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تاریخ دریافت مقاله1397/8/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/1/14:

هدف این پژوهش ،شناسایی و جایابی خرده سیستم های اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور است.
روش تحقیق از نوع کیفی بود که در پنج مرحله انجام گرفت .در مرحله اول ،به منظور شناخت وضعیت موجود
کارآفرینی در ورزش و همچنین ش��ناخت عوامل تأثیرگذار در اکوسیس��تم کارآفرینی ورزش��ی از روش پژوهش
اس��نادی اس��تفاده شد .در مرحله دوم از س��ایر اکوسیستم های کارآفرینی (اکوسیستم اس��تارت آپی ،کشاورزی و
توریسم) اقتباس صورت گرفت .در مرحله سوم ،مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با  20نفر از صاحب نظران صورت
گرفت که با شیوه نظریه زمینه  -محور داده های حاصل از مصاحبه ها تحلیل شدند .در مرحله چهارم با توجه به
اطالعات سه مرحله قبل ،خرده سیستم های مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی در ورزش شناسایی شدند و چارچوب
پیش��نهادی و مفهومی اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش به همراه خرده سیس��تم ها طراحی گردید .در مرحله آخر
با اس��تفاده از روش دلفی دو مرحله ای ،الگوی طراحی ش��ده اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش اعتباریابی ش��د و
جایگاه و نقش هرکدام از خرده سیس��تم ها با توجه به زیرسیس��تم ها و عناصر اصلی مورد تأیید قرار گرفت .روایی
هر یک از ابزارهای پژوهش براساس ضریب توافق بین متخصصان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .یافته ها نشان
 .1دکترای مدیریت ورزشی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)
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 .3دانشیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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داد که اکوسیس��تم کارآفرینی ورزش��ی در کش��ور با چالش های زیادی مواجه اس��ت و تنها در صورت توجه همه
جانبه به تمامی عوامل درگیر در اکوسیستم در یک چارچوب جامع است که می توان شرایط مناسب برای توسعه
فعالیت ه��ای کارآفرینان��ه (ایجاد ،حفظ و بقا) در صنعت ورزش را به وجود آورد .بنابراین چارچوب تبیین ش��ده
در این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راه ایجاد اکوسیستم مطلوب کارآفرینی ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد.
واژگان کلیدی :صنعت ورزش ،کارآفرینی ورزشی ،خرده سیستم و اکوسیستم کارآفرینی
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مقدمه
توس��عه کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینه های فرهنگی و اجتماعی ،همکاری نظام های آموزشی ،ساختارهای
اداری و مالی و سایر ساز و کارهای حمایتی می باشد؛ به این معنی که کارآفرینی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و سیاس��ی مس��تلزم برنامه ریزی و اتخاذ رویکردهای راهبردی است (کمیسیون اروپا.)28 :2008 ،1
در همین راس��تا گستردگی كاركرد كارآفرینی در حوزه های متعدد علمی و اجتماعی منجر به ظهور نظریه پردازان
ً
و ش��كل گیری تئوری ه��ا و نظریات اقتصادی ،رفت��اری ،مدیریتی ،اجتماعی و اخیرا منجر به ش��کل گیری نظریه
اکوسیس��تم کارآفرینی شده است (خوشکاب و رستگار .)178 :2013 ،کوهن )2006( 2نخستین کسی بود که
مفهوم امروزی اکوسیس��تم کارآفرینی را به این ترتیب بیان کرد« :اکوسیستم کارآفرینی شامل یک گروه از عوامل
مرتبط به یکدیگر در یک جامعه و منطقه جغرافیایی می شود که همگی متعهد به توسعه پایدار از طریق حمایت و
تسهیل سرمایه گذاری های پایدار جدید هستند» (کوهن .)11 :2006 ،مرور مبانی نظری اکوسیستم کارآفرینی
نش��ان می دهد که اکوسیس��تم با تعیین شاخص ها و عناصر مرتبط در مناطق ،فرصت ها و تهدیدها را شناسایی و
زمینه را برای رشد فعالیت های کارآفرینانه فراهم می کند .از این رو ،توجه به شرایط مرتبط با توسعه فعالیت های
کارآفرینانه در ورزش ایران و مطالعه در حوزۀ عوامل تأثیرگذار بر اکوسیستم کارآفرینی در ورزش می تواند نقش
بسزایی در شناس��ایی فرصت های کارآفرینانه حیطه های گوناگون صنعت ورزش ایفا نماید .براین اساس بدیهی
اس��ت که اولین قدم برای پیاده سازی سیاست های توس��عه کارآفرینی ،شناخت اکوسیستم کارآفرینی در سطوح
مختلف ملی و استانی و تشخیص گلوگاه هایی است که از ایجاد مزیت رقابتی جلوگیری می کند (گزارش وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی .)81 :2016 ،آیزنبرگ )2011( 3نیز معتقد اس��ت اکوسیس��تم ها قابل تقلید نیستند و
در توس��عه کارآفرینی باید مزیت های کش��وری و منطقه ای مورد توجه قرار بگیرد و از تقلید اکوسیستم های موفق
اجتناب کرد (آیزنبرگ .)6 :2011 ،به همین س��بب است که در این رویکرد ،استفاده کورکورانه از الگوی توسعه
کارآفرینانه یك کش��ور یا یک منطقه و اعمال آن برای کش��ورمان دیگر ناکاراست .محققان در ایران عوامل اصلی
فعال و درگیر در اکوسیستم کارآفرینی را شامل ایده ها و استعدادها ،ساختارهای حمایتی و زیرساخت ها ،جامعه
استارت آپی ،سیاست گذاری ،تامین مالی ،گرایشات عمومی و بازار نام برده اند (آراستی و غالمی.)168 :2010 ،
در همین راس��تا سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی( 4)OECDاکوسیستم کارآفرینی را شامل چارچوب های
تنظیمی ،ش �رایط بازار ،دسترس��ی به منابع مالی ،تحقیق و توس��عه و فناوری ،فرهن��گ و قابلیت های کارآفرینانه
معرفی کرده اس��ت (پای��ش و بهبود نظام كارآفرینی ایران .)9 :2016 ،فورف��اس )2009( 5بیان می کند که برای
موفقیت کارآفرینان ،اکوسیستم کارآفرینی باید شامل ساختار مناسب بازار ،در دسترس بودن منابع مالی ،کیفیت
باالی س��رمایه اجتماعی و انس��انی ،فرهنگ تحمل شکست ،حقوق دارایی قوی در زمان شروع ،خروج و فروش
1. European Commission
2. Cohen
3. Isenberg
)4. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
5. Forfas
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کس��ب و کار و از همه مهمتر میل دولت به ایجاد محیطی توانمند باش��د (فورفاس .)26 :2009 ،دنیل ایزنبرگ
( )2012اکوسیس��تم کارآفرینی را ش��امل صدها عنصر می داند که در قالب شش قلمرو اصلی گروه بندی شوند:
 )1بازار (مش��تریهای اولیه و شبکه هایی همچون شبکه های کارآفرینی و شرکت های بین المللی)؛  )2سیاست
(شیوه های رهبری مستحکم و پشتیبانی از ساختارهای دولت در چارچوب نهادها؛ چارچوب مقرراتی مشوق ها
و قانون گذاری س��رمایه پس��ند)؛  )3س��رمایه مالی (وام های خرد ،تأمین بودجه س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر و
