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 دهچکی
 یورزش یهاو استفاده از آن در باشگاه زاییاشتغالو  ینی، كارآفریتفكر نوآور

و  كارآفرینیتوجه به عوامل بازدارنده  انیم نیاست. در ا ریناپذاجتناب یامر
 تیاهم یدارا یخصوص یورزش هایباشگاه یو رفتار یعوامل انسان ازجمله

به  یو رفتار یانسان نابعل معوام نیكاهش ا ایاست تا بتوان با حذف  اریبس
كمك كرد.  یخصوص یورزش یهاعملكرد باشگاه شتریبهبود هرچه بهتر و ب

كنند. هدف  زاییاشتغالو  كارآفرینیترند كه موفق ییهاامروز باشگاه یایدر دن
عوامل بازدارنده در اشتغال و  تیوضع لیو تحل یپژوهش بررس نیاز انجام ا
مقاله بر اساس  نیبوده است. ا یو انسان یفتارر بر عوامل تأكیدبا  كارآفرینی

 نیتدو رانیدر ورزش ا یبخش خصوص باسابقهمجرب و  رانیمد اتیتجرب
 اتیمصاحبه و حاصل تجرب ،یدانیمطالعات م بندیجمعاست و بر  دهیگرد
عوامل بازدارنده  یمقاله در معرف نیا گیرینتیجهدر دارد. آنچه  تأكید رانیمد

 ریكرد، به شرح ز انیب توانیم كارآفرینیتوسعه اشتغال و  در ینو انسا یرفتار
 یبدنهبه  یدر وابستگ یرانیا یجامعه یرفتار هایمؤلفهو  هانگرشاست: 

به  یاز دولت؛ عدم اعتماد منابع انسان یمطالبه گر هیو باال بودن روح یدولت
 ؛یبخش خصوص طلبیمنفعتو  خواهیزیادهطرف و  كیاز  یبخش خصوص

باور  ؛یبه بخش خصوص یدر واگذار 44اصل  سازیپیادهدولت در  یكامنا
مقاومت جامعه ورزش در  ؛یبه انجام امور به صورت فرد یرانیجامعه ا یعموم

و  یو مال یاقتصاد ،یتیریمد هایحوزهتوانمند در  یرورزشیورود اشخاص غ
 تیمنو ا یتیمسائل امن ی؛ فراز و فرودهایفاقد سابقه ورزش حالدرعین
مدت و به انجام امور به صورت كوتاه شیآن به گرا تأثیرو  گذاریسرمایه

كوتاه مدت  یبه سودها رانیمد یابیدست لیزودبازده؛ تما هایپروژهاستقبال از 
 .كیمنعطف و ارگان یكنترل ستمیو عدم وجود س

 های کلیدیواژه
 ،یخصوص یرزشو یهااشتغال، باشگاه ،كارآفرینی ،یرفتار ،یمنابع انسان

 .یورزش رانیمد

Abstract 

Innovation, entrepreneurship, job creation and applying 

them in private sports clubs are unavoidable issues among 

people. In such a condition, pay attention to 

entrepreneurship restrictive factors as well as human and  

behavioral factors of private sports clubs are absolutely 

significant, So that by eliminating or reducing the human 

resource and behavioral factors, the performance of sports 

clubs could be improved. In modern world, those clubs 

are more successful that involved in job creation and 

entrepreneurship. The purpose of this research is to study 

and analyze the behavioral and human resources 

restrictive factors in employment and entrepreneurship of 

Iran sport scopes.  This field study is based on the 

interview with the well-known managers of private sector 

in Iran sports scopes due to gather their experiences. 

What can be concluded from the present research is 

mentioned as follow: Iranian society’s attitudes and 

behavioral components in dependence on the government 

body and high demands from government; distrust of 

human resources to private sector, on one hand and 

excessive and beneficial of private sector on the other; 

government failure in implementation of Article 44 for 

transferring affairs to private sector; general belief of 

Iranian society to do affairs individually; rejection of 

sport community to entrance the capable and experienced 

people in management and financial affairs with no sport 

background; fluctuation of security issues and investment 

security and its effect on the tendency to perform affairs 

in the short term and quick impact projects; desire of 

managers to short-term profits; legislation and legal 

barriers to lead private sectors to quick financial incomes; 

high and formal control of managers. 

Keywords 
Human Resources, Behavioral, Entrepreneurship, 

Employment, Private Sports clubs” sports Managers. 
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 همقدم
 این نظرانصاحب كه است چندوجهی مفهومی كارآفرینی    

 به اند؛ برخیكرده بررسی را آن مختلفی زوایای از حوزه

 رفتاری، هایبهجن ایعده و كرده اشاره آن فردی هایجنبه

 هایدر پژوهش اند.لحاظ كرده را آن عملكردی و ساختاری

 مالكیت و جدید وكارهایكسب ایجاد منظر از كارآفرینی مؤخر،

 واژه این (.1است ) توسعه به تمایل و شده ظرفیت ارزیابی

 مضمون با (5112) وكاركسب نامةلغت در كارآفرینی
 در ،وكاركسب یك از ناشی مخاطرات مدیریت و سازماندهی"

 مفهوم .شده است تعریف "سود آوردن دست به جهت
 و استراتژیك رییتغ ،ینوآور قیطر از ،یسازمان كارآفرینی

 هایبرفعالیت و است یافته تكامل استراتژیك مدیریت

 تمركز عملكرد افزایش منظور به سازمان، یك در كارآفرینانه

 (.5دارد )
بحران  گذار، حال در كشورهای در مهم معضالت از یكی

 است؛ آن سیاسی و اقتصادی اجتماعی، پیامدهای و بیكاری

 رشد به تواندكه می مواردی مهمترین از یكی میان دراین

 كمك كشورها این در موجود معضالت حل و مؤثرتر سریعتر و

 چون هاییپدیده بر كارآفرینیاست. توسعه  كارآفرینیكند، 

 معضل حل عمومی، رفاه طحس افزایش اشتغال، افزایش سطح

 به تأثیر غیره و توسعه صادرات داخلی، صنعت بیكاری، رشد

 و سیاسی جدی اقتصادی، ضرورت كارآفرینیگذارد. سزایی می
 قرار مدیران و گذارانسیاست توجه مورد باید كه فرهنگی است

 گیرد.
 ورزشی و كاالهای و خدمات برای تقاضا ایجاد طریق از ورزش

 توسعه برای را الزم زمینة اجتماعات، برای تجذابی ایجاد

كسب  ایجاد طریق از كارآفرینی و كندمی فراهم را كارآفرینی
 خدمات ارائه و ورزشی تجهیزات و لوازم تولید در ورزشی وكار

 ورزش توسعه به ورزشی كسب و كارهای توسعه و ورزشی

 باید ورزش بخش در كارآفرینی توسعه برای كند.می كمك

 شناسایی ورزش توسعه در مؤثر ساختاری و ایزمینه عوامل

 كارآفرینی گوناگون ابعاد در كه هاییهدف اساس بر و  شود

 در مؤثر هایزمینه و ساختارها ایجاد برای دارد، ورزشی وجود

 (.3كرد )برنامه ریزی  ورزشی كارآفرینی توسعه
 در كارآفرینی مشكالت و هافرصت شناخت میان این در

 و موانع باید به عبارتی برخوردار است؛ زیادی اهمیت از ورزش
 ورزش بخش كارآفرینان فعالیت راه سر بر كه را مشكالتی

و یا كاهش آن برنامه  كردن برطرف و برای شناسایی قرار دارد،
 به عنوان هافرصت شناسایی همچنین ریزی و اقدام شود.

