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، ایجاب می نماید تـا نظـام جـامع،    اشتغال و سایر فعالیت هاي ورزشی به عرصه کارآفرینی و ورزشورود 

 –روش تحقیـق توصـیفی  پـژوهش حاضـر بـر مبنـاي      ،بر این اساس . راهبردي و مدونی بر آن حاکم باشد

آفرینان ورزشی و همچنین صاحبنظران حوزه گردشگري آماري مدیران، ورزشکاران و کار و جامعه پیمایشی

رضـایی،  ( برگرفته شده از ادبیات پژوهش پرسشنامه از ،براي جمع آوري داده ها. انجام گرفتاستان همدان 

بـر اسـاس   . استفاده گردید )1376( سه شاخگی میرزائی اهرنجانیمدل و منطبق با ) 1393قی، و صاد 1391

گویـه   ،مربوط به هـر یـک از بسـترهاي توسـعه کـارآفرینی در حـوزه تبلیغـات       مهمترین گویه هاي  ،نتایج

گویـه  ، در حوزه ساخت و تولیـد وسـایل و تجهیـزات ورزشـی     88/3با میانگین  "تبلیغات از طریق رسانه"

، در حوزه مدیریت اماکن و برنامه ریزي 09/4با میانگین  "تاسیس باشگاه هاي رشته هاي مختلف ورزشی"

، در حـوزه امـور آموزشـی و پژوهشـی     3/4با میانگین  "مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی"ورزشی گویه 

اعطـاي  "، در حوزه امور فرهنگی ورزشی گویه 12/4 با میانگین "آموزش رشته هاي مختلف ورزشی"گویه 

ی ، در حوزه ورزش همگانی، قهرمـان 33/4 با میانگین "وام به جوانان داراي طرح هاي اشتغال زایی ورزشی

 بـا میـانگین   "پرورش و تربیت مربیان ورزشی براي ورزش هـاي حرفـه اي و قهرمـانی   "و حرفه اي گویه 

 98/3با میـانگین   "توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی"، در حوزه خدمات ورزشی گویه12/4
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از جمله  88/3 نبا میانگی "تاسیس سایت هاي اینترنتی ورزشی"گویه  )(ITو در حوزه تکنولوژي اطالعات 

  . مهمترین موارد محسوب می شوند

حمایـت   منظـور  بـه  نهادهاي حـامی  توسط برنامه هایی تا با ایجاد یت به مدیران امر پیشنهاد می شوددر نها

نظیـر   -ورزشـی  وکارهـاي  صـاحبان کسـب   میان در اجتماعی امنیت کارآفرین و ارتقاي ورزشکاران از مالی

 در جهـت مالیـاتی   ثبـات  و مـالی  مزایـاي  گـرفتن  نظر در با و -بیکاريو  وکار کسب شکست بیمه، پوشش

اجتماعی بتوان کمـک مفیـدي    تأمین طریق سازمان از خصوصی بخش در افراد ایده آفرین ورزشی مشارکت

  .به این استان کرد

  

  همدان استان ورزش و کارآفرینی، موانع کارآفرینی، :کلیديگان واژ
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  مقدمه

 بـه طـوري کـه    انـد؛  بودهجوامع شاهد تغییرات و تحوالت شگرف در زمینه هاي مختلف  ،امروز در دنیاي

در جهـت   هـا  سـازمان . حـاکی از ایـن تغییـرات را دارد    اطمینان غیرقابلمحیط با تالطم و رقابت شدید در 

به طـوري کـه    ؛بهره گیرند کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزي آینده نگر و محیط گرا

در یک افق زمانی بلند مدت، تاثیر آن ها بر سازمان و نحوه تعامل  من شناسایی عوامل و تحوالت محیطیض

ایران در حال تحول و رو بـه توسـعه    ورزش نیز در کشور). 1392اکبري،(سازمان با آن ها را مشخص کند 

هاي فعالیت  هاي مناسبی جهت زمینهتواند بویژه در حوزه اقتصادي، می آناست و بر حسب ماهیت خاص 

اي گسـترده در  بنابراین از آنجایی که تربیت بـدنی و ورزش بـه عنـوان عرصـه    . سازدفراهم را   1کارآفرینانه

هـاي  توانایی ایجاد فرصت هاي شغلی بسیاري را دارد، در صـورت وجـود شـرایط مناسـب، زمینـه      جامعه،

  ). 1389فروغی پور، (نماید خالق در سطح سازمان ارائه میجدیدي را جهت فعالیت کارآفرینان نوآور و 

تجربـه هـاي آمـوزش    . کارآفرینی به عنوان متغیري با نقش کلیدي در اقتصاد یاد می شود در عصر حاضر از

توجـه بـه ایـن نکتـه      .کارآفرینی در اکثر کشورها نشان می دهد با آموزش می توان کـارآفرین تربیـت کـرد   

گذراندن دوره هاي آموزش کارآفرینی، فرد کارآفرین نخواهـد شـد، بلکـه بایـد      ضروري است که به صرف

نقـش   ،از ایـن رو . )1396سمیعی، آرین فـر و خسـروي زاده،   ( نگرش مثبتی به کسب و کار نیز داشته باشد

ورود ورزش بـه عرصـه   دستگاه هاي فرهنگی در مرحله اول، شناخت شرایط و زیرساخت هاي الزم بـراي  

و سپس برنامه ریزي و هماهنگی با سایر بخش هاي جامعه براي فراهم آوردن این  ی و کارآفرینیاشتغال زای

 2این امر نیازمند آن است تا کلیه چالش ها اعم از موانع، مشـکالت و مزیـت هـاي راهبـردي    . است شرایط

ي جـامع  موجود در کارآفرینی و اشتغال در حـوزه ورزش بـا رویکـرد   ) نقاط قوت و فرصت هاي احتمالی(

 هـد مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند در کلیه ابعاد از جمله ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تغییر جهت د

بنـابراین مـی تـوان بـا انجـام اثـربخش تـر و        . و همسو با شرایط محیطی، فعالیت هاي نوینی را آغاز نماید

کارآفرینی نیز  .نتایج ارزشمندي دست یافتکارآمدتر  فعالیت هاي مرتبط با کارآفرینی در حوزه ورزش، به 

باشـد کـه بتـوان تعریـف یـا      هاي مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیـین مـی  همانند سایر واژه

آفـرین در بردارنـده معنـاي    معتقـد اسـت واژه کـار    3کـوك  .تعاریف روشن و مشخصـی از آن ارائـه نمـود   

                                                           
1. Entrepreneurship Activities 
2. Strategic  
3. Cook   
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شود که اراده، خالقیت، پایـداري  اي اطالق میارادهبا ن به افراد ولی از همه مهمتر کارآفری، است "موفقیت"

. )1387 زالـی و رضـوي،  ( کنـد و موفقیت اجتناب ناپذیرشان، آنها را به رهبران و قهرمانان روز تبـدیل مـی  

تـوان آن را  شـود و مـی  ایجاد تقاضاي جدید می یا 1یندي است که منجر به ایجاد رضایتمنديفرآ ،کارآفرینی

گیـري از افـراد در   شیوه برانگیختن و سـپس بهـره   ،کارآفرینی). 1387شریفیان،( ند ایجاد ثروت دانستیفرآ

کنند قادرند کارها را به طریقی متفـاوت و بهتـر انجـام    اي که افراد فکر میشیوه؛ باشددرون یک سازمان می

      نـع موجـود بـر سـر راه     تـوان بـر موا  هـا مـی  از طریـق توسـعه روحیـه کـارآفرینی در درون سـازمان     . دهند

پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان، مستلزم فراهم آوردن  لذا .پذیري، رشد و نوآوري فائق آمدانعطاف

موضـوع کـارآفرینی   ) 2017( 2جارشـلوم  ).1385زارع، ( بستري مناسب و ترویج روحیـه کـارآفرینی اسـت   

 شـکل  رینی معرفی می کند و از آن بـه عنـوان یـک   اجتماعی را به عنوان جدیدترین نوآوري در خلق کارآف

