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  است.این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام نور است که با حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به انجام رسیده 

 و اشتغال يساختار بازدارنده عوامل ییشناسا هدف با حاضر پژوهش
 نیا. است شده انجامی خصوص یورزش يهاباشگاه در ورزش ینیکارآفر

) یکم و یفیک( اول نوع ختهیآم روش به و يکاربرد هدف نظر از قیتحق
 از موانع، ییشناسا منظور به و پژوهش یفیک بخش در. است شده انجام

 از یکم بخش در و يمحور و باز يکدگذار و یفیک يمحتوا لیتحل کیتکن
 شامل یفیک بخش در يآمار جامعه .است شده گرفته بهره AHP کیتکن
 جامعه ياعضا تعداد. است بدنیخبرگان و متخصصان رشته تربیت از نفر 13
 در. بودندخصوصی بزرگ هاي از مدیران باشگاه نفر 75 یکم بخش در

 يسازگار ۀمحاسب روش از ییایپا یابیارز يبرا یکم فاز اول بخش
 فاز دوم بخش در. است شده استفاده يفاز یزوج ساتیمقا يهاسیماتر
کرونباخ يآلفا ،یعامل يبارها بیضرا اریمع سه از ییایپا یابیارز يبرا یکم 
 موانع شده ارائه جینتا به توجه با .است شده استفاده) CR( یبیترک ییایپا و
 ،)1,163 وزن با( کارکنان عمل يآزاد ،)2,356 وزن با( راهبرد ستمیس

 ،)0,556 وزن با( یمال ستمیس ،)1,105 وزن با( ریپذانعطاف ساختار
 ستمیس و) 0,106 وزن با( پاداش ستمیس ،)0,125 وزن با( يریگمیتصم

 يساختار بازدارنده عوامل نیترمهم بیترت به )0,096 وزن با( یابیارز
 . شد ییشناسای خصوصهاي باشگاه در ورزش در ینیکارآفر و اشتغال

 

 ها واژهد یکل
 ی.خصوص یورزشهاي باشگاه ،يساختار موانع ،ورزشی ینیکارآفر

The purpose of this study was to identify the structural 
resrtictive factors of employment and entrepreneurship 
in sports in private sports clubs. This research is applied 
in terms of purpose and the mixed method (qualitative 
and quantitative) was used. In qualitative part, in order 
to identify barriers,qualitative content analysis and open 
and axial coding techniques have been used as well as 
AHP technique in some parts of the research. The 
statistical community in the qualitative part includes 13 
experts and physical education specialists. The number 
of members in the community was at least 75 large 
private club managers. In the first part of the quantitative 
phase, the fuzzy pair matrix compatibility computational 
method has been used for estimating reliability. In the 
second part of the quantitative phase, for reliability 
evaluation, three factors of factor load coefficients, 
Cronbach's alpha and combined reliability (CR) have 
been used. According to the results, the following items  
were identified as the most important structural 
restrictive factors of employment and entrepreneurship 
in sports in private clubs: strategy system barriers 
(2.356), employee freedom of work (1.163), flexible 
structure (1.105), financial system (0.556), decision 
making (0.125), reward system (0.106) and assessment 
system (0.096). 
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 همقدم
براساس  رییآن در تغ ییتوانا لیبه دل ی،ورزش به لحاظ ذات

. شودیمحسوب م ینیکارآفرآورانه، فنو  یاجتماع هايگرایش
این قابلیت تغییر ناشی از جامعه جهانی است که شامل تعدادي 

تحوالت نوآورانه  براساسکه هاي مختلف است از ورزش
با توجه  1هاي ماجراجویانهسبک زندگی و ورزشسازگار هستند. 

عنوان به به توانایی خود براي ارتباط با نیازهاي فرهنگی معموالً
. صنعت ورزش، بازار رقابتی است که شوندیشناخته م ينوآور

 آن داراي اهمیت است داریپادر آن کارآفرینی براي موفقیت 
 .)2010 2(راتن،

اند که کارآفرینی از طریق پژوهشگران خاطر نشان کرده
در  3بهبود اثربخشی و کارآیی، منبع اصلی مزیت رقابتی

هاي عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی است. در واقع، بخش
 ،مواجه هستندها بایستی با محیط رقابتی که با آن سازمان

ن یا ها جهت برآورده نمودن انتظارات مشتریا. آنسازگار شوند
افزوده براي کاربران از طریق کارآفرینی، نیازمند ایجاد ارزش

عنوان پویاترین  بیشتر به 4تغییر هستند. بخش انتفاعی (سودآور)
بخش بازار رقابتی ورزش که منجر به کارآفرینی شده تلقی 

 ).1394(فراهانی،  شودمی
 و جادیا قابل موجود، هايکارآفرین ورزشی بایستی فرصت

 خلق براي هاورزش را دریافته و از آن فرصت ۀزمین در کشف یا
 متعددي هايزمینه ورزش. نماید استفاده نوپا ۀکارآفرینان فعالیت

 خدماتی، ،يتولیدهاي زمینه تواندمی که شودمی شامل را
 شود شامل را ورزش با مرتبط فرعیهاي جنبه سایر یا و توزیعی

 نیکارآفر ،یورزشهاي باشگاه اگر ).1390،یکاظم محمد(
 زان،یربرنامه ران،یمد که دنکن جادیا یطیشرا دنتوانیم د،نباش

 درك بهتر را هافرصت ن،یکارآفر کارکنان و رندگانیگمیتصم
 استفادة ينوآور منظور به هافرصت و موجود منابع از و کرده

 رقابت صحنه در و کرده رشد ترعیسر جهینت در و دنکن يشتریب
 دندار عهده بر که یرسالت و آورند دوام یمل و يامنطقه ،یجهان

خصوصی هاي باشگاه در یکل روند. دهند انجام احسن نحو به را
 نیا در حاکم تیوضع که است مطلب نیا دیؤم رانیا ورزشی
 که ییآنجا از نیهمچن. است نانهیکارآفر ریغ و یسنتاماکن 
 لذا دارد، مردم انیم در يادیز تیجذاب یبدنتیترب و ورزش
 يهاحلراه افتنی یپ در دیبا یورزش اماکن مسئوالن همواره

 راهایی ياستراتژ بتوانند تا باشند نانهیکارآفر و خالقانه د،یجد

                                                                      
1. Lifestyle and Adventure Sports 
2. Ratten 
3. competitive advantage 
4. The for- profit sector 

 يبرا نیبنابرا .رندیگ کاربه یرقابت يایمزا و ينوآور جادیا يبرا
 متوجه که یموانع طورکلبه و داتیتهد مشکالت، بر غلبه

 وجود کارساز حل راه کی تنها است يامروزورزشی هاي باشگاه
 اماکن ورزشی در ینیکارآفر فرهنگ بستر جادیا هم آن و دارد

ي هاشاخصدر مختصات اقتصادي اجتماع یکی از  .است
در  سودآور يهاتیفعال انجام ییتوانا، توسعه درحالکارآفرینی 

 محدوده درجمله  ازي اقتصادي و اجتماعی هانهیزم ۀهم
 و هافرصت از دیمف استفاده قیطر از که باشدیمی ورزش

 .است شده دیتأک "یورزش ینیکارآفر" در آن خطرات رشیپذ
عنوان به اروپا هیاتحاد در یورزش ینیکارآفر یطورکلاگرچه به

 مشاغل وافزوده ارزش دیتول به قادر ياقتصاد رشد عامل کی
 گرید کشور به يکشور از یورزش ینیکارآفر اما باشد،یم دیجد
 ،ياقتصاد عوامل ریتأث تحت و بوده گسترش وتوسعه  حال در

 ). 1390(حمیدي،  باشدیم یکیتکنولوژ ،یاسیس ،یاجتماع
از طرفی دیگر رشد جمعیت و افزایش نیروهاي کاري در  

ي شغلی در هافرصتمقابل تقاضاي آن، منجر به محدود شدن 
 هاییتوانا، بررسی جهیدرنتجامعه و افزایش بیکاري شده است. 