سرمایه گذاران فرش��ته)؛  )4فرهنگ (موفقیت های قابل مشاهده ،تحمل ریسک و شکست و موقعیت اجتماعی
کارآفرینان)؛  )5حمایت ها (زیرس��اخت ها ،حمایت های حرفه ای همچون قانونی و حسابداری و سازمان های
غیردولتی)؛  )6سرمایه انسانی (مؤسسات آموزشی و نیروی کار (آیزنبرگ.)3 :2012 ،
کویین 1و همکاران ( )2013بیان کردند که عملکرد مناسب یک اکوسیستم کارآفرینی وابسته به تعامالت بین
سه جزء :افراد ،سازمان ها و موسسات است که می بایست به بهترین شکل اقدامات و فعالیت های یکدیگر را مورد
حمایت قرار دهند .میسون 2و براون )2014( 3نیز با جزئیات دقیق تر اکوسیستم کارآفرینی را به عنوان "مجموعه ایی
از بازیگران به هم مرتبط (هم کارآفرینان موجود و هم بالقوه) ،سازمان های کارآفرینی (به عنوان مثال شرکت ها،
س��رمایه گذاران خطرپذیر ،فرشتگان کسب و کار ،بانک ها) ،موسسات (دانشگاه ها ،آژانس های بخش عمومی،
موسسات مالی) ،و فرآیندهای کارآفرینی (به عنوان مثال ،نرخ تولید کسب و کار ،تعداد شرکت های با رشد باال،
تعداد کارآفرینان سریالی ،میزان فروش ذهنی شرکت ها و سطوح جاه طلبی کارآفرینان) می داند که تلفیق اتصال
و مداخل��ه این عناصر به طور رس��می یا غیر رس��می باعث بهبود مدیریت عملک��رد در محیط کارآفرینی محلی
می گردد (میسون و براون .)23 :2014 ،در ادامه ،اشپیگل )2015( 4بیان کرد اکوسیستم کارآفرینی مجموعه ای
5
از بازیگران و عوامل وابسته به هم هستند؛ به طوری که کارآفرینی مولد را در یک منطقه خاص فعال کنند (استم
و اشپیگل .)11 :2016 ،ویل ( )2017در پژوهش خود در زمینه عناصر تأثیرگذار بر اکوسیستم کارآفرینی شش
عنصر فرهنگ ،دانش��گاه ها ،سرمایه انسانی ،س��ازمان های حمایت کننده ،سیاست ،شرکت های بزرگ و بازار را
معرفی نمود (ویل .)28 :2017 ،6البته ،باید توجه داشت که کارآفرینی در حوزه ورزش نیز از این موارد مستثنی
نبوده و کس��انی که قصد ش��روع کس��ب وکار و کارآفرینی در ورزش را دارند باید عالوه بر ش��ناخت ویژگی های
فضای کسب و کار در ایران ،ویژگی های اختصاصی ورزش در کشور را نیز بدانند .فرهمندمهر ( )2018در یک
پژوهش کیفی با تحلیل فضای کارآفرینی در ورزش کش��ور ،اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش کش��ور را طراحی
و تبیین نمود و دریافت که آن ش��امل ش��ش عنصر اصلی و س��ی و یک زیرسیس��تم به شرح ذیل می باشد :محیط
کارآفرینان��ه (فرهنگ جامع��ه ،فرصت های کس��ب و کار در ورزش ،رویدادهای کارآفرینی ورزش��ی ،الگوهای
نقش در کارآفرینی ورزش��ی ،اختیارات محلی ،دانش��گاه ها)؛ سرمایه های انسانی (جامعه یادگیرنده ،مربیگری،
1. Qian
2. Mason
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4. Spigel
5. Stam
6. Wiele
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شبکه س��ازی ،مدارس و دانش��گاه ها ،ظرفیت س��ازی ،انجمن های تخصصی ورزش��ی ،ویژگی های شخصیتی،
دوره های آموزشی)؛ رهبری کارآفرینانه (مشروعیت اجتماعی ،راهبرد کارآفرینی)؛ اماکن ،تجهیزات و خدمات
ورزش��ی (خدمات تفریحی ،آموزشی و گردشگری ،خدمات حرفه ای ورزشی ،اماکن ورزشی ،لوازم ورزشی)؛
تأمین مالی (س��رویس های غیرمالی ،س��رویس های مالی ،صندوق حمایت از کارآفرینان ورزش��ی ،سرمایه) و
زیرس��اخت های کارآفرین��ی (خدمات حرفه ای ،ایجاد ش��هرک های صنعتی و حمایت از خوش��ه های اقتصادی
و صنعتی ،ایجاد محیط رقابتی ،توجه به ش��اخص های س��هولت کس��ب و کار ،کوچک س��ازی دولت و اجرای
اصل  44قانون اساس��ی ،اجرای سیاست های کارآفرینی و برقراری ارتباطات بین بخشی) (فرهمندمهر:2018 ،
 .)128از نظر توماس فانکی )2015( 1برای رس��یدن به این نقطه ،چهار الیه از اکوسیس��تم کارآفرینی باید مورد
توجه قرار گیرد :در الیه اول ،اکوسیس��تم به صورت یک راهنما برای فعاالن در آن عمل می کند که به آنها یادآور
می ش��ود به کل اکوسیس��تم خود نگاه جامع داشته باش��ند و با تمرکز بیش از حد بر برنامه های خود هماهنگی با
یکدیگر را از دس��ت ندهند .در الیه دوم به عنوان یک نقش��ه راه راهبرد برای کلیه عامالن اکوسیستم عمل می کند
و باید در س��طوح س��اختاری ،فرایندی و سیستمی پیاده س��ازی شود .در الیه س��وم ،این بوم به تمامی کنش گران
جامعه کارآفرینی با یک روش دیداری به صورت همزمان نمای کلی ،نقش مس��تقل هر واحد و وابس��تگی های
متقابل آنها را نمایش می دهد .در الیه چهارم ،این بوم به شناس��ایی فرصت های جدید رش��د ،ارزیابی سودمندی
برنامه های حمایتی جدید و انتش��ار روش های شتاب بخشیدن به پیشرفت اکوسیستم کمک می نماید (فانکی،2
 .)143 :2015با این تفاس��یر باید به نحو ه ش��کل گیری و همچنین خرده سیس��تم های الزم برای پایداری چنین
اکوسیستمی در صنعت ورزش کشور توجه داشت و مشخص نمود طی چه فرآیندی ایجاد و توسعه چنین عناصر
و زیرسیس��تم هایی امکان پذیر است .از این رو ،بازنگری در نظام ساختاری و کارکردی اکوسیستم کارآفرینی در
صنعت ورزش در س��طح عملیاتی و اجرایی و به اصطالح «خرده سیس��تم ها» ض��رورت دارد .همچنین از آنجا
باید اکوسیس��تم کارآفرینی ورزش��ی را به صورت سیستمی مورد بررسی قرار داد که ترسیم ساختار در این حالت
مبتنی بر عناصر ،نهادها ،نقش ها ،مس��یرها ،راهبرد ها و س��ایر ابعاد و همچنین تعیین ش��فاف نقش و وظیفه برای
هریک از خرده سیس��تم ها می باش��د .به عالوه ،تعیین نقش و وظیفه برای تمامی عناصر تأثیرگذار در کارآفرینی
ورزشی در یک محیط ساختاری– عملیاتی به عنوان اکوسیستم کارآفرینی ورزشی و همچنین ترسیم و پیاده سازی
یک س��اختار مطلوب و متناس��ب با ویژگی های منطقه ای و ملی اولین گام در توس��عه پایدار اشتغال ،کسب وکار
و کارآفرینی در ورزش محس��وب می ش��ود .گفتنی است که اکوسیس��تم کارآفرینی برای توصیف روابط چندگانه
متعدد موجود میان عناصر می باشد و نباید به دلیل ساده سازی پیچیدگی ارتباطات متقابل موجود در اکوسیستم
نادیده گرفته شود( ،فانکی .)125 :2015 ،به همین سبب هدف این تحقیق ،تعیین خرده سیستم های اکوسیستم
کارآفرینی در ورزش کشور برای شکل گیری یک اکوسیستم مطلوب کارآفرینی در ورزش می باشد و همان طور
ک��ه فانکی ( )2015بیان نمود شناس��ایی و ترس��یم تمامی عناص��ر تأثیرگذار در اکوسیس��تم کارآفرینی به فعاالن
1. Thomas Funke
2. Funke
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اکوسیس��تم اجازه می دهد تا نقش اساس��ی خود در اکوسیستم محلی متبوعشان را به طور واضح درک نمایند و به
جای عمل کردن به صورت واحدهای مس��تقل و مجزا همگی در یک تالش مش��ترک مشارکت نمایند .همچنین
این مهم به فعاالن کمک می کند تا وابس��تگی های متقابل درون سیستم را برای خود ترسیم نمایند و تصویری از
وضع موجود و وضع مطلوب را تصور کنند (فانکی.)152 :2015 ،

