

 ن چمن، استخر شنا)ی، زمی(سالن ورزش عمرانی زیرساختهاي يتوسعه 30 14 16 15

 یورزش وکارهاي کسب يخدمات  بیمه گسترش 32 11 21 13

 یورزش و تندرست يزمینه در سازي فرهنگ 31 13 18 14

 یورزش يکسب و کارها يان راه اندازین به متقاضیزم يواگذار 37 6 31 7

 کنان مطرح کشوریله بازیبوس یغات ورزشیشتر به تبلیجه بتو 18 25 -7 27

ل و یوسا فروش و معرفی براي هاجشنواره و هانمایشگاه برگزاري 23 19 4 20
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 رتبه  RC R C مولفه 

  یزات ورزشیتجه

 در وزارت ورزش و جوانان یاستفاده از کار گروه 37 6 31 7

 د کارکنان وزارت ورزش و جوانانیجد يهادهیا يریبکارگ 25 16 9 19

4 38 3 41 
شروع و حرکت  يمطلوب برا شرایط با بانکی تسهیالت پرداخت

 نه ورزشینو در زم يطرحها

 و اشتغال در وزارت ورزش و جوانان ینیوجود دفتر کارآفر 21 21 0 23

 کشور يش ورزش در استان هایع آمایتوز 10 30 -20 34

 یت بدنیتربان یبه دانشجو یورزش ینیارائه واحد درس کارآفر 21 19 2 22

 در ورزش يو گردشگر یسمیتور يهااستفاده از جاذبه 20 23 -3 25

 یورزش يدادهایرو یزبانیرش میپذ 9 33 -24 36

 جوان مستعد در ورزش کشور یتیب جمعیوجود ترک 2 41 -39 42

 ... و یابیمانند استعداد  یورزش يکاربرد ينرم افزارها یطراح 0 44 -44 45

 ورزش يع در صنعت و تکنولوژیر سرییتغ 1 42 -41 44

 اطالعات و ارتباطات در ورزش يگسترش فناور 11 27 -16 31

 کوچک در ورزش يتوسعه کسب و کارها 36 8 28 9

 در ورزش يسازیند خصوصیفرآ 38 4 34 6

 رش مشاغل نو در جامعهیپذ يالزم برا يتهایوجود ظرف 7 36 -29 37

 و تالش به عنوان ارزش در جامعه ینیت کارآفریمقبول 12 28 -16  31

 در ورزش یان مالیجذب حام 32 10 22  12

 کشور یران ورزشیشتر به مدیدادن فرصت ب 4 40 -36  41

 در جامعه ینیر مراکز کارآفریارتباط وزارت ورزش و جوانان با سا 19 23 -4  26

 هادر استان ینیس مراکز مشاوره و خدمات کارآفریتاس 1 41 -40  43

  یورزش يهادر رشته یجاد مدارس تخصصیا 25 15 10  18

 ) در ورزشیکی(تجارت الکترون یکیجاد کسب و کار الکترونیا 6 38 -32  39

    

  يریگجهیبحث و نت. 4

بستر  جادیو ا ینیکارآفر تیشود و تقویم نانیو کارآفر ینیبه کارآفر یمختلف توجه خاص يامروزه در کشورها

 شود.یدر حال توسعه شمرده م يکشورها ژهیکشورها به و ياقتصاد شرفتیاز ابزار پتوسعه آن  يمناسب برا

. است داریبه توسعه اقتصاد پا دنیرس يبرا یاساس ياز راهکارها یکی نانیکارآفر هايتیتوسعه و گسترش موفق

 جادیا يدر راستا ییاو سپس ارائه راهکاره نانیکارآفر تیعوامل موثر بر موفق ییمنظور شناسا نیا يگام برا نیاول

تواند به همچنین بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش، می .استعوامل،  نیتوسعه ا يالزم برا يبسترها
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 يبندتیاولوو  یین مطالعه شناسایهدف از ابنابراین هایی براي توسعه کارافرینی کمک کند. ایجاد استراتژي

لذا در این راستا، بعد است،گیري چندشاخصه هاي تصمیماستفاده از تکنیکدر ورزش با  ینیعوامل موثر بر کارآفر

عامل موثر  45، پژوهشات یادب ین بررسینه و همچنین زمیو متخصصان در ا تاداناز اس یاز مصاحبه و نظرسنج

 و پسسپس پرسشنامه ارزشیابی عوامل طراحی انتخاب شدند.  يبندرتبه يدر ورزش شناسایی و برا ینیبر کارآفر