 طریق نای از شود. معرفی ورزش در كارآفرینی برای هاییراه

 ایجاد و كسب وكار تأسیس سوی به افراد از تعداد بیشتری

 ترگسترده معنی به كارآفرینی نیز و شوندمی تشویق اشتغال

 وجود به جامعه در ارزش آفرینی و پویایی روح نوآوری، یعنی

 آید.
كه برای عبور از ركودهای متوالی  حلی راكشورهای غربی راه

اند توسعه كارآفرینی بوده داده در اقتصادشان مورد توجه قرار
مورد توجه  مسائلی كه طی سالیان اخیر ازجملهاست. 

شناسان صنعتی و سازمانی قرارگرفته كارآفرینی سازمانی و روان
تا  موارد حول این محور چون موانع كارآفرینی سازمانی است.

به حال الگوهای متفاوتی از بررسی موارد مربوطه به كارآفرینی 
ی صورت گرفته است، هرچند اندك، اما موانع و سازمان

های متعددی برای حركت به سوی كارآفرینی در محدودیت
ها وجود دارد، بسیاری از این موانع به قدری مخرب سازمان

ها اجتناب دهند از رفتار در سازماناست كه افراد ترجیح می
 نمایند.

 
ورزشی  هایباشگاهدر  كارآفرینیاشتغال و موانع رفتاری 

 عبارتند از: خصوصی
ی رفتاری: شامل عوامل انسانی و روابط انسانی در شاخه

سازمان است كه هنجارهای رفتاری، ارتباطات غیررسمی و 
هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را  الگوهای خاص به

بخش و  دهند. عوامل محتوایی در واقع پویاییتشكیل می
و متغیرهایی شوند و هر گونه عوامل ی سازمانی تلقی میزنده

كه به طور مستقیم به نیروی انسانی است، در این شاخه قرار 
سازمانی راهبردی برای توسعه  كارآفرینی(. 4) یرندگمی

ها این استراتژی را در اقتصادی محسوب می شود و سازمان
بكار  پاسخ به سه نیازی كه بر آنها تحمیل گردیده است،

 كه عبارتند از: گیرندمی
 ؛ریع رقبای جدید. افزایش س1
. ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی 5

 ؛هادر سازمان
ها و اقدام آنان برای . خروج بهترین نیروهای كار از سازمان3

 .  مستقل كارآفرینی
های ورزشی باشگاهكه این موارد موجب شده است تا حیات 

 انهر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مدیر خصوصی
حلی برای رهایی از این دائما به فكر یافتن راه هاباشگاه

مشكالت باشند تا بتوانند با تطبیق هرچه بیشتر با شرایط متغییر 
ها و اعمال نوآوری در محصوالت و اقتصادی و پذیرش ریسك

رو خود سازند. از اینباشگاه خدمات، سودهای كالنی را عاید 
نیروی انسانی مبتكر و گردد، اهمیت است هر چه زمان می



 رانیورزش ا  ینیدر اشتغال و کارآفر یو انسان یعوامل  بازدارنده رفتار لیتحل 29
 

 

 

نمود بیشتری پیدا  های ورزشی خصوصیباشگاهخالق در 
نوآوری در عرصه  فرآیندیابد، افرادی كه بوجود آورنده می

های نوین و باشند كه با خلق ایدههای جهانی میرقابت
گذاری منجر به ارتقای شناسایی بازارهای جدید برای سرمایه

ونق بخشیدن به ساختار اقتصادی كیفیت زندگی افراد جامعه و ر
شوند. پس الزم است تا مدیران ارزیابی دقیق و كشور می

 های ورزشی خصوصیباشگاهجامعی از اجرای این استراتژی در 
داشته باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات نامطلوب محیطی 

روی خویش عبور های پیشواكنش دهند و با موفقیت از بحران
پیشرو و  های ورزشی خصوصیباشگاهنوان یك نموده و به ع

 كارآفرین معرفی گردند.
 

های در باشگاه در ورزش كارآفرینیاشتغال و  انسانی موانع
 عبارتند از: ورزشی خصوصی

 به های ورزشیباشگاه اثرگذار عامل مهمترین انسانی، نیروی
 از یك هر در نیروی كار وریبهره رود. افزایشمی شمار

 نهایت در و اقتصادی وریبهره ایشافز به تواندمی هابخش

 كه آنجا از شود. منجر باشگاه ورزشی رشد اقتصادی ارتقاء

 شناخته رقابتی منبع مزیت یك عنوان به هاباشگاه كاركنان

 ابزاری به عنوان انسانی منابع مدیریت از بتوان شاید شوند،می

 ابزار این از توانندمی های ورزشی خصوصیكه باشگاه كرد یاد

 هستند، مواجه با آن هاباشگاه این كه مشكالتی كاهش رایب

 در كه دیگری تعاریف همچنین و تعریف كرد.  بنابراین استفاده

 است، شده ارائه مختلف پژوهشگران سوی از زمینه این

 به معنای مجموع در انسانی منابع مدیریت كه فهمید توانمی

 است مانیساز هایانسان نام به راهبردی منبع یك مدیریت

 راهبردی، منبع این مدیریت صحیح طریق از سازمان كه

 را بیشتری افزودة ارزش و كرده رقابتی مزیت كسب تواندمی

 نقش و اهمیت وجود كند. با خلق هاسازمان سایر نسبت به

در  خصوصی، های ورزشیباشگاه در انسانی منابع مدیریت مهم
 دهدمی نشان هادارد. بررسی وجود آن روی بر كمی تمركز كل

 در (HRM) انسانی منابع مدیریت موضوعات نقش كه

 مدیران  و است. صاحبان حیاتی هاSME توسعه 

 به را انسانی منابع مدیریت هایاقدام های ورزشی،سازمان

 كنار مدیریت )در مهم و اهمیت پر دومین فعالیت عنوان

 (.2كنند )می تلقی عمومی( مدیریت
 بهبود به معنی شركت یك برای انسانی بعمنا در گذاریسرمایه

گذاری سرمایه عدم و است پرسنل كاری قراردادهای تكمیل
 از آنها جدایی حتی یا كاركنان عملكرد كاهش باعث مناسب

حائز  موضوع یك عنوان به عملكرد ارزیابی. شود می كار

شود و همچنین می شناخته كارآفرینی پیشبرد برای اهمیت
 و ماهر كاركنان جستجوی با انسانی منابع مدیریت اقدامات
 شاهد توانمی آماده بكار نیروهای شبكه ازمیان آنها استخدام

های بود. باشگاه كاركنان از كمی بسیار تعداد خروج و جابجایی
 توانندمی دارند سریع توسعه قصد كه ورزشی خصوصی

 و گرفته بكار شركت كارآفرینی رویكرد با متناسب را كاركنان
 حقوق یك برپایه كاركنان خدمات جبران توسعه ساختار اب

و  كرده ایجاد آنها در را انگیزه فاكتور پاداش، اضافه به متوسط
 چرا دید باید حال دهند. افزایش را به باشگاه كاركنان تعلق

 اهمیت دارای اجتماعی كارآفرینی در انسانی هایسرمایه

 بهمراه و كار كسب هایروش و هافعالیت ها،سیستم باشند؟می

 مستقیما انسانی، هایسرمایه دهیپاداش و توسعه دهیسازمان

برای  باشگاه ورزشی یك های شایستگی كه فرآیندهایی بر
است.  گذار تأثیر آورندمی پی در را مجدد ساختاردهی و توسعه
 منابع كمبود شرایط اجتماعی در هایفعالیت آنكه بدلیل