  .استاجتماعی یک سازمان  تغییر یاد می کند که به دنبال انعکاس زمان جدید سازمانی

این تغییر گرایش در استراتژي حوزه ها . اندامروزه بسیاري از رشته ها و حوزه ها به لزوم کارآفرینی پی برده

ایجـاد  ) 2؛ افزایش سریع رقباي جدید) 1: ها تحمیل گردیده استندر پاسخ به سه نیازي است که بر سازما

خـروج بهتـرین نیروهـاي کـار از     ) 3 ؛هـا هاي مدیریت سـنتی در سـازمان  حس بی اعتمادي نسبت به شیوه

    ینـدي  کـارآفرینی را فرآ  )2000(3تامپسـون ). 1393، کردنـائیچ (ها به کـارآفرینی مسـتقل   ها و اقدام آنسازمان

در آن بتوان با استفاده از خالقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع،  داند کهمی

  ). 1387ریانی، ااحمدپور د( ریسک و به کارگیري دیگر عوامل به وجود آورد

از طرفی با توجه به ابعاد گسترده علوم ورزشی می توان آن را در زمـره سـریع تـرین بخـش هـاي رشـد و       

دسـتاوردها و فرصـت هـاي    . با حوزه هاي اصلی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در جهان مطرح کـرد مرتبط 

ینـدهاي کـارآفرینی   افزایش فرآ ه عبارت دیگر،ب. شی وجود داردشغلی در بخش عظیمی از رویدادهاي ورز

رضـازاده و همکـاران،   (در ورزش و رویدادها، در حال ایجاد تنوعی از فرصت هـاي شـغلی جدیـد اسـت     

ورزش از طریق ایجاد تقاضا براي خدمات و کاالهاي ورزشی و ایجاد جـذابیت بـراي اجتماعـات،    . )1389

زمینه الزم را براي توسعه کارآفرینی فراهم می کند و کارآفرینی از طریق ایجاد کسب و کارهاي ورزشی بـه  

زمینـه اي و   بـراي توسـعه کـارآفرینی در بخـش ورزش بایـد عوامـل       پـس . نمایدتوسعه ورزش کمک می 

ساختاري موثر در توسعه ورزش شناسایی شود و بر اساس هدف هایی کـه در ابعـاد گونـاگون کـارآفرینی     

                                                           
1. Satisfaction 
2 Bjärsholm 
3. Thompson  
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ورزشی وجود دارد، براي ایجاد ساختارها و زمینه هاي موثر در توسعه کارآفرینی ورزشی برنامه ریزي کـرد  

یکی از زیربناهاي ایجاد کارآفرینی  برخی نیز به توسعه گردشگري ورزشی به عنوان ).1390،فارسی یدالهی(

سـمیعی، آریـن فـر و خسـروي زاده     همچنـین  ). 1396احمدي، رمضانی نـژاد و برومنـد؛   (اشاره داشته اند 

فرینی و گرایش به کسب و کار الکترونیک در آرتبه بندي مولفه هاي توسعه آموزش کاردر بررسی ) 1396(

برنامـه ریـزي آمـوزش     شناسـی آمـوزش کـارآفرینی،    شوتوسـعه ر بیان داشتند که  هنرجویان تربیت بدنی

عه حرفـه اي بـراي آمـوزش    کارآفرینی، محتواي آموزش کارآفرینی، پژوهش درباره آموزش کارآفرینی، توس

و ظرفیت سازي و توسـعه نهـادي   رآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی ، دست اندرکاران آموزش کاکارآفرینی

ر الکترونیک از عوامل تاثیر گزار بر گرایش به کسب و کار الکترونیک براي آموزش کارآفرینی و کسب و کا

   .بود

شناسایی فرصـت هـاي    جهت را در يدر این راستا نتایج تحقیقات انجام شده، توانسته کمک هرچند ناچیز

در بررسی توسـعه ورزش از  ) 2017( 1هم و همکاران به طوري که ؛توسعه و پیشرفت کارآفرینی فراهم کند

کار آفرینی به این نتیجه دست یافتند که بیان فرآیندهاي کارآفرینی، آموزش هاي راهبـري، تعـامالت    طریق

 .کنترل شده و جنبه هاي اجتماعی، از جمله عوامل موثر بر توسعه ورزش از طریق ایجاد کارآفرینی هسـتند 

انـش در حـوزه ورزش بیـان    د بـر  مبتنـی  اسـتراتژیک  نیز در بررسی کارآفرینی) 2017( 2فریریا، راتن و دانا

اگر بتوان به مفهومی راهبردي  ،از این رو. داشتند که درك سازمان ها از موضوع کارآفرینی تفاوت هایی دارد

مهري  ،همچنین . اطالعاتی را به افراد منتقل کرد می توان زمینه خلق کارآفرینی را ایجاد کرد ،مبتنی بر دانش

بـه ایـن نتیجـه     "بیین و تحلیل موانع موثر بر کار آفرینـی در ورزش ت"در پژوهشی با عنوان ) 1393(شندي 

موانـع خـانوادگی،    :از عبارت اندرسید که هفت مانع موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت 

تمـاعی و موانـع   اج –تخصصی، موانع مالی، موانع فرهنگـی  –موانع شخصیتی، موانع پرورشی، موانع علمی 

گرایش کار آفرینانـه و عملکـرد شـرکت    "عنوان  بانیز در پژوهش خود ) 2014( 3راسمیت و والزمیز. قانونی

نشان دادند که ارتباط معناداري بین گرایش کار آفرینانه و پیشرفت  "نقش مدیریت منابع انسانی: هاي جوان

ـ  بـا در تحقیقـی  ) 1392(در همین زمینه، عزیزي و همکـاران  . عملکرد شرکت وجود ندارد الگـوي  "وان عن

به این نتایج رسیدند که خالقیت، خود  "عوامل فردي و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت هاي کارآفرینانه

                                                           
1. Hem et al  
2 João J. Ferreira ،Vanessa Ratten & Léo-Paul Dana 

 
3. Missersmith & Valz  
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کارآمدي، پیوندهاي ضعیف اجتماعی و هوشیاري کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر تشخیص فرصت دارند، اما تاثیر 

در ) 2015( 1راتن. یص فرصت تایید نشدعواملی مانند دانش پیشین، پیوندهاي قوي و کمک مربیان بر تشخ

کـه بـا    "به سوي نظریه جدید کارآفرینی و مدیریت ورزشـی  : ورزش مبنی بر کارآفرینی"عنوان  باتحقیقی 

هدف گسترش و پیشرفت مفهوم تئوري کارآفرینی در مدیریت ورزشی انجام شد، بـه بررسـی ارتبـاط بـین     

یاز به ادغـام بیشـتري بـین دو رشـته مطالعـاتی و تئـوري       که ن کرداستدالل  و و ورزش پرداختکارآفرینی 

در انتها نیز کارآفرینی ورزشی را به عنوان وسیله اي براي رشد و پیشـرفت سـازمان   . کارآفرینی سنتی است

ماننـد کـارآفرینی اجتمـاعی و    و به این نتیجه رسید که انواع مختلـف کـارآفرینی    کردهاي ورزشی پیشنهاد 

بـا بررسـی نقـش    ) 2014( 2و همکـاران  بـرگ  ،همچنـین . بر ورزش اثر گذار هسـتند ی کارآفرینی بین الملل

گونه نتیجه گیري نمودند که کشورهاي در حال  کارآفرینی ناگزیر و فرصت طلب بر پیشرفت اقتصادي، این

ي شـرکت هـاي اصـلی ایجـاد شـده،      توسعه نیاز به تقویت شرایط براي توسعه کیفیت محیط کارآفرینی برا

یی بازار مالی و مهارت هاي مدیریت، آانین و مقررات، انعطاف پذیري بازار کار، زیرساخت ها، کارقو شامل

بیشتر این شرایط براي جذب سرمایه مستقیم خارجی کـه اسـتخدام، انتقـال تکنولـوژي، صـادرات و      . دارند