روش شناسی پژوهش
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در این تحقیق از روش کیفی نظام مند برای شناس��ایی ،تجمیع و چارچوب بندی و جایابی خرده سیس��تم های
تأثیرگذار در اکوسیس��تم کارآفرینی ورزش��ی استفاده ش��د (کاپج .)80 :2002 ،1این روش شامل فرآیند ساخت
یک نظریه مستند و مدون از طریق گردآوری سازمان یافته داده ها و تحلیل استقرایی مجموعه داده های گردآوری
شده است که به پرسش های نوین در زمینه های فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون پاسخ
می دهد( .اس��تراوس و کوربین .)22 :2015 ،2مس��ئله اصلی پژوهش ،عدم وجود ش��فافیت مناسب در نقش ها
و اقدام��ات الزم برای ایجاد یک اکوسیس��تم کارآفرین��ی در ورزش ایران بود .بنابراین منط��ق و تئوری اصلی این
تحقیق ،نظریه اکوسیس��تم کارآفرین��ی در ورزش (فرهمندمهر )64 :2018 ،با اس��تفاده از روش کیفی نظاممند
چند مرحله ای طی پنج مرحله بـه دس��ـت آمده اس��ت .به دلیل ماهیت ارزیابی عملکرد در این پژوهش ،از چند
نوع ابزار شامل مطالعه کتابخانه ای ،مصاحبه ،چک لیست و پرسشنامه و تکنیک دلفی استفاده شد .مشخصات
مربوط به ابزارها در جدول زیر آورده شده است:
جدول  :1ابزارهای پژوهش
ابزارها
مطالعه کتابخانه ای

