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Extended Abstract 

Summary 

In the last decade, the most common form of sports business in the community has been provided by 

the recreational and sports clubs, which cover a wide variety of services in both the health and 

professional sports. However, despite the government support policies, only 10% of small businesses 

have been successful, and the main problems are marketing (40.2 %) and human resource management 

(15.3 %).  

Introduction 

Entrepreneurship faces failure and decline regardless of the human motivating factors and establishment 

of efficient performance management systems. Reviewing the research works carried out to identify the 

barriers and failures of the country's sports businesses shows that creating a powerful bridge between 

the three categories of creative product, valuable resources, and product presentation strategies is one of 

the most important strategies for the business success. Therefore, the purpose of the present research 

work is modeling the entrepreneurial process in terms of a high-performance system: mediating role of 

job empowerment. 

Methodology and Approach 

The present work was an exploratory mix method study. The qualitative population consisted of 23 

people of entrepreneurship professors, business owners, sports business launchers, and managers of 

owners of the private sport organizations in the Golestan province with snowball sampling, quantitative 

population consisting of 250 managers, owners, and human resources of sports clubs with a minimum 

of 5 years of work experience that were selected by a purposeful sampling. The research tools were the 

corrected version of the high-performance system management of Chin tasi (2007), Badger's (2017) 

empowerment questionnaire, and researcher-made questionnaire of sport entrepreneurship that was set 

to a 5-point Likert scale (1: very low to 5: very high). After confirmation of the contextual and visual 

validity of the questioner, the internal reliability was confirmed by the experts using the Cronbach's 

alpha method (α = 0.76). Finally, after insurance of good fit index of the model based on the Fornell and 

Larker triple indices, the data obtained was analyzed using the partial least squares technique (Smart 

PLS  ( and the SPSS software. 

Results and Conclusions 

The values for the coefficient of economic indicators and the comparative indicators showed that the 

research model had a good brush. Therefore, in the next step, the structural equation paths of the research 

work were examined. The results obtained from the factor analysis showed that the direct effects of the 

HRM system on sport entrepreneurship and staff empowerment were significant. Therefore, the club 

managers could by deploying high-performance systems in terms of job training, efficient feedback, and 
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career development alongside with staff empowerment develop and improve new sports business 

opportunities. 
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های کاری عملکرد باال: نقش میانجی الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام

 توانمندسازی شغلی

 قزلسفلو درضایحم

 ، گنبد، ایرانگنبدکاووسنشگاه ، دایبدنتیتربدانشکده علوم انسانی و  استادیار مدیریت ورزشی،

 19/03/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                 29/08/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

کوچک و متوسط  یوکارهاکسبگذار بر عملکرد موفق تأثیرمدیریت منابع انسانی به همراه توانمندسازی کارکنان دو عامل  هدف:

های کاری عملکرد باال با نقش میانجی هدف از تحقق حاضر الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام لذا .است

 . بودتوانمندسازی شغلی 

پژوهش  کیفی بخش نمونه. انجام شدفاز کیفی و کمی  یق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است که در دوتحق شناسی:روش

کان لما یا ورزشی و مدیران وکارهایکسباندازهای ، راهوکارکسبهای صاحبان بنگاه ،کارآفرینیاساتید از  نفر 23 شامل

پژوهش  کمی در بخش انتخاب شدند. گلوله برفی یبردارنمونه بودند که به روش استان گلستان های ورزشی خصوصیسازمان

گیری هدفمند به روش نمونه ، سال 5 های ورزشی با حداقل تجربه کاری نفر از مدیران، مالکان و منابع انسانی باشگاه 250 نیز

های کاری با پرسشنامه نظام شدهاصالحو نسخه زار تحقیق بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی فاز کیفی پژوهش اب .حضور داشتند

بود. پس  ورزشی کارآفرینی( و پرسشنامه محقق ساخته 2017(، پرسشنامه توانمندسازی شغلی بادر )2007ی )تسعملکرد باالی 

ها نیز دهدا گردید. تأییداز اطمینان از روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان به روش آلفای کرونباخ 

گانه فورنل و الرکر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد های سهنکویی برازش مدل با استفاده از شاخص تأییدپس از 

 قرار گرفتند.  لیوتحلهیتجز

و  ورزشی کارآفرینینتایج تحلیل عاملی نشان داد که اثرات مستقیم نظام ارزیابی عملکرد باالی منابع انسانی بر  :هایافته

قرار  تأییدمورد  یورزش ینیکارآفر ریبر متغ یتوانمندساز یانجینقش م یبررس نیهمچن. استمعنادار  توانمندسازی کارکنان

  .گرفت

آموزش  قرار دادن مدنظرر قالب د کارا های ارزیابیسیستم کارگیریبه توانند از طریقها میمدیران باشگاهبنابراین  گیری:نتیجه

شناسایی  جدید ورزشی را وکارهایکسبهای فرصتبه همراه توانمندسازی شغلی کارکنان،  ،شغلی، بازخورد کارا و توسعه شغلی

 کرده و توسعه دهند.

