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Introduction & Purpose: Entrepreneurship ecosystem refers to 
elements, individuals, organizations or institutions that can act as a 
stimulus or barrier to entrepreneurship (Ghambar Ali, 2014). 
Therefore, the purpose of this study is to identify and level the 
dimensions of sports entrepreneurship ecosystem in Khorasan Razavi 
province based on the structural-interpretive approach (ISM).  
Methodology: The present research is applied in terms of nature and 
purpose, qualitative research in terms of data search and descriptive-
analytical in terms of data analysis method. Using in-depth and semi-
structured interviews, the statistical sample was asked to answer the 
interview questions based on the dimensions and indicators of the 
dimensions of the sports entrepreneurship ecosystem of Khorasan Razavi 
province. Sampling in this part of the study was purposeful and 15 people 
from the research community were selected as the research sample in this 
section. Finally, using the Mikmak analysis method, a diagram of 
penetration power and dependence of structural-interpretive 
components was determined.  
Results: Finally, 28 indicators were identified in a subset of six 
dimensions, which included market, culture, support, human capital, 
financial capital and politics. The dimensions of the market and human 
capital affect each other in the first level and bilaterally, and then 
human capital, support, politics and culture are in the second to fifth 
levels. 
Conclusion: For the successful presence of entrepreneurs, it is 
necessary to pay attention to all factors and a successful ecosystem is 
an ecosystem that pays attention to all dimensions and includes all of 
them, but some factors have a higher priority based on the specified 
leveling. 
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توانند   یاشاره دارد که م  یمؤسسات  ایبه عناصر، افراد، سازمان ها    ینیکارآفر  ستمیاکوس  مقدمه و هدف:
). لذا هدف از پژوهش 2014  ،یشدن افراد عمل کنند (قمبرعل   نی در جهت کارآفر  یمانع  ایهمچون محرك  

  کرد ی بر رو یمبتن ي استان خراسان رضو  یورزش ینیکارآفر ستمیابعاد اکوس  يبندو سطح  ییحاضر شناسا
 . باشد ی) مISM( ي ریـ تفس يساختار

ها  داده   ي از لحاظ نوع جستجو   ، ي و هدف از نوع کاربرد   ت ی حاضر به لحاظ ماه   ق ی تحق   روش شناسی:
استفاده از  . با  باشد ی م   ی ل ی ـ تحل   ی ف ی ها از نوع توص داده   ل ی روش تحل   ث ی و از ح   ی ف ی ک   قات ی جزو تحق 
بر    ی درخواست شد به سواالت مصاحبه مبن   ي از نمونه آمار   افته ی ساختار مه ی و ن   ق ی عم   ي ها مصاحبه 

شاخص   د ابعا  اکوس   ي ها و  رضو   ی ورزش   ی ن ی کارآفر   ستم ی ابعاد  خراسان  دهند.    ، ي استان  پاسخ 
وان  نفر از جامعه پژوهش به عن   15قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و    ن ی در ا   ي ر ی گ نمونه 

  مک، ک ی م   ل ی و تحل   ه ی بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجز   ن ی نمونه پژوهش در ا 
   . شد   ن یی تع   ي ر ی ـ تفس   ي ساختار   ي اجزا   ی نمودار قدرت نفوذ و وابستگ 

ا   28شناسایی    ت ی در نها   نتایج: بازار، فرهنگ،    ن ی شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که  ابعاد شامل 
در سطح اول و به صورت   ی انسان  ه ی بودند. ابعاد بازار و سرما  است ی و س  ی مال  ه ی سرما  ، ی انسان  ه ی سرما  ت، ی حما 

وم تا پنجم  سطح د   در و فرهنگ    است ی س   ت، ی حما   ، ی انسان   ه ی سرما   ز ی و در ادامه ن   رگذارند ی بر هم تاث   ه ی دوسو 
  . قرار دارند 

موفق،   ستم یاست و اکوس  ي ضرور  يتوجه به تمام عوامل امر   نانی حضور موفق کارآفر  يبرا  نتیجه گیري: 
عوامل براساس سطح   یاما برخ   رد،یها را در برگاست که به تمام ابعاد توجه کند و تمام آن   یستمیاکوس
 .برخوردارند يباالتر تیمشخص شده از اولو يبند
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 ی ورزش ینیکارآفر
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 مقدمه 
یکی از بخش هاي مهم اقتصاد امروز صنعت ورزش می باشد و در  
رشد اقتصادي، اجتماعی تاثیر بسزایی داشته است که خود توانایی  

ملت  اقتصاد  وضعیت  شود توسعه  می  وخطاك،  (   ها  استرینگ 
)؛ این مورد با سهم ورزش  2:1399همکاران،  ابراهیمی و    ؛ 50:2017

باشد  ارزیابی می  قابل  ناخالص ملی کشورها  تولید  فراهانی و  (   در 
). این صنعت ظهور اقتصاد مدرن در قالب یک  7:2010علی دوست، 

است  کارآفرینی  و  نوآوري  بر  مبتنی  صنعتی  جدید    اقتصاد 
شرایط 329:2017مالیک، (  از  اعم  حاضر  حال  شرایط  از طرفی   .(  

هاي اقتصادي و اجتماعی شده  تکنولوژي و علمی باعث دگرگونی 
ضرورت  که  می است  طلب  را  نوینی  نیازهاي  و  همین  ها  به  کند؛ 

فعال،  کار  نیروي  به  جوامع  بقاي  براي  و   منظور  کارآفرین    نوآور 
کارآفرینی 1392زاده،   نصیر (   نیازمندیم    عنوان   به   کارآفرینان   و   ). 

  این   زیرا   شوند   می   گرفته   نظر   در   اقتصادي   رشد   مهم   هاي   محرك 
  ظهور   ،   جدید   شغلی   هاي   فرصت   ،   جدید   مشاغل   ایجاد   به   افراد 

  پذیري کمک   رقابت   و   رقابت   تحریک   همچنین   و   جدید   هاي   نوآوري 
  می   استدالل   ) 2007(   2) و مولر 2019و همکاران(   1اکس .  کنند   می 

  معرفی   براي   ابزاري   ارائه   طریق   از   تواند   می   کارآفرینی   که   کنند 
ها    انواع   افزایش   و   رقابت   افزایش   ،   دانش   گسترش   ،   نوآوري 
  داشته   اقتصادي   رشد   در   توجهی   قابل   سهم   ،   مختلف   کاربردهاي 

  طور   به   اقتصاد   توسعه   و   اقتصادي   رشد   در   کارآفرینی   سهم   . باشد 
است(ایوانوي و همکاران،   شده  واقع  قبول  و  بحث  مورد  اي  گسترده 
بنابراین 2018   را   خود   کارآفرینی   هاي   فعالیت   باید   ها   شرکت   ). 
  بهره   افزایش   در   زیرا   ،   باشند   داشته   باالیی   درآمد   تا   دهند   افزایش 

  نقش   کشورها   بین   رقابت   به   دستیابی   و   جدید   تولیدات   ایجاد   ،   وري 
  توسعه   دلیل   به   باید   کارآفرینان )  1999  ،   تورك   و   ونکرز (   دارند 

  اخیر  سال هاي  در  خصوصًا  ،   شرکت ها   بین   رقابت   قدرت   و  فناوري 
کارآفرینی ورزشی  ). 2001 ،  تورنبري (  دهند   تغییر   را  خود   رویکرد  ، 

حال   در  سرعت  به  که  است  کارآفرینی  جدید  اشکال  از  یکی 
تفاوت اصلی بین کارآفرینی ورزشی و سایر اشکال   .محبوبیت است 

این بدان معناست   .کارآفرینی ، تلفیق دیدگاه میان رشته اي است 
یا  که   مالی  هاي  جنبه  روي  که  کارآفرینی  اشکال  سایر  برخالف 