گیري ها استخراج، و با تشکیل ماتریس تصمیمخبرگان، اطالعات مندرج در آن به وسیلهها از تکمیل پرسشنامه

شد و با توجه به اینکه نتایج حاصل  چندشاخصه گیريهاي تصمیمبندي عوامل با استفاده از تکنیکاقدام به رتبه

لند از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ ردندا ها در مواردي با هم همخوانیتکنیک این کارگیريه از ب

 نظردر ورزش از  ینیکه مهمترین عوامل موثر بر کارآفر می دهداستفاده شد. نتایج حاصل از این تکنیک نشان 

، وجود وزارت ورزش و یورزش ینینه کارآفریجامع در زم يزیرن برنامهیعوامل تدو به ترتیب خبرگان موضوع،

پرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مطلوب براي شروع و  ،کشورورزش در  یونیزیوجود شبکه تلو ،جوانان در کشور

سازي فرآیند خصوصیو  ن ورزشی در وزارت ورزش و جواناناوجود متخصص ،هاي نو در زمینه ورزشحرکت طرح

هاي تبلیغات و مدیریت و زمینه) مبنی بر ایجاد 1386هاي تحقیقات فروغی پور (یافته این نتایج،. هستند در ورزش

زاده و هنري گذاري زیربنایی دولت در ورزش، مندعلی) مبنی بر میزان سرمایه1387ریزي ورزشی، غالمی (برنامه

) مبنی بر استفاده از 2004تسون و همکاران ( ) مبنی بر وجود نیروي انسانی تحصیل کرده و متخصص،1389(

) مبنی بر کاهش تصدي دولتی در بخش ورزش به منظور 2006لیز (منابع و تسهیالت و مدیران شایسته و کار

 به وسیلهتدوین برنامه ریزي جامع در زمینه کارآفرینی ورزش کند. تایید می را بهبود در زمینه کارآفرینی ورزشی

براي الزم ن وزارت ورزش و جوانان کشور حرکتی هوشمندانه، منطقی و گامی مؤثر براي ایجاد بستر مسئوال

توجه به روند و از دیگر موارد مهم در توسعه کارآفرینی در ورزش . می شود محسوبرآفرینی در ورزش کشور کا

ها به با عنایت به این که امروزه خصوصی سازي در ورزش به ویژه باشگاه. است ورزشتوسعه خصوصی سازي در 

تواند ه ها از جمله شبکه ورزش میرسانهاي توسعه ورزش شناخته شده است. استفاده از عنوان یکی از ضرورت

در  بنابراینفراهم کند.  و رفتارها هامسیر توسعه خصوصی سازي در ورزش را با تغییر ساخت ها، شناخت

 هاجاد آنیایا توسعه و د را باید در اولویت قرار داد و در جهت ابعااین در ورزش  ینیکارآفرهاي ارتقاي برنامه

ع در یر سریی، تغیورزش يکاربرد ينرم افزارها ین مطالعه قرار گرفتن ابعاد طراحیج جالب ایاز نتا تالش نمود.

پایینی از نظر  يهاها در رتبهدر استان ینیس مراکز مشاوره و خدمات کارآفریورزش و تاس يصنعت و تکنولوژ

ان را به جاي این شکه حاکی از آن است که مدیران ورزشی باید بیشتر انرژي، بودجه و زمان خبرگان موضوع بود

زیرا با شرایط رقابتی و پیچیده  ؛بندي به دست آمده کنند، صرف عوامل پراهمیت در رتبهکم اهمیت عوامل

سرآمد بود و با توجه به استراتژي تمایز در مدیریت باید در مهمترین عوامل ها توان در همه زمینهامروزي، نمی

 هاي سنتی،شخصی، تجربه و روش دانشتکیه بر  توانند بانمی گرید یورزش مدیران، گذاري کرد. همچنینسرمایه

الزم است با توجه به  ،. در نتیجهفراهم نمایند هاي کارآفرینی در این بخش رازمینهرا اداره کنند و  مراکزامور 

و در  موقعیت کارآفرینی در ورزش کشور به قرار دادن آن در جایگاه رسمی در وزارت ورزش و جوانان توجه کنند

اجراي برنامه استراتژیک کارآفرینی را اجرا کنند و در بازنگري سند راهبردي نظام جامع ورزش کشور،  مورد،این 

هاي به دست آمده تیاولوکارآفرینی و اقتصاد در صنعت ورزش را بیش از بیش مورد توجه قرار دهند و با توجه به 

 پردازند.ب زشور در کارآفرینیو تقویت  بهبوداز این پژوهش، به 
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