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 The objective of this study was to analyze barriers to entrepreneurship 
in sport from the perspective of students, faculty members, and sports 
managers in Tehran. The present study was applied in nature and 
descriptive-analytical in terms of purpose. The statistical population 
consisted of all graduate students, faculty members, and sports 
managers in Tehran. The sample size was estimated via Morgan's Table 
to include 332 participants who were selected via random and 
convenience sampling techniques. A modified standard questionnaire 
was the research instrument. The content and face validity of the 
questionnaire were reviewed and confirmed by sport management 
professors and the reliability of the questionnaires was 0.92 using 
Cronbach's alpha. The results showed a significant difference between 
the selected groups in structural and environmental components (p 
<0.001, F = 5.034 and 6.463). However, there was no significant 
difference between the selected groups in the behavioral component 
(p> 0.001, F = 1.103). According to the results of this study, attempting 
to provide initial capital for sports entrepreneurship, formulating 
functional policies in the field of sports businesses, implementing sports 
entrepreneurship training programs in scientific centers, developing 
sports business culture, stability in-laws, and regulation for the 
development of sports businesses and managerial stability and efforts 
to increase self-efficacy and self-confidence can help develop sports 
entrepreneurship and remove barriers.  
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   مقاله پژوهشی     

 یمتخصصان ورزش دگاهیدر ورزش: از د ینیموانع کارآفر لیتحل

 *3یقهفرخ دوستیعل می، ابراه2یریمحمد خب ، 1یوردیخان ینور ثمیم

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدانشکده علوم ورزش ،یورزش تیریارشد، گروه مد یکارشناس -1
 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یکده علوم ورزشدانش ،یورزش تیریگروه مد ار،یدانش -3و  2
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 20/10/1399دریافت مقاله: 
 23/01/1400بازنگری مقاله: 
 27/02/1400پذیرش مقاله: 

 

 تئیه یاعضا ان،یدانشجو دگاهیدر ورزش از د ینیموانع کارآفر لیهدف پژوهش، تحل
و به  یکاربرد ت،یهش حاضر از نظر ماهشهر تهران بود. پژو یورزش رانیو مد یعلم

 التیتحص انیپژوهش، دانشجو یبود. جامعه آمار یلیتحل -یفیلحاظ هدف از نوع توص
 یشهر تهران بودند. نمونه آمار یورزش رانیو مد یعلم ئتیه یاعضا ،یلیتکم

و در دسترس انتخاب  یصورت تصادفنفر بود که به 332براساس جدول مورگان شامل 
 ییبود. روا افتهیلینامه استاندارد تعدپژوهش، پرسش نیدر ا یریگزار اندازهشدند. اب
 کردند و دییو تأ یبررس یورزش تیرینامه را استادان مدپرسش یو صور ییمحتوا

نشان داده  جیدست آمد. نتابه 92/0کرونباخ  یها با استفاده از آلفانامهپرسش ییایاپ
وجود  یتفاوت معنادار ،یطیو مح یفه ساختارمنتخب در مؤل یهاگروه نیشد که ب
منتخب در مؤلفه  یهاگروه نی(؛ اما ب6.463و  p<0/001,F=5.034داشت )

پژوهش،  نیا جی(. با توجه به نتاp>0/001 ،F=1.103تفاوت معنادار نبود ) ،یرفتار
 یارکردک یهااستیس نیتدو ،یورزش ینیکارآفر یبرا هیاول هیسرما نیتأم یتالش برا

در  یورزش ینیکارآفر یآموزش یهابرنامه یاجرا ،یورزش یوکارهاکسب نهیزم در
وسعه ت یو مقررات برا نیثبات در قوان ،یوکار ورزشتوسعه فرهنگ کسب ،یمراکز علم

و  یخودکارآمد شیافزا یتالش برا ،یتیریو ثبات مد یورزش یوکارهاکسب
 رفع موانع کمک کند. و یورزش ینیبه توسعه کارآفر تواندینفس ماعتمادبه
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 مقدمه
است که لزوم توجه به حل مشکالت و  ای شدهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه در دنیای امروز، شرایط

باشد . یکی از مسائل مطرح در این شرایط، بیکاری می(2014، و همکاران ینیام) کندتنگناها در حال و آینده را طلب می
های خوداشتغالی و کارآفرینی تشویق های مسئول، افراد را به قدم نهادن در جهت شاخهکه در پاسخ به این معضل، ارگان

کنند که کارآفرینی ریشه در بینش فردی، فرهنگ و جامعه اشاره می 2(2014 ،یآلوارز و بارن). 1(2009 ن،یش) کنندمی
های اقتصادی و اجتماعی محسوب کارگیری فرایندهای نوآورانه، توأم با پذیرش خطر و عامل تغییر در عاملدارد و به

 شودمی ها محسوب، کارآفرینی یک شیوه مدیریتی است که تعقیب فرصت3(2014، و همکاران ویوالر)شود. از نظر می
شی های پژوهترین حوزهامروزه مطالعه کارآفرینی به یکی از عمومیاکنون در کنترل است. وجه به منابعی که همبدون ت

و کالن  ای که بر سطوح خردمالحظهدر مطالعات مدیریت تبدیل شده است؛ به بیان دیگر، کارآفرینی به دلیل اثرات قابل
هایی که یکی از حوزه .(2017 ،و همکاران یحمدکاظمم) ه استهای مختلف قرار گرفتاقتصاد دارد، مورد توجه حوزه

 یفردمنحصربه یهایژگیو یصنعت ورزش داراباشد. شود، صنعت ورزش میزمینه ظهور کارآفرینی در آن احساس می
ه )بمحصول بر ، تمرکز ی بودنبه رقابت لی، تماجینتا نانیاطمعدم: از جمله ؛کندیم زیمتما عیصنا ریاست که آن را از سا

 مثال رای)ب جینتا ریکنترل محصول، تمرکز بر عملکرد نسبت به ساها، عدمها و سازمانمیت نیب یبازار(، همکار یجا
 نی. ا«هاکننده و ارتباط متقابل با رسانهمصرفعنوان هم بهو  دکنندهیعنوان تولبههم طرفداران نقش (، هیبازگشت سرما

کند. یم لیمطالعه تبد یصنعت جالب برا کیدهد و آن را به یورزش را شکل مصنعت  ی،فرد رقابتمنحصربه یهایژگیو
ورزشکار  عنوانبهمردم با صنعت ورزش وجود دارد از شرکت  اطارتب یبرا یمختلف یهااست که روش نیا گریبارز د یژگیو
 .4(2021 ،و همکاران نگهامیکان) یسرگرم یعنوان نوعآن به دنیکننده گرفته تا دمصرف ای

و رفع موانع  ینیکشور و ضرورت توجه به کارآفر یبرا ییزداو مانع تیحما د،یتول ،ینیکارآفر تیبا توجه به اهم
کردند  یگذارنام «هاییزدامانع ها،یبانیپشت د؛یتول»را سال  1400سال  یرهبر معظم انقالب اسالم ،ینیو کارآفر دیتول

و  طیتوجه به شرا ازمندیامر ن نیبه ا دنیاست. اما رس هاییزداو مانع ینیتوجه به مقوله کارآفر تیهمکه نشان از ا
کار  نیواسطه ادر ورزش است که به ینیموانع کارآفر لیو تحل ییشناسا هانهیزم نیاز ا یکیاست که  ژهیو یهانهیزم
 دیبا یورزش نانیو کارآفر زانیرکه در وهله اول برنامه یوربه ط ؛به رفع موانع اقدام کرد یترستهیبه نحوه شا توانیم

 یدیردبه اهداف خود برسند. ت ترعید و سرننرا هموار ک ینیکارآفر ریو رفع کنند تا بتواند مس ییموانع موجود را شناسا
جود دارد، و نانیو کارآفر یرقابت مؤثر بخش خصوص یکه برا یو موانع رانیکه حضور پررنگ دولت در اقتصاد ا ستین