غیرمالی تمرکز دارند ، کارآفرینی ورزشی یک ایده ترکیبی منحصر  
ارائه می دهد که پیچیدگی فضاي اقتصادي   به فرد از کارآفرینی 

  زمینه  یک  ورزشی  ).کارآفرینی 2017جهانی را تأیید می کند(راتن، 
).  2020  همکاران   پلگرینی و (   است   کارآفرینی   مورد   در   تحقیق   نوپاي 

پیشینه  به  توجه    مطالعه   به   عالقه   دلیل   به   ورزشی   کارآفرینی   با 
  سال   پنج   در   ،   ورزشی   نهادهاي   نگرانه   آینده   و   رقابتی   ،   ابتکاري 
  ورزشی   کارآفرینی . است   یافته  افزایش  توجهی  قابل  طور   به  گذشته 

  ورزش   با   مرتبط   ایده   یک   سیستماتیک   توسعه   عنوان   به   توان   می   را 
  دارد  وجود   اهداف   از   اي   مجموعه   که   معناست   بدان   این .  کرد   توصیف 

  نیاز   دلیل   به   ورزش .  یابد   تحقق   بازار   در   ایده   پیشرفت   براي   باید   که 

 
1 . Acs 

  است   کارآفرینی   براي   طبیعی   محیط   یک   ،   مداوم   انطباق   و   تغییر   به 
  است   مهم   ورزش   صنعت   براي   کارآفرینی ).  2017  همکاران   و   جونز ( 

  اساسی   اهمیت   ). 2005بال،  (   است   نوآوري   و   تغییر   محرك   زیرا 
  صنعت   ،   اول .  است   نهفته   اصلی   نکته   پنج   در   ورزشی   کارآفرینی 

  ثانیاً .  است   تعاملی   شبکه   اعضاي   با   اکوسیستم   یک   عنوان   به   ورزش 
  مدیریت   نحوه   درباره   را   خود   خاص   نظرات   ورزشی   کارآفرین   هر   ، 

  هاي   دیدگاه   ایجاد   باعث   تواند   می   این .  دارد   کارآفرینی   فرآیند 
  هر .  شود   تجاري   فعالیت   یک   پیشرفت   چگونگی   مورد   در   متناقض 

  مورد   خود   هاي   شایستگی   اساس   بر   باید   ورزشی   کارآفرینان   از   یک 
  باعث   امر  این .  شوند   ارزیابی   اساس  این   بر   سپس   و   گیرند   قرار   توجه 

  تمایز   براي   راهی   عنوان   به   ورزش   بودن   فرد   به   منحصر   تا   شود   می 
  روند   ،   این   بر   عالوه .  شود   گرفته   نظر   در   ورزش   صنعت   بیشتر 

  تغییر   صنعت   در   آن ها   استقرار   محل   به   بسته   ورزشی   کارآفرینی 
  در   بزرگی   تغییرات   که   ورزش   اولیه   مبتکران   براي .  کرد   خواهد 
  نوآوري   سریع   مشتري   یک   است   ممکن   ،   کنند   می   ایجاد   صنعت 

  در   زیرا   ،   دهد   می   رخ   ناهنجار   تغییرات   که   معناست   بدان   این .  کند 
.  کند   می   تغییر   توجهی   قابل   طور   به   ورزش   صنعت   نوآوري   نتیجه 

  تجزیه  آن ها   نوآوري   نظر   از  باید   ورزشی  کارآفرینان   رفتار   ،   بنابراین 
  این .  پویاست   و   روان   ورزشی   کارآفرینی   روند   ،   سوم .  شود   تحلیل   و 

  یا   موفقیت   توضیح   براي   واحدي   فرمول   هیچ  که   معناست   بدان 
  و   زمینه   به   بستگی   بلکه .  ندارد   وجود   ورزشی   کارآفرین   یک   شکست 
  هاي   انگیزه   ورزشی   کارآفرینی .  دارد   ورزشی   کارآفرین   یک   توانایی 
  را   آنها   باید   بنابراین   ،   است   گنجانده   خود   در   را   غیرانتفاعی   و   انتفاعی 

  ورزشی   کارآفرینی   ،   چهارم .  گرفت   نظر   در   موجود   هاي   فرصت   از 
  دیجیتالی   و   فیزیکی  اشکال   جمله   از   مختلف  دیدگاه   چندین   از  باید 

  تجهیزات   یا   لباس   از   استفاده   سنتی   طور   به .  گیرد   قرار   توجه   مورد 
  بیشتر   که   معناست   بدان   این   و   بود   مشهود   بسیار   ورزشی   جدید 

  ،   حال   این   با .  شوند   می   دیده   طریق   این   از   ورزشی   هاي   کارآفرینی 
  از   استفاده   و   گسترده   گذاري   سرمایه   طریق   از   کارآفرینی   بودجه 
  از   ورزش   صنعت .  است   شده   محبوب   اي   گسترده   طور   به   کیفیت 

  بنابراین  کند؛  می  استفاده  زیادي  خصوصی  - عمومی  هاي   مشارکت 
  کارآفرینانه   ماهیتی   توانند   می   همکاري   هاي   نامه   توافق   نوع   این 

  از   استفاده   با   ورزش   صنعت   که   آنجا   از   ،   این   بر   عالوه .  باشند   داشته 
  توان   می   ،   است   متمایز   اي   حرفه   هاي   لیگ   و   آماتور   ،   مجازي   جامعه 

  شود   می   باعث   امر   این .  داد   انجام   نیز   را   بیشتري   نوآورانه   اقدامات 
.  باشد   جالب   بسیار   کارآفرینی   نظر   از   ساختار   نظر   از   ورزش   صنعت 
  بدان   این .  دارد   ورزش   کارآفرینی   بر   اي   عمده   تأثیر   دولت   ،   پنجم 

  یا   غیرمستقیم   طور   به   دولت   کارآفرینی   اهداف   براي   که   معناست 
  فرایند   ،   حال   این   با .  دارد   نقش   گیري   تصمیم   فرآیند   در   مستقیماً 

 اشتراك   به  زیرا  است  نامشخص   همچنان   ورزشی   کارآفرینی 
دارد(راتن،    نیاز  اکوسیستم  محیط  یک  در  ذینفعان  با  اطالعات

2 . Mueller 
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اکوسیستم2018  یا  ها  سازمان  افراد،  عناصر،  به  کارآفرینی  ). 
  در   مانعی  یا  محرك  همچون  توانند  می  که  دارد  اشاره   مؤسساتی

  چنین   ). 2014کنند(قمبرعلی،    عمل  افراد  شدن  کارآفرین  جهت
 شش   در  تواند  می  که  است  عنصر  صدها  دربرگیرنده  اکوسیستمی

  و   ها  حمایت  فرهنگ،   مالی،  سرمایه  سیاست،  بازار،  اصلی  قلمرو
  شامل   کارآفرینی  اکوسیستم .    شوند   بندي   گروه  انسانی  سرمایه
  پیچیده   تعامالت  دلیل  به  ها  آن  اگرچه که  است  زیادي   عناصر
 وجود   همیشه  ها  آن  اما  هستند   اي   ویژه  هاي   موقعیت  به  وابسته
  و   تشخیص  براي   را  جامعی  نظام  1آیزنبرگ  دنیل  بنابراین.  دارند
  نظر  طبق  بر.  داد  توسعه  کارآفرینی  هاي   اکوسیستم   رشد

   که   است  عنصر  صدها  شامل  اکوسیستمی  چنین  )،2011آیزنبرگ(
 از  اند  عبارت  که  شوند   بندي   گروه  اصلی  قلمرو  شش  در  توانند  می
هاي  شبکه   همچون  هایی  شبکه  و  اولیه  هاي   مشتري (  بازار:  

