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Introduction & Purpose: Nowadays, sports in economy, especially 
production and employment for youth excellence, are conducive to a 
favorable business environment. In this regard, understanding the 
barriers to entrepreneurship in sport helps to make the right policy for 
the development of the business environment. Given the importance 
of the subject, the purpose of this study is to identify and prioritize 
barriers to entrepreneurship in sport. 
Methodology: In this study, the opinions of 15 sports experts who were 
considered as sample using snowball method were used. For this purpose, 
in this study, first, using library studies and interviewing experts (Delphi 
method), we identified barriers to entrepreneurship in sport. After 
identifying the barriers to entrepreneurship in sport using the DEMATEL 
method, the internal relationships between the identified barriers and the 
corresponding network model were plotted. Then based on the presented 
network model, the expert questionnaire was designed to determine the 
degree of importance of each barrier using ANP. 
Results: The results of the combined ANP and DEMATEL approach to 
weighting the criteria and prioritizing the effective factors indicate 
that among the factors, environmental barriers (weight 0.499) have 
the highest importance and behavioral barriers (weight 0. 119) have 
the least importance. 
Conclusion: Entrepreneurship in sport should be considered as a 
value and a necessity in society. 
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 لیتحل ندیو فرا متلید یبیترک با استفاده از روش موانع کارآفرینی در ورزش بندياولویت و ییشناسا
   ) ANP( ياشبکه

  4*میرابراهیم حسینی، 3نسبپروین شوشی ،2علی ملکی ،1معصومه بزدي لنگري ،1فاطمه مرادي

 ایران سبزوار، سبزواري، حکیم دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه ارشد، کارشناس. 1
  ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه ورزشی، فیرزیولوژي گروه ارشد، کارشناس. 2
  ایران سبزوار، سبزواري، حکیم دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار،. 3
  ایران تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه ارشد، کارشناس. 4

  چکیده   اطالعات مقاله       
     02/02/99 دریافت مقاله:

     15/02/99بازنگري مقاله: 
  17/03/99پذیرش مقاله:  

تعالی جوانان، مساعد کردن محیط  ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال براي امروزه مقدمه و هدف:
گذاري درست اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاستبسیار کسب وکار 

. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش کندکسب وکارهاي ورزشی کمک میي محیط توسعه براي
     باشد. می موانع کارآفرینی در ورزش بنديتیو اولو ییشناسا

گیري از روش گلوله برفی نفر از خبرگان ورزشی که با بهره 15در این تحقیق از نظرات  روش شناسی:
استفاده شد. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، 

پرداخته شده است.  موانع کارآفرینی در ورزشاي و مصاحبه با خبرگان (روش دلفی) به شناسایی کتابخانه
)، روابط درونی بین DEMATELبا استفاده از روش دیمتل ( موانع کارآفرینی در ورزشپس از شناسایی 

سپس بر اساس مدل شبکه ارائه شده، پرسشنامه . و مدل شبکه متناظر با آن ترسیم گردیدص موانع مشخ
  طراحی گردید. ANPبه منظور تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع با استفاده از  خبرگان
 يبندتیو اولو ارهایوزن مع نییدر خصوص تع DEMATELو  ANP یقیتلف کردیحاصل از رو جینتا نتایج:

درجه  نیشتریب يدارا )499/0ی (با وزن طیموانع مح ،عوامل نیاست که در ب نیا انگریعوامل موثر ب
  باشند.یم تیاهم نیکمتر يرااد )119/0ي (با وزن موانع رفتار و تیاهم

باید موضوع کارآفرینی در ورزش به عنوان یک ارزش و یک ضرورت در جامعه مورد توجه  نتیجه گیري :
   .بگیردهمگانی قرار 

  کلید واژگان 
  کارآفرینی در ورزش

  کسب وکار
  روش دیمتل

  ايشبکه لیتحل ندیفرآروش 
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  مقدمه
مورد توجه اقتصاددانان قرار  بار نیاول نیو کارآفر ینیکارآفر میمفاه

-هیرا در نظر ینیکارآفر يتاکنون به نحو يالدیم 61گرفت و از قرن 
 ۀینظر با مطرح کردن 1تریاند. ژوزف شومپکرده حیخود تشر يها

که همزمان با دوران رکود  1934خود در سال  يتوسعۀ اقتصاد
 جادیدر ا نانیکارآفر يشد نقش محور بود، موجب يبزرگ اقتصاد

» ینیکارآفر پدر« را يو لیدل نیو به هم ردیسود مورد توجه قرار گ
در  نینو يادهیعنوان پد به ینیکارآفر ن،یاند. همچنلقب داده

- یم فایورزش کشورها ا شرفتیتوسعه و پ در يورزش، نقش مؤثر
 یمختلفي ایاست که از زوا یچندوجه یمفهوم ینی. کارآفرکند
- آن اشاره کرده و عده يفرد يهابه جنبه یشده است، برخ یبررس

 اندآن را لحاظ کرده يو عملکرد يساختار ،يرفتار يهاجنبه يا
  ).2016، 2(آدرتسچ، کوراتکو ولینک

را ارائه  ینیاز کارآفر حیجهان شمول و صر یفیتعر ینیکارآفر
کسب و کار است  ينوآور يهاشامل جنبه فی. اغلب تعاردینماینم

 کی تیهمان مالک ینیپندارند کارآفریم یبه سادگ زین یو برخ
 ،يرا نوآور نانیکارآفر یاصل يهایژگیکسب و کار است. و

 جادیا يبرا یاند. هر تالشذکر نموده عیمنا صیو تخص يریپذسکیر
موجود توسط  يگسترش کسب و کارها ای دیجد يکسب و کارها

 ینیشده را کارآفر جادیکسب و کار ا کی ایاز افراد  یافراد، گروه
 يهستند که نوآور یاشخاص کسان نیا 3نامد. به اعتقاد دابسونیم

و خدمات  داتیتول يسازيتجار يکسب و کار برا يهاتیرا با فعال
 باشدیبا رشد باال م يهاآن شرکت يجهیکنند که نتیم بیرکت
  ).2014، 4ژوهانسون(