ـ . درآمدهاي مالیاتی را فراهم می کنند، ضرورت دارد ر روي اسـتحکام و  کشورهاي درحال توسعه نیز باید ب

در دو  نظارت و وجود تعهد قـوي بـه آمـوزش    که کاهش مسئولیت یداري بخش کارآفرینی متمرکز شوندپا

اقتصادهاي کارآفرینانه هـم نیـاز بـه تقویـت     . سطح متوسطه و دانشگاهی در این کشورها نیز ضروري است

ت هاي کارآفرینانه در دولـت، سـطوح   انتقال تکنولوژي، در دسترس قرار دادن بودجه اولیه، حمایت از فعالی

 به بیـان یـک چشـم انـداز کـارآفرینی      ،در ادامه .دارند دانشگاه وص در حقوقی و آموزشی مشترك به خص

می شود پرداخته می شـود   ایجاد حوزه دو این اطالعات تلفیق طریق از ارزش و ثروت آن، در که استراتژیک

  .گرددتا به نقش هرچه ملموس تر کارآفرینی متمرکز 

 
  )2006، 3آنون(چشم انداز کارآفرینی استراتژیک  :1شکل

                                                           
4. Rotten  
2. Berg et all 
3. Anon 
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یند اسـتفاده از فرصـت هـاي موجـود در     کارآفرینی در ورزش را می توان فرآبا عنایت به توضیحات فوق، 

فرصت هایی که در ظاهر ممکن است تهدید یا کمبود به نظر آیند یـا مـورد توجـه خاصـی      ؛ورزش دانست

     هـاي جدیـد، نـوآوري در محصـوالت و خـدمات ورزشـی و تبـدیل کمبودهـا بـه           لذا ایجاد شغل. نباشند

می توان به آنهـا   1فرصت هایی براي اشتغال یا ایجاد بازار کار جدید مسائلی است که در کارآفرینی ورزشی

هرچند ورزش پدیده اي شناخته شده است و در صورت شناسایی، می توان از آنها به عنـوان راه   -پرداخت

با این اوصاف، شناخت زمینـه هـاي    ).1389فروغی پور، (یی به منظور کارآفرینی در ورزش استفاده کرد ها

آن براي  تا ازد کارآفرینان جامعه معرفی کنبه کارآفرینی در ورزش کشور می تواند فرصت هاي جدیدي را 

بـا ایفـاي نقـش مـوثر در     کارآفرینی ورزشی  ،عبارتیه ب. اجتماعی بهره گیرند –پیشرفت و توسعه اقتصادي

توسعه کسب و کار، توسعه اشتغال و رفاه و توسعه سالمت روحی و جسمی می تواند نقش بسـیار مهـم و   

 موانع پیش روي توسعهبا توجه به اهمیت موضوع، لزوم شناسایی . برجسته اي در توسعه کشور داشته باشد

آنچه که به واقعیت در ایران نزدیک می نمایـد   .باید بیشتر مورد توجه قرار گیرداز طریق ورزش کارآفرینی 

وجـود نداشـته و یـا     کشـور حرکت هـاي اقتصـادي در ورزش    دلیل دولت مداري ورزش،ه این است که ب

بـر اسـاس اجبـار و از سـوي      ،جدي شـکل گرفتـه   یتمایلی براي سرمایه گذاري در آن نیست و اگر حرکت

ورزشی ایران براي ادامه فعالیت به آن شرایط تـن در داده  هاي  هاي بین المللی بوده و فدراسیون فدراسیون

  .  دان

در استان همدان که روزي زادگاه مشـاهیر و محـل رشـد    را آن است که این موانع  به دنبالپژوهش حاضر  

رغم پتانسـیل بـاال در ورزش و توریسـم    یث جایگاه ورزش هنوز نتوانسته علیورزشکاران بنامی بوده و از ح

و از آنجا که دیدگاه مدیران و کارآفرینان ورزشی در تبیین موانع  آورد به دستت مناسبی را ، موقعیورزشی

 ورزشدر این راستا ورود . قرار گیرد شناسایی ، موردکارآفرینی ورزشی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد

ماید تـا نظـام جـامع،    به عرصه کارآفرینی و اشتغال و سایر فعالیت هاي ورزشی استان همدان، ایجاب می ن

بر مبنـاي چنـین برنامـه جـامع و اسـتراتژیک، ورزش اسـتان خواهـد        . راهبردي و مدونی بر آن حاکم باشد

 ،بر ایـن اسـاس  . توانست بدون تاثیرپذیري از شرایط محیطی حرکت توام با موفقیت خود را استمرار بخشد

ر متـدولوژي هـاي علمـی، محقـق بـه دنبـال       در این تحقیق با مطالعات دقیق و با رویکردي جامع و مبتنی ب

  .استبررسی نقش ورزش در توسعه کارآفرینی و اشتغال استان همدان 

 

                                                           
1. Sports Entrepreneurship 
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  پژوهش روش شناسی

پیمایشـی از نـوع مقطعـی     -از حیث گردآوري داده ها، توصـیفی  کاربردي و ،پژوهش به لحاظ هدفروش 

این  .زش استان همدان پرداخته شده استبه تدوین الگوي ساختاري توسعه کارآفرینی در وردر آن  کهبوده 

هاي سازمانی  تمام مفاهیم، رویدادها و پدیده )1376میرزایی اهرنجانی، (آفرینی پژوهش بنا به مدل جامع کار

ساختار، رفتار و محیط، مورد بررسـی، مطالعـه    سه شاخگی هدر قالب نظریرا ) مانند کارآفرینی(و اجتماعی 

است که کلیـه عوامـل مـوثر در     و جامع مندنظام ی، مدل"مدل سه شاخگی". دادهاستتجزیه و تحلیل قرار 

بـا توجـه     .این مدل، مدل مفهومی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد -کند گیري یک پدیده را تبیین می لشک

را کلیه مدیران، ورزشکاران و کارآفرینـان ورزشـی و همچنـین    جامعه آماري تحقیق به ماهیت اجرایی کار، 

افرادي که بـه  (این افراد بنا به مراجعات حضوري  .تشکیل دادندران حوزه گردشگري استان همدان صاحبنظ

 تقریبی دبرآور)  صورت فعال با حوزه هاي گردشگري، دانشگاهی و کسب و کار ورزشی در ارتباط هستند

 وش نمونـه گیـري  بـه ر   -نفر بود 99 که تعداد آنها -مورگاننمونه ها بر اساس تعیین حجم نمونه  شدند و

   .انتخاب شدند از تمامی حوزه هاي مذکورتصادفی خوشه اي 

 ، ازو کارآفرینـان  مـدیران  دیـدگاه  ارزیـابی  درجدید بودن و نبود پیشینه کـافی   با توجه به ، تحقیق، این در

 بهره گرفته شد که محقـق ) 1393و صادقی 1391رضایی، ( برگرفته شده از منابع تحقیقات پیشین پرسشنامه

 .سواالت تحقیق پرداخت تدوینبه مدل سه شاخگی میرزائی اهرنجانی  بر اساس رویکرد دلفاي و مطابق با 

در ادامه ضمن بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، تناقضات و اشکالت آن اصالح شد و با استفاده از مطالعه 

در ایـن  . آمـد  بـه دسـت   )=α 89/0(آلفـاي کرونبـاخ    نمونه، پایایی پرسشنامه از طریق 25مقدماتی در بین 

  :تحقیق براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از روش هاي زیر استفاده گردید

بررسی اسناد و مدارك موجود مربوط به سوابق و فعالیت هاي گذشته و جـاري ورزش، قـوانین و    .1

  ؛مصوبات باال دستی و سایر اطالعات مورد نیاز

ازمان هاي ورزشی که کل یـا بخشـی از برنامـه هـاي     بررسی مطالعات و برنامه هاي تدوین شده س .2

  ؛تدوین شده خود را بصورت کلی منتشر کرده بودند

ي اسناد و برنامه هاي کشور هاي منتخب در شوراي اطرح یافته هاي استخراج شده از تحلیل محتو .3