 رهبري   هاي   شیوه(  سیاست  ؛)المللی  بین  هاي   شرکت  و  کارآفرینی
  چارچوب   نهادها؛  قالب  در  دولت  ساختارهاي   از  حمایت  و  مستحکم
  مالی   سرمایه  ؛)پسند   سرمایه  گذاري   قانون  و  ها  مشوق  مقرراتی

  و   پذیر  ریسک  گذاري،  سرمایه  بودجه  تأمین   خرد،   هاي   وام(
  تحمل   مشاهده،  قابل   هاي   موفقیت(  فرهنگ  ؛)گذاران  سرمایه
  ها   حمایت  ؛)کارآفرینان  اجتماعی  موقعیت   و  شکست  ریسک

  حسابداري  و  قانونی  همچون  اي   حرفه  هاي   حمایت  ها،  زیرساخت(
 و  آموزشی  مؤسسات(  انسانی  سرمایه  ؛)غیردولتی  هاي   سازمان  و

 قلمرو  شش   هر  که   زمانی   است  معتقد   آیزنبرگ). ًکار  نیروي 
کنند    می   تقویت  را  همدیگر  متقابل  طور   به  یابند،   ارتقا  اکوسیستم 
 ).2011(آیزنبرگ، 

با توجه به جدید بودن موضوع اکوسیستم پژوهش هاي کمی 
در این حوزه انجام شده و انتظار می رود این پژوهش ها در نقاط  

آیزنبرگ که  چرا  گیرد  صورت   است معتقد ) 2011( مختلف 
تقلید هااکوسیستم  باید   کارآفرینی توسعه در و نیستند قابل 

 تقلید از و قرار بگیرد توجه مورد اي منطقه  و هاي کشوري مزیت
(آیزنبرگ،   موفق هااکوسیستم  کرد  فاطمه 2011اجتناب   .(

) در پژوهش خود به این نتیجه دست  1398نگهداري و همکاران(
با  که    اکوسیستم   ابعاد  ،  مراتبیسلسله  تحلیل   از  استفاده  یافتند 

  اصلی   بعد  شش  در  ترتیببه  توانمی  را  ورزشی  کارآفرینی
  و   مالی  سرمایۀ  فرهنگی،   جهانی،  و  محلی  بازار  حمایتی،  سیاستی، 

 همکاران  و  توکلی  محمد  .کرد    بندي اولویت  انسانی  سرمایۀ
  بندري   شهرهاي   کارآفرینی  بر اکوسیستم  ابعاد  مؤثر  ابعاد)  1398(
 نفعان،ذي   بازارها،  مالی،  سیاست،:  آوردند  دست  به  گونهاین  را

همچنین    .فرهنگ  و  طبیعی  سرمایه  ها،حمایت  انسانی،  سرمایه
داستوم( و  اکوسیستم هاي  1399نصیري  ابعاد  که  نشان دادند   (

شهروندي  ورزشی شهروندي انزلی شامل چند دیدگاه کلی شامل:
، محیط رسانه اي ،  ، محیط زندگی شهروندان  ، خانواده  فردي 

 
1. Isenberg 
2. Stam 
3. Theodoraki 

سازي سازمان هاي متولی ، بازار ورزش ، امکانات ورزشی ، جهانی  
و دستیابی است  ورزشی  و مشارکت   از   مطلوب  سطح  به  ورزش 

  اکوسیستمی   مدیریت  رویکرد  یک  نیازمند  شهروندي   ورزش  توسعه
 ایفاي   جهت   را  ذینفعان  و  نهادها  همه   مناسب   طور  به   بتواند  تا   است
) 2018میثمی و همکاران(  .دهد  مشارکت  افزا  هم   و  فعال  نقش

ابعاد اکوسیستم فناوري اقتصادي در ایران را مورد پژوهش قرار 
مولفه و دوازده   129دادند که با تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل  

و   آموزش   ، استعدادها   ، فناوري  کارآفرین   ، فرهنگ   ، بازار  بعد 
  ، ، سرمایه  پشتیبانی  ، خدمات  تعامالت  و  ها  ، شبکه  تحقیقات 

کمیت ، سازمان ها ، شرایط ویژه و زیرساخت هاي اکوسیستم  حا
 2کارآفرینی فناوري به دست آورد و در پژوهش هاي خارجی استام

مفهوم2015( بر   که کندمی  تأکید کارآفرینانه اکوسیستم ) 
 میافتد. اتفاق وابسته هم  به بازیگران جامعه از یک در کارآفرینی

کارآفرینان،شبکه  شامل اکوسیستم  قلب  تأمین رهبري، هاي 
 عناصر این است. حضور پشتیبانی خدمات و دانش استعداد، مالی،

می  را  اکوسیستم موفقیت عمدتاً هاآن بین تعامل و کند.  تعیین 
مسگم   3تئودوراکی می 2017(  4و  بیان  اکوسیستم)  که   دارند 
تشکیل  را آن که بازیگرانی :است بعد سه شامل  کارآفرینی

،  )غیررسمی  و  رسمی  شبکه(  هاآن  تعامالت  و  دهندمی 
و   5همچنین آجی کی سینگ .  فرهنگ  و  هاي فیزیکیزیرساخت

 (EEI) ) شاخص اکوسیستم کارآفرینی را  2020اشرف  شاه نواز ( 
شاخص مختلف (به عنوان   12به عنوان یک شاخص یکپارچه از  

است هاي دولت مثال تأمین مالی براي کارآفرینان ، حمایت و سی
، مالیات و بوروکراسی ، برنامه هاي دولتی ، آموزش و کارآفرینی 
کارآموزان مقدماتی ، آموزش و آموزش کارآفرینی پس از مدرسه  
  ، ها  زیرساخت  اي،  حرفه  و  تجاري   ، توسعه  و  تحقیق  انتقال   ،
پویایی بازار داخلی ، باز بودن بازار داخلی ، زیرساخت هاي فیزیکی  

هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی) برتاثیر اقتصاد طی    و خدمات و
نتایج تجربی حاکی  بررسی کردندکه    2017تا    2000سال هاي  

از آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه به طور قابل توجهی با  
، اقتصادي ارتباط   شاخص هاي مربوط به اکوسیستم کارآفرینی 

لی سرانه رابطه  دارد. اکوسیستم کارآفرینی با تولید ناخالص داخ
علیتی دارد. اکوسیستم کارآفرینی به طور قابل توجهی با توسعه  

 اقتصادي اجتماعی و شاخص هاي مرتبط با آن ارتباط دارد.
با توجه به مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت به دلیل  

 ، بیکاري  صنعت    معضل  در  اشتغال  و  کارآفرینی  شرایط  بهبود 
حصیل کرده این حوزه می تواند از امور  ورزش به ویژه براي افراد ت

مهم به حساب آید، بنابراین با توجه به حضور افراد و کارآفرینان 
ورود به این حوزه نیاز به سطح بندي ابعاد امري ضروري جهت نو

توجه به عوامل مهم تر و رفع موانع احتمالی شکست می باشد. در 
منابع موجود امکان  استان خراسان رضوي نیز با توجه به امکانات و  

4. Mesgam 
5. Ajay K Singh 
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کارآفرینی   سمت  به  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  افراد  ورود 
از شکست براي جلوگیري  لذا  باشد؛  و  موجود می  احتمالی  هاي 

کسب موفقیت آشنایی افراد با اکوسیستم کارآفرینی امري ضروري 
ها و میزان نفوذ و وابستگی بین  است. ابعاد، سطوح روابط بین آن 

اکوسآن در  رضوي ها  خراسان  استان  ورزشی  کارآفرینی  یستم 
 چگونه است؟ 

 شناسی روش 
تحقیق حاضر از به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردي، از لحاظ نوع  