 ینظر ضرور نیدر ورزش کشور از ا ینیموانع کارآفر ییلذا شناسا سازد؛یکند و بلکه ناممکن م ار ینیتوسعه کارآفر
فائق آمدن بر  یبرا یمناسب یتا بتوانند راهکارها کندیو محققان بخش ورزش کمک م گذاراناستیاست که به س

 .موانع موجود ارائه کنند
را به زی باشد؛یم یدر ورزش، مبحث مهم ینیمشخص است که مطالعه موانع کارآفر ن،یشیپ توجه به مطالعات با

فائق آمدن بر موانع موجود ارائه  یبرا یمناسب یکارهاتا بتوانند راه کندیو محققان بخش ورزش کمک م گذاراناستیس
 ،شورز نی. همچنندنکاشتغال  جادیا هجیدر نت رند؛بردا رصهع نیدر ا دیوکار جدکسب جادیا یمؤثر برا یکنند و گام

های فرصت توانیکه با شناخت و برطرف کردن موانع آن م کندیاشتغال فراهم م جادیبرای ا یفرصت مناسب و متنوع
ر د هنوزبهره گرفت. اما  یاقتصادی اجتماع هو توسع شرفتیکرد تا از آن برای پ یرا به جوانان و جامعه معرف دییجد
 نیا برطرف کردن یپژوهش برا نیدر ا نیبنابرا ؛در ورزش کمبود وجود دارد ینیموانع کارآفر فیتوص و ییشناسا نهیزم
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و  یطیمح ،یدر سه بعد ساختار یتیریمد کردیبا رو یورزش ینیموانع کارآفر ن،یشیپ یهاپژوهش مطالعهشکاف، با 
ورزش هم  در ینیموانع کارآفر ییت، شناساگرفته شده اس دهیپژوهش ناد نهیشیپ ره است. اما آنچه دشد یبررس یرفتار

 نیا یرا بررسزی باشد؛یها مآن نیب سهیو انجام مقا یورزش رانیحوزه و هم از نظر مد نیو متخصصان ا انیاز نظر دانشجو
 کردیرو ،یورزش یهاتیئو ه هاونیفدراس رانیو مد یعلم تیئه یاعضا ان،یدانشجو یموضوع با توجه به جامعه آمار

کارساز خواهد بود و در  ی،نیموانع کارآفر ترقیدق ییدر شناسا ،یکردیرو نیو مسلماً چن باشدیمسئله م نیه اجامع ب
 در عرصه یسطح مشارکت بخش خصوص یو ارتقا رانیمد نشیدر تحول باورها و ب تواندیپژوهش م نیا یهاافتهی ،جهینت

 در ورزش را هموار سازد. ینیرآفربه عرصه کا انیورود دانشجو نهیواقع شود و زم دیورزش مف

 مبانی نظری
مثابه یک حرفه از یک طرف و تبدیل آن به یک ر و تحوالت سریع علم و فناوری در جهان و تلقی ورزش بهیتغی

نیازمند  هاآنرو ساخته است که گذر از هجدیدی روب معضالتورزش را با  اندرکاراندستصنعت از طرف دیگر، 
 نیدر ب ینیهنگام تمرکز بر کارآفر. (2014و همکاران،  ویوالر) خالقانه است هایروشو  رویکردها کارگیریبه

مشترک  یژگیو نیچند ی،نیورزش و کارآفر؛ زیرا هستند ژهیتوجه و ستهیشا ی،ورزش انیاه، دانشجودانشگ انیدانشجو
 ،سرعتبه یورزش ینیکارآفرکنند که بیان می 2(2020راتن و جونز، )از طرفی که  .1(201۸ ،و همکاران نکایهول) دندار

این بدان معناست که  ؛است دست آوردهبه یورزش یهانهیو زم تیریمد ،ینیکارآفر یهانهیخود را در زم تیمحبوب
را  مینه ورزشهای جدید برای اشتغال در زکارآفرینی، فرصت تواند کارساز باشد؛ زیرامی ورزشی فرایند کارآفرینی

های رشد در جهان ترین بخشتوان آن را در زمره سریعکند که با توجه به ابعاد گسترده علوم ورزشی میایجاد می
وکار عنوان شروع یک کسبطور کلی، کارآفرینی در ورزش به. به(2013 ،و همکاران یمحمودآباد یزارع)مطرح کرد 

 . (201۸راتن، )شود گذاری در صنعت ورزش تعریف میجدید یا سرمایه

لیپتانس کند،یها جدا معرصه گریاز د یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع -یمهم فرهنگ دهیپد کیعنوان آنچه ورزش را به
عنوان به ینیکارآفر ،انیم نیدر ا .(2019 ،یو دستگرد یعتیشر) عرصه است نیدر ا رینظاثرگذار و گاه کم اریبس یها
 یقرار گرفته و توانسته است در موارد یشتریمورد توجه ب ریاخ انیصنعت ورزش در سال ییزابکر اشتغال یهااز حوزه یکی

وکار حوزه بکس تیو تقو شیبه افزا یتوجهلکمک قاب رهیسالمت و غ تیریمد ن،یعلم تمر حات،یتفر تیریهمچون مد
تواند ناشی از وجود موانع کارآفرینی در که بخش بزرگی از این مشکالت می 3(2017 ،ارانو همک پارنل) دنکورزش 

در  4(2016، انو همکار یعل)طوری که توان کمک شایانی به اشتغال دانشجویان کرد؛ بهورزش باشد که با رفع آن می
 عنوان موانع کارآفرینی بیان کردند.های خود ترس از شکست، خطرگریزی، فرار از استرس و کار سخت را بهپژوهش

نفس و ترس از شکست را از موانع کارآفرینی بیان های خود، نبود اعتمادبهدر پژوهش 5(2020 ک،یووج-وپال)همچنین 
 کرد.

ق ایجاد تقاضا برای خدمات و کاالهای ورزشی و ایجاد جذابیت برای اجتماعات، زمینه الزم را در واقع، ورزش از طری
ی وکار ورزشی در تولید لوازم و تجهیزات ورزشکند و کارآفرینی نیز از طریق ایجاد کسببرای توسعه کارآفرینی فراهم می

. در نتیجه، (2013و همکاران،  یمحمودآباد یزارع)کند و ارائه خدمات ورزشی به توسعه صنعت ورزش کمک می
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شود کارآفرینی در ورزش، تصمیمات، اقدامات و فرایندهایی است که توسعه محصوالت، خدمات و بازارها را منجر می
گر نقش مهم آن و موفقیت کارآفرینی در جذب عالقه مدیران و محققان ورزشی، نمایان 1(2016 ،و همکاران یوتیاچک)

های شغلی تواند از طریق کشف و گسترش فرصت. کارآفرینی می(201۸راتن، )باشد نعت ورزش میافزایی صدر ارزش
. 2(2015 ،و همکاران سیمارت)های رونق اقتصادی و در نتیجه آن، کاهش بیکاری را به ارمغان آورد مرتبط با ورزش، زمینه

کرده در ترین معضالت برای نیروی انسانی تحصیلاما با همه تأثیرات مثبت کارآفرینی در صنعت ورزش، یکی از بزرگ
که حل آن، ریشه در شناسایی موانع  (2013و همکاران،  یمحمودآباد یزارع)باشد ورزش، ورود به عرصه کارآفرینی می

ورزش، ماهیت رقابتی دارد و  این است که ورزش، در کارآفرینی به عالقه افزایش علل کارآفرینی و رفع این موانع دارد.
 از ورزش درکننده مصرف ینیازها و جدید یهایفنّاور. هاستصنعتتغییرپذیرترین  و نیتربزرگ از یکی ورزش، صنعت
 لباس شامل سنتی ورزشی محصوالت .باشدیم بازار در خدمات عرضه برای جدید یهادهیا توسعه عوامل اثرگذار بر جمله

  .3(2017 ،یدوولت) اندگرفته قرارکاربرمحور  وفناورانه  هایتأثیر نوآوری تحت که تجهیزات هستند و
عنوان شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در مطالعات مختلف بررسی شده است و عوامل مختلفی در این زمینه به