 منظوربهي موجود در کشور هاتیظرفو  هالیپتانسو شناخت 
ي هاتیفعالي مولد و جذب نیروي کار در هايگذارهیسرما

 ایجاد پدیده با اقتصادي، براي ایجاد اشتغال ضروري است. این
 ایجاد را جدیدي شغلی هايفرصت تواندمی جامعه در تحول
اشتغال هم  براي جدید هايفرصت کارآفرینیفرایند  طی کند،

 و محصوالت عرضه یا تولید آن ویژگی که شودمی ایجاد
بنابراین  .است نوآوري بر و مبنی خالقانه هايشیوه به خدمات

زایی به دنبال کارآفرینی توان به این نکته اشاره کرد اشتغالمی
 يهاتیفعالشود. از آنجایی که میدانیم در جامعه ایجاد می

ل شتغاد ایجاا يابرع متنوو مناسب  يهاگاهیاز جاشی یکی ورز
با شناخت بنابراین  ستا يدقتصااجدید  يهافرصتتولید و 
را  يجدید يهافرصت توانیدر ورزش، مفرینی رآکا يهانهیزم

و پیشرفت  يابراز آن تا د جامعه معرفی کرن و فرینارآبه کا
 .گیرنده جتماعی بهرو ا يدقتصااتوسعۀ 

عد به جنبه ی از دو بورزش کاراین گستردگی و تنوع 
یی ورزشی کمک زااشتغالاقتصادي ورزش و کارآفرینی و 

 خواهد کرد.
1( و  هاباشگاهو متخصصینی که جذب  هایمربعد پرورش از ب

 .شوندیممراکز ورزشی 
2( بکه از این بازار مناسب  هستی گذارانهیسرماعد عد دوم ب

 .ندینمایمي کالن اقتصادي هايوربهره
 لیوسا و هارسانه ادیز حضور و ورزش رونق به توجه با

 و دارانهیسرما از ياریبس توجه ورزش، در یجمع ارتباطات
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 یورزش يهاباشگاه به معطوف بنام قهرمانان یحت و اسپانسرها
 .است شده

 ییزااشتغال و ینیکارآفر بحث در که يموارد به توجه با
 يبرا یمناسب اریبس بستر یورزش يهاباشگاه شد، ذکر یورزش
 يبرگزار و اجرا يبرا آموختهدانش و متخصص يروهاین جذب

 عواملباشد، از این رو مهم است می متنوع یورزش يهاکالس
 ویژهبه ورزش در ینیکارآفر و اشتغال يساختار بازدارنده

ی شناسایی و رفع گردند. ساختار خصوص یورزشهاي باشگاه
ها، تسهیل (کشف فرصت سازمانی که رفتار کارآفرینانه

کند، عنصر اولیه ها، دنبال کردن فرصت) را تشویق میفرصت
 الزم براي موفقیت کارآفرینانه سازمانی است.

و  )1390( يدیحمهاي متعددي به مانند در پژوهش
تار سازمانی، یکی از ) بیان شده است که ساخ2005( 5فورست
گذارد. علیمردانی و ست که بر کارآفرینی سازمانی اثر میعواملی

اند که بین ساختار ) در پژوهش خود اشاره کرده1388( همکاران
سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و بین 

(رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) با  هاي ساختار سازمانیمؤلفه
هورنزبی و  سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. کارآفرینی
کنند که پنج فاکتور درون سازمانی ) بیان می2002( 6همکاران

طور مجزا براي حمایت از کارآفرینی سازمانی الزم است که به
نیک نهاد و  ترین عوامل ساختار سازمانی است.یکی از مهم

 ساختار ابعادارتباط "اي با عنوان )، در مقاله1394( همکاران
به این  "ورزشی کشورهاي سازمانی وکارآفرینی مدیران سازمان

و نتیجه رسیدند که بین کارآفرینی سازمانی با (سابقه خدمت 
یت سازمانی) ارتباط معنادار وجود دارد و بین کارآفرینی رسم

تمرکز سازمانی با (سن، تحصیالت، پیچیدگی سازمانی، 
 مهیفه قیتحق جینتا د ندارد.ی) ارتباط معناداري وجوسازمان

 يساختار موانع یبررس" عنوان با يامقاله در ،)1389( ییرضا
 نانیکارآفر و رانیمد دگاهید از ورزش در ینیکارآفر توسعه
 افراد ورود که داد نشان "1389سال در مازندران یباستان ورزش

 متخصص يروین کمبود ورزش، به رمتخصصیغ و یرورزشیغ
 یکاف يهارساختیز نبود و استان سطح در ینیکارآفر ازین مورد

 در ینیکارآفر توسعه يساختار موانع از ،یورزش وکارکسب
نعت ) ص2009 (7و همکارانکلت  .باشندیم استان ورزش

عوامل مهم  رشد گزارش کردند و ازورزش در استرالیا را روبه
ر د ادیو کنترل ز یا را فقدان ساختار رسمیاسترال توسعه ورزش

                                                                      
5. Furstt 
6. Hornsby & Kuratko 
7. Kellet & Russel 

 نان وی، وجود کارآفریدولتهاي ورزش، وابستگی کم به کمک
توسعه  يبرا يزیرالت و برنامهیاد، وجود تسهیز يگذارهیسرما

اد، و وجود یز يگذارهیورزش دانستند که منجر به سرما
جه یتوسعه ورزش شده و در نت يبرا يزیالت و برنامه ریتسه
در سطح  ینیکارآفربخش ورزش و رشد  اد دریز يگذارهیسرما

 در) 1394( یفراهان آورد.می وجودا را بهیاسترال ال دردهیا
هاي باشگاه موانع و مشکالت یبررس" عنوان با یپژوهش
 دست جهینت نیا به "شهرکرد شهرستان یخصوص یورزش

 شهرستان یخصوصهاي باشگاه مشکالت نتریمهم که افتی
 ساخت و اندازي راه يباال ۀنیهز: از بودند عبارت شهرکرد

 وام مثل یالتیتسه بودن یناکاف ،یورزش یخصوص اماکن
هاي بخش از استفاده ۀنیهز بودن باالتر ره،یغ و یبانک