ها  ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده جستجوي داده 
باشد که به روش ساختاري تفسیري  می   از نوع توصیفی ـ تحلیلی 

رویکرد ساختاري تفسیري یک روش موثر و کارا  انجام شده است.  
براي موضوعاتی است که در آن متغیرهاي کیفی در سطوح مختلف  

توان  اهمیت بر یکدیگر آثار متقابل دارند. با استفاده از این تکنیک می 
هاي کیفی مسأله را کشف کرد.  هاي بین متغیر ارتباطات و وابستگی 

 یک سیستم  عناصر  میان  چیده پی  روابط  و جهت  ترتیب  متدولوژي  این 
 می  آن،  وسیله  به  که  است  ابزاري  دیگر،  بیان  به  کند، را بررسی می 

،  1398کرد (اسداللهی و همکاران،   غلبه  عناصر  پیچیدگی بین  بر  توان 
اي،  ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه آوري داده ). ابزار جمع 122

جامعه آماري پژوهش  و پرسشنامه ساختاري تفسیري بود.    مصاحبه 
اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی، مدیران و صاحبان   شامل کلیه 

ي ورزشی و کارآفرینان در حوزه ورزش استان  وکارها کسب مشاغل و  
 ها، مدل   ها، ي تئور  مطالعه  با  نخست  گام  در .  باشند خراسان رضوي می 

 و  اینترنت  در   جستجو  اي، کتابخانه  منابع  از  استفاده  و   رویکردها 
ابعاد   الکترونیکی  نشریات  هاي پایگاه  خارجی  و  داخلی  معتبر 

اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي بر اساس مدل  
از  ،  بخش   ن ی ا ادامه    در   ) شناسایی شد. 2011آیزنبرگ (  با استفاده 

درخواست شد    ي از نمونه آمار   افته ی ساختار مه ی ن   و   ق ی عم   ي ها مصاحبه 
مبن  مصاحبه  سواالت  شاخص به  و  ابعاد  بر  اکوسیستم  ی  ابعاد  هاي 

  است   ی پاسخ دهند. گفتن   کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي، 
و  نمونه  بود  هدفمند  صورت  به  پژوهش  از  قسمت  این  در  گیري 

نظري   اشباع  به  بخش، نفر  15تارسیدن  این  در  شدند.    مصاحبه 
  شان ی افراد کامال آزادانه بوده و به ا   ي پژوهش از سو   ن ی مشارکت در ا 

خواهند    ی ها به صورت محرمانه باق پاسخ آن   داده شد که   نان ی اطم 
گردآور  و  مصاحبه  انجام  جهت  روش  داده   ي ماند.  از  ها 

تعداد    استفاده شد.   ی مشارکت ی ـ  و به صورت تعامل   افته ی ساختار مه ی ن 
  ها تا رسیدن به اشباع نظري ادامه یافت. همچنین مصاحبه مصاحبه 

از طریق شبکه  افراد به صورت حضوري، تشکیل جلسات و  هاي  با 
صورت   به  ابتدا  در  محققین  شد.  انجام  آنالین  صورت  به  مجازي 

کردند؛ ولی  کننده در پژوهش مصاحبه می حضوري با افراد مشارکت 
آن   از  پروتکل پس  رعایت  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  هاي  با 

شبکه  طریق  از  محققین  از  بهداشتی،  استفاده  با  و  مجازي  هاي 
هاي مختلف با افراد ارتباط برقرار کرده و فرایند مصاحبه را  اپلیکشن 

  دقیقه متغیر بود.   47تا    25ها بین  انجام دادند. زمان انجام مصاحبه 

  ي ساز اده ی پ   ، ها، اطالعات در غالب متن به پس از اتمام مصاح   ت ی ها در ن 
ابعاد    هاي مرتبط با از شاخص  جامعی  لیست سپس    شد.   ي ساز یی نها   و 

در بخش    که   اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان خراسان رضوي 
کتابخانه  مصاحبه   ي ا مطالعات    افته ی ساختار   مه ی ن   ق ی عم   ي ها و 

شدند.  بود   شده ي  آور جمع  شناسایی  ادامه ،  اساس  در    آن،  بر 
 و  گردید  طراحی  دلفی  اول  مرحله  افته ی ساختار  مه ی ن   ي ها پرسشنامه 

شرکت  افراد  شد از  خواسته  تحقیق  در  و  ابعاد  تا  کننده    مهم 
 هاي اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي را شاخص 
 به  را  دیگر  هاي احتمالی شاخص  و   ابعاد  همچنین  و  نمایند   مشخص 

 بود  شاخص   42 شناسایی  گام،  این  حاصل  که  نمایند؛  اضافه  لیست 
بعد   6 زیرمجموعه  در  نظري،  مالحظات   به  با توجه  ها شاخص  این  که 

 بندي دسته  ) 2011برگرفته از مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ ( 
سپس  پرسشنامه  حاصل  نتایج  به  توجه  با  شدند.   مقدماتی،  از 

 در  نظرات  اجماع  به  دستیابی  جهت  (دلفی) دوم   مرحله   پرسشنامه 
 طراحی  لیکرت  اي مرتبه  5 طیف  برمبناي  هاي موثر، شاخص  مورد 

(با   )، زیاد 5 (با امتیاز  زیاد  خیلی  شامل:   پرسشنامه   هاي گزینه   گردید. 
 امتیاز  با  کم (  خیلی  )، 2 امتیاز  (با  کم  )، 3 امتیار  (با  متوسط  )، 4 امتیاز 

 به  شد  خواسته  کنندگان تحقیق مشارکت از   و   شد  نظرگرفته  در   ) 1
  و  نظرات  تلفیق  جهت  ادامه،  در   .بدهند  امتیاز  ها شاخص  از  یک  هر 

افزار  نرم  طریق  از  ابعاد،  از  یک  هر  در   نهایی  هاي شاخص  بندي الویت 
EXCEL   ترتیب  به  موثر  هاي شاخص  هندسی،  و  حسابی  میانگین  

 که  هایی  شاخص  از  دسته  آن   که  معنا  بدین  شدند.  انتخاب  اهمیت 
 (به   پرسشنامه  هاي پاسخ  کل  هندسی  و  حسابی  میانگین  از  باالتر  نمره 

 و  شدند  انتخاب  ترتیب  به   کردند،  کسب  ها) آزمودنی  از  ازاي هریک 
 میانگین   از  کمتر  هندسی  حسابی یا  میانگین  که  ها شاخص  از  تعدادي 

 مرحله،  این  حاصل   شدند.  حذف  انتخاب  فرآیند  از  داشتند،  کل 
مجموعه  در  شاخص   28 شناسایی  و   بعد  6 زیر  ابعاد  این  بود. 
شاخص)، حمایت    5شاخص)، فرهنگ (  4هاي آن شامل بازار ( شاخص 

شاخص) و    4شاخص)، سرمایه مالی (   4شاخص)، سرمایه انسانی (   6( 
 ) بودند.   5سیاست  فرایند ساختاري    شاخص)  این مرحله،  ادامه  در 
 با  عوامل  ارتباط  شیوة  ابتدا  روش،  این  در ) اجرا شد؛ ISMتفسیري ( 

  منجر  دیگري  به  عوامل  کدام  که  شد   مشخص  و  شد  تعیین   یکدیگر 
 عوامل  کدام  هستند،  اثرپذیر   دیگر  عوامل  از  عوامل  کدام  شوند، می 

فاقد  کدام  و  دوطرفه  ارتباط    این  سپس،  . هستند  ارتباط   عوامل 
 مرحلۀ  در  و  شدند  لحاظ  جدول  در  یک  و  صفر  اعداد  صورت به  امتیازات 

 انتها،  در .  شدند  لحاظ  جدول   در  نیز  عوامل   غیرمستقیم  ارتباطات  بعد، 
 سطح  هر  عوامل   و  عوامل  سطوح  تعداد  و  شد  انجام  عوامل  بندي سطح 
اکوسیستم   تفسیري ـ   ساختاري  نهایی  مدل  و  شدند  تعیین  ابعاد 

. الزم به ذکر است که  آمد  دست کارآفرینی استان خراسان رضوي به 
بین   تعداد  از  پژوهش  آماري  به    15جامعه  به صورت هدفمند  نفر 

عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند که به پرسشنامه ساختاري  
  تجزیه  روش  از  استفاده  با  همچنین در انتها،  ـ تفسیري پاسخ بدهند. 

