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 چکیده
ي بسیار مناسب آن هاتیقابلو  هاتیظرفدارا بودن  نیهمچنیی در استان کرمانشاه و زااشتغالبا توجه به اهمیت موضوع 

توسعۀ  با فراهم کردن بستر مناسب در این حوزه، جداي از تأمین سالمت شهروندان، به توانیمة ورزش، حوزدر 
عوامل  به واکاويهمیت موضوع در تحقیق حاضر به لحاظ ا رونیازایی اقدام کرد. زااشتغال نیهمچني مرتبط و وکارهاکسب

رة تحقیقات ده است. این پژوهش در زمبر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه پرداخته ش اثرگذار
ینی . جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام متخصصان حوزة کارآفراستحلیلی با استفاده از رویکرد آمیختۀ اکتشافی ت-توصیفی

 15از انجام  پس .برفی بهره گرفته شدي هدفمند و گلولهریگنمونهو ورزش در استان کرمانشاه بود. در بخش کیفی از 
سشنامۀ نفر از همان اعضاي نمونۀ بخش کیفی، پر 8متخصصان، اشباع نظري حاصل شد و در بخش کمی به مصاحبه با 

ي در ایجاد اکوسیستم امالحظهعامل اصلی که نقش شایان  9ي پژوهش، هاافتهمقایسات زوجی داده شد. براساس ی
الی، فرهنگی و اجتماعی، ، عوامل اقتصادي و مي اتخاذي آنهااستیساز: دولت و  اندعبارتکارآفرینی ورزشی استان دارند 

، مدیریت و آنهامیان  ي فیزیکی و تکنولوژیکی، قوانین و مقررات، بازار و شرایط آن، دانشگاه و صنعت و تعاملهارساختیز
 توریستی ورزشی.-ي طبیعیهاجاذبهمنابع انسانی و 
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 مقدمه
دالر  هاونیلیمي ورزشی هاگیلامروزه ورزش صنعتی با درآمد چند میلیارد دالري و تأثیرات جهانی است. 

برندهاي موجود در جهان هستند و ورزشکاران  نیترمعروف. برندهاي ورزشی جزء کنندیمدرآمد عاید ما 

در مقاالت  وکارکسبي جزء مشهورترین و پرطرفدارترین افرادند. با اینکه ارتباط رسمی بین ورزش و احرفه

) 1986ذاتی داراي ویژگی کارآفرینی است. استفان هاردي ( طوربهآکادمیک روشن نشده است، اما ورزش 

راهنمایی به مفهوم کاالهاي  نعنوابهبا تجارت ارتباط دارد. پورتر  ذاتاًورزش  اندکردهو دیلوین پورتر ذکر 

 نیهمچن) یعنی تجربیات ورزشی، خدمات مربوط به ورزش، و کاالهاي ورزشی و 1986ورزشی هاردي (

) 2009. پورتر (کندیم) یعنی عملکرد، ارتقا و تولید اشاره 2004ة ساژ (شدسه مبحث ورزش تجاري

. به اعتقاد او، فعالیت کارآفرینی آوردیماهم مبنایی براي در نظر گرفتن نقش کارآفرینی در تاریخ ورزش فر

که افراد یا مؤسسات بازرگانی، دو یا چند بخش از محصوالت ورزشی را با هم ترکیب  افتدیمزمانی اتفاق 

تا چیز جدیدي  کنندیمی ترکیب رورزشیغیی از یک محصول ورزشی را با یک محصول هابخشیا بخش یا 

ي هابرنامهي مهم مربوط به کارآفرینی در ورزش، کارآفرینی در پخش هازهحو). از جمله 1را ابداع کنند (

ي تلویزیون هابرنامهناشدنی از که ورزش مخاطبان بسیار زیادي دارد، به جزء جدایی آنجاورزشی است. از 

و مدیر تحقیقات تلویزیون جهانی یورو دیتا گفته  پردازشگرکه مایکل هاگیج، طورهمانتبدیل شده است. 

ي بسیار هابرنامه، از گنجدیمدر تصور  آنچهسبب داشتن مخاطبانی بیش از است: ورزش در تلویزیون به

). 1ژانرها در جایگاه اول قرار دارد ( نیترنندهیپربدر سراسر جهان و در میان  رونیازامهم بوده است. 

اصطالحی یکپارچه است که براي توصیف یک بخش در صنعت ورزش  اندامتناسببر این صنعت عالوه

ي مکمل، مربیان هاشرکتي سالمت، ارهیزنجي هاباشگاهکه شامل مشاغل مختلفی مانند  شودیماستفاده 

، Crossfitي ورزشی هاسالن، MMAي بدنسازي هاسالنشخصی، تولیدکنندگان پوشاك و کفش، 

یی مانند جشنوارة ورزش هابرنامه. این بخش از ورزش شامل شودیم... ي بدنسازي ویژه و مجلل وهاسالن

از سراسر جهان را به خود  دکنندهیبازدهزار  175بیش از  2015آرنولد در کولومبوسِ اوهایو که در سال 

 1997ي هاسالورزش و رویداد به رقابت بپردازند. بین  50در  کنندهشرکت 18000جلب کرد تا بیش از 

میلیارد دالر  21میلیارد دالر به بیش از  10درآمد مراکز بدنسازي و ورزشی و تفریحی از حدود  ،2011و 

 باًیتقر 2014. در سال کندیمآمریکایی اشتغال ایجاد  600000افزایش یافت، و این صنعت امروزه براي 

ارزش این صنعت  ودشیمی نیبشیپي بدنسازي و بهداشت و سالمت بودند و هاباشگاهمیلیون نفر عضو  55

نزدیک به یک ربع قرن است که به مفهوم کارآفرینی  رونیازا). 2میلیارد دالر برسد ( 35به  2019تا 
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نظریۀ اولیۀ  ،1). راتن3ي مدیریت ورزشی توجه شده است (هابرنامهموضوع مفیدي براي  عنوانبهورزشی 

ي ساختاري آن پیشنهاد کرد. این تالش راتن توسط هارگروهیزو  هامؤلفهکارآفرینی ورزشی را با تشریح 

). کارآفرینی ورزشی هر فعالیتی است که 4مفهومی گسترش داد ( صورتبهدیگران دنبال شد و کار را 

این نوع کارآفرینی را  توانیماز نظر رقابتی تهاجمی باشد. با وجود این  نیهمچنمحور، نوآورانه، فرصت

 نیهمچناستفاده کند،  هافرصتکرد و نیازمند آن است که فردي بتواند از نسبت به مشاغل ورزشی توصیف 