هاي نهیهز ،یدولت هايباشگاه به نسبت ورزش در یخصوص
 ی.ورزش اماکن ریتعم و ينگهدار ادیز

عوامل بازدارنده ساختاري  است شده تالش پژوهش نیا در
 خصوصی ورزشیهاي باشگاه در کارآفرینی در ورزش اشتغال و

 :از اند عبارت پژوهش نیاهاي هدف. شود ییشناسا
و کارآفرینی در ورزش  ي اشتغالساختار موانع ییشناسا -

 .شیزخصوصی ورهاي در باشگاه
 قالب در شدهیی شناسا موانع يبندرتبه و شیپاال -
 .يساختارهاي مؤلفه
 

 پژوهش یشناسروش
به لحاظ روش انجام  تحقیق از نظر هدف، کاربردي بوده واین 

. در است(ترکیبی از کیفی و کمی)  تحقیق نیز، تحقیق آمیخته
تا موانع ساختاري اشتغال و  شودیماین پژوهش تالش 
خصوصی ورزشی هاي باشگاه در کارآفرینی در ورزش

و نیز میزان اهمیت هر یک از این موانع بررسی  شدهییشناسا
هاي حاصل از تحقیق به بندي گردد؛ سپس یافتهو رتبه شده

  خصوصی ورزشی، ارائه گردد.هاي منظور استفاده در باشگاه
 

 پژوهشفرایند اجرایی 
(کیفی  راهبرد اجرایی این پژوهش با توجه به رویکرد آمیخته

انجام خواهد  ی)، براساس مراحل زیر در دو بخش کلیو کم
 شد: 

 
 پژوهش:اجراي فاز کیفی 

هاي کیفی و . تحلیل داده2ي کیفی هاداده. گردآوري 1
 شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی.
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 اجراي فاز کمی پژوهش
. ردیپذیمفاز کمی این پژوهش خود در دو بخش کلی صورت  

نامه تهیه پرسش .1: شدهییشناساي موانع بندرتبهبخش اول: 
. تحلیل 3ی و روایی نامه و بررسی پایای. توزیع اولیه پرسش2

؛ بخش دوم: شدهییشناسابندي موانع هاي کمی و رتبهداده
. توزیع 2نامه تهیه پرسش .1ي معادالت ساختاري: سازمدل

سازي . مدل3نامه و بررسی پایایی و روایی اولیه پرسش
 معادالت ساختاري.

 
 جامعه و نمونه آماري

نفر) و نیز  13( جامعه آماري پژوهش حاضر در بخش کیفی
ی را متخصصان و خبرگان ورزشی تشکیل بخش اول فاز کم

در بخش . است شده گرفته بهره AHP کیتکن ازکه دهند، می
نفر از  75دوم فاز کمی این پژوهش نیز، جامعه آماري شامل 

بزرگ که  یخصوص یورزشهاي صاحبان باشگاه و رانیمد
 ی ارائهساالنه به بیش از دوازده هزار نفر خدمات ورزش

 نمایند، بوده است.می
 

 هال دادهیه و تحلیروش تجز
در بخش کیفی از روش  هادادهبه منظور تجزیه و تحلیل 

تحلیل محتواي کیفی استفاده شده است و در بخش اول فاز 
از آمار توصیفی و آمار  هادادهی جهت تجزیه و تحلیل کم

ش ینما يبرا یفیاستنباطی بهره گرفته شده است. از آمار توص
ن منظور، یا ياستفاده شده است. برا یشناختتیاطالعات جمع
نشان  یبا استفاده از جداول فراوان یشناختتیاطالعات جمع

ند یفرا داده خواهد شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از
ي ابعاد مدل بندرتبهجهت ) AHP( یل سلسله مراتبیتحل

ی این تحقیق از تکنیک گردد. در بخش دوم فاز کممی استفاده
 استفاده شده است.) SEM( 8مدل معادالت ساختاري

 
 پژوهش يهاافتهی

جمعیت هاي و نتایج ابتدا به شرح ویژگیها در بخش یافته
 .پردازیممی شناختی جامعه آماري

 یو شغل يفرد يهایژگینتایج بررسی توصیفی مربوط به و
 دست آمد.به 1طبق جدول شماره 

، اکثریت است مشاهدهقابلکه در جدول فوق  گونههمان
. دهندیمدرصد) تشکیل  68اعضاي نمونه آماري را مردان (

. در شوندیمدرصد اعضاي نمونه آماري را شامل  32زنان نیز 

                                                                      
8. structural equation modeling 

گفت که  توانیمخصوص میزان تحصیالت اعضاي نمونه نیز 
 56( سانسیلاکثریت اعضاي نمونه داراي تحصیالت سطح 

اعضاي نمونه داراي مدرك  درصد از 3و کمتر از  درصد) بوده
. در نهایت اندبودهدرصد داراي مدرك فوق لیسانس  32دکترا و 

عنوان  توانیمدر خصوص سابقه کاري اعضاي نمونه نیز 
 15بیش از  ۀدرصد از اعضاي نمونه داراي سابق0,08داشت که 

ي درصد) مربوط به سابقه کار 32( سال بوده و بیشترین آمار
 سال بوده است. 15-10

 
ي عوامل بازدارنده ساختاري اشتغال و اسهیمقاتحلیل 

 خصوصی ورزشیهاي باشگاه در کارآفرینی در ورزش
اي عوامل بازدارنده بندي و تحلیل مقایسهدر این بخش به جمع

هاي باشگاه در ساختاري اشتغال و کارآفرینی در ورزش
 خصوصی ورزشی خواهیم پرداخت.

 
 کیفیبخش 

با هر یک از اعضاي  شدهانجامي هامصاحبهدر این قسمت 
نمونه در بخش کیفی در ارتباط با عوامل بازدارنده ساختاري 

هاي خصوصی باشگاه در اشتغال و کارآفرینی در ورزش
گردند. در این راستا از مصاحبه یمورزشی کد گذاري 

شوندگان خواسته شده است تا موانع ساختاري اشتغال و 
ها لیست اولیه گویه. را تشریح نمایند کارآفرینی در ورزش

نامه محقق ساخته با طیف پنچ تهیه شد که طی پرسش
ید خبرگان، سنجش أیروایی صوري مورد ت گزینه لیکرت و

از طریق آزمون میانگین  و 82/0 لفا کرونباخ با سطحآپایایی 
 ها که اهمیت کمتري از نظراي تعدادي از گویهتک نمونه

خبرگان داشتند، حذف گردید. در این مطالعه پس از اطمینان 
با  هاداده، مرحله تجزیه و تحلیل هادادهاز صحت تفسیر 

. در شودیماستفاده از روش کدگذاري باز و محوري آغاز 
ي افراد مصاحبه شده هاگفتهکدگذاري باز مفاهیم کلیدي 

ي اهمجموعو در کدگذاري محوري عنوانی به  شدهاستخراج
 .ردیگیمتعلق  شدهانیباز مفاهیم مشترك 

گونه که در جدول فوق قابل مشاهده است در همان
نتیجه بخش کیفی، موانع ساختاري اشتغال و کارآفرینی 