شناخت  ازمندین يدر هر کشور ینیفرهنگ کارآفر جادیا امروزه
در نگاه اول  دیاست. شا یزشیو انگ یاجتماع ،یفرهنگ هاينهیزم

 يماد هايمحرك یورود به خوداشتغال هايزهیانگ يقسمت عمده
 یبلکه عوامل ست،ین یکاف یبه تنهائ ياقتصاد يهازهیانگ کنیباشد ل
از  ییرها ،یاجتماع گاهیبه کسب پا ازین رینظ یو فرهنگ یاجتماع

  .موثرند زین تیکار زنان، تعادل خانواده کار، کسب رضا یموانع سنت
که شامل آرمان، تحول  دینام ایپو يندیتوان فرآیرا م ینیکارآفر

افراد جهت  زهیو انگ رویبه کاربرد ن ندیفرآ نیا شود.یم تیو خالق
 ياجزا دارد. ازین يکاربرد يهاحلنو و راه يهادهیا يخلق و اجرا

  :عبارتند از ندیفرآ نیا یاصل
  حساب شده بر اساس زمان يریبه خطرپذ لیم  -
  یفرصت شغل   -
  در رابطه با کار پر خطر میت لیتشک ییتوانا   -
  ازیبه منابع مورد ن دنیداشتن مهارت خالق در نظم بخش   -
  یطرح منسجم شغل کی یداشتن مهارت در طراح   -
قادر  گرانیکه د ییهافرصت افتنی يانداز براداشتن چشم   -

  .ستندین متالطم يهاتیآن در موقع افتنیبه 

                                                        
1. Shumpeter 
2. Audretsch, D. B., Kuratko, D. F., & Link 

کسب وکارهایی هستند که براي ي ورزشی، کسب و کارها
ورزشی ایجاد  هايتأمین امکانات و لوازم ورزشی و یا ارائه خدمت

ي وسایل و لوازم ورزشی، دستمزد نیروي انسانی شاغل تهیهاند. شده
هاي نگهداري و تعمیر لوازم ورزشی، تأسیس ورزش، هزینه در امور
کند که بخشی از منابع ... ایجاب می هاي ورزشی مختلف وباشگاه

). 2009سخدري، ( اي به این موارد اختصاص یابدمالی هر جامعه
زندگی و نعت ورزش، تغییر شیوههاي مالی در صحجم وسیع تبادل

اي، هاي فراغت مردم؛ رویدادهاي رو به گسترش ملی، منطقهوقت
هاي اي و قهرمانی و غیره همه فرصتجهانی؛ ورزش حرفه اي،قاره
کارآفرینان .دهندکارآفرینان ورزشی قرار می شماري را در اختیاربی

هاي هاي موجود یا ممکن در زمینهورزشی بایستی از فرصت
هاي فرعی مرتبط با ورزش سایر جنبه تولیدي، خدماتی، توزیعی و یا

). 2006زارع، براي خلق فعالیت کارآفرینانه نوپا استفاده کند (
هاي اصلی کارآفرینی در ورزش عبارتند از: تبلیغات، مدیریت زمینه

ریزي ورزشی، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی و مدیریت برنامه و
پژوهش در ورزش، امور فرهنگی و ورزشی و  موزش وها، آباشگاه

  ).2005فر، فروغی( ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی
- توان به طراحی و تولید بازيهاي کارآفرینی میاز دیگر زمینه

اي، روزنامه نگاري، بیمه، عکاسی، رایانه هايهاي فکري، بازي
بازیکنان و انتقال  ي ورزش، نقل وجهانگردي و بازاریابی در حوزه

  هاي داخلی و خارجی اشاره کرد.مربیان، فروش بلیط بازي
کشور ما با مشکالت متعددي از نظر کارآفرینی مواجه است. 
طبق گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 

- ها با بازارهاي بین، عدم ارتباط بنگاه95و رفاه اجتماعی در سال 
، کمبود نوآوري در محصول و عدم وجود المللی، ترس از شکست

هاي اساسی توسعه نیافتگی فرهنگ پشتیبان کارآفرینی، گلوگاه
کارآفرینی در ایران هستند. این در حالی است که ورزش از پتانسیل 

هایی برخوردار بوده و یکی از باالیی براي مقابله با چنین چالش
ي و اجتماعی هاي مساعد براي رسیدن به تغییرات اقتصادزمینه

). 2017آید (میرارا، فریگا و راتن، مطلوب و باثبات به حساب می
حجم باالي تبادالت مالی در صنعت ورزش و تغییر سبک زندگی 

شماري را در اختیار کارآفرینان این عرصه قرار هاي بیمردم، فرصت
دهد. هم ورزش و هم کارآفرینی به دنبال تقویت توسعه می

هاي مشابهی مانند نوآوري، اي هستند و از ویژگیاقتصادي و منطقه
راتن و جویی برخوردار هستند (خطرپذیري، پیشگامی و فرصت

  ).2017فریرا، 
هاي درگیر در ورزش که کارآفرینی ورزشی به افراد یا سازمان

در روندهاي تجاري نوآوري ایجاد کرده و چیزي متفاوت از آنچه در 
شود (راتن، د، نسیت داده میشد را خلق کننگذشته انجام می

اي ) کارآفرینی ورزشی را رشته2012). عالوه بر این راتن (2012
نوظهور معرفی کرده که نیاز به تعریف دقیق دارد. او در تحقیق خود 

3. Dubson 
4. Johannisson 
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مبنی بر توسعه آموزش کارآفرینی در علوم ورزشی آن را فعالیت 
زش یا نوآورانه در عرصه ورزش که توسط افراد فعال در حوزه ور

(راتن،  یابد، در نظر گرفته استهاي ورزشی توسعه میسازمان
2012(.  