مانند کارآفرینی به طریقی  قاًیدقباشد. کارآفرینی ورزشی مهم است،  گرايرهبر، متفکر مبتکر و ریپذسکیر

. هدف اصلی کارآفرین ورزشی این است کندیمکه در توسعۀ بنگاه اقتصادي و پیشرفت اقتصادي کمک 

ي اجتماعی و هاحوزهي دیگري مانند هاحوزهبر  نیهمچنباشد،  رگذاریتأثر حوزة ورزشی خود بسیار که د

 ). 5( ، مؤثر باشدندرگذاریتأثمحیطی که بر توسعۀ ورزش 

یت ورزشی صحبت تقاطع بین کارآفرینی و مدیر عنوانبه) از ماهیت کارآفرینی در ورزش 2012راتن (

عالیت نوآورانه ف هرگونهو  گذاردیمي مدیریتی تأثیر هابخشکارآفرینی ورزشی بر  رونیازاکرده است. 

 ).6است که داراي اهداف ورزشی باشد (

مراکز رشد،  خطرپذیر، گذارانهیسرماي برخی نهادها مانند سازهیشبدر چند سال اخیر شاهد 

براي اکوسیستم  خبر خوبی ي چنین نهادهاییریگشکلو... در کشور هستیم، اگرچه  هادهندهشتاب

جزاي آن اکه عناصر و  استي یک اکوسیستم پشتیبان ریگشکل، مسئلۀ بااهمیت، استکارآفرینی ایران 

ي مجرد ادهیپدفرینی ). از آنجا که کارآ7یی داشته باشند (افزاهمبتوانند همدیگر را درك کنند و با هم 

ي و بندصورت، بدیهی است که اولین قدم براي افتدیمنیست و در متن اکوسیستم خاص خود اتفاق 

ملی و استانی  ي توسعۀ کارآفرینی، شناخت اکوسیستم کارآفرینی در سطوح مختلفهااستیسي سازادهیپ

 ). 8( کنندیمیی است که مزایاي رقابتی کشور را فرسوده هاگلوگاهو تشخیص 

فی شد. هدف وي توصیف جوامع ) معر1993بار توسط مور (نخستین وکارکسبمفهوم اکوسیستم 

ي از امجموعهي کارآفرینی هاستمیاکوس). 9ۀ نگاهی جدید بود (واسطبهاقتصادي و ایجاد ارزش نوآورانه 

که کارآفرینی سازنده را در یک  اندشدهي با هم هماهنگ اگونهبهاند که بازیگران وابسته به هم و عواملی

) الگویی مفید و WEF) و مجمع جهانی اقتصاد (2011آیزنبرگ (). 10( سازندیم ریپذامکانقلمرو خاص 

)، هشت رکن 2013. مجمع جهانی اقتصاد (دهندیممؤثر از عناصر یک اکوسیستم کارآفرینی را ارائه 

                                                           
1. Ratten 
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، هارساختیزاکوسیستم را ذکر کرده است: بازارها، سرمایۀ انسانی، امور مالی، مشاوره، چارچوب قانونی و 

 و پشتیبانی فرهنگی. هاانشگاهدآموزش و پرورش، 

ی، سه ویژگی اصلی سازمانۀ جامعی شناسبوم) هنگام استفاده از این استعاره در 1968، 1950( 1هاولی

و  هاسازماناکوسیستم را اتخاذ کرد: تکامل و وابستگی متقابل بین یک سیستم پیچیده و تو در تو در 

ی جامعه بر ظهور و سقوط طیمحستیز اندازچشمی، شناختستیزکه در اکولوژي طورهمانبازیگران متنوع. 

ي هانقشو نهادهاي متنوع که با یکدیگر ارتباط دارند، متمرکز است و  هاسازمانبسیاري از  همزمان

از تکامل  ترگستردهعناصر یک سیستم  عنوانبهکه ظهور، رشد و بقا را  کنندیممتمایز اما مکمل را ایفا 

بین عناصر  شدههیتعب، این وابستگی متقابل هم شامل روابط مشارکتی و هم رقابت ازندسیمجامعه میسر 

). 11( کندیمو همۀ اینها به پیچیدگی سیستم کمک  کنندیماست که منافع خود را در اکوسیستم دنبال 

یی ، بسیار مهم است و پویادهندیمي مختلفی که اکوسیستم را تشکیل هاسازماندر واقع تعامل بین 

 ).12دنبال دارد (اکوسیستم را به

ر جامعه با این تعاریف، اکوسیستم کارآفرینی ورزشی یک مطالعۀ موردي غنی است که تأثیر ورزش ب

ر دو بخش پیامدهاي عمدة تجاري آن را در ه نیهمچنرا با توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی ورزش و 

هستیم،  روروبهي تربزرگ. در خصوص اکوسیستم کارآفرینی ورزشی با چالش دهدیمتولید و مصرف ارائه 

فرینی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی مظهر حیات و دوام دو سیستم مختلف یعنی اکوسیستم کارآ چراکه

ر ورزش و ي ورزشی حاکم بهاتیأهي هاهیالو سیستم ورزشی است و شامل نهادهایی از جمله سایر 

 شودیمنفعان و سایر ذي کنندگانشرکت، طرفداراني نمایندة هاانجمني ورزشی و هاگیلي از امجموعه

احبان ). از طرفی اکوسیستم کارآفرینی در ورزش الگوي رشدي را براي کارآفرینان بالقوه و ص13(

 رونیازا. دسازیم ي کارآفرینانه را مهیاهاتیفعالو زمینۀ رشد  کندیمي ورزشی فراهم وکارهاکسب

در این حالت  ترسیم ساختار چراکهسیستمی بررسی کرد،  صورتبهاکوسیستم کارآفرینی ورزشی را باید 

 ).14( استو سایر ابعاد  ها، مسیرها، راهبردهانقشمبتنی بر عناصر، نهادها، 

توان به ، میاندپرداختهاز جمله تحقیقاتی که به حوزة اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی ورزشی 

و میزان تشویق براي  وکارکسبي نامناسب و ناکافی هارساختیز) اشاره کرد که 1387تحقیق زارع (

و  زادهیمندعل). 15موانع اصلی توسعۀ کارآفرینی در ورزش نام برد ( عنوانبهي کارآفرینانه را هاتیفعال

                                                           
1. Hawley 
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شاخص را براي  64رزش پرداختند و ي کارآفرینی پایدار در وهاشاخص)، به شناسایی 1393همکاران (

) نشان دادند که نگرش 1395و همکاران ( زادهیمندعل). 16کارآفرینی پایدار ورزش کشور معرفی کردند (

بر فرایند کارآفرینی  تواندیمو ذهنیت کارآفرینانۀ افراد با در نظر گرفتن نهادهاي درگیر و محیط نهادي 

ز آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیط نهادي جامعۀ ورزشی را باشد تا نتایج حاصل ا اثرگذارورزشی 

به این نتیجه رسیدند که راهبردهاي حاصل از مدل  نیهمچنبه سمت و سوي توسعۀ پایدار هدایت کند. 