مصاحبه

چک لیست و کدگذاری

تکنیک دلفی

مورد مراجعه

مطالعه کتب ،مقاالت،
طرح ها ،و  ...مرتبط با
موضوع پژوهش

نظرخواهی از
صاحب نظران و ذینفعان

نظرخواهی از
صاحب نظران و ذینفعان

جلسات خبرگان و
متخصصان

گردآوری

کتابخانه ای و نظری

میدانی و تجربی

میدانی و تجربی

میدانی و تجربی

گفتنی اس��ت در پژوهش کیفی ،روایی بیش��تر بر روی صحت داده ها (روایی درونی) تأکید دارد (اس��تراوس
و کوربی��ن )36 :2015 ،ک��ه در ای��ن پژوهش ،با ارائه بازخورد به مصاحبه ش��وندگان و قراردادن آن ها در مس��یر
پژوه��ش -ب��ه طوری كه بر نحوه پاس��خگوئی آن ه��ا تأثیر نگذارد -روای��ی درونی پژوهش تأیید ش��د .به عالوه،
برای س��نجش پایای��ی در این پژوهش ،از روش توافق بین دو کدگذار بر اس��اس ضریب کاپای کوهن 3اس��تفاده
1. Coppedge
2. Strauss & Corbin
3. Cohen’s Kappa Value
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گردید .ضریب کاپا در ش �رایط معناداری بیش از  0/7به دس��ت آمد که بیانگر توافق میان کدگذاران بود(سیگل و
کاستالن.)1988 ،1
جامعه آماری پژوهش را تمامی اس��اتید ،مدیران ،صاحبان کس��ب و کار ،کارآفرینان ،مشاوران حوزه صنعت
ورزش ،مخترعان و نوآوران در خدمات و تولیدات ورزش��ی و صاحبنظر در موضوع پژوهش ،تشکیل می دادند.
روش نمونه گیری برای انتخاب مشارکت کنندگان در مصاحبه به صورت نمونه گیری نظری 2بود ،زیرا انتخاب این
افراد بر اس��اس داوری و قضاوت گروه پژوهش��ی صورت گرفت و نمونه هایی انتخاب ش��دند که به نظر محققان
برای ارائه اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت قرار داش��تند (استراوس و کربین .)45 :2015 ،نمونه آماری به
صورت غیرتصادفی ،هدفمند و دردسترس بر مبنای میزان ارتباط با موضوع و اعتبار علمی انتخاب و نظرخواهی
ش��د .از آنجا که مصاحبه ها با دو نفر آخر ( نفر  19و  )20به اش��باع نظری 3رس��ید و با توجه به اینکه مبنای اتمام
مصاحبه ها در این روش ،اشباع نظری است ،بنابراین نمونه آماری  20نفر در نظر گرفته شد.
در مرحله اول ،به منظور ش��ناخت وضعیت موجود کارآفرینی در ورزش و همچنین شناخت عوامل تأثیرگذار
در اکوسیستم کارآفرینی ورزشی ،از روش پژوهش اسنادی 4استفاده شد .در مرحله دوم ،از سایر اکوسیستم های
کارآفرینی مانند اکوسیستم استارت آپی (فلد ،)88 :2016/2012 ،کشاورزی (قنبری و همکاران)43 :2016 ،
و توریس��م (آتاال و نصر )5 :2013 ،5اقتباس صورت گرفت و موانع و فرصت های توس��عه کارآفرینی در برخی
کشورهای جهان مثل کانادا (مشیری ،)15 :2015 ،کره جنوبی (سوسان ،دیلی وکیم 2016 ،و استرالیا ( اوکانر و
رید )780 :2015 ،براساس اطالعات دردسترس جهت غنی سازی محتوای سواالت مصاحبه ها مورد بررسی
قرار گرفت .در مرحله س��وم ،مصاحبه ای نیمه س��اختاریافته 6با  20نف��ر از صاحب نظران (اعضای هیئت علمی
دانش��گاه ها ،مدیران ،صاحبان کس��ب و کار ،کارآفرینان ،مش��اوران حوزه صنع��ت ورزش ،مخترعان ،و نوآوران
در خدمات و تولیدات ورزش��ی) به منظور ش��ناخت خرده سیس��تم های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش صورت
گرفت .در ادامه ،یافته های حاصل از مصاحبه با استفاده از شیوه نظریه زمینه -محور( 7کدگذاری باز ،محوری
و انتخاب��ی) تحلی��ل ش��دند .در کدگذاری باز ،داده ها به ص��ورت دقیق و خط به خط خوان��ده و به کوچک ترین
جزء ممکن شکس��ته ش��دند .پس از اس��تخراج کدها ،از طریق کدگذاری محوری کدها طبقه بندی ش��دند .در
کدگذاری انتخابی ،پژوهش��گر با توجه به کدها و مفاهیم شناسایی ش��ده در دو مرحله قبل ،به گزینش و انتخاب
مفاهی��م پرداخت و با تأکید بر بخش ها و متغیرهایی که براس��اس نظر کارشناس��ان در تدوی��ن تئوری می توانند
نق��ش مهم تری ایفا کنند ،فرآیندها کش��ف ش��د ،طبقات اصل��ی تعیین گردید و تمام طبقات فرع��ی که به آن باز
می گردند مش��خص و مبنای چارچوب پنداش��تی نظریه س��اخته ش��د .پس از آن تفس��یر یافته ها آغاز و در ادامه
1. Siegel & Castellan
2. Theoretical sampling
3. Theoretical Saturation
4. Documentary Research
5. Atalla & Nasr
6. Semi Structured Interview
)7. Grounded Theory (GT
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چارچوب بندی و تحلیل س��اختاری و نظاممند انجام شد (استراوس و کوربین .)112 :2015 ،در مرحله چهارم
با توجه به اطالعات سه مرحله قبل ،خرده سیستم های مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی در ورزش شناسایی شدند
و چارچوب نهایی و مفهومی اکوسیستم کارآفرینی در ورزش به همراه خرده سیستم ها طراحی گردید .در مرحله
آخر با اس��تفاده از روش دلفی 1دو مرحله ای ،الگوی طراحی ش��ده اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش اعتباریابی
شد و جایگاه و نقش هرکدام از خرده سیستم ها با توجه به زیرسیستم ها و عناصر اصلی مورد تأیید قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
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پ��س از تحلیل داده های گردآوری ش��ده براس��اس روش کدگذاری باز ،مح��وری و انتخابی ،چارچوب بندی
مفهومی و تحلیل سیس��تمی و نظام مند و شناس��ایی خرده سیس��تم ها در اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش
برای توس��عه پایدار فعالیت های کارآفرینانه در این صنعت ،بومی س��ازی و معتبرسازی عوامل به دست آمده در
این اکوسیس��تم صورت گرفت (شکل  .)1برای چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش که توسط فرهمندمهر
( )2018طراحی ش��د ،ش��ش عنصر اصلی و  31زیر سیستم به دس��ت آمد .در مجموع با نظر کارشناسان55 ،
خرده سیستم حاصل به شرح زیر است:
 )1محیط کارآفرینانه :الگوهای نقش در کارآفرینی ورزش��ی (تش��ویق عمومی به کارآفرینی)؛ رویدادهای
کارآفرینی ورزش��ی (رس��انه و رویدادهای منظم کارآفرینی)؛ فرهنگ جامعه (نوآوری فرهنگی ،عوامل زمینه ای
و خانوادگ��ی ،ارزش اجتماع��ی کارآفرین��ی و ریش��ه های تاریخی ،اقتص��ادی و فرهنگی در زمین��ه کارآفرینی)؛
دانشگاه ها (نظام ارتقای اساتید ،ارزشیابی دانشگاه ها ،ارتباط مناسب صنعت ورزش با دانشگاه ،سیستم پاداش
دانشگاهی ،نوآوری های ورزشی در دانشگاه در زمینه های منابع ،محصول و علوم کاربردی در ورزش و تجاری
سازی فناوری).
 )2سرمایه انسانی :شبکه سازی (ایجاد محیط جذاب برای گردهمایی ،کارآفرینان و استارت آپ ها و تشکیل
گروه ه��ای مکمل افراد با توانایی های مختلف)؛ ظرفیت س��ازی (برنامه های فرادرس��ی ،تمرین های کارآفرینی،
مهارت در محصول سازی و ایجاد محیطی برای تجربه ،کشف استعداد و پرورش).
 )3زیرس�اخت های کارآفرینی :سیاس��ت های کارآفرین��ی (بازنگری در قوانین ،نظارت بر بازار ،س��ازمان
تخصص��ی نظام ورزش ،تقویت و ایجاد مؤسس��ات کارآفرینی غیردولتی ورزش��ی ،تقویت موسس��ه های تأمین
مالی و س��رمایه گذاری ،احصای مشاغل ورزش��ی ،توانمندسازی بازارهای محلی ،ش��فافیت جریان اطالعات
و در دس��ترس بودن اطالعات و روندها)؛ ارتباطات بین بخش��ی (فدراس��یون های ورزشی ،سازمان های ورزش
شهرداری ها و کلیه ادارات مرتبط با ورزش ،بانک ها و مؤسسات مالی).
 )4رهبری کارآفرینانه :برخورداری از مشروعیت اجتماعی (از کارآفرینان باشند ،در دسترس باشند).
 )5تأمی�ن مالی :س��رویس های مال��ی (دفاتر اعتب��اری ،س��رمایه گذاران خطرپذیر و زنجی��ره تأمین مالی)؛
مس��اعدتهای غیرمال��ی (پارک ه��ای عل��م و فن��آوری ،ش��تاب دهنده ها و مراکز رش��د)؛ س��رمایه (فرش��تگان
1. Delphi