 .ورزشی -های تفریحی، باشگاهآموزش شغلی پذیری،ریسک، توانمندسازی، ورزشی کارآفرینی های کلیدی:واژه

 E - mail: h_ghezel@yahoo.com 01735223263* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 همقدم

بقا و ادامه حیات،  منظوربهها نسل سوم سبب شده است که سازمانهای شدت رقابتی سازمانهای پیچیده، پویا و بهمحیط

گذار بر فرآیندهای تأثیرای از عوامل را شناسایی کرده و از طریق کسب اطالعات دقیق و لحظه وکارکسبهای جدید فرصت

ان کارشناسان اذع رغمعلی(. اما 2017، 1گاپتا و ولزکارآفرینانه از بازار رقبا، مزیت رقابتی پایدار برای محصول خود خلق نمایند )

از  آنچه(، 1396داریانی،  بر اقتصاد کشور )احمدپور 2کوچک و متوسط وکارهایکسب انکاررقابلیغ تأثیراقتصادی در خصوص 

بدون توجه به عوامل  کارآفرینیکه  استامروزی پنهان مانده است، توجه به این مقوله  توسعهدرحالهای زاویه دید سازمان

(. در 2020، 3مامابولو و مایرزشود )ناکامی و افول مواجهه میهای مدیریت عملکرد کارا با انگیزاننده انسانی و استقرار سیستم

پور کریم) استو بر مبنای مطالعه بازار رقابت  4درست کارآفرینیکارگیری ههای امروزی مستلزم بحقیقت موفقیت و بلوغ سازمان

های کوچک کارآفرین های ارزیابی عملکرد منابع انسانی را در سازمانلزوم توجه به نقش سیستم آنچه(. به عبارتی 2017شاه، ملک

اما فرآیند تولید، طراحی، توزیع  استدهد، این است که هرچند خالقیت محصول افکار نوآورانه قرار می تأکیدمورد  شیازپشیب

 استبسته به راهبردهای مدیریت عملکرد و برخورداری از گروهی از کارکنان ماهر، توانمند و ارزشی و حضور در بازارهای هدف وا

، 6پذیری و پیشتاز بودندر قالب نوآوری، ریسک کارآفرینیگانه (. بنابراین با توجه به مراحل سه2018و همکاران،  5دبیک)

ها دارد. به عبارتی تفاوت در با حیات و رشد سازمان هیدوسورابطه  تأسیسهای تازه برخورداری از رویکرد کارآفرینانه در شرکت

از سوی منابع  کارآفرینیهای های عملیاتی کارا به معنای تفاوت در مشاهده و غفلت از فرصتبرخورداری از راهبردهای سیستم

 (. 2013، 7مسر و ولز)شود انسانی قلمداد می

 منطقه آسیای در 1404ساله ایران، هدف دستیابی به رتبه اول اقتصادی تا سال  20انداز ملی چشم از سوی دیگر مطابق با سند

ای به توسعه ورزش در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شده ها، اهتمام ویژه. در این سیاستاستجنوب غربی 

های مناسب برای اقشار مختلف جامعه، توسعه ورزش و یافتن راهبین های ورزشی در است. لذا با توجه به شیوع و جذابیت فعالیت

 رغمعلیاما  (.1396و همکاران،  های ورزشی است )ریزوندیسازمان کارآفرینیها مستلزم تدوین وضعیت عملی کردن این برنامه

تغییر در سبک زندگی، تغییر در کیفیت حجم وسیع تبادالت مالی، از قبیل  های متعدد در حوزه صنعت ورزشوجود چالش

و  )ریزوندیاند خدمات متناسب با این تغییرات ارائه دهند. ورزشی نوین نتوانسته وکارهایکسب، صاحبان فراغتگذراندن اوقات 

المللی در کنار توجه ای، ملی و بینهای ورزشی در سطح منطقهاشکال متنوعی از رویدادها و فستیوال یگزاربر (.1396همکاران، 

المللی متعدد در زمینه تجهیزات و تولیدات جدید ورزشی های بیننمایشگاه یای ورزش و همچنین برگزاربه بعد قهرمانی و حرفه

های افزون برگزاری و معرفی شرکتکه افزایش روز استورزشی  کارآفرینیشمار های متنوع و بیبیانگر وجود بسترها و فرصت

اقی و همکاران، )عظیمی دالرست باشددر این حوزه می کارآفرینیهای بالقوه شاهدی بر ادعای ظرفیت 8دید ورزشیکارآفرین ج

ی به توسعه گیرچشمهای خود گرایش هایی که در دهه اخیر به دلیل تنوع حیطه فعالیتسازمان ازجمله. در همین راستا (2017

های از این طریق ارزش افزوده بیشتر را به ساختار سازمانی خود تزریق نمایند، بنگاهاند های خود داشته و توانستهدامنه فعالیت

(. به نحوی که در این صنعت به دلیل رشد روزافزون دامنه 1396پناهیان، علی و فعال در حوزه صنعت ورزش بودند )نظری

جدید برخوردار  وکارهایکسبازار مشترک، ایجاد های فعال در بهای ورزشی و افزایش توان رقابتی بین سازمانخدمات و فعالیت

                                                           
1. Gupta and Wales 

2. Small and Medium sized Enterprises 

3. Mamabolo and Myres 

4. Right entrepreneur 

5. Dabic 

6. Innovativeness, Risk taking and Proactiveness 

7. Messer and Wales 

8. Start-ups firms 
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 در حوزه ورزش مبدل گشته است کارآفرینیموریت اصلی أاز مزیت رقابتی خاص با هدف بسترسازی اقتصاد پویا در ورزش به م

است که ها سبب شده . اما وجود محدودیت موجود در جذب منابع مالی و توان مالی پایین سازمان(1397همکاران،  )هادوی و

مورد توجه  شیازپشیببازده کارآفرینانه در تولید خدمات نو و درآمدزایی در جامعه ورزشی در دهه اخیر رویکردهای جدید و زود

های کارایی شاخصه نیترمهماز دیدگاه کارشناسان اقتصادی  (.1396و همکاران،  )ریزوندیفعاالن این بخش قرار بگیرد 