از کارآفرینی در ورزش و آموزش صحیح  هارسانهي حمایتی از طرف دولت، تشویق هااستیساز جمله 

و به نتیجه رسیدن اهداف  وکارهاکسبتواند به کارآفرینی و استمرار ارآفرینانه میي کاربردي و کهامهارت

) 1395رضوي محمودآبادي و همکاران ( ).17اجتماعی و نهادي به کشور و جامعه ورزش کمک کند (

ي جامع در زمینۀ زیربرنامهترتیب تدوین عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش، به نیترمهمدریافتند که 

کارآفرینی ورزشی، وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور، وجود شبکۀ تلویزیونی ورزشی در کشور، 

ي نو در زمینۀ ورزش، وجود هاطرحپرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مطلوب براي شروع و حرکت 

). نتایج و 18ي در ورزش هستند (سازیخصوصمتخصصان ورزشی در وزارت ورزش و جوانان و فرایند 

اجتماعی، سپس عوامل اقتصادي و در -یفرهنگ) نشان داد که عوامل 1395ي تحقیق ربیعی (هاافتهی

ی از جمله عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی استان همدان طیمحستیزقانونی و -نهایت عوامل سیاسی

یستم ۀ اصلی در ایجاد اکوسطیح) نشان دادند شش 1398فرهمندمهر و همکاران ( نیهمچن). 19هستند (

ي انسانی، رهبري کارآفرینانه، اماکن، لوازم و هاهیسرماکارآفرینی ورزشی کشور شامل محیط کارآفرینانه، 

) در تحقیق خود در 2006( 1). کارلیز14( استي کارآفرینی هارساختیزخدمات ورزشی، تأمین مالی و 

راغتی بررسی کرد که شامل را براي مؤسسات ورزشی، تفریحی و ف هافرصتخصوص ورزش کانادا از جمله 

ي کوچک ورزشی، کاهش تصدي دولتی در حوزة ورزش، افزایش وکارهاکسبپیشرفت فناوري، توسعۀ 

ي هاتجربهي همگانی، سرگرم بودن و کسب هاورزشدر آموزش عالی، تمایل به انجام  هاییکاناداتحصیالت 

ة پایداري در برندشیپی عوامل ) در تحقیقی به بررس2012و همکاران ( 2). سالوم20جدید بود (

ي شخصی و مدیریتی، دستیابی هاارزشو  هانگرشي ورزشی پرداختند که از جملۀ این عوامل وکارهاکسب

). 21، بود (شودیمي رقابتی و ارتقاي اعتبار که سبب گرایش کارآفرینان ورزشی به پایداري هاتیمزبه 

                                                           
1. Karlis 
2. Salome  
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ي حمایت بعدتکي هااستیسکه  کنندیم)، در مورد اکوسیستم کارآفرینی اذعان 2014( ۱میسون و براون

یی کافی نیست و بر این باورند که اتخاذ نوعی رویکرد اکوسیستم کارآفرینی تنهابهي نوپا وکارهاکسباز 

 کنندیماشاره نیز به این موضوع  آنهامؤثر باشد.  تواندیمکه بر ایجاد محیط حمایتی خاصی داللت دارد، 

ي هایژگیو)، 2017( ۲). اشپیگل22که هر اکوسیستمی تابع شرایط و موقعیت خاص خود است (

ي مربوط به هاداستانو  هادگاهید: اعتقادات، 3اکوسیستم کارآفرینی را به سه بخش تقسیم کرد: فرهنگی

ي، گذارهیسرما، گذارندیمراك یی که منابع و دانش را به اشتهاشبکه: 4کارآفرینی در یک منطقه؛ اجتماعی

از جمله  هاسازمان: مؤسسات و 5 )هاتیحماي تجاري، استعداد نیروي کار و...؛ مادي (هایندگینمامربیان و 

، ساختار هادانشگاهدولت و سیاست (ریشه در جاي خاصی دارند که از کارآفرینی با رشد باال حمایت کنند)، 

، هادهیاۀ کارشناسی ارشد خود براساس ارزیابی نامانیپا) در 2018( 6الصباب). 23بدنی و بازارهاي آزاد (

و مطالعۀ تجربیات در حوزة کارآفرینی ورزشی، عناصري شامل فرهنگ مشارکت ضعیف در  هاچالش

ی دولت و ناپایداري نقشۀ راه، نبود خدمات پشتیبانی تجاري همگام با نیازهاي مشخطورزش، رویۀ دولت، 

ی، عدم راهنمایی در مورد چگونگی ایجاد یک تجارت محلی و نبود اطالعات بازار و عدم موجودیت کارآفرین

 ).13براي تقویت اکوسیستم کارآفرینی ورزشی را شناسایی کرد ( ي ورزشی راهارساختیز

 تواندیمقاعدتاً استان کرمانشاه با توجه به موقعیت و شرایط استثنایی جغرافیایی و طبیعی که دارد، 

با توجه به منابع موجود در  نیهمچنمناطق گردشگري ورزشی کشور تبدیل شود.  نیترمهمبه یکی از 

ي هانهیگزي بسیار زیاد استان کرمانشاه هاجاذبهراه را براي توسعۀ این صنعت گشود، زیرا  توانیماستان 

زدید از این مناطق وسوسه خواهد ند که با معرفی این مناطق هر گردشگر ورزشی را براي باابسیار جذابی

ي هااستاني اخیر همواره از جمله بیکارترین هاسالبا توجه به اینکه استان کرمانشاه در  نیهمچنکرد. 

کشور بوده و در جایگاه اول تا سوم کشوري از نظر نرخ بیکاري قرار دارد، براي مقابله با مشکالت بیکاري 

ید به فکر چاره بود که کارآفرینی ورزشی با ایفاي نقش مؤثر در توسعۀ استان و نبود پویایی و کارآفرینی با

در حل معضل بیکاري استان کرمانشاه مؤثر  تواندیم، اشتغال، رفاه و سالمت روحی و جسمی وکارکسب

                                                           
1 . Mason & Brown 
2 . Spegel 
3 . Culture  
4 . Social 
5 . Material  
6 . Al-Sabab 
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ي عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی بندتیاولوتحقیق حاضر، در پی شناسایی و  رونیازاباشد. 