کیفی، پنج طبقه از  با استفاده از تحلیل (201۸ ،و همکاران یقیفالح حق)اند؛ بدین منظور، رینی معرفی شدهفموانع کارآ
 -3های آموزشی ضعف در برنامه -2کمبود عالقه، انگیزه و تخصص در مراکز علمی  -1موانع کارآفرینی را معرفی کردند: 

موانع ساختاری و ضعف در برقراری  -4های مناسب برای ورود به عرصه کارآفرینی ضعف عوامل مدیریتی و کمبود مکانیزم
موانع کارآفرینی  (201۸ ،و همکاران یشاهورد)فرهنگ ضعیف کارآفرینی در کشور.  -5 های اقتصادی وارتباط بخش

الزی، بررسی کردند و نتایج نشان داد که عدم شایستگی، اعتماد به نفس و کمبود منابع از موانع اجتماعی را در کشور م
با بررسی موانع  توسعه و پیشرفت کارآفرینی در پاکستان،  4(2017، و همکاران محمد)باشند. کارآفرینی در این کشور می

و  سیدیارتیس) عوامل مذهبی، ساختاری و اجتماعی و اقتصادی را عامل سطح پایین کارآفرینی کشور پاکستان دانستند.
 کارآفرینی بر ایعمده تأثیر کارآفرینی هایمهارت و دانش فقدان که داند در پژوهش خود نشان 5(2019 وس،یسیک

 . کندمی عمل پادزهر عنوان به کارآفرینی به نسبت انگیزه خود برعکس،. دارد دانشجویان
 یو فناور یبانیمحدود به پشت یو دسترس عیتوز یهامحدود به کانال یدسترس 6(2021، و همکاران نینگو)
به  فیضع یدسترسن دادند که نشا 7(2020 وکوو،یو آد یووکورن)وکار را از موانع کارآفرینی بیان کردند. همچنین کسب

باشد. از موانع کارآفرینی می فیضع یهارساختیمتعدد( و ز یهااتی)مانند مال متناقض دولت یهااستیس منابع مالی،
ی از جمله موانع مؤثر بر کارآفرینی فرهنگ -عیعوامل اجتما و یطیعوامل مح ی،عوامل فردنشان داد که  ۸(2020 م،یک)

مکان  انتخابی و مال تیریدانش مد از شکست، فقدانترس های خود، نیز در پژوهش 9(2019، و همکاران چو)باشد. می
، رس/تانتظاراتی، شخصعوامل  10(2019و همکاران،  کیوجنه)را از موانع کارآفرینی بیان کردند. همچنین  وکارکسب
 ی را از موانع کارآفرینی بیان کردند.اجتماع طیمحی و نیکارآفر یزندگ سبکی، اسیو س یاقتصاد یفضا

                                                           
1 Cacciotti 
2 Maritz 
3 Dvouletý 
4 Muhammad 
5 Sitaridis & Kitsios 
6 Nguyen 
7 Nwokorie & Adiukwu 
8 Kim 
9 Cho 
10 Hojnik 
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 و یبا عملکرد مال یرابطه مثبت و معنادار ی،نیبه کارآفر شیگرانشان دادند که  1(2020 ،و همکاران تیهامراشم)
موانع کارآفرینی در  (2019 و همکاران، یفراهان)ی زبان دارد. آلمان یدر کشورها یافوتبال حرفه یهاباشگاه یورزش

 ،گری از دولتبودن روحیه مطالبه باالدولتی و  ایرانی در وابستگی به بدنه های رفتاری جامعهها و مؤلفهنگرشورزش را 
در ناکامی دولت  ،طلبی بخش خصوصیخواهی و منفعتمنابع انسانی به بخش خصوصی از یک طرف و زیاده یاعتمادبی
مقاومت جامعه  ،باور عمومی جامعه ایرانی به انجام امور به صورت فردی ،در واگذاری به بخش خصوصی 44ی اصل اجرا

 ،حال فاقد سابقه ورزشیعین های مدیریتی، اقتصادی و مالی و درورزش در ورود اشخاص غیرورزشی توانمند در حوزه
و  زاده خیش) بیان کردند. سیستم کنترلی منعطف و ارگانیک ودنبمدت و تمایل دستیابی مدیران به سودهای کوتاه

، در زمینه بررسی موانع کارآفرینی ورزش نشان دادند که موانع ساختاری، رفتاری و محیطی، موانع (2016، همکاران
ترتیب ها، عوامل کنترلی، تکنولوژیکی و اقتصادی بهشوند. در واقع در پژوهش آناصلی کارآفرینی در ورزش محسوب می

 فتاری و محیطی در نظر گرفته شدند. های موانع ساختاری، رترین جنبهمهم
فقدان اطالعات در  ،یمال تیحماعدمرا  نانیکارآفر یبرا جیرا در پژوهش خود، موانع (2015و همکاران،  سیمارت)

محورها و موانع  (2017، و همکاران اریویز)بیان کرد.  یمراحل ادار یدگیچیو پ وکارکسب کیشروع  یمورد چگونگ
، گیریرا مطالعه کردند و نشان دادند که موانع کارآفرینی شامل راهبرد، تصمیمکارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان 

سیستم ارزیابی، ساختار سازمانی، سیستم پاداش، سیستم تحقیق و توسعه، سیستم مالی، فرهنگ سازمان، عوامل 
ناورانه ماعی، فشخصیتی و مدیریتی، سبک رهبری، تضاد سازمانی، عوامل سیاسی و قانونی، اقتصادی، فرهنگی و اجت

 را عواملموانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ، (2016، و همکاران یدیام)باشد. در پژوهش می
نیز  (2014 ،یزاده و احسان یمندعل) معرفی کردند. المللیبیناجتماعی، فناورانه و  -قانونی، اقتصادی، فرهنگی -سیاسی

ترین موانع فردی برای کارآفرینی زنان در ورزش، فقدان استقالل مالی، فقدان تجربه و میزان کم نشان دادند که مهم
موانع محیطی، فقدان دسترسی به منابع بیان شد. همچنین  ترینباشد و مهمنفس در مقایسه با مردان میاعتمادبه

ذاری زیربنایی دولت در ورزش، نبودتوجه به گموانع کارآفرینی در ورزش را سرمایه (2012 ،و همکاران یفارس یداللهی)
های جدید، کیفیت محصوالت و خدمات، میزان تشویق جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه نسبت به خلق و اجرای ایده

وکار )ارتباطات، های نامناسب کسبداری( و زیرساختمیزان رقابت در بازار ورزشی )تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه
      داری( معرفی کردند.دمات بیمه و خدمات بانکونقل، خحمل

از مدل سه شاخگی: ساختار، محتوا و زمینه است. منظور از  یریگبستر اساسی مدل مفهومی تحقیق حاضر، بهره
ی، نظیر ساختار سازماناست؛ عوامل ساختاری، همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی یا عوامل غیرزنده سازمان 

 نسانیا نیروی به مربوط عوامل کلیه شامل رفتاری، یا منظور از عوامل محتوایی. نین و مقررات، منابع مالی، اطالعاتیقوا
منظور . ها استدانشگاه نرم هایتوانمندی نیز و ستادی یهابخش کارکنان علمی، تیئه اعضای دانشگاه، مدیریت از اعم

، بستر مهم رشد و توسعه سازمان را ستندست که بر سازمان محاط هاز شاخه زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی ا
لت ع محیطی سازمان. هاییستمدهند؛ از قبیل مشتریان با ارباب رجوع، فرهنگ حاکم، بازار، دولت و سایر ستشکیل می

چ است که هیبه نحوی  ایینهنامگذاری این مدل به سه شاخگی، آن است که ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری و زم
خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد. رابطه بین این سه شاخه، یک رابطه تنگاتنگ  تواندیپدیده یا رویداد سازمانی نم