از طرفی ورزش در کشور ما در حال تحول و رو به توسعه است 
هاي هاي مناسبی را براي فعالیتتواند زمینهکه این امر می

گذاري در تولید محصوالت و خدمات کارآفرینانه ایجاد کند. سرمایه
کند و از سوي دیگر بر تولید شتغال ایجاد میورزشی از یک سو ا

). به 2016افزاید (جی، مانینگ، کیپر و اولریچ، ناخالص ملی می
اي از ایجاد و تاسیس مشاغل کارآفرینانه سهم عمدهکه طوري

هاي اخیر را به خود اختصاص داده سال مشاغل ایجاد شده در طی
حمایتی از است برخی از کشورهاي پیشرفته صنعتی برنامه 

(مندعلیزاده، هنري  اندرا تدوین نموده و به اجرا گذاشته کارآفرینان
   ).2012و شهال، 

و  آن وزارت ورزش یاصل یدر بخش ورزش کشور که متول
شاهد موانع  اد،یز اریبس هـايلیپتانسـ ـرغمیعل زین باشدیمجوانان 

البته  .مینوآوري هست و ینیکارآفر هاينهیدر زم یو مشکالت فراوان
سازمان جهت  نیا دری مختلف هـايبرنامـه و هـاطـرح تـاکنون

به مـردم  شتریب یدهخدمت تیو نوآروي و در نها ینیکارآفر شیافزا
ی چندان تیموفق یاست، ول شده اجرای هـاي ورزشـنـهیدر زم
 تعداد طیشرا نیبهتر در. به عنوان نمونه است نبوده همراه

 درصد 10از شیب کشوری همگان هـايورزش در کنندگانشرکت
 کشورها ازی بعض در که استی حال در ن. ایسـتین کشور تیجمع

 80 از ورزش در کننـدگانشـرکت تعـداد سـوئد و فنالنـد ماننـد
  ).2010راتن و بابیاك، درصد جمعیت فراتر رفته است (

موانع  بنديو رتبه ییبررسی، شناساپژوهش به این  بنابراین در
 لیتحل ندیو فرا متلید یبیکارآفرینی در ورزش با استفاده از روش ترک

انع کارآفرینی در وشناسایی م .پرداخته شده است) ANP( ياشبکه
کند گذاران و محققان بخش ورزش کمک میسیاست ورزش کشور به

هاي موجود ارائه فائق آمدن بر مانع تا بتوانند راه کارهاي مناسبی براي
کار  کسب و . از این راه تعداد بیشتري از افراد به سوي تأسیسکنند

  دارند.جدید و ایجاد اشتغال براي سایر بیکاران گام بر

  شناسیروش 
هاي مهم هر مطالعه و تحقیق وجود اطالعات قابل یکی از ضرورت

باشد. با داشتن این می اتکاء، سرعت و سهولت دسترسی به آن
شود که جریان مطالعه و فراهم میاطالعات فرصتی براي محقق 

هاي تحقیق ها را، براي ارزیابی اهداف و فرضیهوتحلیل دادهتجزیه
آورد که پیگیري نماید. همچنین محقق این امکان را به دست می

 اولین با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف موردنظر دست یابد.
 و عاتاطال آوريجمع تحقیق، اهداف به یابیدرراه دست گام

 تحقیقات تمام در ايکتابخانه روش و هاستواقعیت دریافت
گیرد. جامعه آماري این پژوهش اساتید می قرار مورداستفاده علمی

مدیریت ورزشی بودند که در زمینه کارآفرینی در ورزش داراي 

فعالیت بودند، این اساتید حداقل داراي سابقه فعالیت عملی در 
زمینه کارآفرینی بودند یا داراي کتاب و مقاله در این زمینه بودند، 

نفر از این اساتید بود که به صورت گلوله برفی  15نمونه آماري 
ها تا مرز اشباع نظري پیش رفت. با توجه انتخاب شدند، مصاحبه

ام به بعد مطالب در زمینه موانع کارآفرینی 15ه به اینکه از مصاحب
شد، محقق با توجه به رسیدن به اشباع در ورزش تکراري می

  نظري انجام مصاحبه را به اتمام رساند. 
ها، از کتاب موانع کارآفرینی در ورزشدر این پژوهش ابتدا 

هاي اطالعاتی مرتبط با موضوع ها، مقاالت و پایگاهنامهپایان
استخراج گردید. سپس براي تعیین  داخلی و خارجی)(پژوهش 

ها با استفاده از یک پرسشنامه بر اساس درجه اهمیت این شاخص
ی گردید که این پرسشنامه توسط کارشناسان و طراح ها،شاخص

و تحلیل این متخصصان مربوطه تکمیل شد. بر اساس تجزیه 
رینی در موانع کارآفپرسشنامه، وزن و درجه اهمیت هر یک از 

را  ANP ارهیچند مع يریگمیبا استفاده از روش تصم راورزش 
  تعیین خواهیم نمود

  متلیروش د
 ،يریگمیتصم يهامدل نیها و همچنمتعدد در سازمان ماتیتصم

به مفروض  ازیمورد نظر خود، ن يهابهبود مشکل ایبه منظور رفع و 
 یفیو ک یکم يارهایها و مع(راهکارها و شاخص هانهیبودن گز

ها در اکثر موارد، در نهیها و گزشاخص نیا .دارند ي)ریگمیتصم
قضاوت  با استفاده از ستیبایم يریگمیآغاز و قبل از تصم

  شود. نییخبرگان، مشخص و تع
 میان روابط متقابل تأثیرگذاري و تأثیرپذیري دیمتل روش

 با را امتیازهاو  بیرون کشیده گراف تئوري از استفاده با را عناصر
- می استفاده روابط بازخورد از روش این .دهدمی نشان عدد یک
سطوح  در دیگر عناصر بر تواندمی عنصر هر که معنی بدین کند

بپذیرد (اجلی،  تأثیر آنها از و بگذارد تأثیر ترپایین و باالتر برابر،
 )2015عظیمی و قاسمیان، 

 عوامل يبوسیله تنها نه مدل این در عنصر هر وزن و اهمیت
 یا موجود عوامل يهمه يبوسیله بلکه دستیپایین و باالدستی

