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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The current research was carried out with the aim of strategic foresight of 

entrepreneurship in Iran's sports industry. This research was applied with a 

qualitative-quantitative approach. The research participants were experts in 

entrepreneurship, entrepreneurship in sports and management professors, and 20 of 

them were selected as a research sample until the researcher reached theoretical 

saturation. Data analysis was done in the qualitative part by coding theoretical bases 

and expert interviews. In the quantitative part, the effective factors were identified, 

they were entered into the matrix of cross-effects in the Mikmak software, and the 

key factors were extracted, and then the ideal future scenario of the entrepreneurship 

of the sports industry in Iran was compiled. The research results showed that there 

are 10 common factors between influential and influential key factors and 30 

possible situations were defined for 10 factors. In the scenario writing section, 12 

scenarios have a very high probability of occurrence, and the first scenario is the 

most likely scenario for the development of entrepreneurship in Iran's sports 

industry. As a result, managers and planners should be prepared to deal with all 

possible situations by considering all conditions. 
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ایو  تقيیوب بور اسوا       بوود. نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران  آینده هدف از پژوهش حاضر
. تقيیب حاضر دارای است یکمو  یفیک ةختیآمگردآوری اطالعات از نوع  ةشیوی و از نظر هدف از نوع کاربرد

ن امتخصصو کننودگان پوژوهش    مشوارکت . اسوت ی( کمّ و رویکرد آمیخته )کیفی با پارادایم تفسیری و اکتشافی
ه اشوباع  صورت هدفمند تا رسویدن مقيوب بو    مدیریت بودند که به استادانو  ،کارآفرینی، کارآفرینی در ورزش

ها در قسمت کیفی بوه صوورت    وتقلیل داده تقيیب انتخاب شدند. تجزیه ةنموننفر از آنان به عنوان  20نظری 
روابو    ةشوبک  ،بعد از مشخص کردن عناصر سیستم های خبرگان انجام شد. کدگذاری مبانی نظری و مصاحبه

مواتری  تقلیول    ،بعود  ةمرحلو . در تگرفو سواختار سیسوتم انجوام    شناسایی  در ادامه و شد تعیی بی  متغیرها 
و با توجه به قوانی  تکنیک تقلیل اثرات متيابول   ندشدو عناصر سیستم در آن جایگزی   شدساختاری تشکیل 

وارد ماتری  اثرات متياطع در  وی عوامل مؤثر شناسایی در قسمت کمّ .شددودویی عناصر امتیاز داده  ةرابطبه 
مطلووب کوارآفرینی صونعت ورزش     ةآینود  یعوامل کلیدی سناریوستخراج ا پ  از و ندشدمک  افزار میک نرم

عامل مشترک بی  عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر وجود دارند  10. نتایج تقيیب نشان داد دشایران تدوی  
دارنود  سناریو احتموال وقووع    12. در بخش سناریونویسی نیز دشعامل تعریف  10وضعیت مقتمل برای  30و 
کوارآفرینی در صونعت    ةتوسوع سوناریوی پویش روی   توری    مقتملتری  و  میان سناریوی اول مهمای  در  که

 .ورزش ایران است

 کلیدواژه:
  نگاری راهبردی، آینده

  صنعت ورزش،
 .ینیکارآفر
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 63   و دیگران رزایییم/  رانيرزش ادر صنعت و ينيکارآفر یراهبرد ینگار ندهيآ

 مقدمه
. صنعت (2022، 1یفچیو س زیآتس) اقتصاد تقت تأثیر کارآفرینی قرار دارد دهد نشان می یافته اقتصادی در کشورهای توسعه ةتوسع
 یب ایجاد تياضا برای کاالها و خدمات ورزشی و ایجاد جذابیت برای اجتماعاتاز طر جدیدی را شغلی های تواند فرصت می ورزش

با توجه به سیر  ،. امروزه(2012نصیرزاده و همکاران، )سازد  کارآفرینی فراهم می ةتوسعالزم را برای  ةزمین که آورد وجود به
های فرد برای ورود به بازار کار بسیار مهم  مندیتوان ةتوسعشتابنده و سریعی که در جهان در جریان است، امر آموزش به منظور 

با توجه به شرای  بازار کار ها  ریزی برنامهباشد و  تر ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور مناسب قدر آموزش در دانشگاه است. هر
 .(2019، 2چیلوویو م چیپانت) کاری خواهیم بود بی میزانشاهد کاهش  صورت گیرد
قانون  48اصل  2و بند  28به موجب اصل  ،توسعه اهداف از یکی .دریافت توان می هولت از قانون اساسیس به را اشتغال اهمیت
 و عرضه در مؤثر شناسایی عوامل کرده و تعیی اصول تا حدودی سیاست اشتغال کشور را ای  است.  کامل اشتغال ایجاد ،اساسی
نو به  ةاید. کارآفرینی تبدیل (2018سلیمی، ) قرار داده استگذاران کشور  ستگیرندگان و سیا تصمیمکار  کار را در دستور نیروی تياضای

 .(2018، 3رات ) زایی اشاره کرد رفاه و اشتغال و ایجاد ثروت و وری توان به افزایش بهره مقصول یا خدمات است که از نتایج آن می
سرعت در  شود که به نوظهور مقسوب می ای زهفصل مشترک کارآفرینی و مدیریت ورزشی، حو منزلة  به ،کارآفرینی ورزشی

های اقتصادی موجود در  یند استفاده از فرصتاتوان فر . کارآفرینی در ورزش را می(2018، رات ) استحال توسعه و گسترش 
های  ها برای خلب فعالیت و از آن فرصت بددریاهای موجود در ورزش را  ورزش دانست. کارآفرینی در ورزش باید فرصت

وکار توس   اندازی کسب های کارآفرینی بر راه آموزشثیر أتدر بررسی  (2008) 4و فارلو ست . وی کندنوپا استفاده  ةآفرینانکار
مثبت  ها را آن هایی که دانشجویان های آموزشی مناسب و کاربردی و دوره بدنی نشان دادند که برگزاری دوره تربیتدانشجویان 
ورزش نيش  نداعالم کرد (2018) و هنری زاده مندعلیباشد.  مؤثروکارهای واقعی دانشجویان  کسبتواند در خلب  می کنندارزیابی 

و تشویب  ،کند و مشارکت در ورزش و تفریح به بهبود سالمت، کاهش سطح جرم و جنایت، ایجاد اشتغال مهمی در جامعه ایفا می
های در حال گسترش است که  رآفرینی ورزشی بخشی از پژوهشکه کا اند بر آن (2016) 5و فریا رات  .شود رفتار مثبت منجر می