  ؛نخبگان و گروه کانونی
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تفاده از پرسشنامه ها و فرم هاي ورزش استان با اسکارآفرینی نظر سنجی از  نمونه آماري در زمینه  .4

  .شناسایی و تعیین موضوعات مندرج

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

از ) موانـع (اکتشاف عوامل مورد بررسی  به منظور و یفیاطالعات، از آمار توص فیمنظور توص بهدر نهایت 

طبق نتایج آزمـون   ،است یی که توزیع آنها نرمال بودهها فرضیه آزمون و برايتحلیل عاملی اکتشافی آزمون 

 آنهـا  توزیـع  منحنـی  کـه  هایی فرضیه آزمون براي و مستقل پارامتریک تی آزمون از کالموگروف اسمیرنوف

کفایـت تعـداد   . شد استفاده جهت اولویت بندي مولفه ها فریدمن از آزمون غیرپارامتریک است، نبوده نرمال

  . مشخص گردید KMO1نمونه ها نیز بر حسب آزمون 

  پژوهشه هاي یافت

به تفکیک موارد مورد بررسـی ارائـه     1در جدول هاي تحقیق، شناختی آزمودنیبررسی مشخصات جمعیت

  .شده است

  مشخصات جمعیت شناختی نمونه هاي پژوهش :1 جدول

  درصد فراوانی  وضعیت  متغیر

  

  جنسیت 

  %69  مرد

  %31  زن

  

  

  

  سن

 %15 سال 30کمتر از 

 %27 سال 40تا  31

 %33 سال 50 تا 41

 %20 سال 60تا  51

 %4 سال به باال 60

  

  تحصیالت

 %16  دیپلم و فوق دیپلم

 %47  کارشناسی

 % 32  کارشناسی ارشد

 % 4  دکتري

  

سابقه فعالیت ورزشی 

 %34 سال 10زیر 

 %39 سال 20الی  10

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 % 26 سال به باال 30  و اجرایی

  

  گروه

 % 5/44 مدیران

 % 5/55 کارآفرینان

به منظور بررسی نگرش آزمودنی ها نسبت به متغیرهاي موانع توسعه کارآفرینی در ورزش متغیرهاي اصلی 

در این بخش، در سه محور عمده و اصلی موانع محیطی توسعه کارآفرینی در ورزش، موانع رفتاري و موانع 

  .ساختاري متمرکز گردیده است

ف هر یک از متغیرهاي فوق از دیدگاه آزمودنی هـا، شـاخص   هاي تحقیق، در توصیچنین بر اساس یافتههم

از میـان  هاي آماري میانگین و انحراف استاندارد موانع محیطی توسعه کـارآفرینی در ورزش نشـان داد کـه    

سوال فعال نبودن شوراي شـهر  ، سواالت مربوط به خرده مقیاس موانع محیطی توسعه کارآفرینی در ورزش

و سـوال امنیـت سـرمایه    ) 31/4( کارآفرینی و ایجاد کسب و کار ورزشی بیشـترین و شهرداري ها در زمینه 

در عامل دوم، موانع ساختاري توسعه . مقدار میانگین را دارا هستند) 36/3(گذاري بخش خصوصی کمترین 

و سـوال نبـود   ) 13/4( کارآفرینی در ورزش، سوال عدم مشوق هاي الزم بـراي کـارآفرینی داراي بیشـترین   

. را دارا بودنـد مقدار میـانگین  ) 08/3( کمترین ن کافی در ورزش کشور براي مدیریت بخش خصوصیقوانی

یـا  (سوال تمایل افراد به دریافت حقوق ثابت و مستمر  ،در عامل موانع رفتاري توسعه کارآفرینی در ورزش

)  مسـتمر  یا رشـد سـودهاي کوچـک   (هاي تجاري  جاي ورود به فعالیته ب) کسب سودهاي بزرگ و کوتاه

) گروهـی (و سوال مسئولیت پذیر نبودن و انجام کار واگذار شده بصـورت غیـر شخصـی    ) 17/4( بیشترین

  .ندرا دارا بودمقدار میانگین ) 3/ 51( کمترین

نی، نتـایج آزمـون   با توجه به یافته هاي تحقیق، به منظور اولویت بندي جایگاه هر کـدام از عوامـل کـارآفری   

  ).2 جدول( ارایه می شودفریدمن 

  عوامل کارآفرینی بندي اولویت زمینهنتایج آزمون فریدمن در  :2جدول 

  سطح معنی داري درجه آزادي دو –خی  تعداد میانگین رتبه عوامل ردیف

 97/1 محیطی 1

 2/2 ساختاري 2  001/0 2 051/7 99

 83/1 رفتاري 3

05/0P<  

  >05/0Pویت بندي مولفه هاي مـورد بررسـی در سـطح    اول ،ه می شودهدطور که در جدول فوق مشا همان

بـه ترتیـب مربـوط بـه عامـل رفتـاري        عوامل، پایین ترین میانگین رتبه بندي اولویتبنا به معنادار است و  
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در  .مـی باشـد    )2/2( و  بیشترین میانگین رتبه مربوط به عامـل سـاختاري   )97/1( عامل محیطیو  )83/1(

 .اي ارزیابی بسترهاي توسعه کارآفرینی از دیدگاه آزمودنی ها ارائه می گرددبندي شاخص ه اولویت ادامه

 لویت بندي گویه هاي بسترهاي توسعه کارآفرینیوا :3جدول 

 میانگین و انحراف معیار گویه ردیف بسترهاي مورد بررسی

ت
غا

بلی
ه ت

وز
ح

 

)یصدا و سیما، روزنامه و مجالت عمومی یا ورزش(تبلیغات از طریق رسانه  1  98/0± 88/3  

56/3 ±01/1 استفاده از نام و مشخصات ورزشکاران معروف براي تبلیغ کاالها 2  

در سالن هاي ورزشی یا استادیوم هاي فوتبال تبلیغات از طریق بیلبوردها 3  17/1± 67/3  

ی
ش
رز

 و
ت

زا
هی

ج
و ت

ل 
سای

 و
د
ولی

و ت
ت 

خ
سا

ه 
وز

ح
 

بازيساخت استخر مخصوص کودکان با نقاشی و منطقه شن  4  3/1± 8/3  

براي فعالیت تاسیس زمین هاي بازي کوچک در محله ها 5  46/1± 6/3  

09/4 ±78/0 تاسیس باشگاه هاي رشته هاي مختلف ورزشی 6  

ي سالن هاي ورزشی و پیست هاي دو ساخت کف پوش هاي جدید برا 7

 میدانی و چمن مصنوعی براي استادیوم هاي فوتبال

9/0± 95/3  

ل مخصوص رشته هاي ورزشی مثل اسکیت، سوارکاري و ساخت وسای 8

 کوهنوردي

27/1± 56/3  

17/3 ±09/1 ساخت انواع توپ و تور و دروازه 9  

ساخت وزنه، دمبل، هالتر، بازوبند و کمربند شن و انواع ماشین بدن سازي و  10

 دوچرخه ورزشی

1/1± 2/3  

ی و پایگاه سنجش تاسیس باشگاه کاردرمانی،کلینیک هاي حرکات اصالح 11

 استعداد ورزشی

17/1± 32/3  

)چادري –چند منظوره (احداث سالن هاي ورزشی  12  1/1± 88/3  
ه 

ام
رن

و ب
ن 

اک
 ام

ت
ری

دی
 م

زه
حو

ی
ش
رز

 و
ي

یز
 ر

3/4 ±7/0 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی 13  

29/3 ±07/1 برنامه ریزي براي فعالیت هاي ورزشی خوابگاه هاي دانشجویی و دانشجویان 14  

9/2 ±09/1 مشاوره درباره ساخت تاسیسات و اماکن ورزشی 15  

)دولتی و تربیت بدنی - خصوصی(مدیریت باشگاه هاي ورزشی  16  27/1± 56/3  

06/3 ±4/1 اداره اردوهاي ورزشی 17  

41/3 ±14/1 فعالیت هاي اقتصادي جنبی در کنار اماکن 18  

ی
ش

وه
پژ
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ی 

ش
وز

آم
 

لف ورزشیآموزش رشته هاي مخت 19  87/0± 12/4  

ورزشی -چاپ کتب، نشریات و مقاالت علمی 20  06/1± 78/3  

73/3 ±09/1 اجراي طرح هاي پژوهشی ورزشی 21  

65/3 ±21/1 تاسیس رشته مهندسی اماکن ورزشی 22  

56/3 ±32/1 برگزاري سمینارها و همایش هاي ورزشی 23  

تلففیلم هاي رشته هاي ورزشی مخفروش تهیه و  24  15/1± 49/3  
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تاسیس آموزشگاه آزاد علمی براي آماده سازي داوطلبان شرکت در آزمون  25