 .استی در استان کرمانشاه ورزش

 

 ی پژوهششناسروش

از نوع اکتشافی  1ي آمیختههاپژوهشپژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردي و به لحاظ روش اجرا جزء 

ی انجام گرفته است. در مرحلۀ نخست براي شناسایی درپیپ صورتبهاست و در دو فاز کیفی و کمی و 

ي عمیق و هامصاحبهبر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان کرمانشاه از  اثرگذارعوامل 

ي مورد نیاز بهره گرفته شد و از روش تحلیل محتواي هادادهي آورجمعساختارمند و تلفنی براي نیمه

استفاده شد. در مرحلۀ دوم پژوهش، که  هامصاحبهاز  شدهيآورجمعي هاداده لیوتحلهیتجزکیفی براي 

پیمایشی -کمی از روش تحقیق توصیفی صورتبهشده بود، ي عوامل شناساییبندتیاولوهدف اصلی آن 

) براساس نتایج بخش کیفی پژوهش و AHPاستفاده شد. در این مرحله، پرسشنامۀ مقایسات زوجی (

 جامعۀ مورد مطالعۀ پژوهش حاضر در بخش کیفی و .شده در این بخش تنظیم شدي شناساییهامؤلفه

که شامل اعضاي هیأت کمی از متخصصان حوزة کارآفرینی و ورزش استان کرمانشاه تشکیل شده است 

علمی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه رازي، اعضاي هیأت علمی گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازي، 

افراد در سطوح مختلف ادارة ورزش و جوانان استان کرمانشاه و کارآفرینان ورزشی در استان کرمانشاه 

، بنابراین با چند تن از متخصصان استبرفی گلوله صورتبهي این پژوهش هدفمند و ریگنمونهروش  .است

به اشباع نظري دست عمل آمد و این کار تا جایی ادامه یافت که حوزة کارآفرینی ورزشی مصاحبه به

 هامصاحبهمصاحبه مشاهده شد، اما براي اطمینان بیشتر تا نفر پانزدهم  12با انجام  هادادهیافتیم. اشباع 

ادامه یافت. در بخش کمی نیز به همان نمونۀ بخش کیفی که متخصصان و کارشناسان در حوزة کارآفرینی 

شده در بخش کیفی وزن بدهند. از آنجا مل شناساییورزشی بودند، پرسشنامه داده شد تا به هریک از عوا

که پرسشنامۀ مقایسات زوجی باید در اختیار خبرگان و کارشناسانی قرار گیرد تا بر همۀ معیارها و 

شده تسلط داشته باشند، نیاز به داشتن حجم باالي نمونه نیست. بنابراین براي انجام ي شناساییهانهیگز

هدفمند انتخاب شدند، پرسشنامه جهت  طوربهصان و کارشناسان خبره که نفر از متخص 8بخش کمی به 

 دهی داده شد.وزن

                                                           
1. Mixed 
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 کنندگانشرکت. مشخصات توصیفی 1جدول 

 نفر  15 تعداد
 نفر کارشناسی 3نفر کارشناسی ارشد،  1نفر دکتري،  11 مدرك

 نفر زن 2نفر مرد،  13 جنسیت
 دقیقه 30- 40دقیقه، مصاحبۀ تلفنی: 50 – 65مصاحبۀ حضوري: مدت مصاحبه

 

مراتبی، استفاده انجام محاسبات روش تحلیل فرایند سلسله منظوربه Expert Choice11 افزارنرماز 

ي چارچوبی مدون براي مصاحبه، کنترل شد و ریکارگبهشد. در این پژوهش پایایی از طریق تهیه و 

مورد توجه قرار  هاافتهتحلیل ی نیهمچننظرهاي متخصصان مربوط در خصوص تأیید چارچوب مصاحبه و 

در پژوهش است؛ به این معنا  کنندگانمشارکتیی در این پژوهش شامل کثرت گراکثرتگرفت. همچنین 

برآورد پایایی  منظوربه نیهمچن مختلفی بودند، صورت پذیرفت.ي هاسمتکه مصاحبه با افرادي که داراي 

 1/0پرسشنامۀ مقایسات زوجی از شاخص نرخ سازگاري استفاده شد. چنانچه نرخ ناسازگاري کمتر از 

 .استباشد، سازگاري ماتریس مقایسات مورد تأیید بوده و قابل قبول 

 

 ي پژوهشهاافتهی

کدگذاري باز،  منظوربهشده، و درك کلی از متن نوشته هاصاحبهمپژوهشگر طی کدگذاري، پس از نوشتن 

کدهایی ثبت کرد. در ادامه  صورتبهي کالمی از متن مصاحبه را استخراج و هاگزارهمفاهیم اصلی و 

کدهاي اولیه، چندین بار این مفاهیم را مرور کرد و کدهایی را که به  ترمنسجمتحلیل و تفسیر  منظوربه

، در یک مفهوم قرار داد. در مرحلۀ بعد، مفاهیم گرفتندیماره داشتند و در یک طبقه قرار یک مفهوم اش

ۀ قبل با یکدیگر مقایسه شدند و مفاهیم مشابه در قالب یک تم یا مقوله قرار گرفتند. این مرحلحاصل از 

دارند. در نتیجۀ مقوالت عمده از لحاظ انتزاعی بودن در سطح باالتري نسبت به مفاهیم مرحلۀ قبل قرار 

 نشان داده شده است. 2مقولۀ اصلی شناسایی شد که در جدول  9مقایسۀ مفاهیم، 

ي معیارها و بندتیاولوي و بندرتبه منظوربه: در بخش کمی پژوهش، AHPمراتبی فرایند سلسله

کمیل ) در اختیار اعضاي نمونه قرار داده شد. پس از تAHPزیرمعیارها، پرسشنامۀ مقایسات زوجی (

. شودیموزن هر پارامتر شناخته  عنوانبهتوسط گروه خبرگان، میانگین نظرهاي کارشناسان  هاپرسشنامه

 ردیگیمي قرار ریگمیتصمکه در سطح اول هدف  شودیمساخته  هاسهیمقا مراتبسلسلهدر مرحلۀ بعد 



 893                                  بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه اثرگذارواکاوي عوامل  
 

 