وری مثبت و قابل توجه ورزش بر بهره تأثیردهد با توجه به . شواهد نشان میاستاد اقتصادی جوامع آن بر ابع تأثیرها وکارکسب

مرتبط با این صنعت، افزایش تولید ناخالص ملی را موجب شده است. در حقیقت  وکارهایکسبملی و ایجاد اشتغال، شناسایی 

رفع بیکاری و پیشگیری از انحرافات  ستعد و توانمند در تولید اشتغال،ای مپدیده عنوانبههای مرتبط با آن ورزش و فعالیت

های شغلی متعددی را با توجه به یک بازار رقابتی بزرگ فرصت عنوانبهگذاری ایجاد کرده و اجتماعی جو رقابتی در سرمایه

های ورزشی گام اقتصادی سازماننیازهای فزاینده نهادهای ورزشی مهیا کرده و توانسته است در جهت درآمدزایی و توسعه 

مستقیم و غیرمستقیم  وکارهایکسبتوان ادعا کرد که پدیده ورزش و سایر (. بنابراین می1396و همکاران،  اساسی بردارد )کالنی

چنان های اخیر با آنو این ظرفیت در سال ستزایی در ابعاد کالن، متوسط و خرد برخوردارمرتبط با آن از ظرفیت باالی اشتغال

ورزشی  کارآفرینیهای ای از پژوهشای در ابعاد متنوع همراه بوده است که پژوهشگران را واداشته تا بخش عمدهجهش پیشرونده

 (. 1397نژاد و همکاران، سنجی نمایند )رمضانیامکان 1کارآفرینیرا با اصطالح اکوسیستم 

های تفریحی و ورزشی ورزشی در سطح جامعه از سوی باشگاه وکارهایکسبهای ترین روشدر همین راستا، در دهه اخیر شایع

های مرتبط ، فعالیتیدرمانحرکتشود که دامنه متنوع و وسیعی از خدمات را در دو حوزه سالمت )مشاوره تغذیه، ماساژ، ارائه می

و  نظری)گیرد ها( دربر میمدیر برنامهای )آموزش، برنامه تمرینی، های هوازی و آمادگی جسمانی( و ورزش حرفهبا فعالیت

های بسیاری از مدیران باشگاهافزون جوامع سبب شده است که (. لذا گستره وسیع خدمات و همچنین استقبال روز1398همکاران، 

سازمان ورزشی یرند و از باشگاه ورزشی با عنوان بگسازمان در نظر  هاییک سازمان با ویژگی عنوانبهای، باشگاه ورزشی را حرفه

های مختلف در (. اما همواره وجود موانع و چالش1395مقدم و همکاران، )آزموده کنندو از ورزش با عنوان صنعت ورزش یاد می

ورزشی توفیق چندانی  وکارهایکسبسازی محصول نو و ارائه محصول به بازار سبب شده است که مسیر تولید ایده تا تجاری

کوچک  وکارهایکسبدرصد از  10های حمایتی از سوی دولت، فقط وجود سیاست رغمعلیکه در ایران  نداشته باشند. تا جایی

 و همکاران، )شرفی است( درصد 3/15( و مدیریت منابع انسانی )درصد 2/40موفق بوده و عمده معضل پیش روی آنها بازاریابی )

اندازی اشکال بنیان و همچنین کارآفرینان، راههای دانش، مدیران شرکتکارآفرینیگذاران بخش (. مطابق با نظرات سیاست1396

و  پذیرد )داوریمین مالی اثر میأجدید از شش عامل حمایت، بازارها، منابع انسانی، فرهنگ، سیاست و ت وکارهایکسبمختلف 

باید بتواند با  کارآفرینیل نهایی کلیه فرایندهای (. اما توجه به این موضوع حائز اهمیت است که درنهایت محصو1396همکاران، 

، حضور محصول و یا خدمات را در چرخه رقابت تثبیت نماید. لذا به 2تسخیر بخشی از بازار رقابت تحت عنوان سهم رقابتی

شناسایی فعال و  شود که به معنایمنجر می 3و بازاریابی به مقوله بازاریابی کارآفرینانه کارآفرینیرسمیت شناختن تعامل بین 

ها و در نهایت ها در جذب و توسعه مشتریان از طریق رویکردهای نوآورانه، اهرم کردن منابع و توانمندیبرداری از فرصتبهره

(. نتایج 1396 و همکاران، )ریزووندی وجود داردورزشی کشور  کارآفرینیدر  است که اساسی خألو این همان  استایجاد ارزش 

طور پذیری محصول در محصوالت داخلی صنعت ورزش بهمبین آن است که عدم برخورداری از ویژگی رقابتتحقیقات نیز 

های های اصلی کارآفرینی سبب کاهش مزیت رقابتی شده به نحوی که این موضوع )نبود بازارهای متقاضی( به چالشگیرچشم

در شناسایی موانع و عدم  شدهانجامینه مرور تحقیقات در همین زم (.1396)شرفی و همکاران،  فعال ورزش مبدل گشته است

                                                           
1. Entrepreneurial ecosystem 

2. Competitive portion 

3. Entrepreneurial marketing 
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ورزشی کشور مبین آن است که ایجاد پلی توانمند بین سه مقوله محصول خالق، منابع ارزشی و  وکارهایکسبموفقیت 

مدیریت  قتیحقدر  (.1396)ریزووندی و همکاران،  استهای موجود در این زمینه استراتژی نیترمهمراهبردهای ارائه محصول از 

( و این موضوع 1398، زردشتیان؛ بالوندی و 2015و همکاران،  1آرنامنابع انسانی باید از ویژگی اثربخشی مطمئن برخوردار باشد )