هاي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري و دوره هاي مقطعی آموزشی در 

 ورزش

27/1± 44/3  

در رشته هاي پر مخاطب آموزش داوري 26  18/1± 3/3  

غذایی و مکمل هاي مجاز تدوین برنامه هاي تغذیه ورزشی و فروش مواد  27

 براي متقاضیان

01/1± 98/3  

ی
ش
رز

 و
ی

گ
هن

فر
ر 

مو
ه ا

وز
ح

 

77/3 ±13/1 برگزاري جلسات فرهنگی ورزشی و چاپ بولتن هاي فرهنگی ورزشی 28  

معرفی پیشکسوتان ورزش با تاریخچه زندگی آنها و معرفی قهرمانان ملی  29

صورت کتابچهه ورزشی ب  

31/1± 74/3  

هاي ورزشیچاپ پوستر 30  44/1± 59/3  

زایی ورزشی به جوانان داراي طرح هاي اشتغال اعطاي وام 31  76/0± 33/4  

)معلوالن(ه افراد خاص ژآموزش وی 32  09/1± 47/3  

89/3 ±01/1 عکاسی ورزشی و روزنامه نگاري ورزشی 33  
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ح
و 

ی 
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هم
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رز

 و
زه
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ي
 ا

نسبت به ورزش و محصوالت ورزشیدریافت نگرش و نقطه نظرات مردم  34  16/1± 67/3  

87/3 ±18/1 تاسیس ایستگاه هاي متنوع براي ورزش هاي همگانی و جاده هاي تندرستی 35  

01/4 ±12/1 برگزاري مسابقات ورزشی قهرمانی 36  

14/4 ±01/1 پرورش و تربیت مربیان ورزشی براي ورزش هاي حرفه اي و قهرمانی 37  

بیت مربیان ورزشی براي ورزش هاي همگانیپرورش و تر 38  27/1± 56/3  

95/3 ±01/1 تربیت مربی بدن سازي، تمرین دهنده و روانشناس تیم 39  

77/3 ±27/1 تهیه پوشاك ورزشی براي ورزشکاران رشته هاي مختلف ورزشی 40  

ی
ش
رز

 و
ت

ما
د
خ

ه 
وز

ح
 

ومکامیک ورزشی ارائه خدمات از طریق آزمایشگاه هاي فیزیولوژي ورزشی، بی 41

 و یادگیري حرکتی

06/1± 26/3  

79/3 ±12/1 ایجاد بیمه هاي ورزشی 42  

خدماتی-ایجاد واحدهاي خدماتی و انجمن هاي علمی 43  32/1± 24/3  

89/3 ±98/0 ورود بخش خصوصی در ورزش 44  

98/3 ±03/1 توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی 45  

روش تجهیزات و شبکه توزیع محصوالت ورزشیتاسیس نمایندگی ف 46  27/1± 56/3  

ش 
خ

رب
Iد

T 

  ، Wordمانند ( Officeشرکت در کالس هاي آموزشی نرم افزارهاي 47

Excel یا آشنایی با چگونگی تدوین فیلم ها، لوح ها و کلیپ هاي )...و ،

وسیله نرم افزارهایی مثل ه آموزشی و آلبوم هاي عکس هاي ورزشی ب

MMB ،Premier،Ulead  و ... 

12 /1± 65/3  

 نحوه راه اندازي و مهارت نگهداري،(هاي پایه کار با رایانه  فراگیري مهارت 48

)هاي کاربردي دیگر  

14/1± 54/3  
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، یا نرم افزارهاي Spssآموزش نحوه کار با نرم افزارهاي آماري همانند  49

ها و  براي تهیه و تنظیم عکس رشته Photoshopگرافیکی همانند 

 رویدادهاي مختلف ورزشی و طراحی پوسترهاي ورزشی

27/1± 46/3  

و آشنایی با پایگاه ها و سایت هاي علمی Search شرکت در کارگاه هاي  50

 معتبر ورزشی

47/1± 4/3  

88/3 ±01/1 تاسیس سایت هاي اینترنتی ورزشی 51  

79/3 ±92/0 تاسیس پایگاه اطالعاتی جامع در ورزش استان 52  

 

در حوزه . شده است ، مهمترین گویه هاي مربوط به هر یک از بسترهاي توسعه کارآفرینی ارائه3جدول  در

، 88/3با میانگین ) صدا و سیما، روزنامه و مجالت عمومی یا ورزشی(تبلیغات از طریق رسانه تبلیغات گویه 

ي رشـته هـاي مختلـف    تاسـیس باشـگاه هـا   " گویـه  در حوزه ساخت و تولید وسایل و تجهیزات ورزشـی 

مـدیریت امـاکن و   "، در حوزه مـدیریت امـاکن و برنامـه ریـزي ورزشـی گویـه       09/4با میانگین  "ورزشی

آموزش رشـته هـاي مختلـف    "، در حوزه امور آموزشی و پژوهشی گویه 3/4با میانگین  "تجهیزات ورزشی

به جوانـان داراي طـرح هـاي    اعطاي وام "، در حوزه امور فرهنگی ورزشی گویه 12/4 با میانگین "ورزشی

پـرورش و  "، در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفـه اي گویـه   33/4 با میانگین "اشتغال زایی ورزشی

، در حوزه خـدمات ورزشـی   14/4با میانگین  "تربیت مربیان ورزشی براي ورزش هاي حرفه اي و قهرمانی

و در حوزه تکنولوژي اطالعـات   98/3 نگینبا میا" توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی"گویه 

IT)( ز جملـه مهمتـرین مـوارد محسـوب     ا 88/3بـا میـانگین    "اي اینترنتی ورزشـی تاسیس سایت ه" گویه     

  .می شوند

به تعیین اهمیت عامل  با توجـه بـه   م موانع توسعه کارآفرینی در ورزش، در بررسی وضعیت مفهو ،همچنین

  .شاخص فرضی پرداخته می شود

  کارآفرینی عوامل سه گانه مدل سه شاخگیوضعیت  :4دول ج

 سطح معناداري درجه آزادي tآماره  میانگین و انحراف استاندارد مشاهده شده میانگین فرضی مفهوم ردیف

 001/0 98 84/19 86/3±43/0 3 عامل محیطی 1

 001/0 98 79/20 94/3±44/0 3 عامل ساختاري 2

 001/0 98 93/16 8/3±47/0 3 عامل رفتاري 3

P<0/005                
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مشخص گردید که تفاوت معنی داري بین میانگین هاي فرضی و مشـاهده شـده    ،4با توجه به نتایج جدول 

آمـده بـراي هـر یـک از      به دسـت با توجه به میانگین  ،از این رو .وجود دارد )>05/0P(در عوامل سه گانه 

در ایـن  . بررسی از اهمیت نسبتا قابل قبولی برخوردار می باشـند  موانع می توان بیان داشت که عوامل مورد

  .با توجه به موانع مورد بررسی حکایت از وضعیت ضعیف موانع داردراستا نتایج آزمون تی تک نمونه اي 

  