 بعد و دیمتل تکنیک اجراي منظور شود. بهمی تعیین مدل کل
  شود.می برداشته زیر هايگام خبره، افراد تعیین از

  ستمیس يدهنده لیمشخص نمودن عناصر تشک: گام اول
و روابط حاکم بر  اگرافید کیعناصر در رئوس  نییتع گام دوم:

  آنها
به منظور  یگروه يریگمیگام سوم: مشخص نمودن قانون تصم

  از قضاوت خبرگان یتوافق جمع
  عناصر انیشدت روابط م نییتع گام چهارم:
  سیماتر کیبه صورت  یینها ازاتینشان دادن امت گام پنجم:
 نیشتریدر معکوس ب سیاز ماتر يضرب هر ورود گام ششم:
  سیاز آن ماتر یفیمجموع رد
و  مینامحدود از آثار مستق يمجموع دنباله يمحاسبه گام هفتم:

  گریکدیعناصر بر  میمستق یرغ
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 عوامل نیب يریرپذیو تأث يرگذاریتأث زانیم يگام هشتم: محاسبه
  (عناصر)

و جمع ستونی  Dها جمع سطري درایه Sماتریس  به توجه با
هاي و تفاضل ستون D+Rها درایه سطرهاي مجموع و Rها درایه
نشان  عامل هر براي Dمحاسبه گردد. مقدار  D-R ها درایه

 سیستم هايعامل سایر بر عامل آن تأثیرگذاري میزان يدهنده
 تأثیرپذیري شدت يبیان کننده عامل هر براي Rاست. مقدار 

 يمشخص کننده D+Rاست. مقدار   عوامل سایر از مذکور عامل
 نظر از هم و تأثیرگذاري نظر از هم عنصر یک شدت مجموع

 که عاملی عبارتی به است سیستم در نظر مورد عامل تأثیرپذیري
عوامل  سایر با را تعامل بیشترین داراست را D+Rبیشترین 

- می سیستم در عامل آن اهمیت (وزن) يدهنده نشان و سیستم
 بر عامل هر اثرگذاري نهایی، (فقط) مقدار  D-Rمقدار   .باشد

  :که ايگونه به .است سیستم دیگر عوامل يمجموعه

 
퐷 > 푅 → 퐷 − 푅 > 0 =  عامل تاثیر گذار قطعی است

퐷 < 푅 → 퐷 − 푅 < 0 = عامل تاثیر پذیر قطعی است
 

  عناصر از ممکن ساختار یا سلسله مراتب تعییننهم:  گام
 مسأله عناصر از ممکن نهایی ساختار یا سلسله مراتب نهایتاً

 دیگر بر مسأله مفروض در عناصر نفوذ گردد. ترتیبمی مشخص
مشخص  مسلم طور به آنها گرفتن قرار نفوذ تحت یا و عناصر
 حل یا بهبود منظور به بین عناصر در ممکن ساختار يکننده
  .بود خواهد مسأله

 )ANP( ايشبکه لیتحل ندیروش فرآ
 براي قدرتمندي و جامع اي روششبکه تحلیل فرآیند روش

 هايو قضاوت تجربی اطالعات از استفاده با دقیق گیريتصمیم

 هايگام طی در امر این که باشدمی گیرندهتصمیم هر شخصی
 :گرددمی محقق ذیل
  مسأله پیکربندي و مدل اول: ساخت گام
 و شده تعریف روشنی به باید مسأله ابتدا در مرحله این در

شناسایی شوند.  موثرند تصمیم گیري نهایی در که معیارهایی
 رأي و نظر به توجه اي باشبکه ساختار ها وگزینه معیارها،
 و با خبرگان مصاحبه موضوع، ادبیات از استفاده خبرگان،

 .آیدمی دست به دیگر مناسب هايروش یا و مربوطه کارشناسان
 با ارتباط نوع اساس بر شدند، مشخص شبکه عناصر اینکه از بعد

  .گردندمتصل می یکدیگر به آنها داخلی عناصر
 يمحاسبه و زوجی يمقایسه هايماتریس : تشکیلدوم گام

  نسبی)  اولویت (وزن بردارهاي
 گیريشکل باعث شبکه هر در موجود عناصر میان روابط

 آنها طریق از شود کهمی زوجی مقایسات از متعدد هايماتریس
 و پرداخت مدل در موجود معیارهاي اهمیت يمقایسه به توانمی

 محاسبه یک هر براي که به امتیازي را با توجه هاگزینه هاياولویت
سلسله  تحلیل فرآیند مشابه که صورت کرد. بدین شود، تعیینمی

 به کنترلی عامل یک به نسبت خوشه هر در عناصر تصمیم مراتبی
 نسبت اهمیت به ها نیزخوشه و مقایسه یکدیگر با زوجی صورت

 این در .گردندمی مقایسه یکدیگر با هدف شدن برآورده در آنها
نرخ  طریق از سازگاري يجنبه از زوجی مقایسات نتایج مرحله

 هر براي شاخص این گاه هر. شودمی تحلیل و تجزیه ناسازگاري
 1/0مقدار عددي بزرگتر از  زوجی يمقایسه هايماتریس از یک

 یکدیگر با شده داده تخصیص اوزان و هامقایسه باشد داشته
 فوراً اصالح گردد. باید ناسازگار نتایج وناسازگارند 

 مقیاس امتیازدهی. 1جدول 
  توضیح jبه  i وضعیت مقایسه نسبت ارزش ترجیحی

اهمیت برابر دارند یا ارجختی نسبت به هم  jنسبت به  iگزینه یا شاخص   ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان  1
  ندارند.

  کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص   کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر  3
  مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص   ترجیح یا اهمیت مطلوبیت قوي  5
  است. jداراي ارجحیت خیلی بیشتر از  iگزینه یا شاخص   ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي  7
  نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه یا شاخص مطلقا   کامال مهمتر یا کامال مطلوبتر  9

  ارزشهاي میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان می دهد     2، 4، 8،6
  

 ماتریس) سوپر ویژه ( ماتریس : تشکیلسوم گام
 از مراتبیسلسله تحلیل فرآیند عناصر اوزان ارزیابی منظور به

 .گیردبهره می مقایسات ماتریس يویژه بردار اصول
  گزینه بهترین انتخابچهارم:  گام

 نهایی ماتریس یک به آمده بدست ماتریس که صورتی در
 عناصر و هاهاي گزینهوزن دهد پوشش را شبکه کل و شود همگرا
 ماتریس در مربوطه هايستون در توانمی را مختلف هايدسته

 کل حدي يویژه که ماتریس و درصورتی یافت حدي يویژه
  .شد خواهد گیريمیانگین هاماتریس تمام از ندهد پوشش را شبکه

 lim (1/푛) (푛 هاست) تعداد سوپر ماتریس 
∑푤                                                     

  موانع کارآفرینی در ورزش یمدل سلسله مراتب
توان این گونه بیان کرد که در رابطه با مدل مفهومی تحقیق می

درجه هدف اصلی و نهایی که عبارت است از بررسی و تعیین 
موانع کارآفرینی در ورزش در سطح اول سلسله مراتب اهمیت 
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هاي اصلی قرار گیرد. در سطح بعد شاخصتصمیم قرار می
- می موانع رفتاري، ساختاري و محیطیگرفت که شامل  خواهند

 موانعهاي شاخصزیرمراتب تصمیم، در سطح آخر سلسله. باشد
  ت.قرار خواهند گرف

بندي موانع کارآفرینی در بنابراین براي ارزیابی و اولویت
  گیریم:در نظر می زیر رااصلی هاي شاخص ،ورزش
 موانع رفتاري 
 موانع ساختاري  
 موانع محیطی 

 به استانداردي عنوان معیارهاي به ارزیابی معیارهاي این
 کار موانع کارآفرینی در ورزش به بنديو رتبه ییشناسا منظور

 زیر خبرگان، از نظرخواهی و مصاحبه انجام از روند. پسمی
  تعیین گردید:ي به صورت زیر موانع رفتار هايشاخص
 تحصیالت مرتبط  
 گذاري مالیتوان پذیرش خطر حاصل از سرمایه 
 درآمد از طریق آن ها، محصوالت و خدمات و کسبخلق ایده 
 کسب تخصص و تجربه کافی در زمینه مرتبط 

- شاخص زیر خبرگان، از نظرخواهی و مصاحبه انجام از پس
  ي به صورت زیر تعیین گردید:تارساخموانع  هاي
 گذاري زیربنایی دولت در ورزشسرمایه میزان  
 هاي کسب و کارزیرساخت  
 هاي آموزشی کارآفرینی در مراکز علمیبرنامه  
 ورزشی ي کسب و کارهايهاي دولت در زمینهسیاست 
 هاي نظارتی مختلفمیزان بازرسی دستگاه 

 قوانین و مقررات 
 مالی ها و مؤسساتهاي اعطایی بانکسود بانکی وام 
 ورزشي ي کسب و کار در زمینههخدمات مشاور 

- شاخص زیر خبرگان، از نظرخواهی و مصاحبه انجام از پس
 محیطی به صورت زیر تعیین گردید:موانع  هاي
 توجه به کیفیت محصوالت و خدمات  
 هاي جدیدمیزان تشویق فضاي جامعه به خلق و اجراي ایده  
 میزان رقابت در بازار ورزشی  
  ي ورزشالگو در عرصهتعداد افراد موفق به عنوان 
 هاي گروهی براي ترویج فرهنگ کارآفرینیتالش رسانه 
 عنوان ارزشهتلقی فضاي جامعه، از کار ب 
 میزان رفاه عمومی جامعه 
 مدت در افراد جامعه تمایل به کسب سودهاي کوتاه 
 نگرش مدیران دولتی به توسعه کسب وکار ورزشی 
 اريگذنیاز به اخذ مجوزهاي قانونی جهت سرمایه 
 گذاري بخش خصوصیامنیت سرمایه  

  متلدی از استفاده با هامولفه یروابط درونتعیین 
ها، به ها و زیرشاخصپس از برگزاري جلسات و تعیین شاخص 

پردازیم. ها با استفاده از دیمتل میبررسی روابط درونی مولفه
 شده داده هايیافته. شودمی معیارها اجرا براي دیمتل روش
 اثر بحث از بعد که کندمی ارائه را و خبرگان مدیرانی عقاید

. شودمی آورده بدست دیگر یک روي معیارها

  اصلی معیارهاي براي مستقیم ارتباط ماتریس. 2جدول 
   يموانع رفتار  يموانع ساختار  یطیموانع مح
  يموانع رفتار 0 2 3
  يموانع ساختار 2 0 2
  یطیموانع مح 1 1 0

  
) استفاده 2) و (1هاي(براي نرمالیزه کردن فوق از فرمول

  کنیم.می

퐻            )                 1فرمول( = 

  آید: می به دستاز رابطه زیر   rکه
푟                  )2فرمول( = 푚푎푥 (∑ 푧 )  
 دهد.ماتریس نرمالیزه شده را نشان می) 3جدول (

  نرمالیزه اصلی معیارهاي مستقیم براي ارتباط ماتریس .3 جدول
  

 
 
 
 
 
 

ي فوق، ماتریس روابط کل با توجه هاسیماتربعد از محاسبه 
  آید.می به دست) 3-4به فرمول (

푇) 3فرمول( = lim
→

(퐻 + 퐻 + ⋯+ 퐻 ) = 퐻 ×
(퐼 − 퐻)    

ماتریس یکه است. نتایج محاسبه ماتریس  Iدر این فرمول 
T  نشان داده شده است. 4در جدول   

    يموانع رفتار  يموانع ساختار  یطیموانع مح
  يموانع رفتار 0 2 3
  يموانع ساختار  2  0 2
  یطیموانع مح  1 1 0



175-186)، 1399( 3رفتاري  و حرکتی علوم مجله    … موانع کارآفرینی در ورزش بندياولویت و ییشناسا   