های کاری با عملکرد باال افزایش هدف نظام نیترمهمهای عملکرد باال در دهه معاصر شده است. سبب مطرح شدن سیستم

ز طریق مدنظر قرار دادن ابعادی از قبیل مشارکت، آموزش کارمندیابی، جبران خدمت، پاداش، امنیت و وری و اثربخشی ابهره

ورزشی کشور و  وکارهایکسب(، نیز با بررسی فضاهای 1397نژاد و همکاران )(. رمضانی2015، 2نوفار و آدنسی) استمراقبت 

بر فرآیندهای کارآفرینانه را شناسایی کردند. به  مؤثرورزشی، سه سطح از عوامل  کارآفرینیبر اکوسیستم  مؤثرتقسیم عوامل 

اعتقاد آنها در سطح میانی وجود ساختارهای سازمانی حامی در کنار برخورداری از ویژگی یادگیری پذیری و در سطح خرد توجه 

. زیویار و همکاران استورزشی کشور  ارآفرینیکگذار بر اکوسیستم تأثیرترین عوامل های شخصیتی افراد از محوریبه ویژگی

داشتند  اظهار کنیا  های ورزشی کشورسازمان کارآفرینی( طی تحقیقاتی در شناسایی موانع 2019) 3رز و وینسنت( و 1396)

های شخصیتی مدیران و کارکنان، عوامل سازمانی شامل سیستم ارزیابی که رفتارهای کارآفرینانه از عوامل شخصی از قبیل ویژگی

-های مدیریت منابع انسانی و عوامل ساختاری دربرگیرنده سیستم پاداش، راهبرد، مرکز تصمیمعملکرد، فرهنگ سازمانی و سبک

که  استسازمانی مبین این مهم  کارآفرینیدر حوزه  شدهانجامپذیرد. بنابراین مرور تحقیقات می ثیرتأی گیرچشمطور گیری به

موفق در  وکارهایکسبترین محورهای شروع و بلوغ های نیروی انسانی از اصلیراهبردهای مدیریت منابع انسانی و شایستگی

 . استرقابتی امروزی  شدتبهبازار 

پذیرد، اما مطابق با رویکرد مبتنی بر منابع می تأثیراز چهار عامل محیط، سازمان، فرد و فرآیند  کارآفرینی هرچنداز سوی دیگر 

های های غیرمالی و ارزشمند سازمان یعنی سرمایهآفرینی و کسب مزیت رقابتی از داراییمبتنی بر ارزش کارآفرینی، 4شرکت

برداری، آفرینی، عدم کپیهای ارزش( و برخورداری از نیروی انسانی با ویژگی1392و همکاران،  گیرد )باباشاهیمی نشأتانسانی 

(. تا 1396نژاد، و مغوئی های کارآفرینانه منجر گردد )سپهوندتواند به خلق مزیت رقابتی و توسعه نگرشپروری میعدم جانشین

های بدنسازی استان تهران گزارش کردند که اهباشگ کارآفرینیدر بررسی وضعیت  ،(1395و همکاران ) مقدمجایی که آزموده

بینی زمان و مکان اقدامات توانمندسازی مدیران در شناسایی و پیش سازوکارهایمستقل رابطه معناداری با  کارآفرینیهای فرصت

کوچک و متوسط گزارش کردند که مدیریت  وکارهایکسبگذار بر تأثیر(، نیز در بررسی عوامل 2019) 5رقبا دارد. دنیل و ایساک

منابع انسانی در قالب تفویض اختیار، گردش شغلی، وضوح وظایف، سیستم پاداش و ارزیابی بر مبنای معیارهای واقعی اثربخش 

نگاه فراشغلی و  هایمسئولیتآموزش و تمرین، خالقیت،  توان از طریق ایجاد فرصت. همچنین میاست کارآفرینیاز عوامل مولد 

بینی و باالی کارکنان در پیشالشعاع قرار داده که این عوامل به معنای توان های سازمان را تحتموریتأویژه منابع انسانی به م

 (،2020) مامابولو و مایرز .(1398ن، زردشتیا)بالوندی و  است کارآفرینیهای جدید و کشف فرصت 6محاسبه ریسک احتمالی

های سازمانها در داند، نتایج تحقیقات آنهای کارآفرین میلفه اصلی موفقیت سازمانؤمنابع انسانی را مراهبردهای مدیریت 

 یخوببهویژه استفاده از معیارهای کارت امتیازدهی متوازن ههای ارزیابی منابع انسانی و بآمریکای شمالی نشان داد که سیستم

های منابع انسانی در های موجود در مهارتقابلیت بر اساساجتماعی را  وکارکسبهای موجود در بازارهای سته است فرصتنتوا

گیرنده و در حال رشد، به دلیل های یادبه معیار سازمانها توجه آن. همچنین بر اساس نتایج قرار دهد وکارکسبفعاالن ار اختی

                                                           
1. Arena 

2. Nwafor and Udensi 

3. Rose and Vincent 

4. Resource Based View 

5. Daniel and Isaac 

6. Calculated risk 
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. اما سال اخیر به همراه داشته باشدآن در توانمندسازی کارکنان، رشدی اقتصادی بالغ بر سه درصد را در پنج  گیرچشماثرات 

بر اینکه  تأکیدورزشی بر مبنای مزیت رقابتی نیز ضمن  یهائتیه کارآفرینی(، در بررسی مدل 1396میرزاییان و همکاران )

راستای کند، اظهار داشتند مدیریت کارآفرینانه باید همایجاد مزیت رقابتی نمی خودیخودبهمدیریت استراتژیک منابع انسانی 

( نیز 1395و همکاران ). عامری جدید پدیدار گردد وکارهایکسبفرهنگ توانمندسازی منابع انسان قرار گیرد تا خالقیت در 