  ساختاري  اجزاي  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  نمودار ،   مک میک  و تحلیل 
   . شد  تعیین  تفسیري  ـ 
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 )ISM. مراحل انجام روش ساختاري تفسیري (1 شکل

 محتوایی  طریق  به  ISM پرسشنامه  روایی  پژوهش  این  در 
 پرسشنامه از  محتوایی  روایی  تعیین  براي  . است  شده  حاصل 

ها و اساتید دانشگاهی رشته  باشگاه  نظران، مدیران صاحب  نظر 
 تایید  مورد  پرسشنامه  روایی  و  شد  استفاده  مدیریت ورزشی 

( گرفت.   قرار  کرسول  نظر  به  بنا  براي  2003همچنین   ،(
برداري   یادداشت  از  نیز  پژوهش  پایایی  از  اطمینان  حصول 
به کمک کدگذاري که   ناشناس  مفصل و دقیق و کدگذاري 

 جز تیم پژوهش نبود، استفاده شد.  

 یافته ها 

کارآفرینی ورزشی  ابعاد اکوسیستم  گام اول: شناسایی  
    استان خراسان رضوي 

ابعاد اکوسیستم کارآفرینی  جهت شناسایی   این پژوهش  در   
به منابع موجود   ، ابتدا با استناد ورزشی استان خراسان رضوي 

شده  ارائه  ادبیات  پژوهش  و  در  و  زمینه   در  ها پیشینه  ابعاد 
-و شاخص  عوامل  ، هاي اکوسیستم کارآفرینی ورزشی شاخص 

عمومیت  از  که  بعد  هر  ر ب  موثر  اي ه  و   تري بیش  جامعیت 
نهایت  مشخص  بودند،  برخوردار  در   جمعی  توافق  با  شدند. 
 شش   مجموعه  زیر  در  شاخص  28مجموع تعداد   در  خبرگان، 

شماره   شناسایی  بعد  جدول  در  که  مشاهده    1گردید  قابل 
 باشد. می 

استان    ی ورزش   ی ن ی کارآفر   ستم ی . ابعاد اکوس 1جدول  
 ) 2011(   زنبرگ ی بر اساس مدل آ   ي خراسان رضو 

 ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی  ردیف 
 بازار  1
 فرهنگ  2
 حمایت  3
 سرمایه انسانی  4
 سرمایه مالی  5
 سیاست  6

 
نوع  در  تعیین  براي  پژوهش  ابعاد   همبستگی  رابطه  ادامه 

از  رضوي،  استان خراسان  ورزش  کارآفرینی    گام  اکوسیستم 
است.   شده  استفاده  تفسیري  ساختاري  مدلسازي  روش   دوم 

روابط  مرحله  این  بکارگیري ابعاد  بین  در  با    مدلسازي  ، 

به "مفهومی   رابطه  از  استفاده  و  تفسیري  ساختاري    "منجر 
مقایسه  یعنی  است؛  گرفته  قرار  تحلیل  دو»  مورد  به  «دو  ها 

ردیف (سطر) و بعد   بعد  بین  و  جدول  یک  در خبرگان  توسط  
گیرد و نتیجه در محل تقاطع ردیف و ستون  ستون صورت می 

می  نوشته  عالئم  صورت  می به  سطر  عامل  اگر  تواند  شود. 
نماد  زمینه  باشد  بین عامل سطر و  Vساز عامل ستون  اگر   ،

نماد  دارد  وجود  دوطرفه  رابطه  ستون  X  ستون  عامل  اگر   ،
نماد  تواند زمینه می  باشد  نوع    Aساز عامل سطر  اگر هیچ  و 

ارتباطی میان دو عامل سطر و ستون وجود نداشته باشد از  
 شود. در این رابطه مفهومی استفاده می   Oنماد  

تعاملی ساختاري   ماتریس خود ـ  اول: تشکیل  مرحله 
 )SSIM ( 

اکوسیستم   از  ساختاري  تعاملی  ـ  خود  ماتریس  ابعاد 
و  رضوي  خراسان  استان  ورزش    ا ب  ها آن  مقایسه  کارآفرینی 

 است. این  شده  تشکیل  مفهومی  روابط  چهار حالت  استفاده از 
پژوهشگران   پرسشنامه  قالب  در  ماتریس  و  محققان  توسط 

در   دانشگاهی  خبرگان  و  اساتید  و  ورزشی  کارآفرینی  حوزه 
 حاصل  است. اطالعات  تکمیل گردیده  حوزه مدیریت ورزشی 

اساس  پرسشنامه  از   تفسیري  ساختاري  مدلسازي  روش  بر 
 . شد  بندي جمع 

گام دوم: تعیین رابطه بین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی  
 ورزشی استان خراسان رضوي 

 شد که  طراحی  اي پرسشنامه  نخست  براي اجراي این مرحله 
 که  این صورت  باشد. به می  2 شماره  جدول  همانند  آن  شکل 

 شد  ذکر  جدول  اول  ستون  و  سطر  در  شده  انتخاب  شش بعد 
با  شد  خواسته ها  دهنده  پاسخ  از  و   نمادهاي  به  توجه  که 

 دو به دو  را  ابعاد  ارتباطات  ) نوع V, A, X, Oشده (  معرفی 
به  مشخص  ترتیب  کنند.   از  که  مشترکی  هاي پاسخ  این 
 واقع  شدند. در  انتخاب  بود (مد)  برخوردار  فراونی  بیشترین 

ساختاري  منطق   هاي روش  بر  منطبق  تفسیري  مدلسازي 
کند.  می  عمل  ها فراوانی  در  مد  مبناي  بر  و  است  ناپارامتریک 

نهایت   برمبناي  نهایی  ساختاري  تعاملی  ـ  خود  ماتریس  در 
 تشکیل گردید:  شود، می  مشاهده   2جدول   در  که  روابطی 
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 ) SSIMماتریس خود تعاملی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزش استان خراسان رضوي ( .  2جدول  

سرمایه   حمایت  فرهنگ  بازار  عوامل 
 انسانی 

سرمایه  
 سیاست  مالی 

 A X X A A  بازار 
 V V X V   فرهنگ 
 V X A    حمایت 

 V A     سرمایه انسانی 
 A      سرمایه مالی 

       سیاست 
 

 مرحله دوم: ماتریس دریافتی 
 تعاملی  ـ  خود  ماتریس  تبدیل  از  دریافتی  ماتریس 

حاصل  دو  ماتریس  یک  به  ساختاري  یک)  و  (صفر   ارزشی 
براي  گردیده   هر  در  باید  دریافتی،  ماتریس  استخراج  است. 