181 
 

  
  کل . ماتریس ارتباط4 جدول

D-R D+R   
  يموانع رفتار 1,6625 1,3704
  يموانع ساختار 1,4680 0,5184
  یطیموانع مح 1,4735 0,4100

             
هاي آوردن مجموع سطرها و ستون به دستگام بعدي 

هاي ها با توجه به فرمولاست. مجموع سطرها و ستون 푇ماتریس
  .میآوریبه دست م) 5) و (4(

∑]       )         4فرمول(    푇 ] ×  (퐷) × =  
(푅)      )  5فرمول(    × = [∑ 푇 ] ×  

푛به ترتیب ماتریس  푅و  퐷که  × 1و  1 × 푛 .هستند  
Dها ( مرحله بعدي میزان اهمیت شاخص + R  و رابطه (

Dبین معیارها (  − Rگردد. اگر ) مشخص میD − R > 0 
Dباشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  − R < باشد معیار  0

D) 5مربوطه اثرپذیر است. جدول( + R  وD − R  را نشان
                                        . دهدمی

 کل ارتباط ماتریس . ماتریس5 جدول
D-R  D+R  D يموانع رفتار  يموانع ساختار  یطیموانع مح    

  يموانع رفتار  1  1 1 0,95 1,6625 1,3704
  يموانع ساختار  0  1  1 2,18 1,4680 0,5184
  یطیموانع مح  0  1  0 2,57 1,4735 0,4100

   1,09 1,12 1,79 R  

 
  ANPبندي با رتبه

اي را به صورت مدل شبکه موانع کارآفرینی در ورزشمدل کلی 
هاي بدست هاي بین زیر شاخص). رابطه1طراحی گردید (نمودار

هاي مقایسات زوجی اعمال ها در ماتریسآمده بر مبناي پرسشنامه
بندي شد. به منظور رتبه ANPنموده و آنها با استفاده از روش 

بندي خواهیم را نسبت به مدل رتبهها بندي مدل، ابتدا شاخصرتبه
هاي اصلی را بدست خواهیم آورد. بدین منظور نمود و وزن شاخص

ها نسبت به هدف با توجه به ابتدا ماتریس مقایسات زوجی شاخص
هاي نظر کارشناسان مربوطه تشکیل گردید. با استفاده از داده

ی هاي اصلهاي مقایسات زوجی شاخصدست آمده یعنی ماتریسبه
هاي فرعی هاي مقایسات زوجی شاخصنسبت به هدف، ماتریس

ي زوجی نسبت هاي مقایسههاي اصلی و ماتریسنسبت به شاخص
هاي اصلی را نسبت به هاي فرعی، وزن نهایی شاخصبه شاخص

هاي هاي فرعی را در رابطه با شاخصهدف و وزن نسبی شاخص
ابتدا  ها،اخصرشزی و هاشاخص نییپس از تعاصلی، محاسبه شد. 

 یزوج ساتیمقا سیماتر یاصل هايشاخص بنديبه منظور رتبه
 Super Decisionرا وارد نرم افزار  یاصل هايمتناظر با شاخص

 .گردیدنموده و سپس نرم افزار وزن آنها را مشخص 

 
 .  طراحی مدل در نرم افزار سوپردسیژن1شکل 
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 محاسبه هاي اصلی راشاخص به مربوط وزن اول مرحله در
 را مربوطه زوجی مقایسات ماتریس منظور بدین .نماییممی

 Superدر نرم افزار  ANPها با روش و وزن شاخص تشکیل
Decision .به فرم زیر حاصل گردید  

  نسبت به هدف هاي اصلیشاخص ماتریس مقایسات زوجی. 6 جدول

 
 

پس از وارد کردن میانگین نظرات خبرگان به عنوان ماتریس 
 هاي اصلی، وزن هر یک از مقایسات زوجی در مورد شاخص

 ها مشخص گردید.شاخص

 
  نسبت به هدف هاشاخص وزن .2شکل 

  ).7مشخص گردید (جدول   هاي اصلیشاخص ییرتبه نهابا توجه به خروجی نرم افزار وزن و 
 نسبت به هدف هاشاخصنهایی  . رتبه7جدول 

  رتبه  وزن  هاي اصلیشاخص
  3  119/0  يموانع رفتار

  2 381/0  يموانع ساختار
 1 499/0  یطیموانع مح

 
 ي راموانع رفتارهاي رشاخصیز به مربوط وزن بعد مرحله در

 مربوطه زوجی ماتریس مقایسات منظور بدین. نماییممی محاسبه
در  ANPبا روش  يموانع رفتار هايرشاخصیزو وزن  تشکیل را

  به فرم زیر حاصل گردید. Super Decisionنرم افزار 
  موانع رفتاري هايرشاخصیزماتریس مقایسات زوجی  .8 جدول

  
 

پس از وارد کردن میانگین نظرات خبرگان به عنوان ماتریس 
 ي، وزن هر موانع رفتارهاي مقایسات زوجی در مورد زیرشاخص

ها مشخص گردید.یک از زیرشاخص

  
  يموانع رفتار هايرشاخصیز وزن .3شکل 
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  ).9ي مشخص گردید (جدول رفتار  موانع هاي زیرشاخص ییرتبه نهابا توجه به خروجی نرم افزار 
  يموانع رفتارهاي زیرشاخصنهایی  . رتبه9جدول

  رتبه  وزن  هاي اصلیشاخص
  1 580/0 تحصیالت مرتبط

  2 189/0 گذاري مالیتوان پذیرش خطر حاصل از سرمایه
  3 135/0 آن طریق از درآمد کسب و خدمات و محصوالت ها،خلق ایده

  4 093/0 کسب تخصص و تجربه کافی در زمینه مرتبط
  

ي موانع ساختارهاي رشاخصیز به مربوط وزن بعد مرحله در
 زوجی ماتریس مقایسات منظور بدین. نماییممی محاسبه را