 و است ناپذیرند؛ بنابراین، تمایز این سه جنبه از حیات سازمانی صرفًا نظریو ناگسستنی است و در عمل از هم جدایی
 .(2005و سرلک،  یاهرنجان ییرزایم) شودیسازمانی انجام م هاییدهشناخت مفاهیم و پد وتحلیل ومنظور تجزیهفقط به

 

                                                           
1 Hammerschmidt 
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 . چارچوب مفهومی موانع کارآفرینی در ورزش1شکل

 
  یشناسروش

آوری جمع روش و پیمایشی -توصیفی آن انجام روش کاربردی، نوع از پژوهش، اهداف حاضر، براساس پژوهش
 90های دولتی )جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای هیئت علمی دانشگاه. میدانی بود -ایبه صورت کتابخانه هاداده

های ورزشی ها و هیئتنفر( و مدیران اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون 420نفر(، دانشجویان تحصیالت تکمیلی )
نفر(، دانشجویان  76دادند. نمونه آماری براساس جدول مورگان اعضای هیئت علمی )نفر( تشکیل می ۸5شهر تهران )

های آماری توزیع شد که نامه در بین نمونهپرسش 400نفر( برآورد شد. بنابراین تعداد  60نفر( و مدیران ورزشی ) 196)
 بندیبندی و تحلیل اولویتوتحلیل شد. برای اولویتصورت صحیح دریافت و تجزیهنامه بهپرسش 332ها تعداد از بین آن

نامه تهران، از پرسش شهر ورزشی مدیران و دانشجویان علمی، هیئت اعضای دیدگاه از ورزش در کارآفرینی موانع تحلیل و
 ورزشی استادان مدیریت نظرات از استفاده با آن روایی صوری و محتوایی که (200۸ ،یغالم)یافته استاندارد تعدیل

ای )خیلی زیاد، سؤال با طیف پنج گزینه 63نامه شامل دهندگان قرار گرفت. پرسششد، در اختیار پاسخ تأیید بررسی و
نامه عناصر تأثیرگذار را تعلق گرفت. این پرسشها به آن 1تا  5ترتیب نمره زیاد، تا حدودی، کم و خیلی کم( است و به

(، مورد مطالعه قرار داده است. پایایی 63تا  35( و محیطی )34تا  27(، ساختاری )26تا  1در سه مؤلفه رفتاری )سؤاالت 
نشان  که محاسبه شد 92.0 کرونباخ ضریب آلفای آزمون طریق از و 20SPSSافزاراز نرم استفاده با نامهپرسش این درونی

بیل ؛ از قاستنباطیو آمار  آمار توصیفی از، هاداده وتحلیلیهتجزها دارد. برای از پایایی باال و مناسب بودن پرسشنامه
 افزاررمنفریدمن به کمک آزمون طرفه، آزمون تعقیبی شفه و تحلیل واریانس یکآزمون آزمون کولموگروف اسمیرنوف، 

SPSS20 .استفاده شد 
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 هایافته
به ترتیب  آن از بعددرصد بود و  5/59سال با  30تا  20نشان داد که بیشتر جامعه آماری پژوهش در رده سنی نتایج
درصد و رده سنی  2/6با  40تا  31درصد، رده سنی  ۸با  60تا  51درصد، رده سنی  3/23سال با  50تا  41رده سنی 

اند، بقیه اطالعات در مورد جنسیت، ه خود اختصاص دادهدرصد، بیشترین فراوانی در پژوهش حاضر را ب 3/0با  70تا  61
  گزارش شده است. 1های آماری در جدول مدرک تحصیلی و شغل نمونه

 . توزیع فراوانی طبقات جنسیت، سن، تحصیالت و شغل1جدول
 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 مرد
 زن

1۸2 
150 

۸1/54 
19/45 

 تحصیالت

 دیپلمفوق
 لیسانس

 لیسانسفوق

 ترادک

3 
27 
19۸ 
104 

9/0 
4/۸ 
3/59 

4/31 

 شغل)سمت(
 دانشجو

 علمی تئهی

 مدیر

196 
76 
60 

4/5۸ 
۸/22 
۸/1۸ 

 100 332  مجموع

 
 ارائه شد. 2ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده و نتایج در جدول برای تعیین چگونگی توزیع داده

 های دادهتوزیع طبیع در خصوصلموگروف اسمیرنوف وآزمون ک. 2جدول
 
 
 

است. در نتیجه طبیعی  (=Sig=2۸/1Z,073/0) موانع کارآفرینی هایدادهکه توزیع  دهدمی نشان 2نتایج جدول 
 ها استفاده شد.های پارامتریک برای تحلیل استنباطی دادهاز آزمون

، اعضای هیئت علمی ورزشی شهر تهران مدیراندر بین  محیطیمربوط به مؤلفه  هایگویهبندی رتبه. 3جدول 
 و دانشجویان

 Z Sig انحراف استاندارد میانگین شاخص

 /073 2۸/1 30/0 44/3 موانع کارآفرینی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت علمی مدیران

 تعداد
آماره 

 دوخی

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

آماره خی 

 دو

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

آماره خی 

 دو
 P میزان درجه آزادی

60 002/206 27 001/0 76 799/59 27 001/0 196 ۸51/205 27 001/0 

 مؤلفه

 دانشجویان هیئت علمی مدیران

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

 4 16/08 17 14/29 1 19/75 خصوص در حوزه ورزشمیزان تغییر و تحوالت مدیران کالن کشور به
 3 16/44 10 15/08 2 18/58 های جدیدگذاریهای قانونی برای سرمایهنیاز به اخذ مجوز

 24 13/49 2 16/74 3 17/87 وکارهای ورزشیتناقض در قوانین دولتی حاکم بر کسب
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ربوط به مرتبه  ، نشان داد بیشترین میانگین  های مربوط به مؤلفه محیطی در بین مدیران ورزشییهگو یبندرتبه
مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 75/19) «خصوص در حوزه ورزشان تغییر و تحوالت مدیران کالن کشور بهمیز»
های یهگو یبندرتبه. همچنین بوده است (35/7) «ی(دارباشگاهمیزان رقابت در بازار ورزشی )تولید تجهیزات ورزشی و »

تی قوانین و ثبایب»مربوط به رتبه د بیشترین میانگین ، نشان دایئت علمیهمربوط به مؤلفه محیطی در بین اعضای 
تمایل افراد جامعه به انجام »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 90/16) «ی ورزشیوکارهاکسبمقررات کشور در توسعه 

ترین بیش که، نشان داد های مؤلفه محیطی در بین دانشجویانیهگو یبندرتبه. بوده است (56/12) «فردی صورتبهکارها 
تمایل »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 73/16) «در جامعه وکارکسبنبود فرهنگ توسعه »مربوط به رتبه  میانگین  

 .بوده است (۸۸/10) «ی رفتاریهاعادتافراد جامعه نسبت به تغییر 

اعضای هیئت ، ورزشی شهر تهران مدیراندر بین  ساختاریمربوط به مؤلفه  هایگویهبندی رتبه. 4جدول
 علمی و دانشجویان

 26 11/26 6 15/60 4 17/36 برخورداری افراد جامعه از حقوق یکسان برای اخذ پروانه کار
 11 15/17 18 14/24 5 16/86 معه، نمایندگان مجلس و ...هایی مانند ائمه جتأثیر افراد و گروه

 12 15/15 12 14/72 6 16/71 مدت در افراد جامعهتمایل به کسب سودهای کوتاه
 26 12/45 14 14/51 7 16/63 وجود روحیه خودمحوری در جامعه ایرانی

 17 14/17 13 14/70 8 15/66 میزان رفاه عمومی جامعه
 1 16/73 21 13/48 9 15/54 ار در جامعهوکفرهنگ توسعه کسب

توانند به عنوان الگوی کارآفرینی در عرصه تعداد افراد موفقی که در جامعه می

 ورزش معرفی شوند
15/43 10 15/33 8 15/28 10 

 9 15/34 24 12/93 11 15/24 میزان فشارهای سیاسی در ورزش کشور
 7 15/54 25 12/91 12 15/21 گذاری بخش خصوصیمیزان سرمایه