ورزش نوعی سیاست اجتماعی است که  (2017)رات  و فریا  باورکند. به  ورزش را به مدیریت نوآوری و خالقیت مرتب  می
ینی و های مربوط به تخصیص بودجه از نوع کارآفر های ورزشی و سیاست تواند به حل مسائل جامعه کمک کند. سیاست می

 .و سیاسی بر جامعه است ،نوآوری در ورزش هستند که ناشی از تأثیر نیروهای فرهنگی، اقتصادی
یند ابیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فر و رود نگاری به صورت گسترده به کار می آینده ةواژامروزه 

نگاری راهبردی حاصل  العات آینده بر مدیریت راهبردی و تلفیب ای  دو آینده. از تأثیر مط(2003، 6نانیو ک لزیما) شوند گیری می تصمیم
در جامعه و همچنی   ورزش. با توجه به اهمیت نيش (2012، 7اتویوک) تواند در شرای  ناپایدار و پیچیده راهگشا باشد شده که می

بر آن در ای  پژوهش  اننگاری راهبردی، مقيي آیندههای شغلی فراوانی که در ای  رشته وجود دارد و همچنی  اهمیت مطالعات  فرصت
در  تاد نانجام ده 1400تا  1399زمانی  ةمقدودورزش در  ةحوزنگاری راهبردی کارآفرینی در  آینده بارةجامع در ای همطالعکه  شدند
طبب  .دست یابند مناسب ییراهکارهابه تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور  ةرشتبهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی در  ةزمین

دیگر در  با یک ها واقعاً آن ،ای  با وجود .شوند می رو هعلمی با مسائل مشابهی روبهای  تعداد زیادی از رشته (2015) 8گاسپارهای  آموخته
مربوط شوند و سهم دیگر  توانند به یک ها می تئوری و تجربی ای  رشتههای  یافتهرسد  می ارتباط نیستند و ای  در حالی است که به نظر

 نگاری راهبردی باعث تولید دانش ای آینده رشته دیگر آن است که ماهیت میان ةنکت .نگاری راهبردی داشته باشند پرباری برای آینده
و  9اپودست) سازد می تسهیل در رویش و ایجاد علوم نوی  را نیز فراهم ها، افزون بر اثرپذیری و اثرگذاری بر دیگر رشته ،شود؛ یعنی می

___________________________________________________________ 
1. Atsız & Cifci 
2. Pantić & Milojević 
3. Ratten 
4. Vincett & Farlow 
5. Ratten & Ferreira 
6. Miles & Keenan 
7. Vecchiato 
8. Gaspar 

9. Podesta 
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توجه به از منظر  ،نگاری نگاری راهبردی در قیا  با آینده وجه تمایز آیندهاعالم کردند ( 2016) شو همکاران . ایجابی(2013همکاران، 
، مشارکت است؛ از منظر میزان نگاری توجه به مقی  رقابتی آینده تمرکزو  بر برنده شدن در رقابت نگاری راهبردی آیندهتمرکز  ،رقابت
است؛ از  نفعان ذی ةهمنگاری بر مشارکت حداکثری  آیندهو در  نفعان کلیدی بر مشارکت خبرگان و ذی نگاری راهبردی آیندهدر تأکید 
نگاری  آیندهباال است. به پایی  در کنار پایی  به  باالنگاری  آیندهو در  پایی باال به  نگاری راهبردی آیندهدر اثرگذاری ، گیری تصمیممنظر 

دگردیسی،  ها، وابستگی، پیشرانهای  راه ها، و فرصتها  فرد یا سازمان را برای درک ریسکهای  یندی است که تواناییاراهبردی فر
ممک ، مقتمل، های  گیری مسیرهای آینده بدیل که فضای شکلهای  مربوط به هر یک از تصمیمهای  و خسارت ،منابع ها، انگیزه
 ةبرنامو تصمیمات مربوط به  شودرسانی  العتواند به نقو مناسب اط می بنابرای  .بخشد می رتياآورد ا می یا مرجح را به وجود ،باورپذیر

نگاری راهبردی را از  . به عبارت دیگر، آنچه آیندهدشواتخاذ  به نقو بهتری تواند میراهبردی سازمان و ابزار دستیابی به اهداف بلندمدت 
بزرگ برای تعیی  و تعریف چارچوب و شرایطی است که های  ایی آن در کمک به سازمانسازد توان می ی متمایزنگار آیندهدیگر اقسام 

راهبردی توس  های  آگاهی و گزینه ست از ایجاد پیشا ی راهبردی عبارتنگار آینده ،سازمان باید در آن به مبارزه بپردازد. بر همی  مبنا
ی راهبردی یک نگار آینده .(2012، 1کوسا) ی به پیروزی دست یابدیا تجار ،سیاسی، اقتصادی، نظامی ةمبارزخواهد در  می کسی که

و فضا و  ،الگوهای رفتار ها، توانایی ها، شود که بر فهم ویژگی می تعریفها  ای از فعالیت و مجموعه ،مند تفکر دورنما، یک حالت نظام
ای  لفهؤمی راهبردی نگار آیندهدهند  می اگون نشانعلوم گون»برای مانور در مقی  اجتماعی استوار است. پشت ای  ادعا که ها  وضعیت

منطب  «ابعاد دیگر تکامل انسان همةای مبنایی برای  لفهؤمقیطی است یا حتی م اجتماعی و زیست و مبنایی برای کمال فرهنگی
 ینیکارآفرهای  آموزش مستلزم آموزش و جه،یدر نت ،یورزش نانیکارآفر یشخص ةحوزتوجه به   ی. ا(2015، 2گاسپار) اساسی وجود دارد

، و همکاران 3سرانو گونزال ) در نظر گرفته شود زین یتر ورزش یمناسب در آموزش عموم کردیرو کیاز  نانیاطم یبرا دیاست که با
 اتیبه ن  یسود ببرد و ا یآموزش ورزش یها نشیبه ب تر بیاز نگاه دق تواند یم زین ینیآموزش کارآفر م،یرمستيیطور غ به. (2018
موضوع کردند که   یا یشروع به بررس مقييان یبرخ ت،یدر نها. (2018، 4چلیاستمباو و م) شود یمربوط م جویاندانش ینیرآفرکا

بر  .(2017، رایرات  و فر) شوند یارزش اجتماع جادیها در ا دولت  یگزیممک  است جا یورزش ینیکارآفر یها یگذار هیچگونه سرما
 اردیلیم 8/1به  2030رود تعداد گردشگران تا سال  می انتظار کرونا، رو یو وعیاز ش شیپ یدشگرگر یسازمان جهان ینیب شیاسا  پ