صفر    Vو    Xهاي  عالمت  جایگزین  یک  عدد  سطر  عدد  و 
عالمت  تعاملی    O و    Aهاي  جایگزین  خود  ماتریس  در 

حاصله   نتیجه  سطرها،  تمام  تبدیل  از  پس  شود.  ساختاري 
 ): 3شود (جدول شماره  ماتریس دریافتی اولیه نامیده می 

 با اجماع نظرخبرگان  ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي ماتریس دریافتی اولیه    . 3جدول  
 سیاست  سرمایه مالی  سرمایه انسانی  حمایت  فرهنگ  زار با  عوامل 
 0 0 1 1 0 1 بازار 

 1 1 1 1 1 1 فرهنگ 
 0 1 1 1 0 1 حمایت 

 0 1 1 0 0 1 سرمایه انسانی 
 0 1 0 1 1 1 سرمایه مالی 

 1 1 1 1 0 1 سیاست 
 

 اي که ثانویه  بعد از دریافت ماتریس اولیه در ادامه روابط 
داشتند،  ابعاد  بین   اینکه  از  پس  یعنی  شده؛  کنترل  وجود 

آن نیز   درونی  آمد، سازگاري  دریافتی اولیه به دست  ماتریس 
به  شد.   به  منجر  "الف "متغیر  اگر  نمونه  عنوان  بررسی 

 شود،  "ج " متغیر  هم منجر به  "ب " متغیر  و  شود  "ب "متغیر 
 در  اگر  و  شود  "ج " متغیر  به  منجر  نیز  "الف " متغیر  باید 

 ماتریس اصالح  باید  برقرار نبود،  حالت  این  دریافتی  ماتریس 
به طور مستقیم در بین ابعاد وجود دارد؛   روابطی که  و  شده 

باید  شوند. در این   جایگزین  ولی در جدول ذکر نشده است 
با یکدیگر   ارتباط سایر عوامل  با اجماع نظر خبرگان  مرحله 

اط غیر مستقیمی بین عوامل بود  تعدیل گردید و چنانچه ارتب 
امتیازات   در  نهایی  تغییرات  و  گردید  لحاظ  مرحله  این  در 

 دریافتی  ماتریس  ثانویه،  روابط  شناسایی  جدول انجام شد. با 

ادامه نیز جدول اصالح شده در   شده  اصالح  بدست آمد؛ در 
ارتباط   نظر خبرگان  اجماع  با  و  گرفت  قرار  اختیار خبرگان 

اکوسی سایر   استان خراسان رضوي ابعاد  کارآفرینی  نیز   ستم 
بررسی شد و چنانچه ارتباط غیر مستقیمی بین ابعاد وجود  

نتایج حاصله   جدول  در  داشت در این مرحله لحاظ گردید. 
 قدرت  ستون  4شماره   جدول  است. در  شده  ارائه  5شماره  

 وابستگی از  و ستون  است  شده  حاصل  سطري  از جمع  نفوذ 
به  گردیده  حاصل  ستونی  جمع  دیگر،  است.  اگرچه   بیان 

 حاصل  جبري  جمع  از  وابستگی  سطر  و  نفوذ  قدرت  ستون 
) در ستون جدول مذکور،  1از اعداد (  یک  هر  است، ولی  شده 
مدهوشی و  ( دهنده وابستگی یک بعد بر بعد دیگر است  نشان 
 . ) 17،1397تبار،  هادي 

 با اعمال اجماع نظر خبرگان و با ارائه میزان نفوذ و وابستگی   ماتریس دریافتی اصالح شده .  4جدول  
 نفوذ  سیاست  سرمایه مالی  سرمایه انسانی  حمایت  فرهنگ  بازار  عوامل 

 3 0 * 1 1 1 0 1 ) 1( بازار  
 6 1 1 1 1 1 1 ) 2فرهنگ ( 
 4 0 1 1 1 0 1 ) 3حمایت ( 

 3 0 1 1 0 0 1 ) 4سرمایه انسانی ( 
 4 0 1 0 1 1 1 ) 5سرمایه مالی ( 

 5 1 1 1 1 0 1 ) 6سیاست ( 
  2 6 5 5 2 6 وابستگی 
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 بندي ابعاد مرحله سوم: تعیین روابط و سطح 
 ها خروجی  مجموعه  باید  ابعاد،  بندي سطح  و  روابط  تعیین  براي 

ماتریس  بعد  هر  براي  را  ها ورودي  مجموعه  و   دریافتی  از 
 ابعادي  و  بعد  خود  شامل  ها خروجی  مجموعه  نمود.  استخراج 

 خود  شامل  ها ورودي  پذیرند. مجموعه می  تأثیر  آن  از  که  است 
 گذارند. سپس می  تاثیر  آن  بر  که  است  ابعاد  مجموعه  و  بعد 

روابط   شود؛ می  مشخص  ابعاد  از  یک  هر  طرفه  دو  مجموعه 
 تکرار  و خروجی  ورودي  مجموعه  دو  در  که  ابعادي  تعداد  یعنی 
ابعاد  شده   بندي سطح  حاصله  هاي مجموعه  اساس  بر  است. 
بطور می  که  معمول،  شوند.   و  خروجی  مجموعه  ابعادي 

 سطح  ابعاد  باشند،  داشته  یکسان  طرفه  دو  روابط  مجموعه 
تشکیل  مراتب  سلسله  باالیی  به  می  را   دیگر  عبارت  دهند. 

ورودي   مجموعه  و  خروجی  مجموعه  اشتراك  چنانچه 
 سلسله  در  باشد،  برابر  خروجی  مجموعه  (مجموعه مشترك) با 

ابعاد  گیرد؛ می  قرار  سطح  باالترین  در   ISMمراتب    بنابراین 
 که  هنگامی بود.   نخواهند  دیگري  بعد  هیچ منشأ  باالیی  سطح 
تعریف  سطح  شود.  می  تفکیک  ابعاد  دیگر  از  گردید،  باالیی 
-مشخص می  بعدي  سطوح  همسان،  فرآیند  یک  بواسطه  سپس 

 براي  حاصل  ). نتایج 17،  2018وند (مدهوشی و هادي تبار،  ش 
 در  ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي 

 است.   شده  ارائه  5 شماره  جدول 

 ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي   تعیین روابط و سطوح .  5جدول  
 سطح  مجموعه مشترك  مجموعه خروجی  مجموعه ورودي  ابعاد 
 اول  1،3،4،5 1،3،4،5 1،2،3،4،5،6 ) 1بازار ( 

 پنجم  2،5 1،2،3،4،5،6 2،5 ) 2فرهنگ ( 
 سوم  1،3،5 1،3،4،5 1،2،3،5،6 ) 3حمایت ( 

 دوم  1،4 1،4،5 1،2،3،4،6 ) 4سرمایه انسانی ( 
 اول  1،2،3،5 1،2،3،5 1،2،3،4،5،6 ) 5سرمایه مالی ( 

 چهارم  6 1،3،4،5،6 2،6 ) 6سیاست ( 
 

بندي ابعاد اکوسیستم  و سطح   5با توجه به جدول شماره 
کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي، مشخص گردید که  

 ابعاد در پنج سطح قرار دارند.  