گیري، سیستم ارزیابی، آزادي عمل شامل راهبرد، تصمیم
پذیر کارکنان، سیستم پاداش، سیستم مالی و ساختار انعطاف

قابل  1 شده در باال در قالب نمودارشناساییباشد. موانع می
 مشاهده است.
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 هایآزمودن يفرد يهایژگیاطالعات مربوط به و .1جدول 

 تعداد 
 سابقه خدمت یلیمدرك تحص سن

 سانسیل پلمید نیانگیم
فوق 

 سانسیل
 يدکتر

 5کمتر از 
 سال

 5ـ  10
 سال

 10ـ15
 سال

باالتر از 
 سال 15

 - 4 5 15 0 6 12 3 0,32 24 زن
 6 20 17 8 2 18 20 4 0,68 51 مرد

 6 24 22 23 2 24 42 7 - 75 مجموع
 

 ي موانع ساختاري اشتغال و کارآفرینی اسهیمقاتحلیل  .2 جدول

ف
ردی

 

 هاي کالمیگزاره کد مصاحبه شوندگان
 کدگذاري

 محوري باز
1 I1,I6,I9,I12,I13 خصوصی ورزشیهاي ترویج و رونق بازاریابی باشگاه 

 راهبرد

موانع 
 ساختاري

2 I2,I3,I6,I9,I10,I12   جدید و ارزشمند کار و یا ورزشی خلقنگرانی از 
3 I1,I2,I3,I5,I6,I7,I هاي جدید در باشگاهتوجه ناکافی به خلق و اجراي ایده 

4 I3, I7, I12 
توام با  کههایی در ورزشهاي نوآورانه ها و اقدامموقعیت ۀتوسع نگرانی از

 باشدمی خطر

5 
I2,I3,I6,I7,I8,I9,I10,I11,I

12 

عدم توانایی در کسب دستاوردهاي جدید از طریق همکاري، مشاوره و انعقاد 
 هاقرارداد با دیگر باشگاه

6 I6, I10 اشتغال و کارآفرینی در بین کارمندان باشگاه يراختاـیرسزو  توسعۀ فرهنگ 
7 I7, I8, I10  هامهارتو  هاتخصصافزایش دانش،  منظوربهکارمندان  آموزشنبود 
8 I1, I12 هاي تحقیقی بلندمدتتوجه به نتایج ملموس و کوتاه مدت بجاي تالش 
9 I5, I6, I9 زاییفقدان افرادي براي اندیشیدن، آغاز کردن و تقویت کارآفرینی و اشتغال 

 گیريتصمیم
10 I2, I3, I6, I13 

با ایجاد ها خصوصی و تقلید از سایر باشگاههاي بودن نوآوري باشگاهمحدود 
 تغییرات ساده 

11 I1, I3, I7, I10 
نبود تعامل گروهی و مشارکت مدیر و مربیان و مشتریان باشگاه در مباحث 

 مربوط به باشگاه
12 I2, I7, I11 مربیانتوجهی مدیر و یا سرپرست باشگاه به عملکرد مربیان و کمک بی 

سیستم 
 ارزیابی

13 I1, I5, I9, I13 
توجهی مدیر و یا سرپرست باشگاه به نظرات و انتقادهاي مشتریان بی

 باشگاه
14 I2, I3, I6  عدم بررسی دقیق سابقه عملکردي مربیان و کمک مربیان 
15 I4, I5, I11 هافقدان سیستم ارزیابی مناسب در باشگاه 
16 I4, I7, I12 دقتی در انتخاب مربیان و کمک مربیانبی 
17 I2, I4, I8, I10 زایی مشتریاناشتغالهاي و مهارتها بررسی و شناسایی شایستگی 
18 I3, I5, I6, I12 هماهنگی مربیان و یا کارمندان از طریق مقررات رسمی 

آزادي عمل 
 کارکنان

19 I5, I7, I11  دخالت مدیر و یا سرپرستان در کار مربیان و کارمندان 
20 I2, I5, I13 خود مدیریتی به شکل مستقل هاي ها از طریق تیمعدم انجام فعالیت 
21 I1, I3, I5, I11 در مقابل آزادي عمل بین کارمندان و مدیر باشگاه در مراتب سلسله 
22 I3, I4, I10 به مربیانها عدم انعطاف در پرداخت 

سیستم 
 پاداش

23 I5, I12  توجه به مشوق مادي به جاي مشوق درونی 
24 I7, I8, I13 هاعدم تناسب بین حقوق مربیان با عملکرد آن 
25 I3, I7, I11  عدم تناسب بین پرداخت حقوق با قدرت ریسک و خالقیت مربیان 
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ف
ردی

 

 هاي کالمیگزاره کد مصاحبه شوندگان
 کدگذاري

 محوري باز

26 I2, I11, I12 
ها در آینده در ارزیابی تمرکز بر جهشتوجه به حرکت در گذشته بجاي 

 عملکرد

 سیستم مالی

27 I7, I8, I9, I10 توجه به معیارهاي کلی در ارزیابی عملکرد 

28 I1, I8, I9 
ها و هاي سنتی بجاي تمرکز بر روي برنامهتنظیم بودجه براساس روش

 هاطرح
29 I2, I4, I11  جذب نیروي کاري مولد و هايگذارهیسرمابه کار نبردن 

30 I4, I6, I7, I12 
ناتوانی در جذب منابع مالی از مجاري مختلف (مردمی، دولتی، فروش 

 خدمات و...) 
31 I3, I9, I11 خصوصی ورزشیهاي کمبود تنوع درآمدي در باشگاه 
32 I1, I11 اشگاه خصوصیبدر هاي فعالیت اقتصادي تقبل مخاطره عدم 
33 I6, I7, I9 مراتب رسمی وجود سلسله 

ساختار 
  انعطاف پذیر

34 I1, I5, I7, I11 ها از طریق مقررات رسمیهماهنگی فعالیت 

35 I2, I4, I8, I9, I12 
و اداره  سیکاري را تأس، منظور کسب سودبهخصوصی ورزشی هاي باشگاه

 باشدنمی اشتغال زاییکند که مشخصات اصلی آن نوآوري و می
36 I2, I6, I9, I12 دیهاي جدها و فرصتتیتعقیب موقع يط موجود بجایحفظ شرا 
 

 
 خصوصی ورزشیهاي موانع ساختاري اشتغال و کارآفرینی باشگاه .1نمودار 

 
ي موانع)بندرتبه( یبخش کم 

فاز کمی این پژوهش در دو بخش کلی صورت گرفته است. در 
شده با استفاده از بندي موانع شناساییمرحله اول جهت رتبه

تهیه و در اختیار نامه مقایسات زوجی ، پرسشAHPتکنیک 
اعضاي نمونه قرار گرفته و سپس، اقدام به تجزیه و تحلیل 

ی نیز با هاي مذکور گردید. در بخش دوم فاز کمنامهپرسش
، به PLSافزار استفاده از تکنیک مدل معادالت ساختاري و نرم

 بررسی تأثیر موانع ساختاري اشتغال و کارآفرینی پرداخته شد.