 ای  احتماالً یگردشگر یجهان یشده توس  شورا انجامهای  ینیب شیبر اسا  مطالعات و پکه  (،2018، 5پرات و تولکاچ) ابدی شیافزا
از  یکی (.2017، 6جهان یسفر و گردشگر یشورا) کند می یبانیجهان پشتشغل در سراسر  ونیلیم 380از  شیاز ب 2027صنعت تا سال 

ورزش به در سراسر جهان، شود صنعت ورزش است.  لیتبد یدر صنعت گردشگر یبه بخش فرابخش تواند یکه م مهمی یها بخش
ها و  روش بیاز طر شتریرآمد ببه کسب د یشتریب لیگردشگران ظاهر شده است و کشورها تما یبرا رایج یزشیاز عوامل انگ یکی مثابة
 وندیپ یریناپذ ییبه طور جدا یبدون شک ورزش و گردشگر .(2019، 7یو فرل پیچل) اند کرده دایپ ورزش صنعتدر  دیجد یها ینوآور
 اهمدر سراسر جهان فر نانیکارآفر یبرا یمتعددهای  شوند و فرصت می شود ادغام می دهینام یورزش یاند و در آنچه گردشگر خورده
 دارد اشتغال ای دیجد یدرآمدها و یمانند رشد اقتصاد ،گرید یو اجتماع یاقتصاد یایمزاو  (2018، و همکاران سرانو گونزال ) آید می
 .(2021، و همکاران 8فورادال  ریرا)

داند که از رفتار  می یطیو مجموعه شرا نانهیدر رفتار کارآفر ریاز افراد درگ یبیرا ترک ینیفرصت کارآفرو  فرد وندیچارچوب پ
 ةینظر (،2020و همکاران،  9بوکانگرا الرا) بلندمدت است ندیافر کیکه رشد افراد فعال  یحال درکند.  می تیحما نانهیکارآفر
 کنند. می عمل نانهیکارآفر تیفعال انینیشیپ مثابةکند که به  می در جامعه درک یو اصول باز عدقوا منزلةنهادها را به  ینهاد

___________________________________________________________ 
1. Kuosa 

2. Gaspar 

3. González-Serrano 

4. Stambaugh & Mitchell 

5. Pratt & Tolkach 
6. World Travel and Tourism Council 
7. Chalip & Fairley 

8. Reier Forradellas 

9. Lara-Bocanegra 
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حال،   یبا ا .(2019و همکاران،  1آدرتش) کنند می فایا نانهیکارآفر تیفعال تیفیو ک جادیدر ا ینيش مهمسسات ؤم  ،یبنابرا
 2ردییطور که  خورند. همان میموضوع بر  یمختلف به اهای  مختلف به روش یوجود ندارد و کشورها تیموفي یبرا ینیتضم چیه

گذارد و نيش عوامل  می ریدر کشورها تأث ینیکارآفر تیعوامل بر فعال  یا ریتأث ینگکند، بافت کشور بر چگو می شنهادیپ (2017)
که  یحال در. (2020و همکاران،  3ینیپلگر) موضوع داغ در مطالعات است یورزش ینیکارآفر تیتيو در یا نهیو زم یطیمق

در حال توسعه  یند، کشورهاا موفب  یمقافراد و   یتعادل ب جادیدر ا افتهیتوسعه  یخوب ها به آن یکه گردشگر ییکشورها
 (.2020، 5اوربانو) ینهاد تیحما ةحوزدر  ژهیو به ؛(2020، 4ماتو  و هال) ندا  همچنان در حال مبارزه

شناسیروش
. تقيیب حاضر است یکمّو  یفیک ةختیآمگردآوری اطالعات از نوع  ةشیوای  تقيیب بر اسا  هدف از نوع کاربردی و از نظر 

آوری  ابزار جمع و فرمت صوتبا ها  داده، کیفی بخشی( است. در کمّ و رویکرد آمیخته )کیفی و پارادایم تفسیری و اکتشافیدارای 
 و لیست آوری اطالعات چک ابزار جمع و ها عددی ی، فرمت دادهکمّ بخشو در  ستتقلیل مقتواتکنیک اطالعات مصاحبه و 

 .میدانی استتکنیک 
کارآفرینی در صنعت  ةآیندبر  مؤثرهای  روندها و پیشران با خبرگان ساختاریافته نیمهمصاحبة طریب در ای  پژوهش ابتدا از 

که همان  ،نهایی پژوهش ةپرسشنام ،ای ها و مطالعات کتابخانه با ادغام خروجی مصاحبه ،در ادامه .شدورزش ایران شناسایی 
ساخته برای  مقيب ةپرسشنامهای تقلیل اثرات متياطع و  از ماتری ی نیز . در قسمت کمّدشتهیه  ،دور دوم دلفی است ةپرسشنام

 ها استفاده شد. تدوی  استراتژی
  که به ندمدیریت بود استادانو  ،در ورزشکارآفرینی کارآفرینی،  ةزمینو خبرگان در ن امتخصصکنندگان ای  پژوهش  مشارکت

های  باز روندها و پیشران ةپرسشناماول دلفی از طریب مصاحبه و شده در بخش دور  . خبرگان شناساییندصورت هدفمند انتخاب شد
بسته طراحی و دوباره برای خبرگان  ةپرسشنامو سپ  در دور دوم دلفی  ندکردکارآفرینی در صنعت ورزش ایران را تعیی   ةآینددر  مؤثر

 ،بعد از مشخص کردن عناصر سیستم .دشعیی  نفر ت 20ماری نیز بعد از مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری آ ةنمون. تعداد شدارسال 
 شدماتری  تقلیل ساختاری تشکیل  ،بعد ةمرحل. در گرفتساختار سیستم انجام شناسایی  در ادامه و شد تعیی رواب  بی  متغیرها  ةشبک

 .شدصر امتیاز داده دودویی عنا ةرابطو با توجه به قوانی  تکنیک تقلیل اثرات متيابل به  ندشدو عناصر سیستم در آن جایگزی  
کارآفرینی صنعت  ةحوزمقتوای نتایج مطالعات پیشی  در باز اول از کدگذاری  ةمرحلها در قسمت کیفی در  برای تقلیل داده

های خبرگان از  دوم نیز برای تقلیل مصاحبه ةمرحلداده استفاده شد و در های  جو در پایگاهو ورزش در ده سال اخیر با جست
پیشی  ادغام  ةمرحلها ادامه یافت. سپ  کدهای حاصل از تقلیل دو  و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد کدگذاری استفاده