  حث و نتیجه گیريب

به عرصه کارآفرینی و اشتغال و سایر فعالیت هاي ورزشی استان همدان، ایجاب می نمایـد تـا    ورزشورود 

بر مبناي چنین برنامه جـامع و اسـتراتژیک، ورزش اسـتان    . نظام جامع، راهبردي و مدونی بر آن حاکم باشد

 این در.  بخشد خواهد توانست بدون تاثیرپذیري از شرایط محیطی، حرکت توام با موفقیت خود را استمرار

توسـعه   موانع زمینه در همدان استانخبرگان حاضر در بخش کارآفرین و ورزش  دیدگاه تا شد سعی تحقیق

 به کارآفرینی نظري اصول و تحقیقات سایر نتایج با آن مقایسه با و گردد بررسی از طریق ورزش  کارآفرینی

 ینـد فرآ بـر  را تـاثیرات  بیشـترین  کـه  وانعیم شناسایی با ،همچنین .یافت دست عملی اساسی و راهکارهاي

 نیـز  و کـارآفرینی  توسـعه  بسـترهاي  تشخیص و بررسی نمود تا با اقدام آنان رفع نسبت به دارند، کارآفرینی

در تاکید این موضـوع، منـدعلی    .داد رونق استان در را ورزشی کار و کسب کارآفرینی و آنها، اولویت مطابق

هاي حاکم بر جامعه نسبت به ورزش، قوانین و مقررات  رزشان داشت که ادر پژوهش خود بی) 1396(زاده 

ایـن ممکـن   . دهـد  و عوامل شناختی نتوانسته است توسعه کسب و کارهاي ورزشی را تحت تاثیر قـرار مـی  

است به دلیل وجود خالء قانونی، عدم حمایت قانون از کسب و کارهاي ورزشی مـورد انتظـار کارآفرینـان    

  .اي مادي حاکم بر جامعه و کارآمد نبودن عوامل شناختی باشده ورزشی، ارزش

بـه عنـوان یکـی از     ورزشـی  ریـزي  برنامـه  و امـاکن  مدیریت زمینه که معرفی داد نشان حاضر تحقیق نتایج 

 اهمیت از نشان استان ورزش اندرکاران دست از سوي نخست اولویت عنوانه ب کارآفرینی توسعه بسترهاي

 شـده  رهبري و اداره متخصص غیر افراد کشور توسط ورزش و بدنی تربیت مدیریت ها سال. آن دارد باالي

 تـا  امـا  کرده، ایجاد را امیدهایی عرصه، در این متخصصان برخی حضور تدریج به ،اخیر هاي سال در .است

 را نای قابلیت حوزه این ،تحقیق از آمده به دست نتایج طبق .است پیش در زیادي راه مطلوب حد به رسیدن

 نقـش  ورزش در زایـی  اشـتغال  و لحاظ کـارآفرینی  به و باشد داشته استان توسعه در رفیعی جایگاه که دارد

 و )2017(هـم و همکـاران    و )1389(پـور   فروغـی  تحقیقـات  نتایج با حاضر پژوهش نتایج .کند ایفا مهمی

 رویدادهاي در زمینه کارآفرینی بررسی به تحقیقی در )2011( آلدریچ و همکاران .دارد مطابقت زیر تحقیقات
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 نحـوه  در زمینـه  )1387( غالمی .است کارآفرین ذاتی طور به ورزش که نددریافت و ندپرداخت ورزشی بزرگ

 در بنگـاه  فـروش  و تولیـد  هـاي  سازمان که کرد بیان او .داد انجام پژوهشی زایی اشتغال و مدیریت عملکرد

 ،هاي تحقیق یافته .دندار قرار مدیران هاي هدف زمره در که ندهست اشتغال ایجاد و کارآفرینی عامل اقتصادي

 بنگاه در آن متخصصان و مدیریت دانش هرچه که معنی بدین ؛داد نشان عامل دو این بین را خطی اي رابطه

   .یابد می افزایش انسانی نیروي زایی اشتغال و کارآفرینی شوند، گرفته بکار بیشتر اقتصادي

بیان داشتند که توجه به گردشگري مـی توانـد بـه عنـوان     ) 1396(ی نژاد و برومند همچنین احمدي، رمضان

 در )1393( صـادقی و همکـاران  . یکی از مولفه هاي تاثیر گذار بر توسعه کاترآفرینی مورد توجه قرار گیرد

 راه قخل تواند با می کارآفرین هاي مدیریت پرورش بهبود و مدیران صحیح انتخاب که ندکرد اعالم تحقیقی

 اظهار او .آید فائق جامعه فرهنگی و اقتصادي مشکالت بر و کند کارآفرینی به اقدام عمل ابتکار و جدید هاي

 .کننـد  را رهبري کار و تعیین را نیاز مورد منابع شناسایی، را محیطی هاي فرصت توانند می کارآفرینان داشت

. دارنـد  مدیریتی هاي طرح اجراي و مدیریت حسط يارتقا به افزونیروز  نیاز ورزشی هاي سازمان و ورزش

 ارتقـاي  در مدیریتی هاي طرح کارگیري به که دارد آن از نشان ورزش در کارآفرینان براي اولویت اعالم این

 زایـی  اشـتغال  و کارآفرینی سبب همزمان و است موثر کشور ورزشی موسسات و ها سازمان سطح مدیریت

 کمبودز مهم ترین موانع در زمینه مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، یکی ا. شود می عرصه در این بیشتري

بوده که با توجه به ایجـاد رشـته مـدیریت امـاکن      زمینهاستفاده مناسب و درست از افراد متخصص در این 

ظري و چه بـه لحـاظ   ورزشی در دانشگاه هاي کشور و در صورت آموزش مناسب این افراد چه در زمینه ن

می توان امیدوار بود که در آینده اي نزدیک کمتر شاهد وجود مشکالت در زمینه مدیریت  عملی و کاربردي

   . اماکن ورزشی باشیم و این افراد بتوانند گام موثري در مسیر رفع مسائل و مشکالت موجود بردارند

 بسـترهایی  ات،تبلیغـ  در حـوزه  که نمودند بیان کارآفرینان و مدیران که داد نشان تحقیق این نتایج ،همچنین

 بـویژه  ورزشـی،  هاي در محیط تبلیغات امروزه .ندارد وجود همدان استان ورزش در کارآفرینی توسعه براي

 بـراي  مناسـب  یعنـوان راهکارهـای   بـه  فوتبال هاي ورزشگاه اطراف و ورزشکاران پیراهن روي بر تبلیغات

جـین    ،)2012(بیلـی  هـاي   پژوهش در موضوع این .دارد قرار ورزشکاران و ها باشگاه روي فرا درآمدزایی

 مـورد  در تحقیق این نتایج با اما ،گرفته است قرار تائید مورد )1389(پور  فروغی و )2009( چن و همکاران

ـ  ایـن  شـاید  .نـدارد  مطابقـت  ورزش در کـارآفرینی  براي تبلیغاتی هاي زمینه اولویت  وجـود  عـدم  دلیـل ه ب

 استان ورزشی کارآفرینان از تن با چند که اي مصاحبه در البته که باشد استان ورزش در قدرتمند اسپانسرهاي

 به مندان عالقه انصراف عامل زیاد را اداري تشریفات و تبلیغات راه سر بر اریبس موانع وجود آنها شد، انجام
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ـ      .اند نموده بیان تبلیغات ه همچنین، با توجه به این که یکی از مهم ترین دالیل عـدم توجـه حامیـان مـالی ب

       ن و متولیـان امـر ورزش در ایـن اسـتان     ورزش، عدم اطمینان آنها به بازگشت سـرمایه مـی باشـد، مسـئوال    

 مـورد می توانند با بکارگیري راهبردهاي مناسب در زمینه حمایت مالی و جلب اعتماد سـرمایه گـذاران در   

اسـتفاده از افـراد    ،مچنـین ه. بازگشت سرمایه و سودآوري، موجب جذب این افراد به ورزش استان شـوند 

که با هزینه هاي پایین تري نسبت به افراد و آژانس هـاي حرفـه اي در    جوان و فارغ التحصیالن دانشگاهی