 و اشتغال يساختار موانع یزوج ساتیامق به 3جدول شماره 
 .پردازندیم خبرگان نظرات اساس بر ینیکارآفر

 
 شدهییشناساي موانع بندرتبهسازي، وزن دهی و نرمال

 از شدهییشناسا موانع يبندرتبه و هاتیاولو استخراج يبرا
 استفاده موزون نیانگیم و سازى نرمال مفهوم از فوق، ولجد

 .شودیم
 

اشتغال و  موانع
کارآفرینی 

هاي باشگاه
 ورزشیخصوصی 

 آزادي عمل کارکنان موانع ساختاري

 یابیارز ستمیس

 يریگ میتصم

 پاداش ستمیس

 مالی ستمیس

 پذیرساختار انعطاف

 راهبرد
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 خبرگان نظرات عیتجم از پس ینیکارآفر و اشتغال يساختار موانع یزوج سهیمقا سیماتر .3 جدول

سیستم 
 ارزیابی

سیستم 
 پاداش

 سیستم مالی گیري تصمیم
ساختار 

 پذیرانعطاف
آزادي عمل 

 کارکنان 
 موانع ساختاري راهبرد

 راهبرد 1 854/2 856/1 168/1 568/2 226/1 983/0
 آزادي عمل کارکنان 963/0 1 986/2 583/0 950/1 650/1 266/2
 ساختار انعطاف پذیر 564/2 254/2 1 287/2 325/0 258/2 615/0
 سیستم مالی 356/1 484/0 548/0 1 236/1 289/0 213/1
 گیريتصمیم 442/2 687/1 213/1 589/1 1 009/2 963/0
 سیستم پاداش 616/1 336/2 266/2 834/0 023/1 1 983/0
 سیستم ارزیابی 717/2 983/0 239/0 526/2 023/1 129/2 1
 جمع ستون 658/12 598/11 108/10 987/9 125/9 552/8 023/8

 
 يساختار موانع شده نرمال سیماتر .5 جدول

 هاوزن رتبه
سیستم 
 ارزیابی

سیستم 
 پاداش

تصمیم 
 گیري 

سیستم 
 مالی

ساختار 
 پذیرانعطاف 

آزادي عمل 
 کارکنان

 موانع ساختاري راهبرد

 راهبرد 0.125 0.636 0.045 0.216 0.805 0.056 0.563 2.356 1

2 1.163 0.098 0.101 0.146 0.336 0.131 0.195 0.156 
آزادي عمل 

 کارکنان

3 1.105 0.200 0.136 0.230 0.123 0.256 0.135 0.025 
سیستم انعطاف 

 پذیر
 سیستم مالی 0.023 0.059 0.123 0.097 0.124 0.098 0.039 0.556 4
 تصمیم گیري  0.026 0.023 0.014 0.019 0.007 0.016 0.020 0.125 7
 سیستم پاداش 0.012 0.017 0.009 0.014 0.030 0.010 0.014 0.106 6
 سیسستم ارزیابی 0.014 0.010 0.025 0.011 0.002 0.015 0.019 0.096 5
 
 ستمیس موانع ،5 جدول در شده ارائه جینتا به توجه با
 ،)1.163 وزن با( آزادي عمل کارکنان ،)2.356 وزن با( راهبرد

 وزن با( یستم مالیس ،)1.105 وزن با( اختار انعطاف پذیرس
 با( سیستم پاداش ،)0.125 وزن با( گیريیمتصم ،)0.556

 بیترت به )0.096و سیستم ارزیابی (با وزن ) 0.106 وزن
 در ینیکارآفر و اشتغال يساختار بازدارنده عوامل نیترمهم

  .باشندیم یورزش یخصوصهاي باشگاه در ورزش
 

 يریگجهینت و بحث
خصوصی هاي در باشگاهاشتغال و  ینیکارآفر جیترو يبرا

 داشته وجودها باشگاه درون در یمناسب طیشرا دیبا ورزشی
خلق ارزش افزوده جدید ها در باشگاه ینیکارآفر. هدف باشد
وکارهاي موجود در زایی به توسعه کسبو اشتغال است

 يبرا ندیفرآ ینوع زااشتغال ینیکارآفرپردازد و ها میباشگاه
 در ریاخ دهه دو تحوالتباشد. می دیجد یشغل يهافرصت خلق

 یخارجهاي هیسرما که دهدمی نشان جهان ورزش صنعت
 يهاباشگاه جذب بورس، قیطر از ای میمستق طوربه تواندمی

 نیهمچن و یورزش لوازم و زاتیتجه دیتول در ای و گردد یورزش
 تا دیآ کارهب یورزش تمام مهینهاي پروژه لیتکم و يواگذار در
 صنعت در دیتول رونق شیافزا و اشتغال توسعه به بیترت نیبد

 جادیا نهیهز حداقل کارشناسان، نظر به بنا .شود کمک ورزش،
 اگر است تومان ونیلیم 150 حدود حاضر حال در شغل هر

 ورزش صنعت در شغل هزار 4 يجار سال در بخواهد دولت
 حداقل و يگذارهیسرما تومان اردیلیم 600 حداقل به کند جادیا

 یزمان و یمال جنبه از البته که داشت خواهد ازین زمان ماه شش
 منظور به دیبا دولت فلذا ندارد عمال را یامکان نیچن ما دولت
 22 حدود ران،یا ورزش صنعت در دیتول و اشتغال هدف تحقق

 هزار کی از کمتر و کشور در شده ثبت یورزش باشگاه هزار
 یاصل هسته عنوان به را یورزش لوازم و زاتیتجه کننده دیتول

 هیاول طیشرا و بسترها که صنعت نیا در اشتغال و ینیکارآفر



 1397 زمستان، 3، شمارة هفتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 40

 موانع رفع به و ردیبگ نظر در اندکرده جادیا را دیتول و ینیکارآفر
 اهتمام آنان قیطر از دیتول به یبخش تحرك و آنان تیفعال

 یخصوص بخش يسو از يشتریب هیسرما ب،یترت نیبد. بورزد
 با ییزااشتغال امکان و شد خواهد قیتزر کشور ورزش به

 نظر در با .دیگرد خواهد نیمأت ورزش، صنعت در شتریب سرعت
 يراستا در کندمی اقتضا ،دولت یمال منابع تیمحدود گرفتن
 و مشارکت جلب به نسبت ورزش، صنعت در ییزااشتغال تحقق
 وزارت قیطر ازها پروژه نیا در یخصوص بخش يگذارهیسرما

 مجلس تیحما با یعاجل و يجد اقدامات جوانان و ورزش
 .ردیگ صورت یاسالم يشورا

کارآفرینی سازمانی یک نوع رفتار سازمانی از طرفی دیگر، 
لذا  باشدمی است و این رفتار سازمانی تابعی از عوامل ساختاري

اي خود دست هاي توسعهبراي اینکه سازمانی بتواند به هدف
اي این متغییرها را جهت دهد تا این عوامل یابد، باید به گونه

 ازمان باشند.حامی رفتار کارآفرینانه در س
کارشناسان هاي با توجه به مجموع تحقیقات و پژوهش