شده  چهارم عوامل مؤثر شناسایی ةمرحلی در . در قسمت کمّشدو عوامل مؤثر در کارآفرینی صنعت ورزش ایران استخراج  ندشد
 هخبر 20که متشکل از  ،مک و با نظر شورای عالی راهبردی پژوهش زار میکاف وارد ماتری  اثرات متياطع شد و با استفاده از نرم

مطلوب  ةآیند یپنجم سناریو ةمرحل. در دش، عوامل کلیدی و راهبردی در کارآفرینی صنعت ورزش ایران استخراج بودند
 ةسازندهای  بنای مؤلفهششم بر م ةمرحلو در  دشکارآفرینی صنعت ورزش ایران با نظر شورای عالی راهبردی پژوهش تدوی  

و  شد و تهدیدات شناسایی ها فرصت و ضعف و نياط قوت ،با نظر شورای عالی راهبردی پژوهش ،مطلوب ةآیند یسناریو
 شد. تدوی مطلوب کارآفرینی صنعت ورزش ایران  ةآینددار در ساخت  های اولویت استراتژی

هایپژوهشیافته
یند اآماری طی فر ةجامع، از اعضای فازی از طریب روش دلفی ،ش پویش مقیطیبا استفاده از رو پژوهش ابتدادر ای  

___________________________________________________________ 
1. Audretsch 

2. Dheer 

3. Pellegrini 

4. Matos & Hall 

5. Urbano 
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با استفاده از اول  ةمرحلدر  .کنند مشخصکارآفرینی در صنعت ورزش ایران را  ةآیندبر  مؤثرشد روندهای  خواستهای  دومرحله
، میزان موافيت دوم ةمرحلدر . دشایران کارآفرینی در صنعت ورزش  ةآیندبر  مؤثرباز اقدام به شناسایی روندهای  ةپرسشنام
شده با  متغیرهای استخراج در زمینة (مدیریت استادان ،کارآفرینی، کارآفرینی در ورزشن امتخصصنفر از  20) نظران صاحب

یج شده، نتا شناساییویژگی  40با توجه به نتایج دور دوم دلفی در خصوص . شدطیفی لیکرت ارزیابی  پنج ةپرسشناماستفاده از 
عامل مؤثر بر  34 ادامه در. (34 ،27، 23، 20، 16، 7جز روندهای ه )ب استدرصد  50میزان موافيت خبرگان باالی نشان داد 

درصد است  426/93 و پرشدگی ماتری  34×34. ابعاد ماتری  شدندکارآفرینی در صنعت ورزش ایران تقلیل  ةآینددهی  شکل
اند و در واقع سیستم از وضعیت ناپایدار برخوردار بوده  ای بر هم داشته ر زیاد و پراکندهشده تأثی دهد عوامل انتخاب که نشان می

عوامل بر هم تأثیر نداشته یا که ی  معناست دبود که ب 0رابطه عدد  76قابل ارزیابی در ای  ماتری   ةرابط 1080است. از مجموع 
حجم ماتری  را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر ماتری  بر درصد کل  7ای  تعداد نزدیک به  .اند از هم تأثیر نپذیرفته

که روایی باالی پرسشنامه  شددرصد برخوردار  100شدگی  ای از مطلوبیت و بهینه بار چرخش داده 2های آماری با  اسا  شاخص
 .دهد را نشان میهای آن  و پاسخ

 های ماتری  و تأثیرات متياطع داده ةاولیتقلیل  .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

ری ناپایدا دهندة نشانکارآفرینی در صنعت ورزش ایران  ةآینددهی  پراکندگی متغیرهای تأثیرگذار بر شکل ةصفقوضعیت 
الیه نمودار در سمت شمال غربی  باال در منتهی ةدرج، وجود عوامل تأثیرگذار با ای  وضعیتبا توجه به  بسیار شدید سیستم است.

حال چندی  عامل در نزدیکی ای   ای  باهای پایدار دارای متغیرهایی است.  زیرا ای  مقل بیشتر در سیستم .رسد بعید به نظر می
ند از میزان رفاه عمومی ا عبارت که ها بر کل سیستم است ند که حاکی از توان تأثیرگذاری کالن آنشو منطيه نشان داده می
مناسب، ارتيای سهم ورزش در تولید ناخالص ملی و رونب اقتصاد  ةبودجخاورمیانه، اختصاص  ةمنطيجامعه، شرای  سیاسی 

 ةتوسعها،  ش کارآفرینی در ورزش، وجود امنیت و ثبات برنامهرواب  با کشورهای همسایه و دنیا، آموز ةتوسعبنیان ورزشی،  دانش
های جدید مثل کرونا، ثبات  های سیاسی در صنعت ورزش، گسترش پاندمی الملل، نرخ ارز، استفاده دیپلماسی ورزش و رواب  بی 
وضعیت پایداری  ةدهند شاننتواند  ها می پراکنش متغیرها و چینش آن .سازی برای ورزش در کشور در نظام داخلی کشور، فرهنگ

 یا ناپایداری سیستم مورد بررسی باشد.
ناپایداری سیستم است. تراکم متغیرها در  ةدهند نشانپراکنش متغیرها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیستم مورد مطالعه 

 عه است.( از دیگر عالئم ناپایداری سیستم مورد مطال2شکل وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیاد )
کارآفرینی در  ةآینددهی  عامل اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر شکل 10شده در ای  تقيیب  عامل بررسی 34از میان 

 .دندشصنعت ورزش ایران انتخاب 
 
 

 مقدار خصشا

 34×34 ابعاد ماتری 
 2 تعداد تکرار
 76 تعداد صفرها
 190 تعداد یک
 200 تعداد دو
 685 تعداد سه
 P 5تعداد 
 1080 جمع

 %93.426 پرشدگی ةدرج
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 پایداری و ناپایداری سیستم .1شکل 

 
 رواب  غیرمستيیم بی  متغیرها )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( ةنيش .2شکل 

 (یرمستيیمو غ یم)مستي ریرپذیتأثو  یرگذارتأث یدیعوامل کل. 2جدول 

 مشترک )تأثیر غیرمستقیم( عوامل کلیدی عوامل کلیدی )تأثیر مستقیم( ردیف
 گذاری خارجی سرمایه گذار قانون آموزش 1

 ها و احیای برجام برچیده شدن تقریم رگذا سرمایه ریگذا سرمایه 2

 گسترش توریسم ورزشی ادرشد اقتص زدایی تنش 3

 خانوارها ةسرانرشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد  برچیده شدن ارتيای سهم 4

 گسترش کارآفرینی ورزش با هدفگذاری حمایتی  قانون زدایی تنش امنیت ارتيای 5

 آموزش نیروی انسانی متخصص مگسترش تور تورم 6

 حمایت از بخش خصوصی طراحی نرم وجود امنیت 7

 اجرایین مسئوالهای دولت و نوع نگرش  سیاست ودجهحمایت از ب ودجهحمایت از ب 8
 تورم آموزش نیرو  رواب ةتوسع 9