زمینه طراحی و تبلیغات، حاضر به همکاري هستند می توان فرصت مناسبی را در اختیار آنـان قـرار داد تـا    

  . دیابندست  نیزرب ارزشمندي تجابه و در کنار آن  ایندبتوانند کسب درآمد نم

 حوزه وجود در این ورزش در کارآفرینی توسعه براي بسترهایی که داد نشان حاضر تحقیق تایجبه عالوه، ن 

 با که داند می کارآفرینی براي مناسبی زمینه را مستند فیلم و رسانی حوزه اطالع IT هاي شبکه ایجاد که دارد

 )1392( طاهري و همکاران .دارد مطابقت )1393(  نائیج کردو ) 1390( مندعلیزاده و هنري تحقیقات نتایج

کرده  پیشنهاد تجارت الکترونیک و اینترنتی خدمات از کارآفرین زنان گیري بهره در را تسهیالت کردن فراهم

تاکیـد   و کـارآفرینی  زایـی  اشـتغال  در ارتباطـات  و اطالعات فناوري نقش بر )1385( مرصعی و تجاري .ندا

   .همخوانی دارد تخصصی اینترنتی هاي پایگاه تاسیس مورد در تحقیق این نتایج با که ده اندنمو

 پژوهشـی،  و آموزشـی  امور بخش در کارآفرینی توسعه بسترهاي وجود بر مبنی تحقیق هاي به یافته توجه با

آقـایی   صمد موزش،آ با کارآفرینی يارتقا ،)1385(خدایاري  و تجاري تحقیقات نتایج با تحقیق حاضر نتایج

 )1385(فراهـانی   مهـارت،  و دانـش  افـزایش  )1389( و همکـاران  رضازاده خدمت، ضمن آموزش )1383(

 افـراد،  آمـوزش  )1386(همکاران  و فرد دانایی و )1387( انشریفی ها، کارگاه و برگزاري تخصصی آموزش

 مشـاوره  حمایت مربی، تربیت و آموزش )1393(زالی  و نائیج کرد داوري، و مربیگري) 1387(نژاد  حیدري

 و خبـري  علمـی،  مجـالت  انتشـار  و مقـاالت  و چـاپ  )2001(گالنتـون   جشنواره، برگزاري و اي آموزشی

 رشـد  و توسـعه  بـراي  اي زمینـه  را ورزشـی  مختلـف  هـاي  رشته که حوزه آموزش )2015(راتن  ورزشی،

   .همخوانی دارد اند، دانسته کارآفرینی

در  ورزشـی  تجهیزات تولید و نتایج گویاي اهمیت بستر ساخت ،ورزشی هیزاتتج تولید و در زمینه ساخت

 اي به انگیزه خارجی، ورزشی آزمایشگاهی وسایل یا بدنسازي لوازم و ها دستگاه گرانی .بود اخیر سال هاي

 وضـعیت  ،فعلی شرایط .شده است بدل  ورزشی وسایل و ها دستگاه تولیدجهت  داخلی تولیدکنندگان براي

 داده نشـان  را آن نیـز  ایـن تحقیـق   هاي آزمودنی نظر که است حوزه این در کارآفرینی به اقدام براي بیمناس

 هـاي  دسـتگاه  سـاخت  در زمینـه  )1389(پـور   فروغی تحقیقات نتایج با تحقیق این از برخاسته نتایج .است
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 توسـعه  اي بـراي  زمینه که آن را مصنوعی چمن در بخش ساخت )2013( لوکاس و کالین  و آزمایشگاهی

و  اشـد تاثیرگذار ب در این زمینه یکی از نهادهایی که می تواند. دارد مطابقت اند، دانسته ورزش در کارآفرینی

 مختلـف با ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی و قرار دادن آنها در پارك ها و سایر امـاکن ورزشـی، افـراد    

. اسـت ن عالقه منـد سـازد، سـازمان شـهرداري     را به ورزش کرد) به لحاظ مالی(بویژه قشر ضعیف اجتماع 

همچنین با توجه به پتانسیل باالي برخی از دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی در طراحـی و  

ساخت ابزار و تجهیزات ورزشی، دادن بودجه مالی مناسب و فرصت کافی به این افراد مـی توانـد موجـب    

  .  ن این استان گرددکارآفرینی و ایجاد اشتغال براي جوانا

 استان ورزش در کارآفرینی توسعه براي ورزش، بسترهایی فرهنگی امور بخش در حاضر تحقیق نتایج مطابق 

کـه در   )2017(جارشـلوم  و ) 1391(رضـایی  ، )1389(پـور   فروغی تحقیقات نتایج با که دارد وجود همدان

کارآفرینی فرهنگی را نمـادي از تعـامالت بـین     )2017(جارشلوم  .دارد ادامه به آن اشاره می شود، مطابقت

مصرف کنندگان ورزش و مدیران سازمان هاي ورزشی معرفی می کند و معتقد است در صورت توجـه بـه   

 بررسـی  به )2014( راتن .موضوعات فرهنگی ورزشی می توان زمینه هاي جدید از کارآفرینی را ایجاد کرد

 را ورزشـی  هـاي  فعالیـت  اي مـاهواره  پوشش و پرداخت ورزش امور فرهنگی گستره در موجود هاي زمینه

 هـاي  موقعیت و شود می پول زیادي مقادیر شدن بدل و رد کار موجب این که داشت اظهار او. کرد بررسی

 خبـري  علمـی،  مجـالت  انتشـار  بررسی ضمن )2011(گالنتون  .کند می ایجاد کارآفرینی براي نیز را زیادي

 نگـاري  روزنامـه  و برداري عکس )2008(کولونیا  پیت .کارآفرینی برشمرد براي یاولویت را کار این ورزشی،

یکـی از مهـم    .کـرد  معرفـی  ورزش در کارآفرینی براي عنوان اولویتیه ب است، فرهنگی کاري که را ورزشی

ترین موانع فرهنگی پیش روي توسعه کارآفرینی در ورزش استان همدان، نبود عادت و تمایل مـردم بـراي   

هزینه در ورزش می باشد که این عدم تمایل موجب از رونـق افتـادن و کـاهش رغبـت افـراد بـراي        صرف

از آنجا که یکی از نهادهاي متولی و تاثیرگـذار در  . کارآفرینی در ورزش و ایجاد کسب و کار ورزشی است

رسـانه اي در   ست که با استفاده از تبلیـغ یـا دیگـر ترفنـدهاي    ازي در هر جامعه اي، صدا و سیمافرهنگ س

پیشنهاد مـی گـردد کـه ایـن      ،می تواند چیزي را به ارزش و یا ضد ارزش مبدل سازد....الب فیلم، مستند وق

جامعه بـا اهـداف متفـاوت،     گروه ها و قشرهاي مختلفسازمان با طرح ریزي و اجراي برنامه هاي مناسب 

و یا کارآفرینی در ورزش به سمت امـاکن   و براي انجام فعالیت هاي بدنی سازدبه ورزش عالقه مند آنها را 

  . ورزشی سوق دهد
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 بـه  مربـوط  امـور  بخـش  در کارآفرینی توسعه بسترهاي حاضر تحقیق از آمده به دست نتایج ، طبقهمچنین

 کرد و)1389(پور  فروغی تحقیقات نتایج با دارد که وجود ورزش در اي، حرفه و قهرمانی ورزش همگانی،

 را جام جهانی که آن میزبانی در بخش) 2008(  ترجنسن و سیچ راب مسابقات و يبرگزار که) 1393( نائیج

 کـره  گسترش در رسیدن اوج به که) 2008(ترجنسن  و دانند می ورزش در کارآفرینی توسعه براي اي زمینه

 بـا  کـه  افـرادي  با توجه به اهمیت این موضوع می توان اشاره داشت که تعداد .دارد مطابقت نمود، اعالم را

 بـر  را همگانی ورزش هاي فعالیت جسمی و روحی هاي کسالت رفع و روزمره نشاط و سالمت هدف حفظ