 شود،می انجام ... و ژیكیتكنولو و اقتصادی فیزیكی،

 و با ماهر خالق و دانش، با منعطف، كه انسانی هایسرمایه

 بعد شوند. سهمی همراه كارآفرینی حركت با هستند انرژی

 هایمأموریت و عملیات بر كارآفرین انسان تأثیر باعث كلیدی

 انسانی، بعد هایسرمایه تملك اول بعد شود.می شركت یك

 نگهداری سوم بعد و انسانی هایسرمایه توسعه دوم

 شامل انسانی سرمایه توسعه .باشدمی انسانی هایسرمایه

 با افراد شود.می كاركنان به دهیپاداش و انگیزش آموزش،

 این و دارند بهتری انسانی عملكرد سرمایه باالتر كیفیت

 باشد. در شركت برای رقابتی امتیازات كلیدی منبع تواندمی

 كارآفرینی در كنندگان به مشاركت مناسب آموزش كهصورتی

 داده اجتماعی( اندركاران دست و ،كاركنانمدیران) یاجتماع

 صورت مناسب دهی پاداش و تزریق شود آنها به شده، انگیزه

 كلی وری بهره و شده آنها شغلی تعهد افزایش باعث گیرد

 .بخشدمی بهبود را سازمان

 از یكی شیورز یهاتیفعال: ورزش و ییزااشتغال

 تولید و لشتغاا دیجاا ایبر عمتنو و مناسب یهاگاهیجا
 یهانهیزم شناخت با. ستا دیقتصاا جدید یهافرصت

 به را یجدید یهافرصت توانیم ورزش، در فرینیرآكا
 توسعة و پیشرفت ایبر آن از تا دكر معرفی جامعه و نفرینارآكا
 .(6) یرندگ هبهر جتماعیا و دیقتصاا

 شیورز ی دوره متماا از بعد رانشكاورز از ریبسیا هك آنجا از
 تا ستا زمال كنند،یم یگذارهیسرما هاتیفعال برخی در دخو
 دقتبه ورزش با مرتبط مشاغلی دیجاا در هاآن انتو انمیز
 تسریع ایبر منبعی شیورز ینیفررآكا وزه،مرا و (7) دشو سیربر
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 در نفرینارآكا. شوندیم بمحسو آن موفقیت و وكاركسب شدر
 یهافرصت و ارزش دیجاا در یتیبااهم نقش نجها سراسر

 .(8) نددار توسعه به رو و افتهیتوسعه یهاركشو در شغلی
 یاقتصاد جنبه به بعد دو از یورزش كار تنوع و یگستردگ نیا

 .كرد خواهد كمك یورزش ییزااشتغال و كارآفرینی و ورزش
 و هاباشگاه جذب كه ینیمتخصص و هایمرب پرورش بعد از (1

 ؛شوندیم یورزش مراكز
 مناسب بازار نیا از كه هست یگذارانهیسرما بعد دوم بعد (5

 .ندینمایم یاقتصاد كالن یهایوربهره
 ورزشكاران و انیمرب قابل توجه به تنها نه یورزش كارآفرینیلذا 

 واردكنندگان، دكنندگان،یتول با ارتباط در بلكه باشدیم
 باشدیم ذكر انیشا و یورزش زاتیتجه و لیوسا انصادركنندگ

 قرار تأثیر تحت در هم را استیس یقهرمان بعد در ورزش كه
 . دهدیم

 آن یهایدگیچیپ و لشتغاا و كارآفرینی بحثو در نهایت اینكه 
 گذاران،استیس از ریبسیا توجه وز،مرا پرشتاب نجها در

 بدیهی. ستا دهكر جلب دخو به را نشناساركا و مرداندولت
 ر،كا نمتقاضیا سیل و انیرا انجو جمعیت تركیب ستا

 دیجاا مختلف دبعاا از را مسئله ینا به بیشتر ختداپر ورتضر
 و هارسانه ادیز حضور و ورزش رونق به توجه با امروزه. كندیم

 دارانهیسرما از یاریبس توجه ورزش، در یجمع ارتباطات لیوسا
 یهاباشگاه به معطوف نام به نقهرمانا یحت و اسپانسرها و

 و كارآفرینی بحث در كه یموارد به توجه با .است شده یورزش
 اریبس بستر یورزش یهاباشگاه شد، ذكر یورزش ییزااشتغال
 یبرا آموختهدانش و متخصص یروهاین جذب یبرا یمناسب
می باشد، بنابراین  متنوع یورزش یهاكالس یبرگزار و یاجرا

عی می شود عوامل بازدارنده منابع انسانی و در این مقاله س
ورزشی  هایباشگاهدر  كارآفرینیعوامل رفتاری اشتغال و 

 .خصوصی رفع و یا به حداقل ممكن برسد
 

 روش تحقیق
این پژوهش فعالیتی میدانی و تحلیلی است كه بر اساس 

بر  تأكیدو اشتغال با  كارآفرینیمطالعات استنادی در حوزه 
خصوصی و همچنین بر اساس  هایباشگاهبخش ورزش در 

مصاحبه و نشست، گفت و شنود نظرات مدیران موفق، در 
بخش خصوصی ورزش ایران،  و پس از تحلیل داده ها با بهره 
گیری از روش دلفی و گراندد تئوری تنظیم گردیده است. 
مدیرانی مورد مذاكره و مصاحبه بوده اند كه بالغ بر حداقل 

ایران خدمت كرده اند، در سال بیست سال در ورزش 
)سال منتهی به نگارش این مقاله( گردش مالی سالیانه 1337

آنان بالغ بر پنجاه میلیارد ریال بوده است و یا حداقل ساالنه ده 
آنان در یك هزار نفر از خدمات ورزشی مجموعه تحت مدیریت 

 .سال بهره مند شده اند
 

 های تحقیقیافته
 موفقیت عوامل ( در نتایج شناسایی1336احمدپور داریانی )

متوسط  و كوچك كسب وكارهای انسانی در منابع مدیریت
در كسب  انسانی منابع مدیریت موفقیت نشان داد كه عوامل

 حمایتی، - زیرساختی عامل پنج از متوسط و كوچك وكارهای

 آموزشی تشكیل و انگیزشی اطالعات، فناوری مدیریتی،

 كوچك وكارهای كسب كه مدیران شودشوند و پیشنهاد میمی

 خود وكار كسب توسعة و بهبود منظور به كنند سعی و متوسط

 آموزشی و مدیریتی عوامل زیرساختی، قبیل از عواملی به

امكانات،  توسعة در و باشند داشته ای ویژه و خاص عنایت
 فعالیت حوزة و شرایط متناسب و نوین هایفناوری و تجهیزات

 منابع دسترسی برای را شرایط الزم و ورزند اهتمام شركت

 طریق از الزم انسانی منابع های مشاوره به شركت انسانی

 شیوه های یا و حضوری به صورت مشاورهای ارائة خدمات

 (.4كنند ) تالش الكترونیكی
 است یافته این بر تاكیدی نیز (،1334 ) یفردوس نتایج تحقیق

 كه هستند هاییفرآیند و رویه ها سازمانی، هایسیستم كه

 و گیرندمی شكل سازمان اثربخشی یا و كارایی برای افزایش
 و سالم فرهنگ ایجاد زمینة كردن فراهم با توانندمی هاسازمان

 و بهبود برای را بستر مناسبی، كاری، محیط در مشوق نوآوری
 در سازمان منفعت چرا كه آورند فراهم كار نیروی توانمندسازی

باشد. می آن انسانی منابع مفید و نقشی فرا انجام عملكرد
 منابع عنوان به افراد آگاهانه هایمشاركت نقش كه زمانی

 هاانگیزه كردن فراهم است، توجه مورد كارآفرینیدر  سازمانی

است  محوری موضوص یك خالقیت، و پذیری ریسك برای
(3.) 