 المللی های بی  تيویت جایگاه ایران در نهادها و فدراسیون نهادهاتوجه به  اهتيویت جایگ 10

  اهتيویت جایگ ولتهای د سیاست 11
  تورم جهاختصاص بود 12
  ولتهای د سیاست دولت هایراهبرد 13
  راهبردها یشرای  سیاس 14
  مدآثبات در ی انسانیآموزش نیرو 15
  ی تصویب قوان از قوانی  و ميرراتاستفاده  16
  امنیت ارتيای برچیده شدن 17
  آموزش ماسیدیپل ةتوسع 18
  برخورداری نرخ ارز 19
  وجود امنیت میزان رفاه 20
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 ةلفؤم 10کارآفرینی در صنعت ورزش ایران بر اسا   ةتوسعانداز آتی پیش روی  های اصلی چشمدر ای  بخش، سناریو
 10وضعیت مقتمل برای  30جهت دقت کار در ای  مرحله از کارشناسان متخصص نظرخواهی و نهایتاً  ند.کلیدی ترسیم شد

 ةپرسشنام ،در تعیی  عوامل کلیدی ،قبل ةحلمرهمانند  30×30ماتری  متياطع  ةتهیها و  با طراحی وضعیت .دشعامل تعریف 
نتایج حاکی از ای  است که وتقلیل شد.  مک تجزیه افزار میک و نتایج در نرم و در اختیار متخصصان قرار گرفت شد مفصلی تهیه

ماتری   است. کارآفرینی در صنعت ورزش ایران ةتوسعسناریو با امتیاز بسیار باال و احتمال وقوع بیشتر در آینده پیش روی  12
 شود: ارائه می 4( به شرح جدول 0سناریوهای قوی یا مقتمل )سناریوهای با سازگاری 

 (های مقيب یافته مأخذ:) (0ماتری  سناریوهای قوی یا مقتمل )سناریوهای با سازگاری  .3جدول 

ی اول
سناریو

ی دوم 
سناریو

ی سوم 
سناریو

ی چهارم 
سناریو

 

ی پنجم
سناریو

ی ششم 
سناریو

 

سناریو
ی هفتم

ی هشتم 
سناریو

 

ی نهم
سناریو

ی دهم 
سناریو

ی یازدهم 
سناریو

ی دوزادهم 
سناریو

 

کاهش  گذاری خارجی: سرمایه
 گذاری سرمایه

 گذاری خارجی: سرمایه
 روند فعلی ةادام

 گذاری خارجی: سرمایه
 گذاری افزایش سرمایه

 ةادام گذاری خارجی: سرمایه
 روند فعلی

کاهش  گذاری خارجی: سرمایه
 گذاری هسرمای

روند  ةادام گذاری خارجی: سرمایه
 فعلی

 احیای برجام ها و احیای برجام: برچیده شدن تقریم عدم احیای برجام ها و احیای برجام: برچیده شدن تقریم روند فعلی ةادام ها و احیای برجام: برچیده شدن تقریم

روند  ةادام گسترش توریسم ورزشی:
 فعلی

گسترش توریسم 
 گسترش ی:ورزش

 ةادام گسترش توریسم ورزشی:
 روند فعلی

گسترش توریسم 
 کاهش ورزشی:

 گسترش توریسم ورزشی:
 روند فعلی ةادام

 گسترش ی:گسترش توریسم ورزش

رشد اقتصادی کشور و افزایش 
روند  ةادام خانوارها: ةسراندرآمد 

 فعلی

رشد اقتصادی کشور و 
 ةسرانافزایش درآمد 

کاهش رشد  ا:خانواره
 اقتصادی

د اقتصادی کشور و افزایش رش
روند  ةادام خانوارها: ةسراندرآمد 

 فعلی

رشد اقتصادی کشور و 
 ةسرانافزایش درآمد 

افزایش رشد  خانوارها:
 اقتصادی

رشد اقتصادی کشور و 
 ةسرانافزایش درآمد 

 روند فعلی ةادام خانوارها:

رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد 
 یکاهش رشد اقتصاد ا:خانواره ةسران

گذاری  قانون
 ةماادحمایت: 

 روند فعلی

گذاری  قانون
 حمایتی:
 افزایش

گذاری  قانون
 ةماادحمایتی: 

 روند فعلی

گذاری  قانون
 حمایتی: کاهش

گذاری  قانون
 ةماادحمایتی: 

 روند فعلی

گذاری  قانون
حمایتی: 
 افزایش

گذاری  قانون
 ةمااد: یحمایت

 روند فعلی

گذاری  قانون
 حمایتی: کاهش

گذاری  قانون
 ةمااد حمایتی:

 روند فعلی

گذاری  قانون
 حمایتی: افزایش

 آموزش نیروی انسانی متخصص:
 عدم آموزش

آموزش نیروی انسانی 
 گسترش متخصص:

آموزش نیروی انسانی 
 عدم آموزش متخصص:

آموزش نیروی انسانی 
 گسترش متخصص:

آموزش نیروی انسانی 
 عدم آموزش متخصص:

 آموزش نیروی انسانی متخصص:
 روند فعلی ةادام

عدم  حمایت از بخش خصوصی:
 حمایت

حمایت از بخش 
روند  ةادام خصوصی:

 فعلی

عدم  حمایت از بخش خصوصی:
 حمایت

حمایت از بخش 
گسترش  خصوصی:

 حمایت

 حمایت از بخش خصوصی:
 عدم حمایت

روند  ةادام حمایت از بخش خصوصی:
 فعلی

 روند فعلی ةادام های دولت: سیاست
عدم  لت:های دو سیاست

توجه به کارآفرینی در 
 صنعت ورزش

توجه به  های دولت: سیاست
 کارآفرینی در صنعت ورزش

 دولت:های  سیاست
 روند فعلی ةادام

 صنعت ورزش عدم توجه به کارآفرینی در های دولت: سیاست

 روند فعلی ةادام تورم: افزایشی تورم: روند فعلی ةادام تورم:

جایگاه ایران در نهادها و 
 تضعیف المللی: های بی  راسیونفد

جایگاه ایران در نهادها 
های  و فدراسیون

روند  ةادامالمللی:  بی 
 فعلی

جایگاه ایران در نهادها 
های  و فدراسیون

 المللی: تيویت بی 

جایگاه ایران در نهادها و 
 المللی: ی بی اه فدراسیون

 تضعیف

جایگاه ایران در نهادها و 
 المللی: های بی  فدراسیون
 روند فعلی ةادام

های  جایگاه ایران در نهادها و فدراسیون
 المللی: تضعیف بی 

 افزاری آمده بر اسا  مقاسبات نرم دست سناریوی مقتمل به 12خصات مش. 4جدول 

 تأثیر کل ةنمر مقدار سازگاری سناریو
 37 صفر سناریوی اول
 34 صفر سناریوی دوم
 29 صفر سناریوی سوم
 28 فرص سناریوی چهارم
 27 صفر سناریوی پنجم
 25 صفر سناریوی ششم
 23 صفر سناریوی هفتم
 22 صفر سناریوی هشتم
 21 صفر سناریوی نهم
 19 صفر سناریوی دهم
 18 صفر سناریوی یازدهم
 16 صفر سناریوی دوازدهم
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کارآفرینی در صنعت ورزش  ةعتوستری  سناریوی پیش روی  تری  و مقتمل در میان سناریوهای مقتمل، سناریوی اول مهم
همچنی  در ای  سناریو جایگاه ایران در نهادها و  .گذاری خارجی کاهش خواهد داشت در ای  سناریو، سرمایه .ایران است
روند فعلی در متغیرهایی همچون برچیده شدن  ةادامهای ای  سناریو  از دیگر ویژگی .المللی تضعیف خواهد شد های بی  فدراسیون
گذاری حمایتی، آموزش نیروی  خانوارها، قانون ةسراناحیای برجام(، توریسم ورزشی، رشد اقتصادی در کشور و درآمد  ا )وه تقریم

 است.و تورم  ،اجرایین مسئوالهای دولت و نوع نگرش  انسانی متخصص، حمایت از بخش خصوصی، سیاست

گیریبحثونتیجه
بر  مؤثرروند  40 خبرگان یران بود. نتایج تقيیب نشان داددر صنعت ورزش ا ینیکارآفر یراهبرد نگاری یندهآهدف از ای  تقيیب 

 و 7 یجز روندهاکه با توجه به نتایج آزمون کندال،  اند کردهشناسایی  را یراندر صنعت ورزش ا ینیکارآفر یراهبرد نگاری یندهآ
دولت و نوع  های یاستسشامل  دارند؛فب خبرگان قرار شده مورد پذیرش و توا ، روندهای شناسایی34و  27 و 23 و 20 و 16

 ریزان برنامه و یراندر مد یپژوه یندهاز دانش آ ، برخورداریورزش یریتدر مد ، ثباتموضوع ی به ا ییاجرا نمسئوالنگرش 
 ورانهافن های یرساختز ةتوسعی، از بخش خصوص ها، حمایت و ثبات برنامه یتامن ، وجودمناسب ةبودجاختصاص ، کشور یورزش
در  ینیکارآفر ، آموزشورزش ینیگسترش کارآفر با هدف یتیحما گذاری ، قانونمتخصص یانسان یروین ورزش، آموزش در

 سازی ، فرهنگکشور یدر نظام داخل ی، ثباتورزش یسمتور یاسی، گسترشس ةعرصدر  زدایی ی، تنشخارج گذاری ، سرمایهورزش
 یورزش یکاربرد افزارهای نرم ، طراحیمثل کرونا یدجد یها یپاندم ، گسترشش(ورز یبرا یورزش در کشور )تياضاساز یبرا

 ةتوسع، برجام یایو اح ها یمتقر شدن ، برچیدهدر صنعت ورزش یاسیس های ، استفادهجامعه یرفاه عموم یابی، میزانمانند استعداد
 یبلندمدت برا ها، راهبردهای یوندر سطح فدراس هیژو به ای و حرفه یبه ورزش قهرمان الملل، توجه ی ورزش و رواب  ب یپلماسید
 یصهدفمند بودجه و تخص یيی، توزیعو تشو یتیحما ی قوان ، تصویببانوان یتبا اولو المللی ی ب یدادهایرو یزبانیم یرشپذ

در  یرانا یگاهجا یا، تيویتو دن یههمسا یرواب  با کشورها ةتوسعیانه، خاورم ةمنطي یاسیس ها، شرای  یتبر اولو یاعتبارات مبتن
سهم  ، ارتيایخانوارها ةسراندرآمد  یشکشور و افزا یاقتصاد ، رشدنرخ ارزی، نفت المللی، درآمدهای ی ب یها یوننهادها و فدراس
. ای  تورم ،سالم ةیتغدسالمت و  ی تأم ی،به زندگ یدام ی، ارتيایورزش یانبن و رونب اقتصاد دانش یناخالص مل یدورزش در تول

زاده و سهرابی  و حس  ،(2010)زاده و هنری  ، مندعلی(2019) شقيیب با بخشی از نتایج تقيیيات خیاط و همکارانت ةنتیج
 .ستسو هم (2022)

نهادی، عوامل اقتصادی، زمینة و  ها و بسترها، عوامل قانونی زیرساختدر تقيیب خود نشان دادند  (2019) شخیاط و همکاران
زاده و  ند. مندعلیثیرگذارأتکارآفرینی ورزش ایران  ةتوسعتری  روندهایی هستند که در  مهم عیاجتماو  و عوامل فرهنگی ،شخصی
کارآفرینی  ةتوسعبر  مؤثر عامل تری  کشور مهم ورزش در متخصص نیروهای در تقيیب خود نشان دادند وجود (2010) هنری

 حمایت میزان ،یروی انسانی متخصص است. عالوه بر آنها ن سازمان برتری و موفيیت عوامل از یکی زیرا است.ورزش در ایران 
 و ،سازی روند خصوصی خدمات، و کاال گسترش گردشگری، و توریسم های جاذبه وجود کوچک، وکارهای گسترش کسب از دولت
تقيیب نیز در  (2022)زاده و سهرابی  . حس است ورزش کشور در کارآفرینی بر مؤثرروندهای  درسی مناسب از واحدهای ةارائ

 ةتوسعبر  مؤثرعوامل ی پرداختند و شناس و بوم یشناخت جامعه یکردرو ی باورزش ینیکارآفر ةتوسعبر  مؤثرعوامل  یی تبخود به 
 یو عوامل ،یکی، عوامل تکنولوژیو قانون یحيوق ،یمیو اقل یطی، مقیاجتماعو  یفرهنگ ی،اقتصادمختلف  ظرااز منرا  ینیکارآفر

 .کردند ییشناسا یاسیس
ی، خارج یگذار یهسرماشامل  یراندر صنعت ورزش ا ینیکارآفر ةیندآدر  مؤثر یدیعامل کل 10دیگر نتایج تقيیب نشان داد 