دوم معیارها  در سطحبر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی است،  اثرگذاري عوامل بندتیاولوکه در اینجا 

و انجام مقایسات زوجی، نوبت به  هاسیماتر. بعد از تشکیل ردیگیمو در سطح سوم زیرمعیارها قرار 

  Expert Choiceافزارنرممحاسبۀ وزن نسبی، برآورد وزن نهایی و محاسبۀ نرخ سازگاري با استفاده از 

 .رسدیم

 . عوامل مؤثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان کرمانشاه2جدول 
 مقوالت مفاهیم کد

1MH ي شخصیتیهایژگیو  
مدیریت و منابع 

 )MHانسانی(
2MH تخصص و مهارت 
3MH آموزش و تربیت 
4MH تالش و توجه مدیران به کارآفرینی 

1EF وضعیت اقتصادي حاکم بر منطقه  
 
 

و عوامل اقتصادي 
 )EFمالی(

2EF سهولت در فرایند صادرات و واردات 
3EF ریسک مالی و بازگشت سرمایه 
4EF ي مالی بخش خصوصی و دولتیهاتیحما 
5EF تأمین منابع مالی از طریق منابع شخصی، دوستان و آشنایان 
6EF  به  گذارانهیسرماتأمین منابع مالی از طریق سرمایه و سهام و دسترسی

 آنهااطالعات الزم و جذب 
1CS توجه افراد جامعه به ورزش و فراغت در زندگی  

 
عوامل فرهنگی و 

 )CSاجتماعی (
 

2CS میزان حمایت جامعه از کارآفرینان و نوع نگرش نسبت به کارآفرینی ورزشی 
3CS تأثیرپذیري جامعه از رویدادها و قهرمانان ورزشی 
4CS  و... به ایجاد فرهنگ فعالیت در این حوزه هادانشگاه، هارسانهتوجه 
5CS نوع بافت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر منطقه 
1GP دولت و  ي مشوقانۀ دولت از کارآفرینانهااستیسو  هاتیحما

ي هااستیس
 )GPاتخاذي آن (

 
 

2GP  در رابطه با  هاتیظرفي دولت در جهت گسترش زیربرنامهفضاسازي و
 کارآفرینی ورزشی

3GP دستگاهی در رابطه با اکوسیستم کارآفرینی ورزشیتعامالت بین 
4GP  ة ورزش از سیاستحوزتأثیرپذیري 
1Ma  ی تقاضانیبشیپمشتریان و  

بازار و شرایط آن 
)Ma( 

2Ma ویژگی محصوالت و قابلیت رقابت 
3Ma تبلیغات و بازاریابی 
1UI  دانشگاه و صنعت و  دانشگاه در سوق دادن دانشجویان به سمت کارآفرینینقش

 آنهاتعامل میان 
)UI( 

2UI و آثار علمی دانشگاهی متناسب با نیاز صنعت و اجرایی  هاپژوهشیی سوهم
 هاآنشدن 

3UI  یی بین دانشگاه و صنعت در رابطه با کارآفرینی ورزشیهانشستوجود ارتباطات و 
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 عوامل مؤثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان کرمانشاه. 2جدول 
 مقوالت مفاهیم کد

1In  ي هارساختیز ي فیزیکی و ارتباطیهارساختیزدسترسی به
فیزیکی و 
 )Inتکنولوژیکی(

2In  ة ورزشحوزي تکنولوژیکی در هارساختیزدسترسی به 
3In  ي ورزشیهارساختیزکافی بودن و توسعۀ 
1Ru  قوانین و مقررات  وکارکسبي اندازراهقوانین مربوط به صدور مجوز و

)Ru( 
 

2Ru قوانین و مقررات در روابط با بازار خارجی 
3Ru قوانین حمایتی و جلوگیري از رانت و فساد اداري 

1NT میزان پتانسیل منطقه براي توسعۀ گردشگري ورزشی 
-ي طبیعیهاجاذبه

توریستی 
 )NTورزشی(

2NT  توریستی -و ارائۀ خدمات ورزشی در مناطق طبیعی هارساختیزتوسعۀ
 ورزشی

3NT  کارامد و امکان حضور گردشگران  صورتبهتبلیغ و معرفی این مناطق
 خارجی

 

 
 بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی اثرگذاري عوامل اصلی بندتیاولو. 1شکل 

 

، 184/0ي اتخاذي آن با وزن هااستیس، عوامل دولت و شودیممشاهده  1که در شکل طورهمان

ي اول تا هاتیاولودر  120/0و عوامل فرهنگی و اجتماعی با وزن 179/0عوامل اقتصادي و مالی با وزن 

 .سوم قرار گرفتند
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 ي نهایی زیر عواملبندرتبه. محاسبۀ وزن نهایی و 4جدول 

ي بندرتبه
 نهایی

وزن نهایی 
 زیر عوامل

نسبی وزن 
 زیر عوامل

نرخ  زیر عوامل
 سازگاري

وزن نهایی 
 عوامل

 عوامل

1 067/0 376/0 1GP  
01/0  

 
184/0  

 
GP 3 037/0 207/0 2GP 

4 034/0 192/0 3GP 
2 040/0 225/0 4GP 
3 036/0 176/0 1EF  

03/0 

 

179/0 

 

EF 
6 016/0 079/0 2EF 
5 020/0 097/0 3EF 
1 065/0 320/0 4EF 
4 023/0 114/0 5EF 
2 043/0 214/0 6EF 
4 025/0 156/0 1CS  

05/0 

 

120/0 

 

CS 
3 026/0 166/0 2CS 
5 022/0 141/0 3CS 
2 041/0 260/0 4CS 
1 044/0 277/0 5CS 
2 036/0 331/0 1In  

03/0  
 

111/0  
 

In 1 040/0 368/0 2In 
3 033/0 301/0 3In 
2 038/0 403/0 1Ru  

03/0  
 
110/0  

 
Ru 3 017/0 179/0 2Ru 

1 040/0 418/0 3Ru 
1 037/0 424/0 1Ma  

03/0  
 
102/0  

 
Ma 3 021/0 245/0 2Ma 

2 029/0 331/0 3Ma 
3 017/0 240/0 1UI  

09/0  
 
073/0  

 
UI 2 026/0 379/0 2UI 

1 026/0 381/0 3UI 
4 006/0 092/0 1MH  

06/0  
 
066/0  

 
MH 2 018/0 284/0 2MH 

1 024/0 374/0 3MH 
3 016/0 251/0 4MH 
3 005/0 136/0 1NT  

06/0  
 
054/0  

 
NT 1 020/0 512/0 2NT 

2 014/0 352/0 3NT 
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د، نشان دا AHPمحاسبۀ اولویت نهایی هریک از زیرعوامل در چارچوب مدل  4با توجه به جدول 