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 54 :زمستان 1400

سرمایه گذاری ،سهامی خاص ،خیران ورزشی ،وام /بدهی /قرض ،کاهش بهره وام).
 )6اماکن ،تجهیزات و خدمات ورزشی :خدمات تفریحی ،آموزشی و گردشگری (کمپ های تفریحی و
ورزش��ی ،پارک ها و فضاهای شهری)؛ اماکن ورزشی (باشگاه های ورزشی ،مراکز تندرستی تخصصی ورزشی،
مراکز تندرستی عمومی ورزشی ،مراکز استعدادیابی و کلینیک های ورزشی).
اهمیت نقش و وظیفه بعضی از زیرسیس��تم ها به گونه ای بود که کارشناسان در مورد آن ها ،خرده سیستمی را
در نظر نگرفتند و بر اجرای نقش دقیق و صحیح آن زیرسیس��تم ها در ش��کل گیری اکوسیستم مطلوب کارآفرینی
در ورزش تاکید داشتند .گفتنی است که در شکل  1تمامی حیطه های اصلی ،زیرسیستم ها و خرده سیستم ها با
رنگ ها و خطوط متفاوت به یکدیگر متصل ش��ده اند .حیطه های اصلی با خط کامل س��بز رنگ ،زیرسیستم ها با
خط چین ریز و هم رنگ با حیطه های اصلی مربوط به خود و تمامی خرده سیستم ها با خط چین درشت و رنگ
سبز به زیرسیستم های مربوطه متصل شده اند.

شکل  .1اکوسیستم کارآفرینی در ورزش (به دست آمده از روش دلفی دو مرحله ای)

بحث و نتیجه گیری

ه��دف از اجرای ای��ن پژوهش ،طراحی و تبیین تمامی اج �زا و عناصر تأثیرگذار در اکوسیس��تم کارآفرینی در
ورزش و ارائه راهکار برای ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی مطلوب در ورزش کشور مبتنی بر یک پیمایش کیفی
نظام من��د و چن��د مرحله ای بود که پس از انجام س��ه مرحل��ه کدگذاری(باز ،محوری و انتخاب��ی) ،در نهایت با
اس��تفاده از روش دلفی دو مرحله ای ساختار اکوسیستم مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور به تأیید متخصصان
رسید .پژوهش حاضر تالشی عمیق در راستای ترسیم یک ساختار عملیاتی جهت ایجاد یک اکوسیستم مطلوب
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کارآفرینی در ورزش به حساب می آید .با این پیشینه ،به تفسیر یافته های پژوهش که در بخش خرده سیستم های
این ساختار گزارش شده است پرداخته می شود .در ادبیات كارآفرینی منظور از محیط کارآفرینانه ،عوامل محیطی
مؤث��ر بر تصمیم فرد برای حرکت به س��مت فعالیت های کارآفرینانه می باش��د (رازقن��دی و درانی.)41 :2010 ،
در این پژوهش زیر سیس��تم های اصلی محیط کارآفرینانه در ورزش ش��امل فرهنگ کارآفرینی ،فرصت های
کسب و کار ورزشی و وجود بازارهای متنوع و جدید ،رویدادهای کارآفرینی ورزشی ،الگوهای نقش ،اختیارات
محل��ی و دانش��گاه تعیین گردید .باید توجه داش��ت که زیرسیس��تم فرهنگ كارآفرینى متأث��ر از فرهنگ حاكم بر
جامعه به دس��ت آمد .كارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه پیرامونی ،از مجموعه ارزش ها ،نگرش ها ،هنجارها
و رفتاره��ای متمای��زی برخوردارند كه می توان به آن اصطالح «خرده فرهنگ كارآفرینی» اطالق نمود (احمدپور
داریانی.)12 :2002 ،
در واق��ع ،هرچ��ه ارزش ه��ا و عقاید موجود در جامع��ه ،افراد را ب��ه كار ،تولید مداوم ،فكر و اندیش��ه خالق،
یادگیرى و كسب دانش سوق دهد ،فرهنگ كارآفرینى در آن جامعه اشاعه و درون افراد نهادینه مى شود (احمدپور
داریان��ی .)13 :2002 ،بنابرای��ن ،الزمه داش��تن محیطی که کارآفرینی را تش��ویق کند ،وجود فرهنگ مناس��ب
کارآفرین��ی در محیط می باش��د .مك گوایر ( )23 :1964نقش كارآفرینی در جوام��ع مختلف را با توجه به تنوع
فرهنگ��ی ،متفاوت می داند و عوامل��ی همچون :عقاید اجتماعی ،هنجارها ،پ��اداش رفتارها ،آرمان های فردی و
ملی و مكاتب دینی را مهم قلمداد می نماید (مک گوایر .)23 :1964 ،1اگر بخواهیم عمل كارآفرینان در جامعه
ب��ا دلگرم��ى انجام پذیرد ،باید محیط را انعطاف پذیر ،پویا و خالق نماییم تا میزان اعتماد به محیط افزایش یابد.
یافته های پژوهش خرده سیس��تم انگیزش افراد برای ش��روع کارآفرینی را برای ایجاد فرهنگ مناس��ب کارآفرینی
در ورزش ضروری دانس��ته اس��ت .این كار با توجه به س��ابقه تاریخى و ریش��ه هاى ضعف فرهنگ كار در ایران
به س��ادگى امكان پذیر نیس��ت و باید در فرهنگ عمومى تحوالت اساس��ى ایجاد ش��ود تا جامعه از فعالیت های
كارآفرینانه حمایت كند و پذیراى تالش خالق آن ها باش��د (مقیمی .)80 :2004 ،در واقع ،یافته های پژوهش
در زمینه خرده سیستم ریشه های تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی و خرده سیستم ارزش اجتماعی کارآفرینی توجه
و تمرک��ز ب��ه ایجاد چنین گفتمانی در فضای فرهنگی جامعه در حوزه کارآفرینی در ورزش دارد .این گفتمان باید
به ش��کلی باش��د كه كارآفرین خود را در جامعه ،غریبه احساس نكند و خود را به عنوان عضو مؤثر جامعه -نه به
عنوان عضوى حاشیه نشین و فراموش شده -قلمداد كند .برای رسیدن به چنین نقطه ای جامعه ایران نیازمند یک
نوآوری فرهنگی در زمینه های نگرش به کس��ب و کار و کارآفرینی اس��ت؛ چنان که الزم است فرهنگی که در هر
جامعه ای ریشه تاریخی و اقتصادی دارد و پایه های آن در خانواده شکل می گیرد ،از همان ابتدا به درستی شکل
داده شود و انگیزش و حس جاه طلبی در کسب و کار و کارآفرینی از همان آغاز در وجود افراد تقویت گردد.
زیرسیس��تم رویداده��ای کارآفرینی ورزش��ی ،ی��ک گردهمای��ی کوتاه مدت چند س��اعته تا چند روزه اس��ت
که ش��رکت کنندگان مفاهی��م کارآفرینی را آموزش می بینن��د .درحال حاضر ،رویدادهای بس��یاری در زمینه های
گوناگون از جمله ،IT :پزشکی ،توریسم ،محیط زیست ،حمل و نقل و ...در حال برگزاری هستند و تعداد آن ها
1. McGuire, J.