تعامالت   شبکه  و  مدل  ترسیم  سوم:  ابعاد  گام 
 اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خرسان رضوي 

سطح  و  مدل  ترسیم  براي  ادامه  اکوسیستم  بندي  در  ابعاد 
ورزشی   از گام سوم روش    استان خراسان رضوي کارآفرینی 

ISM    ابعاد بین  تعامالت  شبکه  گام  این  در  شد.  استفاده 
توان به شکل یک مدل ترسیم کرد.  موجود در پژوهش را می 

-ها طبق داده به همین منظور ابتدا ابعاد بر حسب سطح آن 
ها) به ترتیب  (تعیین روابط و سطح آن   5هاي جدول شماره  

 ): 2پایین ترسیم شدند (شکل  از باال به  

 
ابعاد اکوسیستم  . مدل ساختاري تفسیري  2  شکل 

 کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوي 

شماره   شکل  در  که  می   2همانطور  ابعاد  شود،  مشاهده 
رضوي   خراسان  استان  ورزشی  کارآفرینی    5در  اکوسیستم 

روابط متقابل و    ISM  است. در مدل   بندي شده سطح طبقه 
نمایان   مختلف  ابعاد سطوح  ارتباط  و  ابعاد  بین  تأثیرگذاري 
است. در سطح اول ابعاد بازار و سرمایه مالی قرار دارند، که  

موثرن  یکدیگر  بر  دو  به  دو  سطح  این  در  ادامه  ابعاد  در  د. 
حمایت،  سطح  انسانی،  سرمایه  ابعاد  ترتیب  به  ابعاد،  بندي 

سیاست و در نهایت بعد فرهنگ در سطوح دوم تا پنجم قرار  
گرفتند. قرار گرفتن بعد فرهنگ در سطح آخر (پنجم) مدل  
بعد در کارآفرینی ورزشی استان   این  باالي  از اهمیت  نشان 

ظ اولویت نسبت به  خراسان رضوي دارد و بعد فرهنگ به لحا 
مانند سنگ زیربنایی   و  دارد  قرار  اول  اولویت  ابعاد در  سایر 

تا زمینه ظهور و تحقق سایر عوامل در  مدل عمل می  کنند 
 سطوح باالي مدل، فراهم شود.   

.  شد  ارائه  رقابت  تجزیه و تحلیل  ماتریس  بعد،  مرحلۀ  در 
تحلیل  ماتریس،  تحلیل  از  هدف  و   و  هدایت   قدرت  تجزیه 
 معیارهایی  شامل  اول  خوشۀ  . است   متغیرها  وابستگی  قدرت 
 این  . هستند  ضعیف  وابستگی   و  هدایت  قدرت  داراي  که  است 

 اتصاالت  داراي  زیرا،   شوند؛ می  جدا  سیستم  از  تقریباً  متغیرها 
 دوم  خوشۀ  در  وابسته  متغیرهاي  . هستند  سیستم   با  ضعیف 

 وابستگی   قدرت  اما  ضعیف،  هدایت  قدرت  که  گیرند می  قرار 
 که  دارند  قرار  پیوندي  معیارهاي  سوم  خوشۀ  در  . دارند  باالیی 

 این  . دارند  قوي  وابستگی   قدرت  هم  و  هدایت  قدرت  هم 
 تواند می  آنان  در  تغییر  نوع  هر  زیرا،  هستند؛  غیرایستا   متغیرها 
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 شامل  چهارم  خوشۀ  . دهد  قرار  تأثیر تحت   را  سیستم 
 همراه به  باالیی  هدایت  قدرت   که  است  مستقل  معیارهایی 

(  پایینی  وابستگی  قدرت  همکاران،  دارند  و  فرد  خرسندي 
1398  ،194 .( 

 ابعاد   ت ی و هدا   ی ، قدرت وابستگ ی اب ی مجموع دست .  6جدول  
 ) 6سیاست (  ) 5سرمایه مالی (  ) 4سرمایه انسانی (  ) 3حمایت (  ) 2فرهنگ (  ) 1بازار (  عامل 
 5 4 3 4 6 3 نفوذ 

 2 6 5 5 2 6 وابستگی 

ـ قدرت    یی نها   س ی ماتر   . 7جدول    مک ک ی با استفاده از روش م   ی وابستگ   نفوذ 

 6 نفوذ  2    پیوندي 

    6  5 

5 3     4 

1 4     3 

      2 

 1 خودمختار      وابسته 

6 5 4 3 2 1  

 
شماره   جدول  به  توجه  قدرت  ،  7و    6با  نهایی  ماتریس 

مشاهده   مک،  میک  روش  از  استفاده  با  وابستگی  ـ  نفوذ 
) جز ابعاد  6) و سیاست (شماره  2شود که فرهنگ (شماره  می 

(شماره   حمایت  (شماره  3نفوذي،  مالی  سرمایه  و  جز  5)   (
هاي انسانی (شماره  ) و سرمایه 1ابعاد پیوندي و بازار (شماره  

 وهش هستند. ) جزء ابعاد وابسته در این پژ 4

 گیري و نتیجه   بحث 
  رشد   مهم   هاي   محرك   عنوان   به   کارآفرینان   و   کارآفرینی 
  ایجاد   به   افراد   این   زیرا   شوند   می   گرفته   نظر   در   اقتصادي 

  هاي   نوآوري   ظهور   جدید،   شغلی   هاي   فرصت   جدید،   مشاغل 
  و   اکس .  کنند   می   کمک   رقابت   تحریک   همچنین   و   جدید 

  تواند   می   کارآفرینی   که   کنند   می   استدالل )  2019( همکاران 
  ،   دانش   گسترش   ،   نوآوریها   معرفی   براي   ابزاري   ارائه   طریق   از 

  قابل  سهم  ،   مختلف  کاربردهاي  انواع   افزایش   و   رقابت   افزایش 
  عوامل   به   توجه   لذا   باشد؛   داشته   اقتصادي   رشد   در   توجهی 

  ضروري   امري   آنان   تاثیرگذاري   میزان   و   کارآفرینی   اکوسیستم 
  بندي سطح   و   شناسایی   حاضر   رو در پژوهش باشد؛ از این    می 

  رضوي   خراسان   استان   ورزشی   کارآفرینی   اکوسیستم   ابعاد 
  قرار   بررسی   مورد   تفسیري   ـ   ساختاري   رویکرد   بر   مبتنی 
  در   موجود   منابع   به   استناد   با   راستا   همین   در .  است   گرفته 

  و   ابعاد   زمینه   در   ها پژوهش   پیشینه   و   شده   ارائه   ادبیات 
  و   عوامل   ورزشی،   کارآفرینی   اکوسیستم   هاي شاخص 
  عمومیت   و   جامعیت   از   که   بعد   هر   بر   موثر   هاي شاخص 

  شش   نهایت   در .  شدند   مشخص   بودند،   برخوردار   تري بیش 
  سیاست،   حمایت،   انسانی،   منابع   مالی،   منابع   شامل   عامل 

  شبکه   و   مدل   ترسیم   به   توجه   با .  شد   استخراج   بازار   و   فرهنگ 
  خرسان   استان   ورزشی   کارآفرینی   اکوسیستم   ابعاد   تعامالت 

  دو   هر   و   دارند   قرار   اول   سطح   در   مالی   سرمایه   و   بازار   رضوي 
  به   نیزا   کارآفرینان   است   واضح   بسیار .  تاثیرگذارند   هم   بر 

  به  کمال  و  تمام   را  خود   هاي ایده  بتوانند  تا  دارند  ماي  سرمایه 
  اینکه   به   توجه   با   کارآفرینان   مالی   تأمین .  درآورند   اجرا 

  باشند،   محصول   عرضه   و   تولید   از   اي مرحله   چه   در   کارآفرینان 
  در   را   ها ه اید   کارآفرینان   که   اولیه   مراحل   در .  است   متفاوت 

  را   خدمات   یا   محصوالت   اولیه   نمونه   و   پرورانند می   خود   ذهن 
  کارآفرینان،   خود   کنند؛ می   تکمیل   یا   بخشیده   ساختار 
  هاي پژوهش   هاي زمینه   به   که   کسانی   و   دولت   ها، آن   دوستان 
  و   هستند   مالی   منابع   اصلی   کننده تأمین   ند، مند عالقه   مربوطه 

  می   کارآفرینان   مالی   منابع   کننده   تامین   بازار   مسیر   طول   در 
  را   بازار   و   مالی   سرمایه   بین   دوسویه   رابطه   مورد   این   که   باشد 
  در   نیز )  1398( همکاران   و   نگهداري   فاطمه .  کند   می   بیان 