 ایـن  در و داشـته  رواج مـا  کشـور  و جهانسطح  در موضوع این .است افزایش حال در روز گزینند، هر می

پـرداختن   براي را هایی موقعیت که دارد را قابلیت این ،رو این از .است خود یافتن جایگاه حال در نیز استان

 رفـع  ضـمن  -ورزشـکاران  نیـاز  مورد محصوالت عرضه براي مکان هایی تاسیس و همگانی هاي ورزش به

   .مهیا کند کارآفرینی امکان و -افراد نیازهاي

 ورزشی خدمات بخش در ورزش کارآفرینی در بسترهاي وجود بر مبتنی که حاضر تحقیق نتایج ، در نهایت 

 با محوریـت ) 2008(استون  و هرینسون و) 1391(، رضایی )1389(پور  فروغی تحقیقات جنتای با باشد، می

فراهانی  سرمایه گذاري، هاي فرصت ساختن فراهم ا محوریت ب )1383(پاسبان  و بختیاري ورزشی، تجارت

کـرد   و یارانـه  دادن با موضـوع ) 1386(همکاران  و فرد دانایی امکانات، و تسهیالت ارائه با موضوع) 1385(

و  انـد  آورده حسـاب  بـه  کـارآفرینی  توسـعه  بـراي  بسترهایی و زمینه جزو را مالی حمایت که) 1393( نائیج

 از لذا برخی .دارد مطابقت با رویکرد جامع در مطالعات کارآفرینی ورزشی) 2017(همچنین هم و همکاران 

 برنامه تدوین ورزشی، هاي آزمایشگاه طریق از ارائه خدمات :از عبارت اند حوزه این زیرمجموعه هاي زمینه

 بدنسـازي  و جسـمانی  آمـادگی  ورزشـی  هاي فعالیت به جوانان به تازگی که باید گفت ... و اي تغذیه هاي

 مـواد  برخی تجویز به اقدام جوانان، سالمت گرفتن نظر در بدون افراد سودجو برخی اند و شده مندتر عالقه

 تغذیـه  هـاي  برنامه تدوین که دهد می نشان حاضر تحقیق .کنند می گاهی مضر و نامعلوم تاثیرهاي با مکمل

 هـم  و کنـد  مـی  اشـتغال  ایجـاد  هـم  ورزش، انـدرکاران  دست نظر مجاز از و مکمل مواد فروش و ورزشی

 خـدماتی  امکانـات  تـوان  مـی  ورزشـی  هاي آزمایشگاه در .است درست اي گونه به جوانان نیاز پاسخگوي

 و عـروق  و قلـب  عملکـرد  سـطح  تعیین وزن، و تناسب قد تعیین ورزشی، زمایشآ انجام .کرد ارائه متنوعی

  .آورد فراهم زمینه این در را کارآفرینی تواند موجبات می که است جمله آن از افراد جسمانی آمادگی سطح
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  پیشنهادها

 تمـام  و نانکارآفری که جدید است کارهاي و کسب از اي نگرانه آینده تصویر کارآفرینی، انداز چشم تعریف

 اند کرده بیان محققان از بعضی .دارد وا می حرکت به ممکن و مطلوب آینده به رسیدن جهت در را نفعان ذي

 طـور  بـه  یـا  نیسـت  رسـمی  باشد، داشته وجود اندازي اگر چشم یا ندارد انداز چشم به نیازي کارآفرینی که

 زمینه در انداز چشم اهمیت و وجود به فرینی،کارآ به مربوط ادبیات در بیشتر که حالی در نشده؛ بیان شفاف

بر اساس نتایج تحقیق حاضر کـه برخاسـته از    ،با این حال  .است گردیده تأکید به کارآفرینی مربوط فعالیت

نظرات متخصصان کارآفرینی استان همدان بود و مطابقت آن با نتایج تحقیقات گذشته، نتیجه گیري کلی در 

 .ربردي ارایه می شودکا هايالب ارایه پیشنهادق

  
  )2006هال و سویل، (عوامل زمینه ساز اجراي کارآفرینی 

  

  :پیشنهاد می گردددر استان همدان  ورزشی کارآفرینی توسعۀ براي

  کارآفرین؛ ورزشکاران از حمایت مالی منظور به نهادهاي حامی توسط برنامه هایی ایجاد .1
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 آنـان  تشویق جهت دانشجویان براي بدنی ربیتت دانشکده هاي در آموزشی برنامه هاي سازماندهی .2

  به کارآفرینی؛

 فعالیـت  بـه  نسـبت  جامعـه  نگـرش  و توسـعۀ فرهنـگ   به کمک منظور به آموزشی دوره هاي ارائۀ .3

  ؛)عالی پرورش، آموزش و آموزش(  تربیت و تعلیم نظام در دولت طریق ورزشی از کارآفرینانۀ

 در مشـارکت  و فعالیـت  بـه  آنـان  و تشـویق  ین ورزشکاران کـارآفر  از گروهی رسانه هاي حمایت .4

  ورزش؛

 مشوق هایی ایجاد با دولت طریق از ورزش استان همدان در سرمایه گذاري به مالی حامیان تشویق .5

  ورزش؛ سازمان سوي از مالی براي حامیان

 وکار کسب شکست بیمه، پوشش( ورزشی وکارهاي صاحبان کسب میان در اجتماعی امنیت ارتقاي .6

 افراد ایده آفرین ورزشی مشارکت منظور مالیاتی به ثبات و مالی مزایاي گرفتن نظر در با) و بیکاري

  اجتماعی؛ تأمین طریق سازمان از خصوصی بخش در

 ارتباط ایجاد و آنان وکار کسب از راستاي حمایت در کارآفرین ورزشکاران اتحادیۀ یا صنف ایجاد .7

غیرانتفـاعی   نیـز  و هاي دولتی سازمان حمایت با دولتی و قانونی نهادهاي و دیگر اصناف با آنان بین

  استان همدان؛

 بـا  رایزنـی  طریـق  از ورزش در مشارکت افـراد کـارآفرین   و حضور براي هایی زمینه و بستر ایجاد .8

 .و اجتماعی فرهنگی هاي محدودیت کاهش راستاي در نهادهاي مذهبی و دینی مراجع
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The Entrance of sport into the area of entrepreneurship and employment and 
other sports activities, make it necessary to systematic, strategic and compiled it 
to govern. Therefore, the research method is descriptive– survey and the  
statistical samples were consisted of managers, athletes and sports entrepreneurs 
as well as tourism experts in the province. In order to collect data, a 
questionnaire from the literature of research (Rezaei, 1391 and Sadeghi, 1393) 
and in accordance with three branches model of Mirzaee Ahrandani (1997) was 
used. Based on the results, the most important items related to each of the 
substrates for the development of entrepreneurship in the field of advertising 
items (advertising through the media (radio and television, newspapers and 
general or sports magazines) with an average of 3.88, in the field of 
manufacturing equipment and sports equipment (Established clubs in different 
sports) with an average of 4.09, in the field of Facilities management and 
planning in the field of sports items (facilities management and sporting 
equipment) with an average of 4.3, in the field of educational and research 
activities (education, different sports) with an average of 4.12, in the field of 
cultural affairs and sports items (lending to youth sports job creation schemes) 
with an average of 4.33, in the field of sport and professional title items 
(education and training for professional sports and championship sports 
coaches) with an average of 4.14, in the field of Sports items (sports tourism 
and create tourist sites and sports) with an average of 3.98, and in the field of 
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information technology or IT items (established internet sites and sports) with 
an average of 3.88, are considered among the most important cases. 

 Finally, it is proposed to managers to make plans through sponsor 
organizations to support entrepreneurship athletes and develop the social 
security among managers of sport business, insurance coverage, the failure in 
the business and jobless, considering financial benefits and tax stability to 
involving the creative people in private section through social security 
organization. It can be helpful to develop the entrepreneurship in this province 
in a good way.   

Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurship's Barriers, Sport and Hamedan 
Province 

 