سازمانی  كارآفرینی موانع مؤثر بر عوامل نقش در مقاله بررسی
 موانع مهمترین بررسی هدف باكه (1335نظریان ) ربیعی و از

 اختیارات نبود، است پذیرفته صورت سازمانی كارآفرینی فراروی

 كاركنان، نظر از استقبال عدم شغلی، وظایف انجام در كافی

 كاركنان، ش های تال و نیاز با حقوق پرداخت تناسب عدم

 وجود عدم و كاری، استانداردهای از استفاده به وابستگی

 توسعه و پژوهش امور از آگاهی عدم و منعطف كنترلی سیستم

 مطالعات انجام از حاكی هستند. نتیجه ها هاچالش مهمترین از

دهد می نشان دولتی خدماتی هایاز سازمان یكی در پیمایشی
 نامناسب سیستم وجود و كارانه محافظه سازمانی فرهنگ كه
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 نبود همچنین. است موجود هایچالش مهمترین از مالی

 كار نظر از استقبال عدم شغلی، وظایف انجام در كافی اختیارات

 تال و نیاز با(  مزایا /حقوق) هاپرداخت تناسب عدم كنان،

 كاری استانداردهای ز ا استفاده به وابستگی كاركنان، هایش

 از آگاهی عدم و منعطف، كنترلی سیستم وجود عدم و جاری

اند بوده تاثیرگذار هایمولفه مهمترین از توسعه و پژوهش امور
(11.) 

 برابر در را ای كاهنده عوامل( 1333) همكاران و مندعلیزاده
: ازجمله اند، كرده شناسایی ایران ورزش در كارآفرینی توسعة

 ورزشی، هایسازمان در مهارتها و مشاغل نبودن همخوان
 نامهبر بین شكاف ایران، ورزش هایسیاست نبودن هماهنگ

 خصوصی، و دولتی هایسازمان در عملكرد و ورزشی ریزی
 كمبود كشور، ورزشی مدیریت در كارآفرینی روحیة بودن ضعیف

 كمبود ورزشی، هایسازمان در توسعه و تحقیق واحدهای
 تمرین كمبود كارآفرینی، مراكز و ورزشی هایسازمان ارتباط

 كمبود سنتی، اقتصاد رویكرد ورزش، جامعة در كارآفرینی
 را موانع كه كندمی استفاده الگویی از و خارجی گذاریسرمایه

 و كرده بندی طبقه محیطی و رفتاری ساختاری، شاخة سه در
 اجتماعی، اقتصادی، قانونی،-سیاسی ابعاد محیطی شاخة در

 به طریق این از و كندمی تعریف را الملل بین و فناوری
پردازد می ایران تیدول هایشركت در محیطی موانع شناسایی

(3.) 
موردكاوی موانع رفتاری » ی با عنوان امقاله(، در 1335دهقان )

در صدد « گر سالمتكارآفرینی سازمانی در دو سازمان بیمه
گر سالمت شناسایی موانع رفتاری كارآفرینی در دو سازمان بیمه

دولتی و خصوصی برآمده است. موانع رفتاری كه در این 
های شخصیتی اند شامل ویژگیرسی قرار گرفتهپژوهش مورد بر
های شخصیتی كاركنان، تنش و تضاد سازمانی، مدیران، ویژگی

بر اساس آزمون  .فرهنگ سازمانی و سبك رهبری است
 76درصد،  73 بیترت بههای ای انجام شده با احتمالدوجمله

توان فرض یكسان بودن موانع رفتاری را درصد می 72درصد و 
 بیترت بههای ی تأمین اجتماعی و با احتمالان بیمهدر سازم

توان احتمال یكسان بودن درصد می 71درصد و  68درصد،  64
ی پارسیان را برای عوامل فرهنگ موانع رفتاری در شركت بیمه

های شخصیتی مدیران و كاركنان رد نمود. از سازمانی و ویژگی
ران و های شخصیتی مدیفرهنگ سازمانی، ویژگی رو نیا

های شخصیتی در سازمان دولتی و ویژگی بیترت بهكاركنان 
در سازمان  بیترت بهمدیران و كاركنان و فرهنگ سازمانی 

غیردولتی به عنوان اثرگذارترین موانع رفتاری در دو سازمان 
 (.11آید )گر سالمت مورد مطالعه به شمار میبیمه

ناختی شروان (، رابطه بین1331همكاران ) فراهانی و
توانمندسازی و كارآفرینی سازمانی كاركنان اداره كل تربیت 

اند و از روش بدنی استان خراسان رضوی مورد مطالعه قرار داده
اند. نتایج این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده نموده

چنین گزارش شده است: بین چهار عامل كلیدی پژوهش این
داری بودن، احساس معنیشناختی توانمندسازی شامل: روان

احساس خود تعیین، احساس تأثیر و احساس اعتماد، با 
داری وجود دارد، اما كارآفرینی سازمان رابطه مستقیم و معنی

داری بین احساس شایستگی و كارآفرینی سازمانی رابطه معنی
 (.3ندارد )وجود 

 كارآفرینی موانع مطالعة به (1331همكاران ) و فارسی یدالهی

 سرمایه گذاری میزان كه دریافتند آنها پرداختند. ورزش در

 و محصوالت كیفیت به توجه ورزش، در دولت زیرساختی

 توجه ورزش، در دولت زیربنایی گذاری سرمایه میزان خدمات،

 فضای و جو تشویقِ میزان خدمات، و محصوالت كیفیت به

 میزان جدید، هایایده اجرای و خلق به جامعه بر حاكم عمومی

(، باشگاه داری و ورزشی تجهیزات تولیدورزشی ) بازار در رقابت
 بیمه خدمات ونقل، حمل ارتباطات،) وكاركسب های زیرساخت

كشورند  ورزش در كارآفرینی اصلی موانع(بانكی خدمات و
(15.) 