ساختارسازمانی، راهبرد سازمانی،  عوامل ساختاري عبارتند از:
بازخورد، حمایت هاي گذاري صریح و روشن، ایجاد سیستمهدف

مدیریت عالی، استقالل واحدهاي سازمانی، سیستم حقوق و 
سیستم کنترل و نظارت، اي، دستمزد، سیستم مالی و بودجه

 پذیر.آزادي عمل کارکنان، سیستم منابع انسانی، ساختار انعطاف
 يساختار بازدارنده عواملهدف از این پژوهش شناسایی 

ی خصوص یورزشهاي باشگاه ورزش در ینیکارآفر و اشتغال
 با( راهبرد ستمیس موانعپژوهش هاي است. با توجه به یافته

 ساختار ،)1,163 وزن با( کارکنان عمل يآزاد ،)2,356 وزن
 ،)0,556 وزن با( یمال ستمیس ،)1,105 وزن با( ریپذانعطاف

 و) 0,106 وزن با( پاداش ستمیس ،)0,125 وزن با( يریگمیتصم
 عوامل نیترمهم بیترت به )0,096 وزن با( یابیارز ستمیس

هاي باشگاه در ورزش در ینیکارآفر و اشتغال يساختار بازدارنده
 .باشندیم یورزش یخصوص

 
 سیستم راهبرد

ل مهم و برجسته سازمان ئیک تجزیه و تحلیل در خصوص مسا
است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، 

هاي خارج از سازمان، اتخاذ به منظور کنترل منابع در محیط
، اندازچشم، موریتأمشود. این فرایند شامل مشخص کردن می
سازمان و همه سیاست  ،هاتوسعه برنامه ،هاي سازمانیدارای

ها نیاز است، نیز آن هدف به هایی که براي نیل بهفعالیت
شود. نتایج نشان داد عوامل بازدارنده سیستم راهبرد در می

 یورزش ای و کار خلق از ینگرانخصوصی ورزشی هاي باشگاه

 دیجد يهادهیا ياجرا و خلق به یناکاف توجه، ارزشمند و دیجد
 در نوآورانههاي اقدام وها تیموقع ۀتوسع از ینگران، باشگاه در

 کسب در ییتوانا عدم، باشدمی خطر با توام کههایی ورزش
 قرارداد انعقاد و مشاوره ،يهمکار قیطر از دیجد يدستاوردها

 و اشتغال يراختاـیرسز و فرهنگ توسعۀ ،هاباشگاه گرید با
 کارمندان آموزش نبود، باشگاه کارمندان نیب در ینیکارآفر

 جینتا به توجهو  هامهارت و هاتخصص دانش، شیافزا منظوربه
 بلندمدت یقیتحق يهاتالش يجاهب مدتکوتاه و ملموس

باشد. بر این اساس الزم و ضروري است که اهداف می
 دیتدوین گردد. با يسازیخصوص از نگري قبلبلندمدت و آینده

 و بسترها جادیا ،يسازیخصوص الزامات از یکی که داشت توجه
هاي سازمان رشد ات ویح ادامۀ که است ییهارساختیز

 را یخصوص بخش در فعال ياقتصادهاي بنگاه و یخصوص
 .کندیم تیتقو و نیتضم

 با توجه به تحقیقات انجام شده در وزارت ورزش و جوانان،
و  هزار باشگاه ورزشی ثبت شده و فعال وجود دارد 22در کشور 
ها فعالیت میلیون جمعیت در این باشگاه 2بیش از  همچنین

 نظارت و ساماندهی ضرورت دارند که رقم قابل توجهی است و
بنابراین نیاز است  .کندمی برابر چند راها باشگاه این بر

و مربیان  توجیهی براي مدیران، سرپرستانهاي کالس
خصوصی تدوین داده شود تا در خصوص کارآفرینی هاي باشگاه

خلق کار یا هاي زایی در ورزش بحث شود تا نگرانیو اشتغال
ورزش جدید و ارزشمند را از خود دور کنند و فرهنگ و زیر 
ساختارهاي اشتغال و کارآفرینی را در بین کارمندان رواج دهند، 

خصوصی هاي یشتر باشگاههمچنین به دلیل اینکه هدف ب
باشد و کارآفرینی کمتر مدنظر است بنابراین می کسب سود

ویژه در خصوص هاي الزم است مربیانی با تخصص و مهارت
تا عالوه بر تضمین  شوندورزشی دعوت به همکاري هاي رشته

الزم را در خصوص هاي منابع اقتصادي باشگاه، زیر ساخت
خصوصی فراهم آورند. هاي اهکارآفرینی و اشتغال زایی باشگ

 مک گلونتحقیق  جینتا حاضر با قیتحقاین بخش  جینتا
ولف و ) 1383( یمی)، مق1391( و همکاران زادهیعل، )2014(
 دارد.  ی) همخوان1995(

 
 آزادي عمل کارکنان

 یخصوصی با آزادي عمل گاههاي در بسیاري از باشگاه
دانند، نظمی میمخالف هستند و آن را سبب هرج و مرج و بی

اما باید دانست که آزادي عمل باید در راستاي وظایف، 
هاي فرد در باشگاه باشد و این موضوع را باید اشاره مسئولیت

کرد که اگر بین آزادي عمل و اختیارات تعادل برقرار شده و با 
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موجب خالقیت،  تواندهاي فرد متناسب باشد میمسئولیت
دنبال خودشکوفایی، خودکنترلی و استقالل فکر و عمل را به
الزم  داشته باشد. نتایج نشان داد که عواملی مثل پیروي

 و ریمد دخالتی، رسم مقررات از کارمندان ای و انیمرباالجراي 
 از هاتیفعال انجام عدم، کارمندان و انیمرب کار در سرپرستان ای

 مراتب سلسله و مستقل شکل به یتیریمد خودهاي میت قیطر
تواند می در مقابل آزادي عمل بین کارمندان و مدیر باشگاه در

آزادي عمل کارکنان در خصوص اشتغال و  بازدارنده عوامل
کارمندان  ی باشد.ورزش یخصوصهاي باشگاه در کارآفرینی

، بنابراین انعطاف نیروي انسانی و سالم یعنی درآمد بیشتر
تواند راه گشاي قدرتی براي اشتغال زایی می گرش آنانتقویت ن

که د ناجازه دهو کارآفرینی باشد. باید مدیران و صاحبان باشگاه 
اختیار و ، تخصصشان را خود انتخاب کنند ةان حوزشکارکنان

پذیري بیشتري انعطاف، دناستقالل بیشتري برایشان قائل باش
شتري روي کاري که کارمندان نه تنها کنترل بی، دنداشته باش

خواهند، بلکه در مورد زمان و مکان کارشان می دهندمی انجام
درصد از مشارکت  30نیز خواستار حق رأي هستند. در حقیقت 

اند حاضرند حتی حقوق کمتر گفته نامهپرسشکنندگان در 
بیشتري براي هاي بگیرند اما در عوض آزادي عمل و گزینه