 23 13/52 1 16/90 13 15/09 وکارهای ورزشیثبات قوانین و مقررات کشور در توسعه کسب
 22 13/52 4 15/95 14 14/71 عنوان ورزشتلقی فضای عمومی جامعه ، از کار و تالش به

 25 13/10 19 13/70 15 14/15 های علمیاساس شاخص ارزیابی عملکرد افراد موفق در جامعه ، بر
 21 13/68 21 13/43 16 14/13 المللیهای اقتصادی بینتحریم

 5 16/07 3 16/22 17 13/83 های دقیق به کشورهای جدید با بررسیورود تکنولوژی
 2 16/47 5 15/89 18 13/76 کنندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازمیزان همکاری تأمین

 27 10/88 27 12/56 19 13/7 های رفتاریتمایل افراد جامعه نسبت به تغییر عادت
های میزان تشویق جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده

 جدید
13/73 20 15/39 7 13/90 18 

 14 14/97 9 15/13 21 13/29 وکار ورزشینگرش مدیران دولتی به ایجاد و توسعه کسب
 13 15/11 26 12/58 22 12/98 گذاری بخش خصوصیامنیت سرمایه

 8 15/36 22 13/12 23 12/58 های ایرانیامکان بروز خالقیت و ابتکار در حوزه ورزش در خانواده
 16 14/19 18 13/85 24 12/21 میزان سرعت پیشرفت تکنولوژی در ورزش

 19 13/87 11 14/76 25 10/88 صورت فردیتمایل افراد جامعه به انجام کارها به
 15 14/54 15 14/32 26 8/97 گروهی برای ترویج فرهنگ کارآفرینیهای تالش رسانه

 6 16/04 23 13/01 27 7/35 داری (میزان رقابت در بازار ورزشی )تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت علمی مدیران

 تعداد
آماره 

 دوخی

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

آماره خی 

 دو

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

آماره خی 

 دو
 Pمیزان  درجه آزادی
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یشترین ، نشان داد بهای شهر تهرانی دانشگاهلتهای مربوط به مؤلفه ساختاری در بین دانشجویان دویهگو یبندرتبه
ارتی ی نظاهدستگاهمیزان بازرسی »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 16/5) «قوانین و مقررات»مربوط به رتبه میانگین 
ان ، نشیئت علمیههای مربوط به مؤلفه ساختاری در بین اعضای یهگو یبندرتبه عالوهبه بوده است. (97/3) «مختلف

 و کمترین میانگین( 42/5) «ی ورزشیوکارهاکسبهای دولت در زمینه یاستس»مربوط به رتبه داد بیشترین میانگین 
های یهگو یبندرتبه. بوده است (79/3) «مالی مؤسساتو  هابانکنیاز توسط ین اعتبارات موردتأممیزان »مربوط به  رتبه

نبود »مربوط به رتبه نشان داد بیشترین میانگین  مربوط به مؤلفه ساختاری در بین مدیران ورزشی شهر تهران نیز
 یهادستگاهان بازرسی میز»مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 23/5) «ی آموزشی کارآفرینی در مراکز علمیهابرنامه

 ت.بوده اس (52/3) «نظارتی مختلف

، اعضای هیئت علمی و ورزشی شهر تهران مدیراندر بین  رفتاریمربوط به مؤلفه  هایگویهبندی رتبه. 5ل جدو
 دانشجویان

60 677/24  7 001/0  76 009/33  7 001/0  196 192/37  7 001/0  

 مؤلفه

نمدیرا  دانشجویان هیئت علمی 

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

 3 4/69 3 4/61 1 5/23 های آموزشی کارآفرینی در مراکز علمینبود برنامه
 7 3/99 6 4/20 2 4/92 ونقل، خدمات بیمه، بانکی و مانند آنوکار: ارتباطات، حملهای کسبزیرساخت
 5 4/53 1 5/42 3 4/79 وکارهای ورزشیدر زمینه کسبهای دولت سیاست

 2 4/86 8 3/79 5 4/44 ها و مؤسسات مالیمیزان تأمین اعتبارات مورد نیاز توسط بانک
 1 5/16 4 4/51 6 4/22 قوانین و مقررات

 6 4/28 2 5/07 7 4/17 ها و مؤسسات مالیهای اعطایی بانکنرخ بهره )سود بانکی( وام
 8 3/97 7 4/17 8 3/52 های نظارتی مختلفرسی دستگاهمیزان باز

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت علمی مدیران

 تعداد
آماره 

 دوخی

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

ه خی آمار

 دو

درجه 

 آزادی
میزان 

P 
 تعداد

آماره خی 

 دو
 Pمیزان  درجه آزادی

60 553/67 26 001/0 76 16۸/55 26 001/0 196 ۸25/63۸ 26 001/0 

 مؤلفه

 دانشجویان هیئت علمی مدیران

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

میانگین 

 رتبه
 رتبه

 6 16/14 11 14/26 1 16/23 سطح پایین خودکارآمدی
 14 13/74 26 12/43 2 16/22 نیاز به تأیید دیگران

 13 14/25 14 13/87 3 16/03 بیان باورها و اعتقادات همراه با ترس
 22 12/51 16 13/41 4 15/75 محوریخدمات( و مشتری پایبند نبودن به کیفیت )محصوالت و

 26 8/79 27 12/01 5 15/43 کسب نکردن تخصص و تجربه کافی در زمینه مرتبط
 4 16/94 6 15/30 6 15/20 نبود تجربه

 10 14/84 12 14/21 7 14/98 صورت فردیعالقه نداشتن به انجام کارها به
 12 14/67 18 13/30 8 14/83 گیری فردی درباره مطالب مهماعتمادی به تصمیمبی

 27 7/37 17 13/34 10 14/77 کننده در بین اطرافیاننداشتن الگویی تشویق
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ربوط به مرتبه نشان داد بیشترین میانگین های مربوط به مؤلفه رفتاری در بین مدیران ورزشی گویه یبندرتبه

نداشتن پایبندی به اصول اخالقی )مانند »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 23/16) «سطح پایین خودکارآمدی»
های های مربوط به مؤلفه رفتاری در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهگویه یبندرتبه .بوده است (75/9) ...(«قت و صدا

مربوط  رتبه و کمترین میانگین( 13/16) «ترس از شکست»مربوط به رتبه نشان داد بیشترین میانگین  دولتی شهر تهران
های مربوط به مؤلفه گویه یبندرتبه، بوده است (01/12) «کسب نکردن تخصص و تجربه کافی در زمینه مرتبط»به 

 «دان سرمایهفق»مربوط به رتبه ، نشان داد بیشترین میانگین های دولتی شهر تهرانرفتاری در بین دانشجویان دانشگاه
 .ستبوده ا (37/7) «کننده در بین اطرافیاننداشتن الگویی تشویق»مربوط به  رتبه و کمترین میانگین (79/1۸)

 مؤلفه محیطی در مورد دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مدیران ورزشیبررسی تفاوت بین دیدگاه  .6 جدول
P F گروه میانگین انحراف استاندارد 

p<0/001 6/463 

 دانشجویان 3/61 1/701

 اعضای هیات علمی 3/60 1/632

 مدیران ورزشی 3/77 1/749

 مؤلفه ساختاری در مورد دانشجویان، اعضای هیأت علمی  و مدیران ورزشی بررسی تفاوت بین دیدگاه .  7جدول
P F گروه میانگین انحراف استاندارد 

p<0/001 5/034 

 دانشجویان 3/62 1/148

 اعضای هیات علمی 3/46 1/221

 مدیران ورزشی 3/48 1/219

 مؤلفه رفتاری در مورد مدیران ورزشیدانشجویان، اعضای هیأت علمی  و بررسی تفاوت بین دیدگاه  .  8جدول
P F گروه میانگین انحراف استاندارد 

p>0/001 1/103 1/544 3/74 دانشجویان 

 25 10/48 9 14/34 11 14/64 تحصیالت نامرتبط
 1 18/79 24 12/92 12 14/56 فقدان سرمایه