زیرعوامل دولت و  نیترمهم 067/0ي مشوقانۀ دولت از کارآفرینان با وزن نهایی هااستیسو  هاتیحما

زیرعوامل  نیترمهم /065ي مالی بخش خصوصی و دولتی با وزن نهایی هاتیحماي اتخاذي آن، هااستیس

 نیترمهممنزلۀ به 044/0اقتصادي و مالی، نوع بافت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر منطقه با وزن نهایی 

نهایی  ي تکنولوژیکی در حوزة ورزش با وزنهارساختیززیرعوامل فرهنگی و اجتماعی، دسترسی به 

گیري از رانت و ي فیزیکی و تکنولوژیکی، قوانین حمایتی و جلوهارساختیززیرعوامل  نیترمهم  040/0

ی تقاضا با وزن نیبشیپزیرعوامل قوانین و مقررات، مشتریان و  نیترمهم  040/0فساد اداري با وزن نهایی 

یی بین صنعت و دانشگاه هانشستزیرعوامل بازار و شرایط آن، وجود ارتباطات و  نیترمهم 037/0نهایی 

ت و تعامل میان زیر عوامل دانشگاه و صنع نیترمهم 026/0در رابطه با کارآفرینی ورزشی با وزن نهایی 

ی و در نهایت توسعۀ زیر عوامل مدیریت و منابع انسان نیترمهم  024/0ش و تربیت با وزن نهایی ، آموزآنها

 نیترمهم  020/0ی با وزن نهایی توریستی ورزش-و ارائۀ خدمات ورزشی در مناطق طبیعی هارساختیز

استان ی، در خصوص توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی ورزشی توریستی ورزش-ي طبیعیهاجاذبهزیرعوامل 

 .کرمانشاه است

 

 يریگجهینتبحث و 

سیستم ي در ایجاد و تقویت اکوامالحظهعامل اصلی که نقش شایان  9ي پژوهش هاافتهبراساس ی

ي اتخاذي آن، هااستیساز: دولت و  اندعبارتترتیب اولویت کارآفرینی ورزشی استان کرمانشاه دارند، به

وانین و قي فیزیکی و تکنولوژیکی، هارساختیزعوامل اقتصادي و مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، 

ي هاجاذبه، ، مدیریت و منابع انسانیآنهامیان  و تعاملمقررات، بازار و شرایط آن، دانشگاه و صنعت 

 توریستی ورزشی. -طبیعی

اند، که کارآفرینان ورزشی در استان با آن مواجهیی هاچالشیکی از  شوندگانمصاحبهطبق نظر 

 هااستیسدر حوزة ورزش است که موارد مختلفی مانند تعدد و تعارض  وکارکسبنامساعد بودن محیط 

را براي  وکارکسبي دولت و نظایر آن محیط هادخالتدر حوزة ورزش، فرایندهاي صدور مجوز و 

 تواندیمکه دخالت دولت  کندیم) بیان 2004( 1کرده است. آدریچي کارآفرینان ورزشی نامساعد هاتیفعال

                                                           
1. Audretsch 
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ي را انهیزمتنها محیط  تواندیمي دولت هااستیسشود.  هیتوجي اساسی بازار هاشکستتنها در مواقع 

فراهم آورد که جهت بروز کارآفرینی مولد سودمند است. در واقع نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب 

ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه  رونیازا). 24کارآفرینانه است (ي هاتیفعالبراي 

فضاسازي  نیهمچني مشوقانۀ دولت، تعامالت بین نهادهاي دولتی و هااستیسو  هاتیحماۀ اول به وهلدر 

) 1395و همکاران ( زادهیمندعلایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی نیاز دارد.  منظوربهي الزم زیربرنامهو 

براي استمرار  آنهابه طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش پرداختند و یکی از راهبردهاي حاصل از مدل 

)، در مورد 2014). میسون و براون (17ي حمایتی از طرف دولت بود (هااستیسکارآفرینی ورزشی کشور، 

یی تنهابهي نوپا وکارهاکسبي حمایت از دبعتکي هااستیسکه  کنندیماکوسیستم کارآفرینی اذعان 

کافی نیست و بر این باورند، اتخاذ نوعی رویکرد اکوسیستم کارآفرینی که بر ایجاد محیط حمایتی خاصی 

 ).22مؤثر باشد ( تواندیمداللت دارد، 

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر  عنوانبهنتایج تحقیق، حاکی از شناسایی عوامل اقتصادي و مالی 

روند تحوالت نقدینگی و وسیستم کارآفرینی ورزشی استان کرمانشاه بود که در رتبۀ دوم قرار داشت. اک

ي که اگونهبهي است که به افزایش نرخ تورم منجر شده است، اگونهبهپایۀ پولی و برخی عوامل دیگر نیز 

از آن نیست. این  نامستثتورم در ایران نسبت به اغلب کشورها بیشتر است که استان کرمانشاه هم 

ي اقتصادي منجر هاتیفعالي اقتصادي به سردرگمی کارآفرینان و افزایش ریسک هااستیسی در نابسامان

ي کارآفرینی دارد، هاستمیاکوسی نیز تأثیر منفی بر ایجاد و رشد المللنیبي هامیتحر. از طرفی شودیم

، صادرات محصوالت و... آالتنیماشي خارجی مشکالتی را براي واردات مواد اولیه و هامیتحرانواع  چراکه

مالی و ي هاتیحماکه بخش دولتی و خصوصی،  کندیموجود آورده است. چنین شرایطی ایجاب به

ي ورزشی داشته باشند تا بتوانند فعالیت کارآفرینانۀ خود را آغاز کنند و وکارهاکسببیشتري از اقتصادي 

)، 1395ضوي محمودآبادي و همکاران (با نتایج پژوهش ر همسوبه تداوم آن بپردازند. این بخش از پژوهش 

).  فرهمندمهر و 18، است (دانندیمکه پرداخت تسهیالت بانکی را از عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی 

ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ) در تحقیق خود نشان دادند که تأمین مالی از عوامل اصلی در 1398همکاران (

 ). 14ورزشی است (

سومین عامل مؤثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان، عوامل فرهنگی و اجتماعی بود. 