 و در آخر الزم است بیان شود که مدیران انتخاب داشته باشند
 دهند.ان اجازه اظهار نظر شبه کارکنانباید 

 
 پذیراختار انعطافس

توانایی مدیریت در انطباق بخشی میان ساختار سازمانی و نحوه 
گیري در سازمان و فرایندهاي ارتباطی و پاسخگوئی با تصمیم

ر گذاري بر تحوالت محیطی با رویکرد اثرپذیري از محیط یا اث
یعنی مدیریت سازمان تا چه . آن انعطاف پذیري سازمانی است

وکار مانند مشارکت با دیگر عوامل و تواند ساختار کسبمی حد
ادغام و غیره را اتخاذ نماید. پژوهش حاضر نشان هاي سیاست

 یهماهنگی در باشگاه، رسم مراتبسلسله وجودداد که 
 یخصوصهاي باشگاهی، رسم مقررات قیطر از هاتیفعال

 که کندیم اداره و سیتأس را يکار سود، کسب منظوربه یورزش
 حفظو  باشدنمی ییزااشتغال و ينوآور آن یاصل مشخصات

 دیجد يهافرصت و هاتیموقع بیتعق يبجا موجود طیشرا
تواند عوامل بازدارنده ساختاري اشتغال و کارآفرینی در می

خلق  ۀالزمها باشگاهپذیري در انعطاف باشد.ها ورزش باشگاه
 باشگاه ورزشییک محیط مناسب و معقول است، یک 

اي که بر اخالق گونه محدودیت ناخواستهپذیر، هیچانعظاف
کند بلکه محیط ثیر منفی بگذارد در خود ایجاد نمیأکارکنان ت

تري را براي کارکنان بخش و راحتبخش، لذتکاري مسرت
میتوان راهکارهاي انعطاف پذیري باشگاه  ید.نماخود فراهم می

، هامهارت در انعطاف، منعطف مکانرا بدین گونه شرح داد: 
، منعطف مشاغل ،نیقوان انعطاف، منعطف يکار يالگوها

، ترافزایش همکاري مابین مدیران ارشد و سطوح اجرایی پایین
 ةویژ هايتیم وجود کشور، مختلف نقاط در خدمات کنندهفراهم
 گردند ومی منحل نظر مورد اهداف به دستیابی از پس که هدف
 مشتري. کامل رضایت و باشگاه ورزشی اثربخشی بهبود

) بیان شده 2005) و فورست (1390هاي امیرخانی (پژوهش
پذیر ، یکی از عواملی است که بر است که ساختار انعطاف

گذارد. و همچنین با پژوهش کارآفرینی سازمانی اثر می
) و یدالهی 1383و مقیمی ( )1389چیان و همکاران (کوزه

 ) مطابقت دارد.1995(9و ولف )1388فارسی (
 

 یستم مالیس
 در حرکت به توجه موانع، در در تحقیق حاضر عوامل اثرگذار

، عملکرد یابیارز در ندهیآ در هاجهش بر تمرکز يجاهب گذشته
 بودجه میتنظ، عملکرد یابیارز در یکل يارهایمع به توجه

 و هابرنامه يرو بر تمرکز يجاهب یسنت يهاروش براساس
 يروین جذب و مولد يهايگذارهیسرما نبردن کاربه، هاطرح
 ،یمردم( مختلف يمجار از یمال منابع جذب در یناتوان، کار
هاي باشگاه در يدرآمد تنوع کمبود، ...)و خدمات فروش ،یدولت

 در ياقتصاد تیفعالهاي مخاطره تقبل عدمی و ورزش یخصوص
ها دسترسی ی شناسایی شد. بسیاري از پژوهشخصوص اشگاهب

ترین عوامل مؤثر بر اشتغال و کارآفرینی به منابع را از مهم
اند و بر این اساس عوامل متعددي دانستهها ورزشی در باشگاه

در سنجش کارآفرینی ورزشی با سیستم مالی ارتباط پیدا 
خصوصی ورزشی کارآفرین، فرایند هاي کنند. در باشگاهمی

هاي کارآفرینانه از تخصیص بودجه آسان و سریع بوده و پروژه
شوند است. آقاجانی و هاي مالی متنوعی برخوردار میحمایت

هاي )، در پژوهشی تحت عنوان تبیین روش1392همکاران (
مالی را یکی از هاي هاي کارآفرینانه، سیستممالی طرح

ترین هاي پیش روي کارآفرینان و یا شاید مهملشترین چامهم
دانند. اندازي و استمرار کسب و کارشان، میها براي راهمانع آن

هاي از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روش
اند. هاي بعدي بودهاستقراض، سهام و منابع داخلی در اولویت
هاي مجموع آگاهی به عالوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در
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هاي مختلف و متنوع تأمین مالی دارند و تنها کمتري از روش
اند که در جامعه هایی را مورد توجه و تصدیق قرار دادهروش

امروزي ما رایج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد 
 )،1383و همچنین با تحقیقات مقیمی ( دهنداستفاده قرار می

 باشد.سو میهم )2005(10) و فورست1390امیرخانی(
 

 گیريیمتصم
 نیا در يریگمیدر حوزه تصم يکه از بعد ساختار یاز عوامل

 يبرا يافراد فقدان ،قرار گرفت یپژوهش مورد بررس
یی، زااشتغال و ینیکارآفر تیتقو و کردن آغاز دن،یشیاند

 ریسا از دیتقل و یخصوصهاي باشگاه ينوآور بودن محدود
 مشارکت و یگروه تعامل نبود، ساده راتییتغ جادیا باها باشگاه

؛ باشگاه به مربوط مباحث در باشگاه انیمشتر و انیمرب و ریمد
که  ی شناسایی شد.سازمان ینیبه عنوان مانع بر سر راه کارآفر

تحت  )1388و همکاران ( یطالب قیتحق جیبا نتا جهینت نیا
 انیب نانیکارآفرریو غ نانیکارآفر يریگمیتصم سهیعنوان مقا

و  یسازمان فیوظا ،یشناختهاي يریاند که اثرات سوگکرده
 نانیکارآفر نانهیکارآفر ماتیاطالعات نتوانسته بر تصم کیتفک

 نیهمچن) همسو بود. 1397( نتایج ططري با و مؤثر واقع شود
هاي يریمتأثر از سوگ یو قضاوت يریگمیتصم نانیکارآفر
عدم  یاصل عامل نان،یکارآفر یلیاند. تفکر تحلداشته یشناخت

 يهايریآنها از سوگ يریگمیقضاوت و تصم يریپذریتأث
مورد  نیریتوسط سا نان،یعدم اطم طیاست که در شرا یشناخت

 گفت توانمی در نهایتدارد.  یهمخوان رندیگیاستفاده قرار م
خصوصی هاي گیري کارآفرینانه در باشگاهتصمیم وضعیت

 .دارد فاصله مطلوب ورزشی از وضعیت
 

 سیستم پاداش
طرح تشویقی فردي است که به کارمند با توجه به نوعی 
یابی به استانداردهاي عملکردي و یا پیشی گرفتن از آن دست