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 54 :زمستان 1400

ً
به بیش از  50مورد می رس��د؛ اما نکته جالب توجه آن ،س��هم تقریبا صفر درصدی ورزش از این رویدادهاست.
خرده سیس��تم رویدادهای منظم بیان می دارد که وجود رویدادهای منظم با حضور دانش��جویان و فعاالن کسب
و کارهای ورزش��ی از اهمیت بس��یاری در جهت فراهم آوردن محیط پویا در کارآفرینی ورزشی برخوردار است.
همچنین خرده سیس��تم رس��انه بیان می دارد که تمامی رویدادهای کارآفرینی در ورزش باید از طریق رسانه های
جمعی به تمامی فعاالن این حوزه اطالع رس��انی ش��وند و شبکه های استانی ،س��ازمان های مرتبط و غیرمرتبط،
دانشگاه ها و هر رسانه ای باید بتواند با اطالع رسانی خود موجب ترویج نگاه کارآفرینانه به ورزش گردد.
یافته های پژوهش نشان داد که زیرسیستم الگوهای نقش در کارآفرینی ورزشی ،نقش مهمی در ایجاد محیط
مس��اعد کارآفرینی ایفا می نماید ،چرا که آش��نایی با سرگذشت و تاریخچه کارآفرینان ،نوآوران و صاحبان کسب
و کارهای ورزش��ی می تواند منبعی از تجربیات ارزش��مند برای کارآفرینان جوان به حس��اب آید .نتایج پژوهش
حاضر نقش خرده سسیس��تم تش��ویق عمومی به کارآفرینی را مهم نشان داد ،چراکه وجود شرایط الگوبرداری از
مس��یری کارآفرینانه در بخش��ی از زندگی یک فرد ،از دو جنبه مشخص شدن راه برای دیگران و همچنین تقویت
احس��اس اعتماد به نفس می تواند به افزایش تمایالت و احساس��ات مثبت روانش��ناختی در ارتباط با پدیده مورد
نظر بینجامد (الویولته 1و همکاران .)721 :2012 ،همچنین محققان اذعان داشته اند که الگوی نقش ،مهمترین
2
متغیر پیش بین بر تمایل و خواست کارآفرینان بالقوه در هدایت کسب و کار شخصی به شمار می آید َ(ون آوکن
و همکاران.)163 :2006 ،
در اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش ،زیرسیس��تم دانشگاه ها به ویژه دانشکده های تربیت بدنی بخشی مهم و
تأثیرگذار هستند که نقش تغذیه کننده این اکوسیستم را بر عهده دارند و حداقل توانایی شان وارد کردن مجموعه ای
از افراد جدید به اکوسیستم کارآفرینی است (فلد )62 :2016/2012 ،3و برای موفقیت در این عرصه ،اقدامات
زیرس��اختی بسیاری باید توسط دانش��گاه انجام گیرد .یافته های پژوهش حاکی از آن است که خرده سیستم های
بازنگری در نظام ارتقای اس��اتید علوم ورزش��ی ،ارتباط صنعت ورزش با دانش��گاه ها ،نوآوری های دانش��گاهی
و امتیازبندی دانش��گاهها از اقدامات مهم در جهت س��اخت دانش��گاه های کارآفرین می باش��د که همگی این
اقدامات باید در جهت کاهش فاصله آموزش های دانش��گاهی در رش��ته علوم ورزشی با بازار کار و ایجاد محیط
مطلوب کارآفرینی در دانشگاه ها سازماندهی گردد .اقداماتی که اساتید و دانشجویان را به سمت مهارت آموزی
و راه اندازی کسب و کار سوق می دهد و درنهایت محیطی را ایجاد می کند که فضای رقابتی اساتید و دانشجویان
به س��مت کارآفرینی حرکت نماید .درکنار این موارد می توان خرده سیس��تم پاداش -پاداش هایی برای اس��اتید و
دانشجویان مخترع ،نوآور و کارآفرین چه در محصوالت ،چه در منابع و چه در علوم کاربردی -را در نظر گرفت
که این اقدام خود عاملی برای تش��ویق حرکت به س��مت کارآفرینی و س��اخت محیطی مس��تعد برای خالقیت و
نوآوری از درون دانشگاه ها به شمار می آید .در مجموع عملکرد دانشگاه ها باید از همین طریق سنجیده شود و
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امتیاز بندی دانشگاه ها روند دیگری به خود بگیرد؛ به طوری که دانشگاه ها نیز تمرکز ،بودجه و انرژی بخش های
مختل��ف را در اختیار اس��اتید و دانش��جویان خود ق �رار دهند تا بتوانن��د رتبه باالتری را در بین دیگر دانش��گاه ها
در زمین��ه ش��اخص های کارآفرینی به خود اختص��اص دهند .از طرف دیگر ،هم��کاری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری برای تش��ویق دانش��گاه ها به س��مت فعالیت های کارآفرینانه می تواند این چرخه را کامل نماید .حتی
می توان بودجه ساالنه واحدهای دانشگاهی را براساس شاخص های کسب و کار و کارآفرینی بنیان کرد تا فضای
رقابتی به س��متی غیر از پژوهش صرف تغییر کند .همچنین برپایی نشس��ت هایی با صاحبان صنایع ورزش��ی به
صورت مدون و منظم در دانش��گاه ها برای بررسی نیازهای صنعت ورزش ،نوآوری های دانشگاهی در این حوزه
و بیان تجربیات به دانش��جویان منجر به تجاری س��ازی فناوری های ورزشی خروجی از دانشگاه می شود که در
این پژوهش از مهم ترین دستاورد های اینگونه فعالیت های دانشگاهی به دست آمده است .در واقع ،تمامی این
فعالیت ها در فضای دانشگاه منجر به ایجاد محیطی با پتانسیل ایجاد کسب و کار و کارآفرینی در ورزش خواهد
ش��د .در پایان باید توجه داش��ت که محیط نه��ادی می تواند نگرش ،قصد ،تمای�لات ،فرصت ها و فعالیت های
کارآفرین��ی را ایجاد ،تس��هیل یا محدود کند .به عالوه ،حمایت ه��ا و موانع محیطی بر نگرش و قصد کارآفرینانه
افراد تأثیر دارند (کریمی و همکاران.)722 :2014 ،
س��انچز )2012( 1بیان می کند که س��رمایه های انس��انی به عنوان مهم ترین منبع در اقتصاد مبتنی بر نوآوری
و کارآفرینی قلمداد می ش��وند و کارآفرینان بالقوه یا همان س��رمایه های انس��انی از جایگاهی ویژه در اکوسیستم
کارآفرین��ی برخوردارن��د و عام��ل اصلی ایجاد و پایداری یک اکوسیس��تم کارآفرینی به ش��مار می آی��د (اکز 2و
همکاران .)483 :2014 ،براین اس��اس ،ابعاد عنصر اصلی س��رمایه های انسانی در این پژوهش عبارت اند از:
جامعه یادگیرنده ،منتورینگ ،شبکه س��ازی ،مدارس و دانش��گاه ها ،ظرفیت سازی ،انجمن های تخصصی علوم
ورزشی ،ویژگی های شخصیتی و دوره های آموزشی .نباید از نظر دور داشت که سرمایه انسانی برخاسته از یک
جامعه یادگیرنده است.
شبکه س��ازی یکی از مهم ترین راه های ارتقای س��رمایه انس��انی در عصر حاضر می باش��د .شبکه سازی یک
برنامه هدفمند ،تالش مند و متداوم می باش��د که هدف آن س��اختن روابطی است که شخص کارآفرین ،به نوعی
از آن ب �رای جم��ع آوری اطالعات مفید و موثر اس��تفاده می كند .خرده سیس��تم ایج��اد محیط های جذاب برای
گردهمای��ی بی��ان می دارد که چنی��ن محیط هایی فرصتی برای کارآفرینان ،صاحبان کس��ب و کار ،دانش��جویان،
طراح��ان و س��رمایه گذاران و س��ایر افراد عالقمند به این حوزه اس��ت که به شبکه س��ازی ،تبادل نظ��ر و یادگیری
از یکدیگ��ر بپردازن��د .به عالوه ،یافته های پژوهش خرده سیس��تم کارآفرینان و اس��تارت آپ ها را به عنوان بخش
مهم مرتبط با س��رمایه های انس��انی اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش معرفی نمود .شبکه سازی چنین افرادی در
صنعت ورزش کشور و ایجاد محیط هایی با هدف شبکه سازی و ارتباط مناسب با کارآفرینان و استارت آپ های
ح��وزه ورزش و حض��ور ایش��ان در گردهمایی هایی با موضوعات جذاب در زمینه کس��ب و کارهای ورزش��ی و
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شبکه س��ازی کارآفرینان بالقوه با فعاالن صنعت ورزش گام بس��یار حیاتی و مهم در زمینه تقویت س��رمایه های
انسانی اکوسیس��تم می باشد .همچنین ،خرده سیستم تشکیل گروه های مکمل افراد با توانایی های متفاوت بیان
می دارد که در شبکه س��ازی افراد با توانمندی های متفاوت گرد هم می آیند ،تیم سازی صورت می پذیرد ،افراد با
اس��تعداد جدید معرفی می ش��وند ،مهارت های افراد توسعه می یابد ،فرصت های جدید ظهور پیدا می کنند و در
نهایت با کنار هم قرار گرفتن افراد ،سرمایه انسانی اکوسیستم کارآفرینی در ورزش افزایش می یابد.
ظرفیت سازی ،ایجاد یک راه و روش نظام گرا و برنامه ریزی شده برای دگرگون کردن باورها ،نگرش ها ،ساختار
و برنامه های آموزش��ی تعریف می شود که به موجب آن فرد قادر می گردد تا با آهنگ گیج کننده تغییرات محیطی
س��ازش بهتری پیدا نماید (هداوند .)72 :2010 ،تا زمانی که نگرش فعاالن ورزش��ی نس��بت به پتانس��یل های
خود و صنعت ورزش در جهت راه اندزی کس��ب و کار مناسب نباش��د ،تمام اقدامات بخش های دیگر بی فایده
خواه��د ب��ود .بنابراین در گام های اولیه در زمینه آماده س��ازی افراد ب �رای ورود به فض��ای کارآفرینی باید تمرکز
ویژه بر روی ظرفیت س��ازی ایش��ان صورت پذیرد که در این پژوهش خرده سیستم های مهارت محصول سازی،
فراهم آوردن محیطی برای تجربه نمون مش��اغل و حرفه های گوناگون ورزش��ی ،کش��ف و پرورش استعدادهای
دانش آموخته گان علوم ورزش��ی ،برنامه های فرادرس��ی و طراحی تمرینات گوناگون و مناس��ب کس��ب و کار در