، خانوارها ةسراندرآمد  یشکشور و افزا یاقتصاد ی، رشدورزش یسمتور ، گسترشبرجام یایها و اح یمشدن تقر برچیده
ی، از بخش خصوص ، حمایتمتخصص یانسان یروین ، آموزششورز ینیگسترش کارآفر با هدف یتیحما گذاری قانون
. ای  استی الملل ی ب های یوندر نهادها و فدراس یرانا یگاهجا و تيویت ،تورمیی، اجرا نمسئوالدولت و نوع نگرش  های سیاست
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، (2011) یاسیو ق ادهز یرکم ،(2019) 2الندن، (2020) شو همکاران 1ینیپلگربخش از نتایج تقيیب با برخی از نتایج تقيیيات 
 .ستسو هم (2017) یو افشار ییآقابابا، (2018) شو همکاران ینگهدار

تواند تأثیر  های مرتب  با ورزش می گذاری به ای  نتیجه رسیدند که سرمایه خود در تقيیب (2020) شو همکاران پلگرینی
شامل تعاریف نظری و عوامل  ؛آفرینی شناسایی کردندعاملی برای کار 4همچنی  یک ساختار  .جامعه داشته باشد ةتوسعمثبتی در 

 نگاری یندهدر تقيیيی به آ (2019)الندن . جامعه و مزایای اجتماعی آن ةتوسعداخلی آن، عوامل مقیطی، رویکردهای آموزشی و 
شده در  درک ییراتتغنشان داد  ها یافته .پرداخت ،2025تا سال  ،در فنالند یتجارت ورزش یبرا یکاستراتژ ةتوسع یشنهادهایو پ

 است. یورزش یها عملکرد سازمان یعموم ی مق همربوط ب یجْچندجانبه هستند. نتا یرتأث یو روندها دارا شمار یب یتجارت ورزش
 یبدن یتترب یالنالتقص اشتغال فارغ عدمدر  یاز عوامل اصل یکینشان دادند  خود در تقيیب (2011) یاسیو ق زاده یرکم

 یتمؤثر بر وضع یها نشان داد مؤلفههمچنی  نتایج ای  تقيیب  بازار کار است. یازهایبا ن یآموزش یاه تطابب سرفصل عدم
 ةتجرب ینی،کارآفر ةیروح ی،ا حرفه یها مهارت ی،آموزش ةیخچتار ؛ شاملشوند یم یبند عامل طبيه 6در  یالنالتقص اشتغال فارغ

 ی.داقتصاو  یاجتماع یها ینهزم ،یارتباط یها مهارت ی،عمل
 یاستی،بعد س 6شامل  ینیکارآفر یستمکه ابعاد اکوس یدندرس یجهنت ی به ا خود در پژوهش (2018) شو همکاران ینگهدار

نشان  خود در پژوهش (2017) یو افشار ییآقابابا است. یانسان ةیسرماو  ،یمال ةیسرما ی،فرهنگ ی،و جهان یبازار مقل یتی،حما
 یلیتا با تقل کرد یو بررس یرگذشته و حال اقتصاد ورزش را تفس یداقتصاد ورزش با ةوسعتدن به یرس یبرا یکل طور به ندداد

مشارکت  یشبا افزا ی و آموزش و همچن ینوآور و یندهدر اقتصاد ورزش کشور با استفاده از سواد آ یندهآ یردرست از تصو
اقتصاد موفب و  یکبتوان به  یدهاها و تهد تفرص یلو تقل ورزشی بزرگ یدادهایرو یبدر اقتصاد ورزش کشور از طر یاجتماع

 یافت.ورزش کشور دست  ةحوزدر  یاپو
 ةتوسع یرویش پ یندهدر آ یشترباال و احتمال وقوع ب یاربس یازبا امت یوسنار 12همچنی  نتایج تقيیب نشان داد در مجموع 

. ای  بخش از نتایج است یوسنار تری  و مقتمل ی تر اول مهم یویسنار ها آن یانمکه  قرار دارد یراندر صنعت ورزش ا ینیکارآفر
و با قسمتی از نتایج  سو هم 2018) شو همکاران یاریشهرو ، (2018) شپاداش و همکارانتقيیب با قسمتی از نتایج تقيیيات 

 .استسو  ناهم (2015) 4والتاو  (2019) 3وانگتقيیيات 
 43پرداختند و  1404آموزی ایران در افب  بدنی و ورزش دانش بیتتر ةآیندبه تبیی  سناریوهای  (2018) شپاداش و همکاران
سناریو شرای  مطلوب و سناریوی  1ها  که از میان آن  سناریو با احتمال وقوع باال شناسایی شد 2 ضعیف و وقوع سناریو با احتمال

الزم است مسئوالن شرای   بنابرای ، دهد. نشان می 1404آموزی تا سال  بدنی و ورزش دانش دیگر شرای  بقرانی را برای تربیت
سازگار  ییوسنار 3خود  در پژوهش (2018) شو همکاران یاریشهر .شودمطلوب مقيب  یسناریو کنند کهای فراهم  گونه را به
 یها لفهؤشامل م و «سعادت یهما»اول با نام  ییواستخراج کردند که سنار یرانا یمطلوب ورزش همگان ةیندآرقم زدن  یبرا

و  گذاران یاستس یامکان را برا ی ا وها و پرداخت  رسانه ،یکپارچهو  دواح یریتاقشار، مد ةجانب همهورود  ی،منابع مال یصتخص
 یها مؤلفه یبرا دار یتاولو یراهبردها ی ارتباط ب یجادو ا یریکارگ تا با به کند یمفراهم  یرانا یورزش همگان یعال یرانمد
سوق دهند و  یکردن ورزش همگانادینه را به سمت نه یرانا یورزش همگان یاتیو عمل ییاجرا یرانمد یوسنار ةدهند یلتشک

مطلوب ورزش  ةیندآو  کنند یو سار یدر جامعه جار را یاسیو س ،یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع یغن یامدهایکارکردها و پ
 یببه ترت ،دوم و سوم یریو، سناشوده اول با مشکل مواج ییوکه به هر علت سنار یدر صورت .زنندبرا رقم  یرانا یهمگان
 .خواهند شد یرانا یورزش همگان بخشی یسبب تعال یگزینی،جا یتقابل شت دابا  یت،اولو

. استسو  ، نتایج برخی از تقيیيات با نتایج تقيیب حاضر ناهماستتقيیب ای  سو با نتایج  که هم ،در ميابل تقيیيات قبلی
و  یجامعه و توجه قشر جوانان به امر ورزش و تندرست یتتوجه به وضع که با یدرس یجهنت ی به ا خود در تقيیب (2019)وانگ 