سازمانی در وزارت  كارآفرینیشناسایی موانع ساختاری هش وپژ
فرینی رآكاری ساختا نعاشناسایی موف با هد ورزش وجوانان

همكاران از فراهانی و  ننااجودر وزارت ورزش و مانی زسا
كیفی شامل ی هاداده ت. با تحلیل ـساه ـگرفتم نجاا (1336)

در وزارت ورزش و مانی زفرینی سارآكاری هفت مانع ساختا
سیستم ، عهـتوسو ق ـتم تحقیـع سیسـنامو، بـبه ترتین نااجو
تم ـسیسد، هبررا، یتصمیم گیراش، دسیستم پاد، یابی عملكرارز

  (.3) باشندمی مانیزسار ساختاو مالی
مدیران كل تربیت بدنی  كارآفرینیارزیابی های تحقیق  یافته

 نشان (1335همكاران )از فراهانی و  جمهوری اسالمی ایران
 استقالل طلبی و( نفس به اعتماد) یطلبجاه  متغیرهای دهد؛می

 و باال مخاطره پذیری متغیر ال،بسیاربا بدنی تربیت مدیران
است.  متوسط حد از كمتر پایداری و انگیزش رهبری، متغیرهای
به مفهوم كلی در در بین مدیران ادارات كل  كارآفرینیشاخص 

( 2/5كمی بیش ازحد متوسط ) 28/5تربیت بدنی به مقدار 
است.  كارآفرینیاست، كه حاكی از استقرار وضعیت متوسطی از 

 های ، پرورش ویژگیكارآفرینیای اعتالی بنابراین بر
 (.6دارد ) ضرورت مدیران شخصیتی

مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با  از حاصلهای یافته
جمهوری جوانان سازمانی در وزارت ورزش و  كارآفرینی
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بین  كه داد نشان( 1334همكاران )از فراهانی و  اسالمی ایران
سازمانی ارتباط  كارآفرینیمولفه های آن و هوش سازمانی و 

هوش سازمانی  بعد میان هفت از چنین وجود دارد. هممعنی دار 
 كارآفرینی سازمانی درفشارعملكردی با  میان روابط شدت

، روحیهبعد از آن نیز كاربرد دانش، و  باشد می میزان باالترین
میل ، سرنوشت مشترك، استراتژیك اندازشم چ، وتوافقاتحاد 

كارآفرینی سازمانی ارتباط را با به ترتیب بیشترین  به تغییر
 هوش بین ویژگی های دموگرافیك و بررسی ارتباط دارند.

خدمت با بین سابقه  كارآفرینی سازمانی نیز نشان داد سازمانی و
سن و سطح  بر خالفهوش سازمانی كارآفرینی سازمانی و 

 (.3ندارد )ارتباط معناداری وجود تحصیالت 
 موانع تحلیل و شناسایی به( 1331) همكاران و محمدكاظمی

 جوانان و ورزش وزارت در سازمانی سبك كارآفرینی رفتاری

 و ابعاد در عوامل از برخی كه دادند نشان آنها  پرداختند.

 شخصیتی هایویژگی كاركنان، شخصیتی های ویژگی

 كارآفرینی رفتاری موانع رهبری، سازمانی، فرهنگ ،مدیران

 های تضادتحلیل نتایج اند.جوانان و وزرش وزارت در سازمانی

 سازمان این در بررسی مورد موانع كه داد نشان آماری سازمانی

 صرفاً تاكنون این، وجود با است. شده نوآوری كاهش موجب

 در سازمانی كارآفرینی بر تأثیرگذار محیطی موانع و عوامل

 (.5است ) نشده بررسی جوانان و ورزش وزارت
 بررسی و داده های پژوهش تحلیل تحلیل از حاصل نتایج

كشور از  بدنیتربیت دانش آموختگان كارآفرینی در مؤثر عوامل
 در مؤثر عوامل دهدمی نشان (1337همكاران )فراهانی و 

 شش در اولویت ترتیببه بدنیتربیت آموختگاندانش كارآفرینی

 تحصیلی، شناختی،روان های،حرف هایصالحیت كلی دستة
 (.3) یرندگمی قرار مدیریتی عوامل و محیطی شناختی،جمعیت

 ییشناسا بر تأكید با یسازمان كارآفرینی نقد و یبررس تحقیق
 ورزش وزارت مطالعه مورد یسازمان كارآفرینی موانع و محورها

 نقد وشناسایی بررسی، صدد در (1336انی )از فراه جوانان و
 وجوانان ورزش وزارت در سازمانی كارآفرینی موانع محورها و

 و موضوعی برادبیات جامع مروری ضمن تا دارد تالش و است
 شومپیتر، فرای، رویكردهای در مطروح نكات گرفتن نظر در

 مدل به جامعتر و باتوجه نگاهی ، بانظرانصاحب ودیگر وسپر
این  در سازمانی بپردازد. كارآفرینی موانع بررسی به اخگیش سه

 هاییمولفه مروری  تحقیق با استفاده از روش تحقیق

 ایساختاری، رفتاری، زمینه بعد درسه و محور 31شامل  كه

 وزارت در سازمانی فرینیكارآ نقد ابزار عنوانبه  مانع 66 و
 (.3شد )شناسایی وجوانان  ورزش

ورزش؛ به  در كارآفرینی بر اثرگذار عوامل مقاله بررسی در
 ( مهمترین1388میان رشته ای از هنری ) حوزه ای عنوان

 یك به عنوان دو هر كه را ورزشی كارآفرینی بر اثرگذار عوامل

 قرار بررسی مورد شده اند، مطرح جهان رشته ای درمیان حوزه

 های زیربناییفرصت بررسی به مقاله این ابتدا می دهد. در

 این موانع شناسایی كشور و سپس ورزش در كارآفرینی برای

 كارآفرینان برای راه عوامل این شناسایی با تا میپردازد بخش

 نقش ایفای با ی توسعه و فرهنگی اجتماعی، پیشرفت برای

با  ورزشی  كارآفرینی زیرا شود، هموار اقتصادی توسعه در مؤثر
 سالمتی توسعه و هرفا ایفای نقش موثر در توسعه كسب و كار،

 و مهم نقش میتواند جامعه گوناگون ابعاد در مشاركت و

 تدوین به نهایت در و باشد داشته كشور توسعه برجسته ای در

 (.3پردازد )می  ورزشی كارآفرینی توسعه برای راهكارهایی
های شخصیتی (، به بررسی و شناخت ویژگی1387) یمنصور

ی ورزشی شهر تهران هاگاهباشكارآفرینی مدیران زن، در سطح 
گزارش شده است:  نیچننیاپرداخته است. نتایج این پژوهش 

ی ورزشی هاباشگاههای مدیران زن در سطح ترین ویژگیمهم
 كانونیی، نیاز به پیشرفت، گراعملشهر تهران به ترتیب 

ی، رویاپردازی، سالست فكری، طلب چالشی، درون كنترل
 (.13هست )یت تحمل ابهام پذیری متعادل و در نهاریسك

سازمانی،  كارآفرینی» ای با عنوان (، در مقاله1386) یمیمق
« موانع و راهكارها؛ مطالعه موردی شركت های صنعتی ایران

شركت صنعتی در ایران از منظر ساختار،  131به بررسی موانع 
را برای  ها پرداخته است. مقیمی هفت مؤلفهرفتار و محیط آن

(صفات 1پژوهش خود مد نظر قرار داده است: )بعد رفتاری 
( عناصر 4(نگرش مدیریتی،)3مدیریتی، ) (عناصر5مدیران، )

( ارتباطات سازمانی، 6سازمانی، )( فرهنگ2مربوط به كاركنان، )
پذیری نزد مدیران، ( انگیزه مدیران. كمبود قدرت ریسك7)

-شوند، فقدان جاهمیزان كاری كه مدیران روزانه متحمل می

طلبی در مدیران، كمبود كنترل درونی، اعتقاد به محدودیت در 
بین مدیران، كمبود گرایش مدیران به تفكر سیستمی، عدم 

از  سوی مدیران، عدم وجود روابط  كارآفرینیپذیرش 
پاداش، عدم  مبتنی بر عملكرد غیررسمی موثر، عدم وجود

ور رضایت شغلی مدیران، عدم وجود سیستم پرداخت بهره
، عدم توجه كارآفرینیمباحث علمی  ور، ناآشنایی مدیران بامح

پذیری نزد ارتباطات سازمانی، عدم ریسك به نوآوری در
موثر، عدم تحمل تضادها،  رهبری سبك كاركنان، عدم وجود