ها استفاده توان از این تشویقشود. تنها هنگامی میپرداخت می
هاي دقیق و قابل اتکاي عملکردي کرد که معیارها و مقیاس

ستین اهداف این نوع پرداخت این است که داشته باشیم. نخ
دهد و ثانیاً به سیستم پرداخت اوالً عملکرد فردي را افزایش می

تر توجه بیشتري شود دهد تا به کارکنان بهتر و موفقاجازه می
زایی و کارآفرینی را در بین کارمندان توانیم اشتغالمی در نتیجه

ارآفرینی ورزشی در افزایش دهیم. عوامل بازدارنده اشتغال و ک
 به توجه، انیمرب به هاپرداخت در انعطاف عدماین پژوهش 

                                                                      
10. Furstt 

 حقوق نیب تناسب عدمی، درون مشوق يجا به يماد مشوق
 با حقوق پرداخت نیب تناسب عدمو  هاآن عملکرد با انیمرب

رسد می باشد. به نظرمی انیمرب تیخالق و سکیر قدرت
باید هفت  ورزشی خصوصیهاي مدیران و سرپرستان باشگاه

دهی هاي پاداشگام کلیدي براي موفقیت در اجراي برنامه
ند، انتظارات روشن ایجاد کن مبتنی بر عملکرد را رعایت کنند:

یافتنی تعیین اهدافی دستند، یک خط دید روشن ایجاد کن
، دنگیري باورپذیر و معتبر ایجاد کنیک نظام اندازه، دنکن

در آخر  و دنها را معنادار کنپاداش ،دنکارکنان را توانمند ساز
توان گفت که وضیعت سیستم نند. لذا میبازدهی را آنی ک

هاي خصوصی ورزشی فاقد ویژگیهاي پاداش در باشگاه
کارآفرینانه است. نتایج تحقیق حاضر در حوزه سیستم پاداش با 

) هم 1393همکاران،  ) و (شائمی و1388، یدالهیتحقیقات (
 خوانی دارد.

 
 سیستم ارزیابی

منظور ارزیابی فعالیت اجرایی و سیستم ارزیابی عملکرد به
اي واحد در اجراي مقررات و با و اتخاذ رویه مربیانمدیریتی 

هدف بهبود عملکرد، تضمین کیفیت و ارائه بازخورد مناسب و 
نگر به پرسنل و مسئولین اجرایی براي اخذ همه جانبه

عنوان وت و ضعف بهتصمیمات مقتضی و تشخیص نقاط ق
 کننده در زمینه ارتقاي کیفیت، طراحی شده استعاملی کمک

زایی و کارآفرینی تواند کمک شایانی به تقویت اشتغالمی که
 به باشگاه سرپرست ای و ریمد یتوجهیبکند. عواملی از جمله 

 سرپرست ای و ریمد یتوجهیب، انیمرب کمک و انیمرب عملکرد
 یبررس عدم، باشگاه انیمشتر يانتقادها و نظرات به باشگاه

 ستمیس فقدان، انیمرب کمک و انیمرب يعملکرد سابقه قیدق
 و انیمرب انتخاب در یدقتیب، هاباشگاه در مناسب یابیارز

هاي مهارت وها یستگیشا ییشناسا و یبررس، انیمرب کمک
عوامل بازدارنده اشتغال و کارآفرینی  انیمشتر ییزااشتغال

باشد که باید تدوینی می ورزشی در باشگاه خصوصی ورزشی
 عملکرد یابیارز ستمیسمناسب براي حل این مشکل نهاد. 

 کارکنان عملکرد بهبود يبرا را یمشخص يعملکرد بازخورد
 نهیزم، کندیم نیمع را کارمند يکارآموز الزامات، آوردیم فراهم
 يریگجهینت نیب، کندیم لیتسه و فراهم را کارکنان توسعه
 و زشیانگ و دینمایم برقرار یکینزد ارتباط عملکرد و یپرسنل
وجود طرحی که بنابراین  .دهدیم شیافزا را کارکنان يوربهره

در آن هدف به روشنی تعریف شده و براي ارزیابی عملکرد، و 
ارزیابی قابل فهم تعامل گسترده کارکنان و سرپرستان در نحوه 

وجود حمایت اثربخش، که باشد. همچنین می ، مورد نیازاست
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اثربخش، به  سرپرستان را براي اعمال کردن رفتارهاي ارزیابی
و  کندمنظور تضمین رضایت و رسیدگی به شکایات تشویق می

پذیرش کارکنان و تمایل آنان و همچنین تعهد سرپرستان و 
الزم  م ارزیابی عملکرد سازمانکارکنان در اجرایی شدن سیست

و ضروري است. با توجه به تحقیقات پژوهش یدالهی فارسی 
هاي کارآفرینانه یکی از ) ارزیابی عملکرد را در سازمان1388(

ترین رویکردها براي رسیدن به اهداف سازمانی و نیل به مهم
داند که همسو با هاي چشمگیر میعملکرد مطلوب و موفقیت

 باشد.می نتایج حاضر
(کشف  محقق ساختار سازمانی که رفتار کارآفرینانه به نظر

ها، دنبال کردن فرصت) را تشویق ها، تسهیل فرصتفرصت
کند، عنصر اولیه الزم براي موفقیت کارآفرینانه سازمانی است و می

خصوصی ورزشی هاي به میزانی که استانداردسازي امور در باشگاه
از توان خالقیت و به تبع آن از میزان  بیشتر باشد، به همان نسبت

که طوريشود؛ بهکاسته میها کارآفرینی افراد و مربیان در باشگاه
جهت ایجاد تعادل و تناسب بین میزان استانداردسازي و توان 

ها باید از انعطاف بیشتري در اجراي امور خالقیت مدیران باشگاه

 مربوط به دوایر خالق برخوردار باشند. 
شود، اگرچه کارآفرینی بیشتر هنر می الوه یادآوريبه ع

تر به موضوع اشتغال ذاتی است تا اکتسابی، اما توجه کاربردي
زایی و کارآفرینی و آشنایی با موانع کارآفرینی در حوزه مدیریت 
ورزشی در سرفصل دروس مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی 

تري براي ناسبتواند بستر مارشد از جمله مواردي است که می
تر رثؤارتباط دانش آموختگان مدیریت ورزشی در اداره م

 که گفت توانیم تیدرنهاهاي ورزشی را نوید دهد. باشگاه
کارآفرینی و  منظور به بیان شده یاتیعمل يراهکارها ارائۀ

 ياجرا و خصوصی ورزشیهاي اشتغال زایی موفق در باشگاه
 .است اثربخش و مهم اریبس ،آن موفق

 عدم مانندها تیمحدود یبرخ قیتحق انجام يراستا در
 یواقع عملکرد ارائه درها مدیران و سرپرستان باشگاه يهمکار
 درك نداشتن و یعلم قاتیتحق به رانیمد زیدآمیترد نگاه خود،
 ندهیآ قاتیتحق در .داشت وجود یتیریمد میمفاه از حیصح
 در ینیکارآفر و اشتغال بازدارنده عوامل دیگر یبررس به توانمی

 .پرداختها و در دیگر ارگان ورزش
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