ي با روش موانع ساختار هايرشاخصیزو وزن  تشکیل را مربوطه
ANP  در نرم افزارSuper Decision .به فرم زیر حاصل گردید  

  موانع ساختاري هايرشاخصیزماتریس مقایسات زوجی  .10 دولج

  
  

پس از وارد کردن میانگین نظرات خبرگان به عنوان ماتریس 
  ي، وزن هر موانع ساختار هايرشاخصیزمقایسات زوجی در مورد 

  ها مشخص گردید.یک از زیرشاخص

  
  يموانع ساختار هايرشاخصیز وزن .4شکل 

  ).11مشخص گردید (جدول يساختار  موانع هاي زیرشاخص ییرتبه نهابا توجه به خروجی نرم افزار 
  يساختارموانع هاي زیرشاخصنهایی  . رتبه11جدول

  رتبه  وزن  هاي اصلیشاخص
  1 350/0 گذاري زیربنایی دولت در ورزشمیزان سرمایه

  2 238/0 هاي کسب و کارزیرساخت
  3 178/0 هاي آموزشی کارآفرینی در مراکز علمیبرنامه

  4 075/0 ورزشی کارهاي و کسب يزمینه در دولت هايسیاست
  5 061/0  هاي نظارتی مختلفمیزان بازرسی دستگاه

  7 030/0  قوانین و مقررات
  6 042/0  مالی مؤسسات و هابانک اعطایی هايسود بانکی وام

 8 021/0  ورزش يزمینه در کار و کسب يخدمات مشاوره
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 ی راطیموانع محهاي رشاخصیز به مربوط وزن بعد مرحله در
 مربوطه زوجی ماتریس مقایسات منظور بدین. نماییممی محاسبه

در  ANPی با روش طیموانع مح هايرشاخصیزو وزن  تشکیل را
  به فرم زیر حاصل گردید. Super Decisionنرم افزار 

  موانع محیطی هايرشاخصیزماتریس مقایسات زوجی  .12 جدول

  
  

پس از وارد کردن میانگین نظرات خبرگان به عنوان ماتریس 
  ی، وزن هر طیموانع محهاي مقایسات زوجی در مورد زیرشاخص

  ها مشخص گردید.یک از شاخص

  
  یطیموانع مح هايرشاخصیز وزن .5شکل 

  ).13ی مشخص گردید (جدول طیمح  موانع هاي زیرشاخص ییرتبه نهابا توجه به خروجی نرم افزار 
  یطیموانع محهاي زیرشاخصنهایی  رتبه .13جدول

  رتبه  وزن  هاي اصلیشاخص
  1 240/0 توجه به کیفیت محصوالت و خدمات
  2 175/0 هاي جدیدمیزان تشویق فضاي جامعه به خلق و اجراي ایده

  8 049/0 میزان رقابت در بازار ورزشی
  4 087/0 ي ورزشعنوان الگو در عرصهتعداد افراد موفق به 

 5 064/0  هاي گروهی براي ترویج فرهنگ کارآفرینیتالش رسانه
  6 052/0  تلقی فضاي جامعه، از کار بعنوان ارزش

  7 049/0  میزان رفاه عمومی جامعه
  9 041/0  تمایل به کسب سودهاي کوتاه مدت در افراد جامعه

  3 111/0  وکار ورزشینگرش مدیران دولتی به توسعه کسب 
 10 029/0  گذارينیاز به اخذ مجوزهاي قانونی جهت سرمایه

  11 015/0  گذاري بخش خصوصیامنیت سرمایه
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 بحث 
موانع کارآفرینی در  يبندتیو اولو ییپژوهش شناسا نیهدف ا

به هدف پژوهش، بر اساس مدل  یابیباشد. جهت دستیورزش م
 ی. پس از بررسدیگرد عیپرسشنامه خبرگان توز ،یمراتب سلسله

ها پژوهش، ابتدا با استفاده از داده يردآورابزار گ ییو روا ییایپا
موانع کارآفرینی در  نیب یرابطه درون DEMATEL کیتکن

. سپس بر دیگرد میورزش مشخص و مدل شبکه متناظر با آن ترس
. شد یدل شبکه ارائه شده پرسشنامه خبرگان طراحاساس م

 سیماتر يهاپرسشنامه در واقع داده نیبه ا طمربو يهاداده
متناظر با مدل شبکه استخراج شده است که به  یزوج اتیسمقا

حاصل  جیمورد استفاده قرار گرفت. نتا ANPروش  يعنوان ورود
 نییدر خصوص تع DEMATELو  ANP یقیتلف کردیاز رو

 انگریب یموانع کارآفرینی در ورزش شغل يبندتیو اولو ارهایوزن مع
 يدارا )499/0ی (با وزن طیموانع مح ،عوامل نیاست که در ب نیا
 يرااد )119/0ي (با وزن موانع رفتار و تیدرجه اهم نیشتریب

  .باشندیم تیدرجه اهم نیکمتر
موانع نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که یکی از 

موجود در کارآفرینی در ورزش موانع رفتاري است که این نتایج با 
)، محمدکاظمی و همکاران 1389هاي مندعلیزاده و هنري (یافته

) همسو بود. مانع 1390) و یدالهی فارسی و همکاران (1390(
دیگري که در مسیر کارآفرینی در ورزش وجود دارد و در این 

تاري بود که این نتیجه نیز با پژوهش شناسایی شد موانع ساخ
)، 1396)، ابراهیمی و همکاران (1397هاي دهقان و شفیعی (یافته

) 1390) و یدالهی فارسی و همکاران (1389مندعلیزاده و هنري (
همسو بود. موانع محیطی یکی دیگر از موانع شناسایی شده در این 

ود پژوهش بود که در مسیر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور وج
)، 1396هاي ابراهیمی و همکاران (دارد این نتیجه نیز با یافته

  ) همسو بود .1390یدالهی فارسی و همکاران (
  گردد:با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می

هاي زیربنایی دولت در ورزش، از جمله گذاريافزایش سرمایه
با  ورزشی و واگذاري آن به بخش خصوصی ي فضاهايتوسعه