های به موفقیت در میان كاركنان از ریز مؤلفه عدم احساس نیاز
 (.14اند )شده در بعد ساختاری پژوهش مقیمی بودهشناسایی



 رانیورزش ا  ینیدر اشتغال و کارآفر یو انسان یعوامل  بازدارنده رفتار لیتحل 21
 

 

 

معرفی  و ارزیابی به كه (1386همكاران ) و فروغی پور
دست  دیدگاه از ورزش در كارآفرینی هایاولویت ترینمهم

 این هاییافته ترینمهم پرداختند. كشور ورزش اندركاران

 ورزش در كارآفرینی برای اصلی زمینة هفت شناسایی تحقیق

 در كارآفرینی: ودب موارد این شامل اولویت ترتیب كه به است

 برنامه ریزی و ورزش، مدیریت در پرورش و آموزش هایحوزه

 همگانی، ورزش ورزش، تبلیغات ورزشی، خدمات ورزش،

 امور و ورزشی تجهیزات تولید و ساخت ای،و حرفه قهرمانی

 (.3) یفرهنگ
 در برگیرنده سه سازمانی را كارآفرینی فرایند (1384صفرزاده )

 برداشت از و بهره بردارى و ایده اجراى ایده، تولید مرحله اصلی

 فرایندى سازمانی، كارآفرینی كه كندمی عنوان و داند،می ایده

 نظیر سازمان درونی عوامل از و متأثر بوده سازمانی درون

 و تقویت، پاداش هاىمكانیزم مدیریت، پشتیبانی و حمایت
است  سازمانی ساختار و سازمانی ارتباطات سازمانی، فرهنگ

(6.) 
داخلی  موانع( 1381) یبخش پژوهش هاینتیجه اساس بر

دانشگاه  در سازمانی كارآفرینیبازدارنده  عامل مهمترین
موانع  و منتجی موانع ترتیب به آن از پس است، مازندران
 موانع داخلی، بین از. دارند بازدارنده نقش زمینه دراین محیطی

 و به كارگیری صابانت در عالی مدیران نامناسب هایتصمیم

 -موانع فرهنگی منتجی، موانع بین از و زیردست، مدیران
 نقش رقابت بیشترین فقدان محیطی، موانع بین از و اجتماعی،

 این اساس این بر. دارند دانشگاه كارآفرینی بر را بازدارندگی

 در كارآفرینیرفتاری  موانع تحلیل و شناسایی هدف با مقاله

 از پس .است گرفته قرار توجه ردمو بدنی تربیت سازمان

سازمان، ابعاد  این مشكالت برخی بیان و نظری، مبانی بررسی
 هایكاركنان، ویژگی شخصیتی های ویژگی و سازمانی تضاد

 عنوان رهبری به سبك سازمان، فرهنگ مدیران، شخصیتی

 كشور بدنی تربیت سازمان در سازمانی كارآفرینی رفتاری موانع

 آماری هایسازمانی تحلیل نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد

 كاهش موجب سازمان این در بررسی مورد موانع كه داد نشان

 (.13است ) شده نوآوری

( درتحقیقی به این نتایج رسیدند 5113)1انگلن و همكاران
معناداری روی  تأثیرفرهنگ گروهی و فرهنگ ادهوكراسی 

 (.12ندارد )گرایش كارآفرینانه 

                                                 
1. Engelen & Chrisitina 

 به ورزشی های( در پژوهشی عنوان كرد سازمان1135) 5یپولن

 اشتغال از فراوانی های زمینه پویای جامعه، هایمحیط عنوان

رهبری  های سبك اتخاذ صورت در كه دارد خود دل در را
 كارآفرینان فعالیت برای را جدیدی زمینه های تواندمی مناسب،

 (.16) یدنما ارائه ورزشی هایسازمان سطح در خالق و نوآور

وكار در ایجاد كسب"( در پژوهشی با عنوان 5118)3ترجسن
از روش  "و جام جهانی در كره كارآفرینیمسابقه دو ماراتون: 

مطالعه موردی مصاحبه و اطالعات  -پژوهش كیفی
یافته: این مطالعه آمد دستشده بهره برده و به نتایج پیبایگانی

وامل فردی محیطی و عشناسایی عوامل سطح باالی زیست
در كره را بررسی  كارآفرینیهای مربوط به رشد فعالیت

اند از بحران اقتصادی و نماید. عوامل محیطی عبارتمی
ای است. رویدادهای بزرگ متعاقب آن از بازسازی اقتصاد كره

برد تعهد كارآفرینانه را باال می و كارآفرینیهای ورزشی، فرصت
 (.17شود )ی مردم میدر نهایت باعث رشد منافع عموم و

 موانعی و هافرصت كانادا ورزش در تحقیقی در 5116 4كارلیز

 از كرد. فراغتی بررسی و تفریحی ورزشی، مؤسسات برای را

 وكارهایكسب توسعة فناوری، گسترش ها:فرصت این جملة

 ورزش، بخش در دولتی تصدی ورزشی، كاهش كوچك

 به انجام تمایل لی،عا آموزش در هاكانادایی تحصیالت افزایش

 جدید هایتجربه كسب و بودن سرگرم همگانی، هایورزش

: از عبارتند نیز كانادا ورزش در كارآفرینی موانع .هستند
 برای تجربه و دانش فقدان بزرگ، هایسازمان گسترش

 كوچك، مؤسسات از دولت حمایت كاهش كارآفرینان جوان،

 (.18) یهسرماتوزیع  و پول فقدان اقتصاد، در ثباتیبی
سازمانی را شامل  كارآفرینیترین موانع ( مهم5112فوكس )
داند ،منابع انسانی و پاداش میهای مدیریتیها، روشسیاست

(18.) 
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است 5113بوش )روزن 

كه بین متغیرهای نوآوری وكارآفرینی، در صورت وجود عواملی 
داری و فرهنگ حمایتی، ارتباط معنیچون مدیریت مشاركتی 

 (.13دارد )وجود 

 گیریبحث و نتیجه
 تبع به و زاییاشتغالو  كارآفرینی گفت توانمی كلی به طور

 ایپدیده های ورزشی خصوصیدر باشگاه كارآفرینی آن،

 قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت بُعدی است و چند و پیچیده

                                                 
2. Naypvl  

3 .Terjesen 

4 .Karlis 
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مدیران و سرپرستان  ایتحم كلیدی نقش به توجه گیرد. بامی
 كردن اجرایی و كارآفرینی نهادینه سازی در های ورزشیباشگاه

 باید مدیران و سرپرستان ،زاییاشتغالو  كارآفرینیابعاد 

 و عقاید ابراز از پشتیبانی به صورت را خود هایحمایت

به  همچنین و و نوآور ریسك پذیر مربیان نوین پیشنهادهای
 هایفعالیت زمینه ساز كه شكلی به ندهافرآی سازماندهی صورت

 آورند فراهم را طوری شرایط و سازند ظاهر باشد، كارآفرینانه

به  نوآوری و خالقیت ورزشی خصوصی هایباشگاه در كه
و  ارگانیك ساختارهای شود. ایجاد نگریسته اصلی ارزش عنوان

 و ریسك پذیری كارآفرینانه، رفتارهای پرورش ضمن منعطف
عوامل  با رابطه در دهد.می افزایش را نوآورانه هایدهای ارائه