باورها،  توانندیمي متأثر از عوامل مختلفی است. این عوامل اجامعهمسائل فرهنگی و اجتماعی در هر 

ي گروهی، از ابزارهاي اساسی براي بررسی مسائل هارسانهو عملکردها را تحت تأثیر قرار دهند.  هانگرش
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. استي اجتماعی و فرهنگی، هاارزشي ریگشکلی، آموزش و عامل بسیار مؤثري در رساناطالعاجتماعی، 

ي از اهداف توسعۀ ي گروهی از ابزارهاي مهم توسعۀ ورزش هستند که در تحقق بسیارهارسانهبا وجود این 

ي گروهی نقش مؤثري در تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ورزش هارسانه. بنابراین اثرگذارندورزش 

ي مؤثر ارتباطی و رویکردهاي هاروشدارند و هرچه این نقش با توجه به مالحظاتی چون شناخت نیازها، 

ر وضعیتی که شرایط فرهنگی پذیراي ی دکل طوربهی صورت پذیرد، اثرگذارتر خواهد بود. شناختروان

آن را گامی مثبت براي استقرار اکوسیستم کارآفرینی ورزشی  توانیمورزش و کارآفرینی ورزشی باشد، 

دانست. از طرفی تفاوت در بافت فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف استان موجب شده است که 

نوع بافت فرهنگی  چراکهودتري داشته باشند، ي ورزشی توانایی ارائۀ خدمات به مناطق محدوکارهاکسب

در  هافرهنگاست. با وجود این هرچه  اثرگذارو اجتماعی بر نوع تقاضا و نیاز افراد در مناطق مختلف 

شوند و اختالفات اجتماعی کمتري در جامعه وجود داشته باشد،  ترکینزد همبهمناطق مختلف استان 

ان در مناطق مختلفی را جذب کنند. این بخش از پژوهش همسو مشتری توانندیمي ورزشی وکارهاکسب

). 14، 16) است (1398) و فرهمندمهر و همکاران (1393و همکاران ( زادهیمندعلبا نتایج تحقیقات 

ي هایژگیوي کارآفرینی را یکی از هاداستان)، نگرش فرهنگی و تاریخچه و 2017اشپیگل ( نیهمچن

 ).23معرفی کرده است (خاص اکوسیستم کارآفرینی 

ي فیزیکی و تکنولوژیکی در حوزة ورزش از دیگر عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی هارساختیز

توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی ورزشی، به رویکردي اختصاصی براي ساخت ورزشی در استان کرمانشاه بود. 

ثیر مثبت در توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی تأ تنهانهي ورزشی هارساختیزدارد.  تیفیباک ي نیازهارساختیز

ي کافی هارساختیز رونیازا. شودیم ورزشی دارد، بلکه به احیاي اجتماعات و احیاي اقتصادها منجر

تأثیر ماندگار بر اکوسیستم  تواندیمورزش براي بهبود مشارکت ورزشی استان ضروري است، که خود 

 عنوانبهرا  وکارکسبي نامناسب و ناکافی هارساختیز) 1387زارع ( کارآفرینی ورزشی استان داشته باشد.

). این بخش از نتایج پژوهش با نتایج تحقیقات فرهمندمهر و همکاران 15مانع کارآفرینی در ورزش نام برد (

 ).14، 20) همسوست (2006) و کارلیز (1398(

ي ورزشی اگر وکارهاکسبپنجمین عامل مؤثر قوانین و مقررات بود. قوانین و مقررات در رابطه با 

کار گرفته شود، بسترها و شرایط فعالیت و رقابت در عرصۀ کارآفرینی ورزشی را تسهیل و ی بهدرستبه

اکوسیستم کارآفرینی ورزشی مانعی براي توسعۀ  عنوانبه تواندیمکار رود، و اگر به نادرستی به کندیممهیا 

و موانع قانونی که کارآفرینان ورزشی  هاتیمحدودعمل کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از جمله 
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، قوانین و مقررات در روابط با بازار وکارکسبي اندازراهقوانین مربوط به صدور مجوز و اند، با آن مواجه

ائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تأسیس و شفاف نبودن شامل تغییر د هاتیمحدوداست. این  خارجی

است. موضوع دیگري که در این زمینه باید بدان توجه  بازار خارجیقوانین و مقررات کشور در ارتباط با 

ي ورزشی است، وکارهاکسبي مالیاتی و تدوین قوانین مناسب مالیاتی در ایجاد انگیزة هاتیمعافشود، 

ي تجاري هاتیفعالپشتیبانی مؤثر براي  تواندیمي ورزشی وکارهاکسببراي  کاهش بار مالیاتی چراکه

 آنان باشد.

بازار و شرایط آن بود. از جمله مواردي که کارآفرینان ورزشی طبق نتایج پژوهش ششمین عامل مؤثر، 

ی تقاضاست. طبق نظر نیبشیپی بازار و ازسنجیني ایدة خود باید بدان توجه کنند، بحث سازيتجاردر 

در استان کرمانشاه،  افتهیسازمانو غیر افتهیسازمانبا وجود تعداد زیادي ورزشکار  کنندگانمشارکت

 کهيطوربهورزشی چندانی وجود ندارد،  آالتنیماشواحدهاي تولیدي ورزشی و تعمیرات تجهیزات و 

به تهران مراجعه کنند.  شوندیمهی مجبور خود، گا آالتنیماشتعمیر  منظوربهي ورزشی استان هاباشگاه

مورد دیگري که  نیهمچنخدماتی را ارائه بدهد.  آنهادر واقع تقاضا هست، اما کسی نیست که به 

ة ورزش اشاره کردند، برندمحور بودن کاالهاي حوزدر خصوص بازار و شرایط آن در  کنندگانمشارکت

و بلندمدت نخواهد شد  بادوامموجب ایجاد مزیت رقابتی ورزشی است. صرفاً نوآوري در کاالها و خدمات، 

رقابت با محصوالت خارجی باید برندي مناسب براي محصول خود  منظوربه)، بلکه کارآفرینان ورزشی 25(

 در تبلیغات و بازاریابی محصول خود خالقیت الزم را داشته باشند. نیهمچنانتخاب کنند، 

هفتمین عامل مؤثر بر  عنوانبه آنهانتایج تحقیق، حاکی از شناسایی دانشگاه و صنعت و تعامل میان 

دانشکدة تربیت بدنی را نباید در  خصوصنقش دانشگاه بهایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان بود. 