ورزش مورد تأیید کارشناس��ان حاضر پژوهش قرار گرفت .باید توجه داش��ت که در کشورهای دارای اقتصاد پویا
و کارآمد ،ظرفیت س��ازی به صورت مس��تمر و سیس��تمی توسط س��ازمان های حرفه ای و فعال در کسب و کار و
کارآفرینی صورت می گیرد -سازمان هایی که نبودشان در ورزش به شدت احساس می شود.
بخش س��وم از حیطه های تعیین شده در اکوسیستم کارآفرینی ،مقوله رهبری کارآفرینانه در اکوسیستم است.
اولین بار شــولز مفهــوم «رهبــری كارآفرینانــه» را در ســال  1993مطرح کرد (ترابیشی 1و همکاران:2005 ،
 .)21در رهبری كارآفرینانه تمركز بر ایجاد فرصت و ایجاد كس��ب و كـارهای جدید یا توس��عه كس��ب وكارهای
موجـود اسـت (ثورونبری .)86 :2006 ،2کسانی باید رهبری این اکوسیستم را بر عهده بگیرند که در درجه اول
از مش��روعیت اجتماعی برای حضور در این جایگاه برخوردار باش��ند ،خرده سیس��تم کارآفرینان به این موضوع
اش��اره دارد که خود نیز از کارآفرینان ورزش��ی باشند .همچنین خرده سیس��تم رهبران دردسترس بیان می دارد که
درب ات��اق این رهبران باید همیش��ه به روی کارآفرینان جوان باز باش��د .از همه مهم ت��ر رهبرانی توانایی هدایت
اکوسیستم کارآفرینی به سمت مطلوب را دارند که راهبرد کارآفرینی داشته باشند و به خوبی بتوانند فرصت های
سودمند در بازارهای پویا را شناسایی کنند (فرنالد 3و همکاران.)8 :2009 ،
بخش چهارم ش��امل اماکن ،تجهیزات و خدمات الزم برای فعالیت های کارآفرینانه در اکوسیستم کارآفرینی
در ورزش اس��ت .زیرسیس��تم های ای��ن حیطه اصلی ش��امل اماکن ،تجهی �زات و خدمات حرف��ه ای و خدمات
تفریحی ،آموزشی و گردشگری ورزشی می باشند .زیرسیستم اماکن ورزشی در حالت کلی به خرده سیستم های
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باشگاه های ورزشی ،مراکز تندرستی تخصصی و عمومی و مشاوره ورزشی ،خرده سیستم کلینیک های ورزشی،
خرده سیستم مراکز استعدادیابی و هر نوع مکانی که در آن فعالیت ورزشی صورت پذیرد اطالق می شود .از آنجا
که تمامی این مراکز نیازمند تأمین تجهیزات مورد نیاز خود هستند ،اگر این اقالم از تولیدات داخل تأمین گردد،
در ایجاد فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در فضای ورزشی بسیار تأثیرگذار است.
در زیرسیس��تم خدمات تفریحی ،آموزش��ی و گردش��گری ،یافته های پژوهش پیرامون خرده سیس��تم پارک ها
و فضاهای ش��هری و خرده سیس��تم کمپ های تفریحی و ورزش��ی م��ورد تأیید قرار داد .ب �رای تقویت این خرده
سیس��تم ها باید فرصت های کارآفرینی و کس��ب و کار در این حوزه ها برای دانش��جویان و فعاالن ورزش��ی بازگو
گردد ،سمینارها و همایش هایی با این موضوعات برگزار شود و توجهات را به سمت کسب و کارهای این چنینی
جلب کرد .کمپ های تفریحی ،ورزش��ی ،پارک های و فضاهای ش��هری و کلیه خدمات در حوزه گردش��گری و
توریسم از جمله فضاهای کسب و کار و کارآفرینانه است که با توجه به پتانسیل کشور از ظرفیت بسیار باالیی در
این حوزه برخوردار است .همچنین در زمینه لوازم و تجهیزات ورزشی می توان توجه فعاالن صنعت ورزش را به
سمت فرصت های کارآفرینی و کسب و کارهای این حوزه جلب نمود و نیاز به محصوالت و تجهیزات وارداتی
را با استفاده از تولیدات داخلی تأمین کرد.
بخش پنجم در برگیرنده فرایندهای تأمین مالی و منابع در اکوسیستم کارآفرینی در ورزش است .در پژوهش
حاضر از زیرسیستم های حیطه اصلی منابع تأمین مالی در کسب و کارهای ورزشی قابل اجرا در ایران می توان
از صندوق حمایت از کارآفرینان ورزش��ی ،انواع س��رویس های مالی ،انواع سرویس های غیر مالی و روش های
متفاوت جذب سرمایه را نام برد.
نتایج پژوهش لزوم وجود خرده سیس��تم های دفاتر اعتباری مالی ،س��رمایه گذاران خطرپذیر و زنجیره تأمین
مال��ی را در زیرسیس��تم س��رویس های مالی مورد تأیید قرار داد .دفاتر اعتباری مالی ک��ه در این پژوهش به عنوان
خرده سیستم در نظر گرفته شده اند ،با استفاده از جذب سپرده های مجاز و استفاده از برخی ابزارهای مالی دیگر
اق��دام ب��ه تجهیز منابع متقاضیان می کنند و به عنوان واس��طه بین عرضه کنندگان و متقاضی��ان منابع مالی به کار
می پردازند .سرمایه گذاران خطرپذیر در واقع سرمایه گذاران حرفه ای هستند که معموال در صنایع جوان و دارای
فناوری باال س��رمایه گذاری می کنند و پتانس��یل باالیی نیز برای رشد س��ریع دارند .آن ها نوعی از سرمایه گذاران
غیربورس��ی هستند که س��رمایه گذاری آن ها در بازارهای عمومی قابل معامله نیست (متریک و یاسودا:2012 ،1
 .)39خ��رده سیس��تم زنجیره تأمین مالی بی��ان می کند با توجه ب��ه اینکه رویکردهای مختلفی ب �رای تأمین مالی
وج��ود دارد ،بر همین اس��اس نی��ز بنگاه ها می توانند منابع مورد نی��از خود را از طرق گوناگ��ون مانند صاحبان و
س��هامداران (منابع داخلی و سود تقسیم نش��ده) یا از طریق منابع خارجی که منبعی غیر از سهامداران باشد و یا
از طریق بازارهای پول و س��رمایه در مراحل مختلف کس��ب و کار خود تأمین نمایند (فتح اله و نجفی:2016 ،
 .)260بنابراین کسب و کارهای ورزشی نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب برای مدیریت مؤثر جریان مالی در
طول زنجیره تأمین مالی اس��ت .زیرسیس��تم مساعدت های غیر مالی به خرده سیستم های مانند پارک های علم و
1. Matric, A., & Yasuda
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فنآوری ،مراکز رش��د دانشگاهی و سازمان ها و شرکت های شتاب دهنده تقسیم گردید که هریک به فراخور توان
خود و نیاز نوآوران و مخترعان و کارآفرینان در ابتدای کسب و کار آن ها امکانات مختلفی را در اختیارشان قرار
می دهند.
در نهای��ت زیرسیس��تم روش های مختلف جذب س��رمایه و پول را می ت��وان نام برد که با توج��ه به یافته های
تحقیق خرده سیس��تم های فرشتگان سرمایه گذاری ،س��هام خصوصی و خیران ورزشی از مهم ترین منابع جذب
تأمین مالی برای کس��ب و کارهای کارآفرینانه ورزشی به شمار می آیند .سرمایه گذار فرشته ،شخصی با سرمایه  
�خصی خود برای سرمایه گذاری اس��تفاده می کند و برای این سرمایه گذاری
خالص باالس��ت که از س��رمایه   ش�
ِ
تنها به تصمیمات خود متکی اس��ت .فرش��تگان س��رمایه گذار معموال به امید رس��یدن به س��ود ،در کسب وکار
ش��ما سرمایه گذاری می کنند .درمورد س��هام خصوصی باید سازوکارهای الزم برای تسهیل ورود بیشتر کسب و
کارهای ورزشی در فرابورس صورت گیرد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
خرده سیس��تم خیران ورزش��ی نیز بیان می دارد که اقدامات مناس��ب و حضور کارآفرینان و کس��ب و کارهای
ورزشی در تمامی مراسمات خیریه و حساس نمودن خیران به فضای صنعت ورزش و بازگو نمودن فرصت های
موجود در صنعت ورزش می تواند یکی از مناسب ترین گزینه های کارآفرینان ورزشی برای تأمین مالی باشد.
بخش آخر ش��امل زیرس��اخت های کارآفرینی در اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش اس��ت .زیرس��اخت ها را
می توان خط مشی ها ،استانداردها و مقررات بنیادی اجتماعی ،سیاسی و قانونی تعریف کرد که دامنه وسیعی از
رفتارها و اقدامات فردی و از جمله کارآفرینی را تسهیل یا محدود می کنند (نورث .)98 :1990 ،1همان طورکه
ولت��ر و اس��مالبون )2011( 2بی��ان می کنند به منظور ش��ناخت فرایند و رفتار کارآفرینی باید نقش زیرس��اخت ها
را در مطالعات خود لحاظ کرد (والتر و اس��مالبون .)120 :2011 ،براین اس��اس و با توجه به نظر کارشناس��ان،
زیرسیس��تم های حیط��ه اصلی زیرس��اخت های کارآفرینان��ه در اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش به ش��رح ذیل
تعیین گردید :سیاس��ت های کارآفرینی؛ ارتباطات بین بخش��ی؛ خدمات حرفه ای؛ سهولت کسب و کار؛ ایجاد
ش��هرک های صنعتی ورزشی و حمایت از خوش��ه های کسب و کار؛ ایجاد محیط رقابتی و کوچک سازی دولت
و اجرای اصل  44قانون اساسی.
ب��ا توج��ه به یافته ه��ای تحقیق ،در دو زیرسیس��تم سیاس��ت های کارآفرینان��ه و ارتباطات بین بخش��ی با نظر
کارشناس��ان خرده سیس��تم هایی در نظر گرفته ش��د .بی تردید می توان از چالش های کسب و کارهای ورزشی به
فضای بس��ته و ثابت ،قوانینی که آزادس��ازی نش��ده ،قوانین و مقررات ناظر بر این بازار و عدم تخصص گرایی در
مش��اغل ورزش��ی نام برد .همچنین واردات بی رویه و قاچاق کاالهای ورزش��ی باعث شده تقاضای بازار نسبت
به تولیدات داخل ،غیرمنعطف و با مش��کل مواجه ش��ود .برای داشتن یک بازار مناسب در اکوسیستم کارآفرینی
ورزش��ی می توان با رفع موانع تولید و ارائه خدمات ورزشی ،نظارت بر قیمت گذاری کاالها و خدمات ورزشی،