 7 15/92 7 15/05 13 14/36 «است این کار نشدنی»اعتمادی به تجربه شخصی، حتی اگر دیگران بگویند: بی
ها انجام نداده حال آن اقدام نکردن به کارهای جدید،حتی اگر دیگران تا به

 باشند
14/35 14 13/19 21 13/32 19 

 2 17/74 1 16/13 15 14/22 ترس از شکست
 5 16/50 2 15/53 16 13/93 آور )با ریسک(تمایل نداشتن به انجام کار جدید و هراس

 8 15/23 19 13/28 17 13/64 ها توسط دیگرانجای انتظار برای رفع آنتالش نکردن برای رفع نیازها به
 9 14/92 10 14/34 18 13/29 نجام کارها حتی اگر اطرافیان همراهی نکنندعالقه نداشتن به ا

 11 14/73 22 13/01 19 13/36 تمایل نداشتن به استقالل مالی
 15 13/73 4 15/34 20 13/32 اعتمادی به توان و مهارت شخصی و پذیرفتن ریسک آنبی

 24 11/90 15 13/74 22 12/72 نبود خالقیت
 16 13/38 23 12/99 23 12/59 بودن با دیگرانترس از متفاوت 

 3 17/18 5 15/32 24 12/45 دسترسی نداشتن به منابع مالی
 18 13/35 3 48/15 25 11/92 گذاری شخصیناتوانی در پذیرش خطر مالی حاصل از سرمایه

 21 12/68 13 13/98 26 11/86 رغبتی به کسب تجارت جدیدبی
 23 12/47 20 13/23 27 9/75 القی )مانند صداقت و ...(نداشتن پایبندی به اصول اخ
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 اعضای هیئت علمی 3/71 1/224

 مدیران ورزشی 3/68 1/855

 
محیطی  های منتخب در مؤلفه ساختاری وراهه نتایج نشان داده شد که بین گروهبا استفاده از آزمون آنوای یک

های منتخب در مؤلفه اما بین گروه (؛6/463 و p<0/001, F=5/034) ( تفاوت معناداری وجود دارد7و  6جدول )

  .(=p>0/001، 340/5F)( تفاوت معنادار نبود ۸رفتاری )جدول 

 . نتایج تحلیل تعقیبی آزمون شفه9جدول 

 P تفاوت میانگین گروه گروه

 دانشجو
 P<0/001 15۸/0 هیئت علمی

 P>0/001 139/0 مدیران ورزشی

 P<0/001 019/0 هیئت علمی مدیران ورزشی

 
های دانشجو، هیئت علمی در با استفاده از آزمون شفه مکان این تفاوت بررسی شد و مشخص گردید که بین گروه

علمی تفاوت هیئتهای دانشجو، مدیر و همچنین مدیر، اما بین گروه(، p<0/001) مؤلفه ساختاری، تفاوت معنادار است

های دانشجو، مدیر و هیئت علمی، مدیر در مؤلفه محیطی، تفاوت این بین گروه عالوه بر (p>0/001) معنادار نیست

 .(p>0/001) علمی، تفاوت معنادار نیست تیئهی دانشجو، هاگروهاما بین (؛ p<0/001) معنادار است

 گیریبحث و نتیجه
علمی، دانشجویان و مدیران ورزشی شهر  تیئهدر ورزش از دید اعضای  کارآفرینیهدف پژوهش، تحلیل موانع 

 هایدر ورزش در سه دسته ساختاری، رفتاری و محیطی و زیرمجموعه کارآفرینیپژوهش حاضر، موانع  تهران بود. در

 شد. بررسی هاآن به مربوط

  الف( موانع رفتاری کارآفرینی ورزشی
ترین ، نشان داد بیشهای دولتی شهر تهرانهای مربوط به مؤلفه رفتاری در بین دانشجویان دانشگاهگویه بندیرتبه
ده در کنننداشتن الگویی تشویق»مربوط به  رتبه ترین میانگینو کم (79/1۸) «فقدان سرمایه»مربوط به رتبه میانگین 

، و همکاران بوبرا)، (2017محمد و همکاران، )، (201۸و همکاران،  یشاهورد)که با نتایج  بوده است (37/7) «بین اطرافیان
آلوارز )، 4(2012، همکاران و ناریش) ،(2016و همکاران،  یعل)، 3(2004 ،و همکاران تسونه)، 2(2006 س،یکارل)، 1(2014
کارآفرینان و شاید  معضالتترین یکی از بزرگآمده گویای آن است که دستخوانی دارد. نتایج بههم (2014 ،یو بارن
و کمبود  باشدمیای مین نیازهای سرمایهأمنابع مالی برای ت وکار، همواره، کمبوداندازی کسبها برای راهترین مانع آنمهم

 شروع ردنقش بسیار مهمی طور کلی، وجود سرمایه اولیه، . بهوکارهاستدر شکست بسیاری از کسب مهمیسرمایه، عامل 
های زیر در تأمین سرمایه اولیه توانند با روش؛ در نتیجه، دانشجویان میکارآفرینانه بر عهده دارد وکارهایکسبو توسعه 

                                                           
1 Bobera 
2 Karlis 
3 Tesone 
4 Shinnar 
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مین أت -2 سسات مالی و اعتباریؤها و ممین منابع مالی از طریق اخذ وام از بانکأت -1وکار اقدام کنند: برای شروع کسب
 تالش برای پیدا کردن حامیان مالی. -3 صاحبان سهاممنابع مالی از طریق شرکا و 

مربوط تبه ربیشترین میانگین که ، نشان داد های مربوط به مؤلفه رفتاری در بین اعضای هیئت علمیگویه یبندرتبه
 «کسب نکردن تخصص و تجربه کافی در زمینه مرتبط»مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 13/16) «ترس از شکست»به 
و  یوتیکاچ)، (2012و همکاران،  ناریش) ،(2016زاده و همکاران،  خیش)های که با نتایج پژوهش بوده است (01/12)

خوانی ندارد که دلیل هم 2(2013 ،و همکاران تونیها)خوانی دارد و با نتایج هم 1(2013 ،یعلو  نیج)، (2016همکاران، 
یان گیری باندازه های ابزارتواند متفاوت بودن جامعه و مؤلفههای دیگر میخوانی نبودن نتایج این پژوهش با پژوهشهم

ها دیدگاه ترس از شکست برای کارآفرینان را نقض کردند و در عوض آن (2013و همکاران،  تونیها)کرد؛ از طرفی، 
رینان کارآفرینانه در بین کارآف کننده برای رفتارعنوان به عامل تحریکتواند بهاستدالل کردند که ترس از شکست می

نی ترین مشکالت برای کارآفریت که یکی از اساسیحاضر، گویای این مطلب اس آمده از پژوهشدستنتایج به عمل کند.
تواند عوامل مختلفی باشد؛ از جمله از باشد که دلیل این ترس میها ترس از شکست میاعضای هیئت علمی دانشگاه

 ،دست دادن سرمایه خود، از دست دادن وجهه علمی خود در بین دیگر همکاران، ناتوانی در رقابت با دیگر کارآفرینان
ی ب ایده، نگرانصاح افراد هایدغدغه ترینمهم از بیان کرد. یکیسرمایه  تأمینناتوانی در  و های مدیریتید مهارتکمبو

های اول، فرد شود و در ماهبیشتر می ،ها در پذیرش ریسک کارآفرینیها با مخالفت خانوادهاین نگرانی .از شکست است
 ایگونهبه  کند؛ مالی عمل یک حامیعنوان تواند بهه میبیم صنعت راستااین  در که کندکارآفرین را به خود مشغول می

تواند از وی می بیمه صنعت ها با شکست مواجه شد،کار آنوکسب خاطر داشته باشد که اگر زمانیاطمینانکه کارآفرین 
ه تا مشکل ترس از شکست ب؛ برای این منظور باید ارتباط نزدیکی با صنعت بیمه برقرار شود کند حمایت و پشتیبانی