در  کارآفرینیبرخورداری از نیروی انسانی ارزشی و متعهد را به دلیل مولد بودن خالقیت و ماهیت انگیزش بخشی آن زیربنای 

. لذا استهای منابع انسانی برداری از تمامی ظرفیتبهره گرو دردانند و معتقدند که موفقیت سازمانی های ورزشی میسازمان

راهبرد ارتباطی کارا بین مدیران و کارکنان، از طریق به اشتراک گذاشتن قدرت و اختیار از سوی  عنوانبهزی کارکنان توانمندسا

گیری و احساس اثر مثبت و ترغیب عمل کرده و به تبع آن توانمندی منابع انسانی را در تصمیم یبخشزهیانگمدیران در قالب ابزار 

های کارآفرین ترین شرکت(. بررسی راهبردهای موفق1397 و همکاران، نماید )ثانیت میبه سمت رفتارهای کاری مثبت تقوی

دنیا در کشورهای آمریکا، اسپانیا و چین نیز حاکی از آن است که توانمندسازی فردی کارکنان از طریق آموزش و تمرین و توجه 

از سوی دیگر  مندضابطهبه سیستم پاداش و امنیت از یک سو و توانمندسازی سازمانی از طریق ایجاد ساختارهای قانونمند و 

آنجلو ) است 1باشد که پیامد اصلی آن دستیابی به مزیت رقابتی پیشروندههای عملکرد موفق مدیریت میمکمل استقرار سیستم

( حاکی از آن بود که تقویت مدیریت منابع 1396)داریانی های تحقیق احمدپور (. در داخل کشور نیز یافته2011، 2و دومینگو

های یکی از راهبردهای ارتقای عملکرد و پایداری شرکت عنوانبهسانی ها، نگرش و رفتار منابع انانسانی با لحاظ کردن مهارت

. بنابراین با توجه به ی ایجاد نمایدگیرچشمارزش افزوده های خود کوچک و متوسط دارای صفات رشد، توانسته است برای بنگاه

 عنوانبهو همچنین اشتغال پایین کشور  کارآفرینانههای برای ایده های دولتیسازمانهای حمایتی مطلوب از سوی سیاستفقدان 

ورزشی کوچک که مطابق با نیاز افراد جامعه  وکارهایکسبهای اساسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، توجه به یکی چالش

، کارآفرینیهای اندازی و توسعه فرصتبر راه مؤثرهایی است که با شناخت عوامل شود، نیازمند انجام پژوهشاندازی میراه

اش سوق داده شود. تری را در اختیار مدیران ورزشی قرار دهد تا سازمان به سمت حداکثر کاراییراهبردهای کارآفرینانه اثربخش

های پیشین، این همزمان در پژوهش صورتبههای موفق ارزیابی عملکرد متغیرهای فردی و سیستم تأثیربنابراین عدم بررسی 

های های عملکردی باال و توجه به مقوله توانمندسازی شغلی کارکنان در باشگاهکند که آیا برخورداری از سیستمرا مطرح می سؤال

با (. 1در پژوهش حاضر مطابق با الگوی تفهیمی پژوهش )شکل  در این راستا ؟استورزشی، بسترساز فرآیندهای کارآفرینانه 

گذار باشد، ابتدا مطابق تأثیرفرینانه آتواند بر بروز رفتارهای کارمندسازی شغلی میهای عملکرد باال و توانفرض اینکه استقرار نظام

 در نظرپرداخته شده است و سپس با  ورزشی کارآفرینیبا فرضیه اول پژوهش به بررسی نقش مستقیم سازه نظام عملکرد باال بر 

د مور در الگوی پژوهش شدهنییتعن بر مبنای مسیر آ یکنندگلیتعد، اثرات توانمندسازی شغلی سازه نقش میانجی گرفتن

های گزینش و جذب، آموزش لفهؤمتغیر نظام عملکرد باال مشتمل بر م گذاریتأثیرتا فرضیه  بررسی و مطالعه قرار گرفته است

بر شغلی، توسعه شغلی، جبران خدمات، بازخورد کارا، امنیت شغلی و همچنین فرضیه نقش میانجی توانمندسازی شغلی 

 ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. کارآفرینیفرایندهای 

 

                                                           
1. Ever-increasing competitiveness advantage 

2. Angeles and Domingo 
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 بر مبنای نقش متغیرها الگوی تفهیمی پژوهش .1شکل 

 شناسی روش

عملیاتی گردید.  1تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است که در دو فاز کیفی و کمی به روش آمیخته اکتشافی

 کارآفرینیی عملکرد باالی منابع انسانی و توانمندسازی شغلی و متغیر مالک های کاربین تحقیق حاضر نظاممتغیرهای پیش

نفر(، صاحبان  7) کارآفرینیاساتید مدیریت  از خبرگان حضور داشتند که شامل نفر 23 کیفی پژوهشدر مرحله . است ورزشی

نفر( و  3ورزشی ) وکارهایکسباندازهای به مرحله تولید انبوه رسانده بودند، راهکه محصول خود را نفر(  5) وکارکسبهای بنگاه

نفر( از  8)تفریحی  –های ورزشی باشگاه مؤسسهیئت  عنوانبهکه  بودند های ورزشی خصوصیهمچنین مدیران صفی سازمان

از نوع گلوله برفی انتخاب  برداری قضاوتینمونه صورتبهبرخوردار بودند. این افراد ی خود سابقه باالتری نسبت به رقباتجربه و 

ساختاریافته تا دسترسی به یک اشباع نظری پیش رفت. همچنین جهت نیمه هاین مرحله از پژوهش در قالب مصاحبهشدند. ای