 یك به عنوان نوآوری و خالقیت باید منابع انسانی و رفتاری،

كه  شود حاكم باشگاه در تغییر اعمال طریق از اصلی ارزش
 ایجاد جهت تأثیرگذار و موافق هایگروه آن تشخیص الزمه

به  وزشآم بر تمركز و تغییر برای عمومی توافق و همدلی
 تغییر با ترتیب بدین باشد.می تغییر از پروسه جزئی عنوان

 و تحول شاهد توانفرهنگ می و مدیریت سبك ساختار،

 .بود خواهیم ورزشی خصوصی هایباشگاه در كارآفرینی

 گفت توانمی مجموع در مطالعات، این نتیجه های به توجه با

 كرد، رفع را رینیتوسعه كارآف مسیر بر موجود موانع باید تنها نه

 و راهكارها یارائه با ممكن، نحو بهترین به باید بلكه

 این در كرد. اقدام كارآفرینی توسعه ی به نسبت راهبردهایی،

 های ورزشی خصوصیمدیران و سرپرستان باشگاه راستا

از طریق توسعه منابع  كارآفرینی فرهنگ ایجاد با توانندمی
های باشگاه هایهدف یشبردپ در مهمی نقش انسانی و رفتاری

 كارآفرینی توسعه ی و ایجاد .نمایند یفاا خود ورزشی خصوصی

 به بتوان تا شود نهادینه های ورزشی خصوصیباشگاه در باید

 و بلندمدت برنامه های سازیپیاده با و گرایانه واقع صورت

 و كاربردی ارائه الگوهای و نوین هایفناوری از استفاده
 به حركت مسیر در را ورزشی خصوصی هایباشگاه راهبردی،

 دیگر از .داد سوق كارآفرینانه رفتارهای و روحیه پرورش سمت

 زیر موارد به توانمی سازمانی كارآفرینی تقویت هایه شیو

 : كرد اشاره

 و مناسب محیط آوردن فراهم و هاپژوهش و مطالعات انجام •
 مربیان  در را الزم هایمهارت و تجربیات كه هاییآموزش
 كند؛ تقویت

كاركنان و مربیان  نظر ز ا استقبال و بیشتر عمل آزادی •
 ورزشی خصوصی؛ هایباشگاه

 كار انجام هایروش ترویج و واحدها بین هماهنگی ایجاد •
 گروهی؛

كاركنان و مربیان  نیاز و تخصص و تالش اساس بر پرداخت •
 شود؛ گرفته جدی بیشتر باید ورزشی خصوصی هایباشگاه

 جدید؛ كاالهای توسعه ی و آفرینش جهت موانع رفع •

 سازمانی؛ منابع كردن الوصول سهل و ایجاد •

 یهاباشگاهو مربیان  جانبه مدیران و سرپرستان همه حمایت •
 آفرینانه.   كار فعالیت های از ورزشی خصوصی

 از است عبارت انسانی منابع همانگونه كه بیان شد مدیریت 

 در حیاتی عنصر یك عنوان به كار نیروی میتاه شناسایی

 كاركردهای و ها فعالیت در چندگانه استفاده اهداف و كسب

 منافع ای منصفانه و مؤثر طور به كه ای گونه به انسانی منابع

 درك. نماید تضمین را جامعه و كاركنان، سازمان فردی

 نیازهای به میتواند كه خدمتی یا محصول چگونگی و مشتریان

 هایباشگاهخوب در  مدیریت های الزمه از دهد پاسخ هاآن

 مزیت ایجاد چگونگی و اقتصاد شناخت .است ورزشی خصوصی

 از كار و كسب و تجارت در خدمات و محصوالت توسط رقابتی
 یعنی خوب مدیریت. است مطلوب مدیریت های الزمه دیگر

 تولید، طراحی، :مانند كار و كسب در موجود منابع همه هدایت
 رضایت جلب جهت ... و فروش بازرگانی، كیفیت، مدیریت

 ایده تواند می كارآفرین یك كه است مكانیسمی این .مشتریان
. كند تبدیل موفق كاری و كسب به را خدمت یا محصول یك

 و كند می تبدیل خدمات و كاال به را مادی منابع انسانی، منابع
 و مهارت مثل دانش، متعددی عوامل به تبدیل این كیفیت

 مشخصه تركیب از انسانی منابع. دارد بستگی كاركنان نگرش

 می اثر استفاده بر فرسایش ذاتی، عدم یگانگی شامل هایی

 اقتصادی رشد برای را انسان مدیریت تواند می كه باشد

 سازد. فراهم انتظار قابل ارزش با خصوصا

های ورزشی انسانی در باشگاه منابع مدیریت كلی وظایف بطور
 توسعه رشته های ورزشی، جذب مشتریان، از عبارتند خصوصی

 انسانی منابع مدیریت پس. بهداشت محیط و انگیزش ایجاد

 ایجاد ،مدیریت توسعه، جذب، به رویكردی استراتژیك از عبارت

ورزشی  هایباشگاه كلیدی منابع تعهد به دستیابی و انگیزش
 كنند یم كار آن یا برای آن در كه افرادی یعنی خصوصی

مدیران و  به مربوط های رویه و هاسیاست اگر .باشدمی
 قابل مالحظه سهم و باشند داشته تطابق همدیگر كاركنان با

 باشند داشته استراتژیك های برنامه و اهداف به دستیابی در ای

 یك اولیه رشد با .است ترباشگاه محتمل موفقیت به دستیابی

 تأمین برای جدید كاركنان به نیاز ورزشی خصوصی هایباشگاه

 این تأمین برای هاتالش و شد خواهد حس آن باشگاه آینده

 جویندگان تعداد بیشترین بتوان كه مختلفی هایبا روش نیاز

 .شد خواهد انجام نمود فراهم آنها میان از انتخاب برای كار
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 به سازمان یكارآفرین كه دادند پیشنهاد 1اسلوین و كاوین

هم  اسكال كهحالی در. شد خواهد منجر بهتر كارآیی و عملكرد
 مزیت به رسیدن برای كلیدی جزء ،كارآفرینیكه  كرد بیان

كاركنان  نگهداری است. ولی بازرگانی دستاوردهای و رقابتی
 كارآفرینی ادبیات در اغلب كه (كاركنان ساالنه درصد حفظ)

 است. بنابراین مهم بسیار دركارآفرینی شود می گرفته نادیده
ورزشی  هایباشگاهتوان گفت حفظ كاركنان و مربیان می

خصوصی جز كلیدی برای رسیدن اهداف موفقیت آمیز باشگاه 
 می باشد. 