 حداقل برسد.
مربوط به به رتبیشترین میانگین که ، نشان داد های مربوط به مؤلفه رفتاری در بین مدیران ورزشیگویه یبندرتبه

نداشتن پایبندی به اصول اخالقی )مانند »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 23/16) «سطح پایین خودکارآمدی»
 (2016زاده و همکاران، خیش)و  (201۸و همکاران،  یشاهورد)های که با نتایج پژوهش بوده است (75/9) ...(«صداقت و 

تر، در حقیقت، افراد با باور خودکارآمدی قویسویی گزارش نشده است. سو است ولی در این رابطه، نتایج غیرهمهم
خوبی میهای محول شده پشتکار زیادی دارند و بهتکلیف و وظیفه انجامو در  رنددا باالییپذیری ولیتئاحساس مس

تنظیم  باالیابی به میزان عملکرد های از پیش تعیین شده برای دستراستای رسیدن به هدف توانند رفتار خود را در
بسیار  اهمیت ،کنند. برای موفق شدن در شرایط بسیار پیچیده و در رویارویی با شرایط چند بعدی، باور به خودکارآمدی

ی که ممکن است در مراحل مختلف بهمعضالتدها و توانند نسبت به رویدارا افراد با باور خودکارآمدی می؛ زیدارد باالیی
  واکنش نشان دهند. مؤثرطور ند، بهورو شها روبهآن اوکار باندازی و توسعه کسبویژه در مراحل اولیه راه
 :شودپیشنهاد میبرای این منظور 

و در نتیجه  نمدیرابرای بهبود سطح خودکارآمدی  الزم زمینه ،های آموزش کارآفرینیبا برگزاری دوره -1
 . رفتار کارآفرینانه در آنان فراهم آید

های تدریس اثربخش صورت سخنرانی از روشویژه بههای سنتی تدریس بهبا توجه به اثربخشی کم روش -2
های کارآفرینی موفق و بازدید از آنان، بحث و کار وکارها و طرحچون نشست با کارآفرینان، معرفی کسب

 دیرانمکارگیری استادان متخصص و باتجربه تا به شکل مطلوبی این باور را در به گروهی، یادگیری تجربی و

                                                           
1 Jain & Ali 
2 Hayton 



 229-250(، 1400) 18کارافن،  فصلنامه علمی                                                                                  ...در ورزش ینیموانع کارآفر لیتحل

242 
 

 

وکار کارآفرینانه موفق اندازی و مدیریت یک کسببرای راه الزمخودکارآمدی و توانایی ، ایجاد کند که آنان
 .را دارند

 ب( موانع ساختاری کارآفرینی ورزشی
شترین نشان داد بی های دولتی شهر تهرانری در بین دانشجویان دانشگاههای مربوط به مؤلفه ساختاگویه یبندرتبه
رتی های نظامیزان بازرسی دستگاه»مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 16/5) «قوانین و مقررات»مربوط به رتبه میانگین 
و  چو)، 1(2012 ل،یاونو  جیبر)، (2016زاده و همکاران،  خیش)های که با نتایج پژوهش بوده است (97/3) «مختلف
 خوانی دارد.هم 3(201۸، و همکاران زنیمارت)و  2( 2007 ،همکاران

های مناسب تنها زمینهدهد که قوانین و مقررات دولتی نههای انجام شده در ایران نشان میشواهد موجود و بررسی
اهداف کارآفرینی  برایعنوان مانعی ههای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است بلکه این قوانین و مقررات ببرای فعالیت

قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را  ،شاید بتوان گفت که کارآفرینانت. ایران عمل کرده اس دانشجویان علوم ورزشی
وکار خود میهای خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسببرای فعالیت

 تدوین شود.: وکارهاکسب قبال راین نیاز است قوانین زیر در. بناببینند
  وکارهاکسب فعالیت مجاز محدوده تعیین -1
 وکار های مختلف کسبموردنیاز برای حوزه هدایتی -کنترلی مقررات و قوانین تعیین -2

  وکارهای کوچکهای حمایتی برای توسعه و رشد کارآفرینی و بهبود فعالیت کسبتنظیم سیاست -3
  های اداریسازی قوانین و رویهساده -4
  تدوین قوانین و مقررات مناسب مانند قوانین مربوط به مالکیت معنوی -5

  قوانین مناسب تجاری، گمرکی و مالیاتیتدوین  -6

 .و رقابتی یتدوین قوانین مناسب تکنولوژیک -7
مربوط تبه ررین میانگین نشان داد بیشت های مربوط به مؤلفه ساختاری در بین اعضای هیئت علمیگویه یبندرتبه

میزان تأمین »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 42/5) «وکارهای صنعت ورزشهای دولت در زمینه کسبسیاست»به 
محمد )، (201۸و همکاران،  یشاهورد) که با نتایج بوده است (79/3) «ها و مؤسسات مالیاعتبارات مورد نیاز توسط بانک

تسونه و همکاران، )و  (2006 س،یکارل)، (2014بوبرا و همکاران، )، (2016زاده و همکاران،  خیش)، (2017و همکاران، 
ب و های دولتی مرتبط با کارآفرینی درصدد فراهم کردن محیطی مناسها و برنامهاساساً سیاستهمسو است.  (2004

توانند محیطی ها میاین سیاست. هاستهای نوبنیاد و امکان رشد آنمشوق برای ظهور کارآفرینان جدید به همراه شرکت
 هایسیاستعبارت دیگر، هدف اصلی  به. 4(200۸تو، او ا یلو) پاسخگو برای کارآفرینان دارای انگیزه فراهم کنند

طور . بههای جدید استکارآفرینی و ایجاد محیطی مطلوب برای پدیدار شدن شرکت هایفعالیتکارآفرینی افزایش سطح 
 های علوم ورزشی اجرا کرد:های زیر را برای کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشکدهتوان سیاستکلی می
سویی نظام آموزشی کشور در سطوح رسمی و هم برایها، راهبردها و راهکارهای الزم تدوین سیاست -1

  غیررسمی با نیازهای بازار کار کشور
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ربط و ترغیب و تشویق منظور ارائه خدمات و تسهیالت در چارچوب قوانین و مقررات ذیبسترسازی مناسب به -2
  اشتغال در کشورایجاد مراکز خدمات مشاوره و توسعه  برای

های غیردولتی و ارائه تسهیالت و امکانات به آنان در چارچوب نظارت بر فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی -3
  قوانین و مقررات

های مربوط به اشتغال و کارآفرینی با همکاری نامهینینظارت بر تهیه و تدوین و پیشنهاد لوایح قانونی و آ -4
 .های اجراییدستگاه

تبه ربیشترین میانگین که ، نشان داد های مربوط به مؤلفه ساختاری در بین مدیران ورزشیگویه یبندرتبه      
میزان بازرسی »مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 23/5) «های آموزشی کارآفرینی در مراکز علمینبود برنامه»مربوط به 
 وس،یسیو ک سیدیتاریس)، (201۸و همکاران،  یقیفالح حق)تایج که با ن بوده است (52/3) «های نظارتی مختلفدستگاه
معتقدند  1(2021، رانهمکا و سرانو-گونزالس )سو است. هم (2006 س،یکارل) و (2016زاده و همکاران،  خیش)، (2019

جونز و ). همچنین تواند اشتغال را بهبود بخشدیم رایز کرده است؛ دایپ یاندهیفزا تیاهم زشیی ورنیآموزش کارآفر
افراد را با توانمندی خود برای بازشناسی  توانمیبا فرایند آموزش کارآفرینی کنند که بیان می 2(2004 ش،یانگل

دارند بیان می 3(2005کراسان، دوتا و )د. از طرفی نفس آشنا کرنفس و عزتصورت داشتن اعتمادبهتجاری به هایفرصت
های آن از و اجرای برنامه باشدمینظام آموزشی و پژوهشی ریزی در برنامه ،آن الزمهفرایندی است که  ،کارآفرینیکه 