میزان اعتبارهاي مورد نیاز  تسهیالت مناسب و نیز اصالح و بهبود
تحقق  هاي مالی برايها و مؤسسهکارآفرینان ورزشی توسط بانک

ي اقتصادي ي چهارم و پنجم توسعهاهداف چشم انداز و برنامه
مطالعه و تدوین قوانین و . 1؛ این مانع کمک کند تواند به رفعمی

ورزش و همکاري با مجلس  ارآفرینان صنعتمقررات حمایتی از ک
آن  براي تصویب کردن وزارت ورزش و جوانانو دولت توسط 

هاي ورزشی قابل ارائه . کیفیت محصوالت و خدمت2؛ ضروري است
پذیري و کسب ارتقاي توان رقابت توسط کارآفرینان عامل مهمی در

 محصوالت سهم باالیی از بازار است. پایین بودن سطح کیفیت
 ورزشی در ایران و قیمت تمام شده باالتر باعث جذابیت بیشتر

 شود.کنندگان داخلی میمحصوالت مشابه خارجی براي مصرف
توسط تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان  توجه به کیفیت

تواند نقش ربط میذي هايهاي ورزشی و حمایت دستگاهخدمت
کارآفرینان  ار در موفقیتاي در تبدیل این مانع به عاملی اثرگذعمده

. دولتی بودن ساختار نظام ورزشی کشور و 3؛ ورزشی داشته باشد
ربط در تشویق و حمایت ذي هايي دستگاهعدم ایفاي نقش سازنده

حوزه ورزش  رغبتی بخش خصوصی بهاز کارآفرینان، موجب بی
 هايحمایت از بخش خصوصی، طراحی و اجراي برنامه. شودمی

هاي مختلف و سوق دادن نگی توسط دستگاهآموزشی و فره
هاي جدید به سمت خلق و اجراي ایده هاي دانشگاهیپژوهش

. در 4؛ کشور شود ي کارآفرینی در ورزشتواند موجب توسعهمی
کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود بوده و کارآفرین 

باید تمام مشکالت ضمن تالش براي تبدیل ایده به محصول  با تمام
دار باشند. با تولید دانش فنی یک خود عهده گذاري راخطر سرمایه

تولیدي خارجی توسط  هايمحصول توسط کارآفرین، شرکت
محصول  ها اطالع یافته و قیمتعوامل خود در کشور از این توانایی

آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست خود را چنان پا یین می
بایستی نظام کنترلی مناسبی براي واردات ایجاد بدهد. ازاین رو 

کرد تا ضمن حفظ انگیزه درکارآفرین، محصول او چه از نظر قیمت 
ي موفقیت . مشاهده5؛ و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد

 ياشخاص دیگر، کار آفرینان را متمایل به پذیرش مخاطره
ي کارآفرینان نمونه در حوزهکند. شناسایی و معرفی کارآفرینی می

. 6؛ در تشویق دیگران به کارآفرینی اثرگذار باشد تواندورزش می
هاي هایی مانند ارتباطات، حمل و نقل، خدمتي زیرساختتوسعه

هایی هستند که به بهبود فضاي اي و بانکی واز این قبیل عاملبیمه
هبود ي بدولت در زمینه هايکند. برنامهکار کمک می کسب و

کسب وکارهاي ي تواند بستري را براي توسعهکار می و فضاي کسب
تواند به عنوان یکی از دروس . کارآفرینی می7؛ کند ورزشی ایجاد

شود. براي آموزش  آموزان و دانشجویان، آموختهبه دانش
چگونگی  ايها، راهنماها و مأخذهها، جزوهتوان کتابکارآفرینی، می

ها توزیع کرد. ها را در مدارس و کتابخانههشروع و مدیریت مؤسس
تر شده و در زمان شروع کار خود آمادگی ترتیب آنها آگاه بدین

. تلویزیون و رادیو با مقبولیت و ضریب 8؛ بیشتري خواهند داشت
ي مناسبی در توسعه تواند نقشنفوذي که در جامعه دارد، می

 رفتاري تهیه و پخشنی ایفا کند. به طور مثال در بعد یکارآفر
شان ایجاد نگرش، دانش، مهارت و سرانجام هایی که هدفبرنامه

ساختاري تهیه و پخش  عدبافراد است، در  ایجاد تغییر در رفتار
ي سازمانی در حوزه هاي دولتی وهایی در مورد زیرساختبرنامه

 شانهایی که هدفاي تهیه و پخش برنامهزمینه عدورزش و در ب
هاي فرهنگی و اجتماعی عمومی و ایجاد زیرساخت اهیگافزایش آ
. نگرش افراد 9؛ ي کارآفرینی در ورزش کشور استتوسعه الزم براي

هایی است که اي الهام گرفته از آموزهبه کسب وکار در هر جامعه
یند اجتماعی شدن فرد، توسط نهادهاي مربوط به وي انتقال آفر در
  یابد. می
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  گیرينتیجه
و نهادهاي تربیتی از جمله آموزش  یتارتباطات نقش ترب در عصر

نهادهایی مستقل از نهاد خانواده در  و پرورش و دانشگاه به عنوان
نسبت به کسب  هاي مثبت و منفیها و ایجاد نگرشانتقال ارزش

 آموزان ووکار به مراتب گسترش یافته است. آشناسازي دانش
بناي هاي کار به عنوان سنگهاي دینی و ارزشدانشجویان با آموزه
کار توسط نهادهاي یادشده اهمیت  به کسب و ایجاد نگرش مثبت

. باال بودن سطح رفاه عمومی جامعه عاملی است 10؛ حیاتی دارد
نسبت به محصوالت و  که موجب باالتر رفتن میزان تقاضا

 هایی کهي برنامههاي ورزشی خواهد شد. از این رو کلیهخدمت
ارتقاي سطح رفاه عمومی جامعه بشود، به صورت منجر به 

براي کارآفرینان ورزشی اثرگذار  غیرمستقیم در بهبود شرایط
  خواهد بود.
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