___________________________________________________________ 
1. Pellegrini 

2. Lundén 

3. Wang 

4. Valta 
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در تقيیيی  (2015)والتا . همچنی  است یشدر حال افزا یورزش یبخش مشاغل مرتب  با توان یبخش قشر سالمند جامعه به توان
با شکاف  یندهآ یها نشان داد فنالند در سال خوددر تقيیب فنالند پرداخت و  یمؤسسات ورزش یبرا 2020 یوهایسنار ی به تدو

 یورو یلیاردم 6/2 اقدامات خود را با 2017تا  2015 یها در سال یدوزارت آموزش و فرهنگ با خواهد بود ورو  هروب یبزرگ یداریپا
 ی. طدهد یقرار م یرها را تقت تأث آن یالتتقص یژهو فنالند و به یمؤسسات ورزش یها ینهکاهش هز اقدامات ی کاهش دهد. ا

خود را )شرکت(  یهمکار یا یمؤسسات ورزش یوهاسنار ی شده است. در ا نوشته 2020سال  یبرا یندهآ یویسه سنار یند،افر ی ا
سو  دلیل ناهم .دهند ی( ادامه میکیمؤسسات مستيل )چر مثابة به یا شوند یم یل( تبدی)مقل یا به مراکز منطيه یا کنند یم یتتيو

. بدون شک تقيیياتی که استآماری مربوطه در تقيیيات مختلف  ةجامعتقيیب با برخی از تقيیيات گذشته تفاوت بودن نتایج 
و  تفاوت داردها با کشور ایران  و شرای  آن استدر کشورهای دیگر انجام شده بر اسا  شرای  فعلی و پیش روی آن کشور 

 .استطبیعی و بدیهی  پژوهی کامالً سناریونویسی و آینده ةزمین وجود اختالفات در نتایج تقيیيات در کشورهای مختلف در

آمادگی الزم را  احتمالی در جهت ميابله با مشکالتتوانند با استفاده از نتایج ای  تقيیب  میهای ورزشی  سازمانبه طور کلی 
کارآفرینی صنعت  ةتوسعکلیدی در مراکز تقيیياتی، نيش  ها و  خروجی دانشگاه منزلةبه   ،های ورزشی سازمانبه دست آورند. 
و  رشد   و با شناسایی عوامل کلیدی موفيیت در ایجاد ،در ای  تقيیب  . بنابرای ،(2018)سلیمی و خداپرست،  دنورزش کشور دار

شد. شناسایی نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش کشور  بسترهای الزم برای ایجاد آینده ،کارآفرینی و طراحی الگو ةتوسع 
ثیرگذارند که مدیران و أکارآفرینی صنعت ورزش ایران ت ةآیندکه عوامل مختلفی بر  گرفت توان چنی  نتیجه می ،در نهایت
بهتری برای کارآفرینی ورزش کشور رقم بزنند. همچنی   ةآیندها  آن هبکید و توجه بیشتر أتوانند با ت ریزان مربوطه می برنامه

شده در ای   ی شناساییوقوع هر یک از سناریوها در زمینةهمواره با رصد عوامل مقیطی  دبای کشورریزان ورزش  مدیران و برنامه
های خود در صورت وقوع هر یک از سناریوها شناخت  و با بررسی و ارزیابی استراتژی باشندهشیار تقيیب و تقيیيات مشابه 
 رند.جامعی از آینده به دست آو
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منابع
 ةنام پایانموردی: رویدادهای ورزشی(.  ةمطالعپژوهی در اقتصاد ورزشی ایران ) (. آینده1397، مصطفی )افشاریو  آقابابایی، ناصر
 دانشگاه دانش البرز. .ارشد کارشناسی

ای  رشته تطبیيی تعاریف متکثر از مفهوم میان ةمطالع .(1396) رضایی، ایمانو  شیروانی ناغانی، مسلم؛ عیوضی، مقمدرحیم؛ ایجابی، ابراهیم
 .194-171(، 29) 7 ،ای دانش راهبردی رشته مطالعات بی ی راهبردی. نگار آینده

آموزی ایران در افب  بدنی و ورزش دانش تربیت ةآیندتبیی  سناریوهای  (.1398حمیدی، مهرزاد ) و ثيفی، فاطمه ؛کاشف، مقمد ؛پاداش، دنیا
 دانشگاه ارومیه. .علوم ورزشی ةدانشکددکتری  ةنام پایان. 1404

مطالعات شناسی.  شناختی و بوم ی ورزشی؛ رویکرد جامعهکارآفرین ةتوسعبر  مؤثر(. تبیی  عوامل 1401سهرابی، زهرا ) و زاده، نیما حس 
 .55-43، (1) 2، شناختی در ورزش راهبردی جامعه

(، 62) 12، مطالعات مدیریت ورزشی(. ارائة الگوی توسعة کارآفرینی ورزش زنان ایران. 1399ماجدی، نیما ) و خیاط، بهناز؛ مقمدیان، فریبا
135-164. 

نگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نيش میانجیگر اخالق (. اثر فره1396مهدی ) ،سلیمی
 .946-925(، 4) 15 ،مدیریت فرهنگ سازمانی .ای حرفه

و بدنی  تربیتعلمی  ای و عملکرد شغلی اعضای هیئت اثر فرهنگ سازمانی بر اخالق حرفه .(1396خداپرست، مقبوبه ) و سلیمی، مهدی
 .58-39(، 13) 5، پژوهش در ورزش تربیتی. علوم ورزشی

 ةرسال. اری استراتژیک ورزش همگانی ایراننگ آینده(. 1398ذوالفيارزاده، مقمدمهدی ) و نظری، رسول ؛تابش، سعید ؛شهریاری، ناصر
 .دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ةدانشکددکتری 

مطالعات ای.  رشته  ای میان  به عنوان حوزه ،(. بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش1390هنری، حبیب ) و زاده، زینب مندعلی
 .135-113((، 6)پیاپی  2) 2 ای در علوم انسانی، رشته میان

بدنی  تربیتمدیران کل  (. ارزیابی کارآفرینی1392دوست، مریم ) وط  و الدی  رضایی، شم  ؛فراهانی، ابوالفضل ؛نصیرزاده، عبدالمهدی
 .144-129 (،7) 2، های کاربردی در مدیریت ورزشی پژوهشجمهوری اسالمی. 

بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی  (. شناسایی و رتبه1398بیابانی، حس  ) و شریفیان، اسماعیل ؛قهرمان تبریزی، کوروش ؛نگهداری، فاطمه
 .104-79 ،(57) 11، مطالعات مدیریت ورزشیورزشی در ایران. 
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