نفر از جامعه کیفی آماری پس از مصاحبه  6تغیر مکنون، یک جلسه گروه کانونی با حضور گذار بر متأثیرهای لفهؤشناسایی کلیه م

ها و نظرات خبرگان در خصوص ابعادی که مورد توافق نبودند، لحاظ کردن دیدگاهصورت پذیرفت تا از این طریق ضمن  پانزدهم

توافق میزان ، عتماد کدهای محوری فاز کیفینهایت جهت اطمینان از قابلیت ا ها منجر گردد. درلفهؤتری از ممؤثربه شناسایی 

روز( و  30انی مشخص )بین دو کدگذاری با استفاده از دو روش پایایی کدگذار به شکل انتخاب چهار مصاحبه در فاصله زم

آمد که حاکی از پایایی مطلوب  به دست( α=85/0از طریق ارزیاب ثانوی، به میزان ) 2پایایی بین دوکدگذار روش همچنین

 (.1جی مستخرج از فاز کیفی پژوهش بود )جدول خرو

حوزه ورزش سعی گردید از افرادی در پژوهش  کارآفرینیهای گذار بر فرصتتأثیرشناسایی و دستیابی به اطالعات پایا و  منظوربه

گذار داشتند. تأثیرو کارآفرینانه، مشارکت فعال و  خودمحورورزشی  وکارهایکسبمنابع انسانی  عنوانبهحاضر استفاده گردد که 

های بدنسازی، شگاههای ورزشی و تفریحی )باشامل کلیه مدیران صفی و ستادی باشگاه در بخش کمی اری پژوهشجامعه آم لذا

های مرتبط با ، ماساژور و حرکت درمان( و مربیان رشتهمنجیهای ورزشی، استخر شامل مربی، آمادگی جسمانی، مجموعه

داری مشغول بودند. با توجه به حداقل تعداد رسمی و با اخذ مجوز به فعالیت باشگاه صورتبههای ورزشی فوق بودند که فعالیت

(، در پژوهش 1396، ورو عدن )حبیبی (q≥ 5≤10مورد نیاز برای هر متغیر در تحقیقات از نوع معادالت ساختاری )نمونه آماری 

های ناقص، تعداد ها و حذف پرسشنامهآوری دادههدفمند حضور داشتند. اما پس از توزیع و جمع صورتبهنفر  250حاضر تعداد 

های کاری با عملکرد باالی پرسشنامه نظام شدهاصالحابزار پژوهش شامل نسخه پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفت.  227

، جبران (هیگو 3) ، توسعه شغلیگویه( 3) ، آموزش شغلیگویه( 4) های گزینش و جذبمقیاس(، شامل خرده2007) 3یتسچین

: 5کم تا  اریبس: 1ارزشی ) 5گویه( بود که در قالب مقیاس لیکرتی  3) ، امنیت شغلیگویه( 3) ، بازخورد کارا(هیگو 2) خدمات

                                                           
1. Exploratory Mix Method 

2. Intercoder reliability (ICR) 

3. Chin-Ju Tsai 



  2شماره  /7سال  /1399مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

273 

( در 2017و همکاران ) 1ی توانمندسازی شغلی بادرسؤال 16پرسشنامه  شدهاصالحنسخه  بسیار زیاد( تنظیم شده بود. همچنین

 گویه( 4) گیریو مشارکت در تصمیم گویه( 4) ، اثرگذاریگویه(4) ، استقالل در عملگویه( 4) های شایستگیمقیاسقالب خرده

بر  نیز کارآفرینیابعاد موافقم( مورد استفاده قرار گرفت.  کامالا: 5مخالفم تا  کامالا : 1ارزشی ) 5د که به شکل مقیاس لیکرتی بو

که  (هیگو 4) 2قانهو مدیریت خال گویه( 3) پذیری، ریسکگویه( 4) مقیاس ایده پروریمبنای پرسشنامه محقق ساخته در خرده

روایی  تأییدپس از  در نهایت: بسیار کم( تنظیم شده بود، ارزیابی گردید. 1: بسیار زیاد تا 5مقیاس لیکرتی پنج ارزشی ) صورتبه

برای ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نامهصوری و محتوایی ابزار تحقیق در یک مطالعه راهنما، ضریب پایایی این پرسش

ها با استفاده از داده. گرفتقرار  تأییدمورد  (α =76/0و برای پرسشنامه کارآفرینی ) (α =79/0)پرسشنامه توانمندسازی شغلی 

در بخش آمار  21اس نسخه .اس.پی.اس افزارنرمو  8/2/3 نسخه افزار اسمارت پی.ال.اسدر نرم 3مربعات جزئیتکنیک حداقل 

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزتوصیفی مورد 

 به روش دو کدگذار فاز کیفی محاسبه پایایی. 1جدول 

هاتوافقتعداد  عنوان مصاحبه هاتعداد عدم توافق   پایایی باز آزمون تعداد کل کدها 

1P 59 31 138 85 درصد  

2P 41 29 95 68 درصد  

3P 37 21 88 58 درصد  

4P 26 9 61 58 درصد  

درصد 85 382 90 163 کل                        

 هایافته

مردان بودند. در متغیر آماری گروه  های( از نمونهدرصد 80/71، )2در جدول  شدهگزارش شناختیجمعیت هایمطابق با ویژگی

دارای  درصد 16/69سال برخوردار بودند. در متغیر سطح تحصیالت نیز  10تا  5درصد افراد از سابقه کار بین  66/50سابقه نیز 