 سازمان كارآفرینی و انسانی منابع مدیریت بین ارتباط اهمیت

 (5116) 3كایا همچنین است شده بیان (1336)5اسكولر توسط
 تأثیرات انسانی منابع مدیریت اقدامات كه كرده یادآوری

 ازجمله .(3) داد خواهد ارتقاء را سازمان كارآفرینی هایتالش

ورزشی  هایباشگاه كارآفرینی با كه است آن حائز اهمیت موارد
 و شد خواهد كمتر كاركنان و مربیان ورزشی جابجایی خصوصی

 هایباشگاه در كاركنان و مربیان ورزشی كه است این آن دلیل
 اشتغال احساس دارد باالیی كارآفرینیكه  ورزشی خصوصی

 از بیشتر هایحمایت نتیجه در و داشته مثبت چالش و بیشتر

 سوی از .كنند كارآفرینیشان )نظریه شخصی( متمركز فعالیتهای

 پژوهشی یافته های و پژوهشگران نظرهای نقطه نیز دیگر

 خواهد قرار و بهره برداری بازبینی مورد علمی به طور موجود

 خواهد دنبال به را علمی بهره وری نوعی به خود این و گرفت

 فرید ،(1386)راسخ متعددی همچون پژوهشگران داشت. زیرا
 (،1331) نژاد حیدری (،1331) كالته  (،1383) مرزبان(، 1388)

 به مربوط مسائل...  و( 1333) سیفی (،1335) شریفی

 صادی،اقت اجتماعی،) مختلف هایدیدگاه از را ورزش كارآفرینی

 و عوامل و اندقرار داده بررسی مورد...(  و فرهنگی سیاسی،
 به هاپژوهش این نهایت در اما نمودند، ارزیابی راآن پیامدهای

 (.51) است نشده منتج یكسانی عملیاتی مفهوم
ورزشی در  كارآفرینیعوامل منابع انسانی در اشتغال و 

 نوآوری، و خالقیت مانند عواملی شامل خصوصی هایباشگاه

 با كه باشدمی و ریسك مخاطره به تمایل مسئولیت پذیری،

 و زارع تحقیق نتایج با و است مستقیم ارتباط در كارآفرینی
 (1331) مقیمی و میرزایی اهرنجانی  (،1386) همكاران

 بین را معنی داری رابطه خود پژوهش در آنها. دارد مطابقت

 ریسك، و طره پذیریمخا تمایل به ازجمله كاركنان ویژگیهای

                                                 
1  . Kavin & Aslovin 

2  . Asckoler 

3. Kaya 

. داده اند نشان كارآفرینی و نو ایده های ارائه استقالل، به نیاز
 چند به خود تحقیقات در نیز (،5115) 4كوراتكو و هارونسبی

 سازمان موفقیت برای كاركنان خالقیت ازجمله اساسی عامل

  .نمایندمی اشاره
 موفقیت كه عوامل داد نشان حاصل هایهمچنین یافته

در بعد منابع  زاییاشتغالو  كارآفرینیانسانی در  منابع یتمدیر

 فناوری مدیریتی، حمایتی، - زیرساختی عامل پنج از انسانی

شوند و الزم است كه می آموزشی تشكیل و انگیزشی اطالعات،
 كنند سعی ورزشی خصوصی هایباشگاهو سرپرستان  مدیران

 عنایت شده، یاد به خود وكار كسب توسعة و بهبود منظور به

 و امكانات، تجهیزات توسعة در و باشند داشته ای ویژه و خاص
 باشگاه فعالیت حوزة و شرایط متناسب و نوین فناوری های

 انسانی منابع دسترسی برای را شرایط الزم و ورزند اهتمام

 ارائة خدمات طریق از الزم انسانی منابع های مشاوره به شركت

 الكترونیكی شیوه های یا و حضوری به صورت مشاورهای

 مشاركت نیازمند و گروهی فعالیت یك كارآفرینیكنند.  تالش

 و اجراء امر در باید سطوح كلیه در ربطافراد ذی همه و بوده
 فرهنگ ایجاد و گروهی هماهنگی. باشند آن دخیل حمایت

 مؤثر باشگاه ها در كارآفرینی اهداف به نیل برای انعطاف پذیر

ورزشی  هایباشگاهو سرپرستان  مدیران نبودن آشنا .است
در ابعاد رفتاری  زاییاشتغالو  كارآفرینی ابعاد كلیه با خصوصی

 بی توجهی و آن سازیپیاده هایروش و منابع انسانی، الزامات

 از یكی تواند می آن در حاكم فرهنگ و باشگاه فضای به

 دمع. باشد زاییاشتغالو  كارآفرینی اجرای در ناكامی عوامل

 برای برنده منابع انسانی و رفتاریعوامل پیش نهادینه شدن

 آن مؤثر عدم اجرای در مهم عاملی ،كارآفرینی نظام پذیرش

 شناخت عدم حاصل تحقیقات، این نتایج میرسد نظر به. است

باشگاه  اگر .باشد كارآفرینانه فرهنگ از كاركنان و مربیان 
 فضای به باشگاه هنگفر باید باشد، كارآفرین دارد ورزشی قصد

مدت  كوتاه در كار این البته كه شود، مبدل كارآفرینانه
  و وریس، (5113)2های انگلنپژوهش نیست. امكانپذیر

 درخصوص (5114)7هونزبای و كوراتكو ( و5118 ) 6كوراتكو

 در آنها باشد.سازمانی نیز موید همین نتیجه می فرهنگ

 فرهنگ عنادارم رابطه و مؤثر نقش به خود هایپژوهش

 .نمایندمی تأكید سازمانی كارآفرینیبا  سازمانی

                                                 
4 . Haronsebi & Koratco 

5. Engelen  

6.Vres & Koratco 

7 .Koratco & Honzbay 
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این مقاله در معرفی عوامل بازدارنده  گیرینتیجهآنچه در 
توان بیان می كارآفرینیرفتاری و انسانی در توسعه اشتغال و 

 كرد، به شرح زیر است:

ایرانی در  یجامعهرفتاری  هایمؤلفهو  هانگرش .1
لتی و باال بودن روحیه مطالبه دو یبدنهوابستگی به 

 گری از دولت؛

عدم اعتماد منابع انسانی به بخش خصوصی از یك  .5
 بخش خصوصی؛ طلبیمنفعتو  خواهیزیادهطرف و 

در واگذاری به  44اصل  سازیپیادهناكامی دولت در  .3
 بخش خصوصی؛

باور عمومی جامعه ایرانی به انجام امور به صورت  .4
 فردی؛

ر ورود اشخاص غیرورزشی مقاومت جامعه ورزش د .2
به توانمندی مدیریتی، اقتصادی و مالی دارند و 

 باشند؛فاقد سابقه وزشی می حالدرعین

فراز و فرودهای مسائل امنیتی و امنیت  .6
آن به گرایش به انجام امور به  تأثیرو  گذاریسرمایه

 زودبازده؛ هایپروژهمدت و استقبال از صورت كوتاه

 ن به سودهای كوتاه مدت؛تمایل دستیابی مدیرا .7

گذاری در سوق بخش موانع قانونی و قانون .8
 خصوصی به آوردهای مالی زودهنگام؛

كنترل شدید و رسمی مدیران، فرهنگ مدیریت  .3
ها به تخصص گرایی وظیفه ای، گرایش سازمان

كاركنان، نبود اختیارات كافی در انجام وظایف 
مد بودن شغلی، عدم استقبال از نظر كاركنان و ناكارآ

 نظام پیشنهادات.

نگرانی از اعمال نظر دستگاههای نظارتی و الزام    .11
وابستگی به استفاده از استانداردهای كاری و عدم 

 وجود سیستم كنترلی منعطف و ارگانیك.

رسد عمده مسائل رفتاری و انسانی حاكم بر توسعه به نظر می
گانه و اشتغال ورزش كشور ایران موارد ده  كارآفرینیفضای 

توان در قالب برنامه ریزی مطالعات، باشد كه میباال می
راهكارهای مناسب برگرفته از مطالعات علمی و میدانی برای 
رفع این موانع به كار بست تا در قالب برنامه هفتم توسعه ی 

گذاری و اجرا برای كاهش كشور شاهد توجه الزم در سیاست
ویایی، تحرك و چابكی در ورزش و پ كارآفرینیموانع اشتغال و 

 بیشتر در بخش دولتی ورزش باشیم.
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