  این   و   پرداختند   مالی سرمایه   و   بازار   اهمیت   به   خود   پژوهش 

ت 
در

ق
وذ

نف
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  کارآفرینی   اکوسیستم   بر   گذار تاثیر   هاي   مولفه   از   را   مولفه   دو 
) نیز با  1398دانند. در همین راستا مومنی و همکاران(   می 

توسعه   بر  موثر  کارآفرینی  اکوسیستم  وضعیت  تحلیل 
اولویت  فعالیت  را  بازار  عامل  روستایی  کارآفرینانه  هاي 

) و ملکی  2015(   1هاي فورلینگر قراردادند همچنین با پژوهش 
  سرمایه   دوم   سطح   راستا بود. در ) نیز هم 1398و همکاران ( 

  با   که   است   اي سرمایه   تنها   انسانی   ي سرمایه .  دارد   قرار   انسانی 
  گسترش  فزاینده،   صورت به  و  نیافته  کاهش  بیشتر،  ي استفاده 

)  1391(   همکاران   و   یدالهی   پژوهش   با   نتیجه   این .  یابد می 
  کارآفرین   موفقیت   در   انسانی   ي سرمایه .  داشت   مطابقت 
  و   تشخیص   بر   انسانی   ي سرمایه   تأثیر   دارند   تأثیر   نوظهور 

  ها سازمان   و   افـراد   کـه   شـده   سـبب   فرصـت،   از   برداري بهره 
  و   ها مهارت   ي توسعه   در   خود   انسانی   ي سرمایه   بهبـود   براي 

  است   انسان   این   درنتیجه .  کنند   گذاري سرمایه   به   اقدام   دانش، 
زند و در نهایت نتایج این سطح با  می   کارآفرینی   به   دست   که 

( پژوهش  همکاران  و  آبادي  علی  ید 1399هاي    و   الهی   )، 
  سطح   خوانی داشت. در ) هم 2015(   2و آرودا )  1391(   رضوي 

  اشاره   نکته   این   به   مفهوم   این   داشت،   قرار   حمایت   نیز   سوم 
  بهترین   اگر   و   کنند نمی   زندگی   خأل   در   کارآفرینان   که   کند می 
  توانند نمی   نشود   حمایت   ها آن   از   اما   باشند   داشته   نیز   را   ایده 
  واضح   بسیار .  برسانند   اجرا   مرحله   به   را   خود   کارآفرینی   ایده 
  ورزش،   در   کارآفرینان   انگیزاننده   عوامل   از   یکی   که   است 

  ها حمایت   این .  گیرد می   صورت   ها آن   از   که   است   هایی حمایت 
  و   تئودوراکی .  باشند   مالی   یا   معنوي   مادي،   تواند می 

  گانه   سه   ابعاد   از   یکی   عنوان   به   را   حمایت   نیز )  2017( مسگم 
  هاي   بخش   حمایت   شامل   که   کردند   معرفی   گذار   تاثیر 

  جمله   از   حمایتی   نهادهاي   همچنین   و   دولتی   خصوصی، 
حیدري، بدیع زاده و همکاران  باشد که با نتایج    می   مشاوران 

آیزنبرگ( 1399(  و 2011)،  مطابقت  2015(   3اسپینگل   )   (
  رشد   و   توسعه .  دارد   قرار   سیاست   چهارم   سطح   در   داشت. 

  تأثیر   تحت   متغیرها   از   شماري بی   مجموعه   توسط   کارآفرینی 
  از   بسیاري   شامل   متغیرها   این   از   اي مجموعه .  گیرد می   قرار 
  رویکردهاي   پایه   بر   که   است   اي شده بینی پیش   هاي مدل 

  منظور به   محیطی   متغیرهاي   برگیرند��   در   که   است   کالنی 
  بر   عمومی   سیاست   درواقع،   که   باشد می   کارآفرینی   گسترش 

  و   دولتی   حمایت   کردن   فراهم   مانند   مهم   زیربنایی   هاي برنامه 
  بوم   دیدگاه   مطابق .  کند می   تمرکز   وکار کسب   حمایتی   خدمات 
  میسر   سیاسی   مناسب   محیط   وجود   بدون   کارآفرینی   شناسان 

فاکتورهاي ) 1394  همکاران،   و   زاده   مندعلی (   بود   نخواهد   .  
  عقاید   و   کند می   مشخص   هایی فرصت   و   ها محدودیت   سیاسی 

  و   کشف   محیطی،   تغییرات   درنظرگرفتن   با   وکارها کسب 
نتایج  می   شناسایی   مشتریان   از   جدیدي   الگوهاي  با  شود که 

  ) 1399)، علی آبادي و همکاران ( 1399حیدري و همکاران ( 
مطابقت داشت. در نهایت   ) 1394(  همکاران  و   زاده   و منفعلی 

است.   ابعاد  تمام  بنا  زیر  که  دارد  قرار  فرهنگ  پنجم  سطح 
  مؤثر   انسان   هاي فعالیت   همه   که   است   چتري   مانند به   فرهنگ 

  یک   شدن   عادت   براي   که   است   خاطر   همین   به .  است   آن   از 
به    . شود می   استفاده   سازي فرهنگ   مفهوم   جامعه،   در   مسئله 

فلدمن    داستان   برجسته   پیشینه )  2005(   همکاران،   و 4زعم 
  هاي   نگرش   از   مهمی   بخش   آفرینانه   کار   موفقیت   هاي 

ویژگی   فرهنگی  و همچنین  فرهنگی است    کار   و   کسب   هاي 
  خورده   شکست   آفرینان   کار   براي   را   مجدد   شروع   امکان   باید 

(   فراهم  همکاران  و  ملکی  نتایج  با  که    و   الهی   )، 1398کند 
خوانی  هم   ) 1389(   خواه   امینی   و   رجبی   و   ) 1397(   نادري 
 داشت. 

تمام   به  توجه  کارآفرینان  موفق  حضور  براي  نهایت  در 
عوامل امري ضروري است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی  

رد،  ها را در برگی است که به تمام ابعاد توجه کند و تمام آن 
اما برخی عوامل براساس سطح بندي مشخص شده از اولویت  
باالتري برخوردارند، در همین راستا به منظور بهبود شرایط  
استان خراسان رضوي   کارآفرینی  اکوسیستم  در  کارآفرینان 

مشارکت بیشتري    خصوصی   هاي پیشنهاد می شود که شرکت 
ار موجود  با کارآفرینان داشته، فضاي رقابتی بیشتري را در باز 

افراد  و  آورند    را   شده مشخص   معیارهاي   با   کارآفرین   فراهم 
  هاي سازمان   . دهند   قرار   موردحمایت   و   کرده   شناسایی 
  را   جانبه همه   و   وسیع   دید   با   هایی سیاست   باید   گذار سیاست 

عنوان    لحاظ  به  فرهنگ  فعلی  شرایط  در  همچنین  و  کنند 
آشنایی   و  دارد  بیشتري  توجه  به  نیاز  بنایی  زیر  عامل 

این حوزه می تواند آن  به  کارآفرینان موفق در  ها را ترغیب 
شروع یا حتی مانع از خروج کارآفرینان شکست خورده شود  

آن  مجدد  شروع  براي  انگیزه  این  و  از  کند؛  می  فراهم  را  ها 
که    طریق  رشته    توان ی م است  از  بدن ت ی ترب در  یکی  که  ی 
ي پرطرفدار است، اشتغال ایجاد کرد و بیکاري را در  ها رشته 

توصیه می   پژوهشگران  به  نهایت  داد. در  این زمینه کاهش 
هاي اکوسیستم کارآفرینی را در مناطق  شود ابعاد و شاخص 
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