 ( کهدرصد 14/58های حاضر در پژوهش نیرو کار مستقیم بودند )تحصیالت کاردانی و کارشناسی بودند. همچنین بیشتر نمونه

  شوند.حلقه واصل بین مشتریان و سازمان محسوب می عنوانبهورزشی  وکارهایکسبترین سطح در قالب پایین

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Bader  

2. Innovative management 

3 . Partial least Squares 
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 (=227nهای پژوهش )نمونه شناختیجمعیت مشخصات .2جدول 

 درصد تعداد متغیر 

 جنسیت

 درصد 80/71 163 مرد

 درصد 19/28 64 زن

 ورزشی وکارکسبه فعالیت در سابق

 درصد 96/3 9 سال 3<تا  2 >

 درصد 74/16 38 سال 5 <تا  3 ≥

 درصد 66/50 115 سال 10 <تا  5 ≥

 درصد 63/28 65 سال  10 ≥

 سطح تحصیالت

 درصد 84/4 11 از دیپلم ترنییپادیپلم و 

 درصد 16/69 157 کاردانی و کارشناسی

 درصد 99/25 59 کارشناسی ارشد و دکتری

 وکارکسبسطح سازمانی 

 درصد 75/27 63 مالک -مدیر

 درصد 09/14 32 مدیر ستادی )عملیاتی(

 درصد 14/58 132 نیروی کار

اطمینان از و  1(KMO) یمبنابر  برداریاولین مرحله در تحقیقات از نوع معادالت ساختاری اطمینان از شاخص کفایت نمونه

 است مطلوب الگوی پژوهش نکویی برازش تأیید منظوربه 2معناداری آزمون بارتلتبین متغیرها بر اساس  مطلوب و مناسبرابطه 

 ،(1396، ورو عدن مقادیر )حبیبیو همچنین های تطبیقی های مقتصد و شاخص. با توجه به مقادیر ضرایب شاخص(4)جدول 

 (.3)جدول  استتوان نتیجه گرفت که الگوی پژوهش از نکویی براش مطلوبی برخوردار می

 (های ارزیابی نکویی برازشساختار مدل پژوهش )شاخص تأییدی وتحلیلتجزیه .3جدول 
 

 های مقتصدشاخص های تطبیقیشاخص های مطلقشاخص

 برآورد

 
GFI df /χ2 

NFI CFI IFI RMSEA 

94/0 53/2 936/0 918/0 934/0 64/0 

 <10/0 >9/0 >8/0 >9/0 ≤3 >9/0 دامنه مورد قبول

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه برازش مدل

 تأییدیهای پژوهش با تحلیل عامل بین سازه شدهینیبشیپافزار، مسیر ها در نرمهای مرتبط با سازهپس از اختصاص دادن گویه

(. در گام نخست مطابق با 1مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مسیر شامل سه مسیر مستقیم و یک مسیر غیرمستقیم بود )شکل 

)ضرایب بارهای عاملی، شاخص پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا با توجه به میانگین  3گانه فورنل و الرکرهای سهمالک

 عنوانبهها مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر بار عاملی متغیرهای آشکار وجی سازههای خرشاخصواریانس استخراجی( برازش 

                                                           
1. Kaiser-Mayer- Olkin Measure of Sampling adequency 

2. Bartlett’s test of sphericity 

3. Fornell and Larcker 
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دار معنی شدهمشاهدهبرای متغیرهای  آمدهدستبه tو مقادیر ( β > 4/0اولین مالک بررسی، نشان داد که میزان بار عاملی )

ها گاری درونی مدل( سازه)شاخص ساز 1گلداشتاین یا پایایی ترکیبی -ها، ضریب دیلوناست. دومین مالک بررسی پایایی سازه

یانگین واریانس م ها بود.، این شاخص نیز حاکی از پایایی قابل قبول سازه7/0. با توجه به مقادیر باالی (4)جدول  است

ارائه شده است با توجه  4طور که در جدول . هماناستها هت بررسی روایی همگرا و واگرای سازهسومین مالک ج 2شدهاستخراج

ها )روایی همگرا( و بیشتر بودن مقادیر جذر میانگین واریانس استخراجی میانگین واریانس خروجی سازه 5/0به مقادیر باالتر از 

، گردد )حبیبیمی تأییدزا زا و برون)روایی واگرا(، روایی درونی متغیرهای درونمتغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها 

بر  زابرونگذاری باالی متغیر تأثیرمبین  آمدهدستبه(، مقادیر  2R(. همچنین با بررسی معیار مجذور ضریب همبستگی )1396

مدل از برازش قابل قبولی گرهای ها و نشانزهسا ،4-جدولبنابراین با توجه به نتایج (. R >33/0وابسته( بود )زا )متغیر درون

 .برای استفاده در تحقیق برخوردار هستند

 گانه های سهنتایج ارزیابی پایایی و روایی و برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخص .4جدول 

 KMO یبار عامل تی مقدار مؤلفه سازه
 معناداری

 بارتلتآزمون 

پایایی 

 ترکیبی

 ضریب
2R 

میانگین واریانس 

 یاستخراج

(AVE) 

های نظام

کاری عملکرد 

 باال

 

 72/0 42/8 و جذب گزینش

841/0 001/0 81/0 642/0 64/0 

 77/0 37/11 آموزش شغلی

 78/0 72/9 توسعه شغلی

 71/0 91/8 جبران خدمات

 74/0 58/7 بازخورد کارا

 72/0 67/9 امنیت شغلی

توانمندسازی 

 شغلی
 69/0 19/7 شایستگی

817/0 004/0 79/0 605/0 63/0 
 58/0 97/6 استقالل

 71/0 63/9 اثرگذاری

 73/0 46/9 مشارکت

 76/0 47/11 پروریایده  کارآفرینی

 72/0 83/8 پذیریریسک 61/0 653/0 82/0 019/0 839/0

 84/0 44/9 مدیریت خالق

 ])مجذور مجموع بار عاملی( + )مجموع واریانس خطا( [ /بار عاملی)مجذور مجموع  =( CR) یبیترکپایایی 