سوق دادن عامل مؤثري در  چراکهایجاد و توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی ورزشی نادیده گرفت، 

به ارتقاي فرهنگ احترام به  تواندیمتربیت بدنی به سمت کارآفرینی است. دانشگاه  آموختگاندانش

کارآفرینی و تغییر ذهنیت دانشجویان از تمایل به کار اداري و پشت میزنشینی به سمت کارآفرینی منجر 

نشگاه با صنعت نباشد و در یک شود. الزمۀ مؤثر بودن دانشگاه این است که از نظر تفکري فرقی بین دا

دانشگاه باید شرایط محیطی دانشگاه را براي سوق دادن دانشجویان به  تنهانهجهت حرکت کنند. در واقع 

ي آموزشی در خصوص کارآفرینی ورزشی هاکتاببه گسترش آثار و  نیهمچنسمت کارآفرینی مهیا کند و 

شگاهی از سوي صنعت ورزش و نهادهاي مؤثر در این ي دانهاپژوهشبپردازد، بلکه نیاز به استقبال از 

 به سمت عملی شدن است. هاپژوهشحوزه و هدایت 
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مدیریت و منابع انسانی در حوزة ورزش از دیگر عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان 

، آموزش است. ي اکوسیستم کارآفرینی ورزشیریگشکلي مؤثر آن بر هامؤلفهکرمانشاه بود که یکی از 

حوزة ورزش  آموختگاندانشسبب اشتغال  تواندیمي دارد، زیرا اندهیفزاآموزش کارآفرینی ورزشی اهمیت 

شود. تأکید بر این نکته مهم است که برنامۀ درسی مفید نیست، مگر اینکه نیازهاي جامعه را برآورده 

ة تغییرات و الگوي فعلی باشد، ضروري است و کنندمنعکسکه  روزبهسازد. بنابراین داشتن برنامۀ درسی 

). 26ي دنیاي امروز تنظیم کنند (هاچالشوظیفه دارند پیشنهادهاي آموزشی خود را براي رفع  هادانشگاه

ي جدید هاضرورتی فوري براي معرفی راهبرد عنوانبه تواندیمبنابراین، در زمینۀ مدیریت ورزشی، این امر 

در طول تحصیل در نظر گرفته شود  آموختگاندانشي کارآفرینی هامهارتهبود آموزش و یادگیري براي ب

ي هاآموزشدائم و مستمر  طوربهباید  آنهاکارکنان  نیهمچن). از طرفی تمام مدیران و کارآفرینان و 6(

لوم و ، حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند. ساکنندیمالزم را ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه 

ي شخصی و هاارزشي ورزشی را وکارهاکسبة پایداري در برندشیپ)، یکی از عوامل 2012همکاران (

کردند که هدف از آموزش کارآفرینی در  خاطرنشان)، 2018). راتن و جونز (21مدیریتی در نظر گرفتند (

 کندیمی آماده وداشتغالخي شخصی است که دانشجویان را براي بازار کار یا براي هایژگیوورزش، توسعۀ 

)27.( 

با توجه به چهار فصل بودن استان توریستی ورزشی استان بود. -ي طبیعیهاجاذبهنهمین عامل، 

ي کرند غرب، منطقۀ وهواآبو گیالن غرب، منطقۀ معتدل و خوش  نیریقصر شکرمانشاه، منطقۀ گرم 

سردسیر پاوه و اورامانات و برخورداري از فضاهاي طبیعی، پتانسیل الزم براي توسعۀ گردشگري ورزشی 

تخصصی و کارامد اقدامی صورت نگرفته است.  صورتبهدر استان وجود دارد، اما متأسفانه در این حوزه 

ی براي هدایت و راهنمایی درست افرادي که توان به نبود راهنما و متخصصان ورزشاز جملۀ این موارد می

و نبود فضاي رفاهی مناسب براي میزبانی از گردشگران  پردازندیمي ورزشی در این مناطق هاتیفعالبه 

تبلیغات مناسبی براي شناساندن این مناطق به همگان صورت  نیهمچنورزشی در این مناطق اشاره کرد. 

ي استان کرمانشاه در حوزة گردشگري ورزشی، هاتیظرفبه  وجهبا تالزم است  رونیازانگرفته است. 

ي شغلی زیادي را هافرصت توانیممنظور توسعۀ آن صورت گیرد که از این طریق ي مناسب بهزیربرنامه

 وجود آورد.براي استان به

ي اجتماعی و ایجاد هاتنشو  هابیآسبا توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی ورزشی در سالمت، کاهش 

 شودیمو پتانسیل استان، پیشنهاد  هايتوانمندبا توجه به نرخ بیکاري استان و میزان  نیهمچناشتغال و 
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که ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکدة تربیت بدنی و گروه 

ي ورزشی و تمام وکارهاکسبو  هاباشگاهي، احرفه، ادارة فنی و هايشهردارکارآفرینی دانشگاه رازي، 

ند، با استفاده مؤثردولتی و خصوصی که در ایجاد و توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی ورزشی  ربطيذنهادهاي 

از نتایج این پژوهش و در تعامل با هم و با ارائۀ راهکارهاي مؤثر و عملی، گامی در جهت ایجاد و توسعۀ 

 تان کرمانشاه بردارند.اکوسیستم کارآفرینی ورزشی اس
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Abstract 
Considering the importance of job creation in Kermanshah province and also 
because of its very good capacities and capabilities in the field of sport, it can 
be further developed by providing an appropriate context in this field, apart 
from providing citizens with health and related businesses as well as 
employment. Hence, in the present study, due to the importance of the subject, 
factors affecting the creation of sport entrepreneurship ecosystem in 
Kermanshah province were analyzed. This research was applied in terms of 
type of purpose and by nature in the descriptive-analytical research group 
using a heuristic mixed approach. The statistical population of the present 
study included all specialists in the field of entrepreneurship and sports in 
Kermanshah province. In the qualitative part, purposeful sampling and 
snowballing were used. After15 interviews with experts, theoretical saturation 
was achieved and for the quantitative section, 8 members of the same sample 
of the qualitative section were given a paired comparisons questionnaire to 
determine the significance of each of the identified factors. According to the 
findings of the study, the 9 main factors that have significant roles in creating 
and strengthening the sport entrepreneurship ecosystem in the province are as 
follows: The government and its policies, economic and financial factors, 
cultural and social factors, physical and technological infrastructure, laws and 
regulations, markets and conditions, university and industry and their 
interactions, management and human resources, natural-tourist attractions of 
sport. 

Keywords 
       AHP, Ecosystem, Entrepreneurial Ecosystem, Kermanshah Province, 
Sport Entrepreneurship. 
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