شود تا افراد با استفاده از تخصص و قدرت ها گسترده شده است و باعث میسطح خانواده، مدرسه تا دانشگاه و سازمان
  .دها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کنها و توانمندیابتکار و خالقیت، فرصت

 نی ورزشیج( موانع محیطی کارآفری
نبود فرهنگ »، نشان داد بیشترین میانگین مربوط به های مربوط به مؤلفه محیطی در بین دانشجویانگویه یبندرتبه

های تمایل افراد جامعه نسبت به تغییر عادت»مربوط به  و کمترین میانگین( 73/16) «وکار در جامعهتوسعه کسب
و  آلوارز) ،5(2011، و همکاران اسیکاس) ،4(2000 سون،یورم)های که با نتایج پژوهش بوده است (۸۸/10) «رفتاری
در  ینیکارآفر هیروحکنند که بیان می 7(2013 ،و همکاران روگرک)خوانی دارد. هم (2007 ،یمیمق)، 6(2011، همکاران
 ینیدر اهداف کارآفر ینقش مهم ،فرهنگقرار دارد و جامعه  کیموجود در  یفرهنگ یهاهنجارها و ارزشدرون 
در توسعه  ی ورزشینیکارآفر تیفرهنگ و فعالمختلف  یهاجنبه نیب رابطهطور کلی، و به دارد یعلوم ورزش انیدانشجو

در بین کنند که بیان می (2019 ،و همکاران نژاد یرمضان)طوری که ؛ بهمهم است اریبس کارآفرینی ورزشی،و رشد در 
تواند بر کارآفرینی میو  ، فرهنگ عامل بسیار مهم و حیاتی استورزشی کننده کارآفرینیکننده یا تضعیفعوامل تقویت

عنوان به عامل تواند بهکارآفرینی ورزشی، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و می . همچنین فرهنگ واثرگذار باشد ورزشی
عامل فرهنگ را از موانع مهم کارآفرینی ورزشی بیان  ۸(2011 امز،یلیو)طوری که دهنده عمل کند؛ بهبازدارنده یا سوق

 گسترش و تحرک موجب فرهنگ کارآفرینی، کند که گسترشبیان می (2010القلم،  عیسرو  ینوروز)کنند. به عالوه می

 یافت.  خواهد افزایش اشتغال سطح فرهنگی چنین توسعه در و شودمی وکارکسب
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مربوط تبه رین ، نشان داد بیشترین میانگیئت علمیههای مربوط به مؤلفه محیطی در بین اعضای یهگو یبندرتبه
مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 90/16) «ی ورزشیوکارهاکسبثباتی قوانین و مقررات کشور در توسعه یب»به 
 1(2006، و همکاران کالپر)که با نتایج پژوهش  بوده است (56/12) «فردی صورتبهتمایل افراد جامعه به انجام کارها »
مالحظه اقتصادی، انباشت قابل هاییتیکی از مشکالت اساسی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با فعالسو است. هم

زدایی و است در راستای مقررات یبنابراین ضرور شود؛یه مکه هر روز به تعداد آن نیز اضاف باشدیقوانین و مقررات م
ارائه قوانین و مقررات جدید در سطح  برایجدی  هاییتهمچنین جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، محدود

ی قرار رکشور مورد بازنگ یگذارعنوان یک تغییر اساسی، نظام تهیه و تدوین لوایح و قانوندولت و مجلس و همچنین به
 گیرد.

 ربوط بهمرتبه نشان داد بیشترین میانگین  های مربوط به مؤلفه محیطی در بین مدیران ورزشییهگو یبندرتبه
مربوط به  رتبه و کمترین میانگین( 75/19) «خصوص در حوزه ورزشمیزان تغییر و تحوالت مدیران کالن کشور به»
مدیران کارآفرین، نقش بسیار . بوده است (35/7) «یدارباشگاهورزشی و میزان رقابت در بازار ورزشی )تولید تجهیزات »

که معموالً  یرانیمدهای ورزشی امروزی، به مدیران کارآفرین نیاز دارد؛ مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. سازمان
شرایط دیگر باعث شده ولی با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و برخی  کشندیموجود را به چالش م یهنجارها

ود را به های خمدت نتوانند ایدهکه مدیران زود به زود تغییر کنند و این تغییر مدیریتی باعث شده که مدیران در کوتاه
ا بتوانند ت ها بیش از هر چیز دیگر به ثبات مدیریت نیاز داردمدیریت سازمانمرحله نوآوری برسانند و کارآفرینی کنند. 

 . رآفرینی بپردازنددر آرامش به کا

 د( مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مدیران ورزشی شهر تهران
ساختاری و محیطی،  مؤلفهدر  منتخبهای راهه نتایج نشان داده شد که بین گروهبا استفاده از آزمون آنوای یک

های بنابراین در گروه فاوت معنادار نبود؛رفتاری، ت مؤلفههای منتخب در تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین گروه
های رفتاری، تفاوتی جود ندارد. با استفاده از آزمون شفه شود اما در گروهأیید میتساختاری و محیطی، وجود تفاوت 

ادار ساختاری، تفاوت معن مؤلفهیئت علمی در ههای دانشجو، مکان این تفاوت بررسی شد و مشخص گردید که بین گروه
های یئت علمی، تفاوت معنادار نیست. عالوه بر این بین گروهههای دانشجو، مدیر و همچنین مدیر، ا بین گروهاست ام

علمی، تفاوت  تیئههای دانشجو، محیطی، تفاوت معنادار است اما بین گروه مؤلفهیئت علمی، مدیر در هدانشجو، مدیر و 
 تواند به موقعیت شغلی و تجربیاتیئت علمی به میهاه اعضای دلیل تفاوت دیدگاه دانشجویان با دیدگ .معنادار نیست

هر دو گروه ارتباط داشته باشد. به دلیل اینکه دانشجویان در موقعیت متفاوتی نسبت به اعضای هیئت علمی قرار دارند 
 ر مورددد و هستن تجربهکمدانشجویان نسبت به استادان، معمواًل به همین دلیل از فضای حاکم در آن آگاه نیستند. 

در اختیار قرار دادن دانش  شوند به همین دلیل، ازدچار تردید می یا خیر، ها برای دیگران مفید خواهد بوداینکه دانش آن
ها تواند دلیل بر تفاوت دیدگاه آنیئت علمی دارای تجربه کافی هستند و این نیز میهولی اعضای  ورزندخود، امتناع می
برقرار کردن  ، ارتباطیرا مستندساززی ؛عنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شوده ، ممکن است بنییکارآفرباشد؛ از طرفی 

که  ، نیازمند انگیزش استکارآفرینیبه همین دلیل، بر هستند؛ دارند و از این دست موارد، زمان باکسانی که به آن نیاز
 باشد. هاآنتواند دلیل تفاوت دیدگاه میکه این عامل نیز  آن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد ودنب در صورت
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های ترین صنایع در حال رشد در جهان است. بسیاری از جنبهترین و سریعو در آخر اینکه ورزش، یکی از بزرگ
 1(2010، و همکاران فان)وان اشکال کارآفرینی مطالعه شود. عنتواند بهورزش از تغییرات به معضالت مؤثر بر صنعت می

ی، خود را با توجه به تعامالت بین افراد، فرایندها و وکار، تحقیق در کارآفرینهای کسبدر رشته»کنند که بیان می
کند. کنند، متمایز میهای سازمانی جدید که ثروت اقتصادی را ایجاد میهای جدید و شکلمؤسسات در ظهور سازمان

ی زشهای کارآفرینی وربرای درک آینده ورزش باید توجه بیشتری به کارآفرینی مبذول گردد. این شامل بهبود انگیزه
 است.

 سپاسگزاری
( است. نویسندگان مقاله بر خود الزم ۸1492)کدتهران ارشد دانشگاه نامه کارشناسیاین پژوهش برگرفته از پایان

های شهر تهران و همچنین اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهدانند از همکاری و مساعدت می
 .اند سپاسگزاری نماینددهکرژوهش ما را یاری که در این پ مدیران ورزشی شهر تهران
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