جلوگیری از واردات بی رویه کاالهای ورزشی ،حمایت از مالکیت معنوی و سرمایه گذاری در ورزش -از طریق
1. North
2. Welter & Smallbone
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ساماند هی فضای کسب و کار در ورزش ،کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی
و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار -وضعیت بازار و صنعت ورزش را ساماندهی
ً
و بهبود بخشید که خرده سیستم نظارت بر بازار دقیقا به این امر اختصاص دارد.
خرده سیس��تم بازنگری در قوانین در مورد یکی از ارکان مهم آزادس��ازی اقتصادی یا به عبارتی ،ساده سازی و
پاالی��ش قوانی��ن و مقررات در جهت بهبود فضای کس��ب و کار بحث می کند .باید توجه داش��ت که بازنگری در
ً
قوانین و مقررات موجود در جهت کاهش مداخالت غیرموجه حاکمیت اکیدا توصیه می ش��ود .به نظر می رس��د
بازنگ��ری قواع��د بازی در صنع��ت ورزش -اعم از :قوانین ،مق��ررات ،دس��تورالعمل ها ،آیین نامه ها و رویه های
کاری -از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کس��ب و کارهای ورزش��ی است .به تعبیری دیگر ،در این مقطع
لزوم تنقیح قوانین جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در ورزش به وضوح احساس می گردد.
صاحبنظران اعتقاد داش��تند که خرده سیس��تم س��ازمان نظام ورزش موجب برنامه ری��زی در جهت تقویت و
توس��عه فرهنگ ورزش ،برنامه ریزی به منظور رشد و اعتالی حرفه ای ،ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغالن،
نظارت بر حسن انجام خدمات ،ارائه خدمات کارشناسی ،پیشبرد و اصالح امور ،تنظیم روابط شاغالن حرف،
حمایت از حقوق صنفی شاغالن و غیره خواهد شد.
خرده سیس��تم تقویت و ایجاد موسس��ات کارآفرینی غیردولتی بر این نکته تمرکز داردکه برای شکل گیری یک
اکوسیس��تم مطلوب نیازمند موسس��ات کارآفرینی غیردولتی هس��تیم که با هدف ارائه خدمات گوناگون ویژه به
کارآفرینان و نوآوران ورزش��ی و در راس��تای کمک به فعالیت های پژوهش��ی ،علمی و فن��اوری بخش غیردولتی
تأس��یس گردن��د .درصورتی که سیاس��ت های کارآفرینانه در جهت تقویت موسس��اتی باش��ند ک��ه در طرح های
کارآفرینانه ورزش��ی س��رمایه گذاری و مش��ارکت می کنند ،یکی از مهم ترین دالیل شکست کسب و کارها یعنی
عدم تأمین مالی مناس��ب را با سیاس��ت گذاری مناس��ب در یک اکوسیس��تم مطلوب کارآفرینی ورزش��ی از بین
خواهیم برد .در واقع ،خرده سیس��تم تقویت موسس��ات تأمین مالی و س��رمایه گذاری سیاس��ت هایی را تقویت
می کند که افراد برای تأمین مالی خود با کمترین مسئله رو به رو شوند.
خرده سیس��تم احصای مشاغل ورزشی ،یکی از سیاست های مهم کارآفرینانه می باشد .وجود اشتغال پایدار
منوط به س��از و کارهای الزم قانونی اس��ت که یکی از آنها تعریف استانداردهای ش��غلی و ارزیابی و طبقه بندی
آن ها می باش��د تا صاحبان کس��ب و کارها با اعتماد و تکیه بر تخصص ها ،مهارت ها و اس��تانداردهای تعریف
ش��ده نسبت به تضمین عدم انقطاع روند تولید و س��رمایه گذاری و حفظ و نگهداری نیروی متخصص نسبت به
سرمایه گذاری اقدام نمایند .لذا یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار هر صنعتی ،منطبق و هماهنگ کردن قانونی
عوامل تولید و خدمات از جمله منابع انسانی با این قوانین است و صنعت نوپای ورزش هم از این قاعده مستثنی
نیس��ت .توجه به خرده سیستم توانمندس��ازی بازارهای محلی باعث فراهم ساختن زیرساخت هایی می گردد که
منجر به توانمندس��ازی و رونق این بازارها می ش��ود -فعالیت هایی که تنها از طریق سیاس��ت گذاری کارآفرینانه
قاب��ل اجراس��ت .در واقع ،ارائ��ه فرصت و امکانات اولیه و کم هزینه به ش��هروندان محلی جه��ت بروز ایده های
کسب وکار خالقانه وکارآفرینانه ،یکی از رویکردهای سیاست های کارآفرینانه می باشد .برهمین اساس بسیاری
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از مناطق کش��ور پتانس��یل فراوانی برای تبدیل ش��دن به قطب گردشگری ورزشی کش��ور حتی در بین کشورهای
منطقه را دارا هس��تند .همچنین هر ش��هر به فراخور شهرک های صنعتی موجود در آن ،پتانسیل زیادی برای تبدیل
ش��دن ب��ه قطب تولید تجهیزات ورزش��ی را دارد .با ن��گاه فرصت گرایانه به چنین مناطقی و اعمال سیاس��ت های
حمایتی مالی و غیر مالی از افراد ،رونق اقتصادی و ایجاد کسب و کارهای ورزشی و کارآفرینی محقق می گردد
که تمام این فرآیند منجر به ایجاد محیطی با فرصت های بی شمار کسب و کار ورزشی خواهد شد .البته بوشمبا
( )2015اذعان دارد که برای داشتن یک اکوسیستم کارآفرینی موفق ،مکان هایی نیاز است که منافع و مزیت های
آن جا به خوبی نمایان نباشد و نهادهای محلی نتوانند بر فعالیت ها تسلط داشته باشند (بوشما.)190 :2015 ،1
خرده سیس��تم ش��فاف س��ازی جریان اطالعات با تاکید بر ش��فافیت و در دس��ترس بودن این اطالعات برای
کارآفرینان بالقوه در نظر دارد تا این افراد بتوانند روندهای بازار را به درس��تی بشناس��ند و با تحلیل و تش��خیص
مناس��ب وارد یک کس��ب و کار ش��وند -موضوعی که در ورزش کش��ور به ش��دت نیاز به آن احس��اس می گردد.
زیر سیس��تم ارتباطات بین بخش��ی بیان می دارد که اکوسیس��تم کارآفرینی نیازمند وجود قابلیت های ش��بکه ای
و ارتباط��ات بین بخش��ی اس��ت .دهش��ان و هم��کاران )2012( 2نیز به بررس��ی اکوسیس��تم کارآفرینی در مصر
پرداختند .نتایج نش��ان داد که س��ازمان های حمایتی موجود ،هماهنگی ندارند و اغلب در انجام وظایف ش��ان
دچار دوباره کاری هستند(دهش��ان و همکاران .)99 :2012 ،باید توجه داشت که میزان تأثیر رشد یک بخش بر
رش��د س��ایر بخش های اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد ،به اندازه پیوندهای بین بخش��ی بستگی دارد -حلقه
مفقوده ای که سال هاس��ت ورزش کش��ور از فقدان آن رنج می برد و در عمل هیچ هماهنگی و نظمی در بین این
فعالیت ها دیده نمی ش��ود .الزم است که خرده سیستم های فدراسیون های ورزشی ،سازمان ورزش شهرداری ها
با داش��تن اماکن ورزش��ی ،خرده سیستم بانک ها و موسس��ات مالی با در اختیار گذاشتن سرمایه و خرده سیستم
ادارات مرتبط و س��ازمان هایی که به هر طریقی در اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش تاثیرگذار هستند ،ارتباطات
مناس��ب بین بخش��ی با یکدیگر داشته باش��ند تا با کمترین هدر رفت انرژی به س��مت تحقق اهداف اکوسیستم
کارآفرین��ی در ورزش حرک��ت نمایند .امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برقراری این ارتباطات بین بخش��ی
هستیم.
باید توجه داش��ت که ایجاد محیطی مشوق کارآفرینی ،شانسی یا تصادفی نیست .اکوسیستم های کارآفرینانه
ً
معموال نتیجه تشخیص درست ،مناطق مناسب و افرادی هستند که بر تغییر کارآفرینانه اثر بگذارند .همچنین به
سیاست هایی نیازمند است که موجب شود سیستم ها در مسیر درست قرار گیرند و ساختارها را پشتیبانی نمایند
تا زمینه موفقیت افراد فراهم آید .باید در نظر داشت که اکوسیستم کارآفرینی در ورزش مفهوم نوینی است و یک
الگوی رش��د را برای کارآفرینان بالقوه و صاحبان کس��ب و کارهای ورزش��ی فراهم می کند و زمینه را برای رش��د
فعالیت های کارآفرینانه مهیا می نماید.
ب��ا توج��ه به یافته های پژوهش پیش��نهاد می گ��ردد که محققان در آینده بر ش��ناخت بیش��تر  6حیطه اصلی و
1. Boschma, R, A
2. Dahshan, M.
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 31زیرسیس��تم و  55خرده سیس��تم یاد ش��ده در اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش تمرکز نمایند و برای رس��یدن
ب��ه نقط��ه مطلوب در هر یک از عوام��ل راهکارهای راهب��ردی و عملیاتی ارائه دهند .همچنین ش��ناخت موانع و
راهکارهای ایجاد چنین اکوسیس��تم کارآفرینی در صنعت ورزش می تواند مورد توجه محققان آتی قرار گیرد .از
محدودیت های تحقیق نیز می توان به در دس��ترس نبودن تمامی افرادی که بر اس��اس اولویت در فهرس��ت اولیه
متخصص��ان برای انجام مصاحبه در نظر گرفته ش��ده بودند اش��اره کرد .به عالوه ،کم ب��ودن تحقیقات مربوط به
اکوسیس��تم کارآفرینی در داخل کش��ور از دیگر محدودیت های این تحقیق بود .در هرحال ،باید پذیرفت ایجاد
اکوسیس��تم کارآفرینی در ورزش کار ساده ای نیست و شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار در کارآفرینی ورزشی،
یکی از مهم ترین مسائل عصر حاضر در جامعه علوم ورزشی کشور می باشد.
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