 ( + )مجموع واریانس خطا( [بار عاملی( / ])مجموع مجذور بار عاملی)مجموع مجذور  =( AVE) یاستخراجمیانگین واریانس 

های عملکرد باالی منابع انسانی بر سازه مکنون سازه آشکار نظام تأثیرپژوهش  مسیر اول الگویپژوهش،  مفهومی الگوی مطابق با

و  تیو همچنین توجه به دو شاخص مقادیر بحرانی  (1)شکل  هاسازمانی بود. بر اساس خروجی تحلیل عاملی داده کارآفرینی

معناداری بر متغیر پنهان  تأثیرنظام ارزیابی عملکرد باالی منابع انسانی  فرضیه آماری پژوهش، سازه (،3)جدول سطح معناداری 

 ( ازβ = 77/0( و آموزش شغلی )β = 78/0توسعه شغلی ) مؤلفه(. همچنین =278/9t=  ،73/0βسازمانی داشت ) کارآفرینی

 برخوردار بودند.    تأثیریب ضر باالترین

                                                           
1. Composite Reliability (CR)  

2. Average Variance Extracted (AVE) 



 قزلسفلو یشغل یتوانمندساز یانجیعملکرد باال: نقش م یکار هاینظام یبر مبنا یورزش نانهیکارآفر یندهایفرآ یالگوساز

 

276 

 تأثیرمستقیم سازه نظام ارزیابی عملکرد بر سازه مکنون توانمندسازی منابع انسانی حاکی از  تأثیرها در نتایج تحلیل عاملی داده

های مؤلفه ترینمهم( β=71/0( و اثرگذاری )β=73/0) یریگمیتصممشارکت در  مؤلفه(. =21/7t= ،81/0βباال و معنادار آن بود )

 .(1)شکل  گذار بر سازه توانمندسازی شغلی کارکنان بودندتأثیر

. بود ورزشی کارآفرینیمستقیم سازه آشکار توانمندسازی کارکنان بر سازه متغیر مکنون گذاری تأثیر مربوط به مدل مسیر بعدی

معناداری بر فرآیندهای  تأثیر( β=68/0توانمندسازی کارکنان با ضریب مسیر )با خروجی تحلیل مسیر الگوی پژوهش، مطابق 

 (.=64/11t= ،68/0βداشت ) کارآفرینی

 

 

 

 تحلیل مسیر خروجی پژوهش بر مبنای الگوی تفهیمی پژوهش .1شکل 

کننده سازه توانمندسازی منابع انسانی بین دو سازه  نظام پژوهش بررسی نقش میانجی )غیرمستقیم( و تعدیلهای از دیگر یافته

گرفته است که آیا متغیر  نشأت سؤالبود. درحقیقت فرضیه اصلی پژوهش حاضر از این  کارآفرینیعملکرد باال و سازه فرآیندهای 

دارد؟  ورزشی کارآفرینی( با متغیر عملکرد باالی منابع انسانی مبطه بین متغیر آشکار )نظارا تعدیلی در تأثیرمیانجی توانمندسازی 

جدول . مطابق با نتایج (5)جدول  بررسی گردید کارآفرینیمنظور اندازه اثر مستقیم و غیرمستقیم توانمندسازی بر سازه  نیبه ا

 گیرد.( مورد حمایت قرار میگذاری نقش متغیر میانجی )توانمندسازیتأثیر، 5
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 ورزشی کارآفرینیاثرات مستقیم و غیرمستقیم سازه توانمندسازی شغلی بر   .5جدول 

 

 سازه

 حمایت مدیران ارشد

 مجموع اثر اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

 86/0* 68/0** 71/0*  توانمندسازی شغلی
**01/0 ≥ Sig  ،*05/0 ≥ Sig 

 گیریبحث و نتیجه

های کوچک و متوسط شود که امروزه توانسته است بنگاهمرتبط با آن دو مقوله بالقوه کارآفرین قلمداد می وکارهایکسبورزش و 

؛ رحیمی و علیدوست 2017عظیمی دالرستاقی و همکاران، ) فعال نماید ورزشی وکارهایکسباقتصادی زیادی را در قالب 

مبین آن است که توجه به نقش مولد منابع  کارآفرینیدر زمینه  شدهانجام(. از سوی دیگر مطالعه تحقیقات 1397قهفرخی، 

پور، و طالب گذارد )رضویهای عملکردی باال باقی نمی، تردیدی بر توسعه نظامکارآفرینیانسانی و عوامل انگیزاننده آن در پاگیری 

های کارآفرینانه مورد ری باال با نقش میانجی توانمندسازی منابع انسانی بر فرصتهای کانظام تأثیر(. در پژوهش حاضر 1397

ی گیرچشم تأثیرهای کاری کارا های نظاممؤلفهید آن بود که توجه به ؤبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر الگوی تفهیمی م

(، هادوی و همکاران 1397تحقیقات رحیمی و همکاران )که این یافته در راستای نتایج  های کارآفرینانه داردبر خلق فرصت

و  1(، دنیل1395(، آزموده و همکاران )1396فر و محمدیان )(، شریفی1396(، احمدپور )1397پور )(، رضوی و طالب1397)

( بود. به اعتقاد رضوی و 2018) 5دبیک ( و2015) 4نافر و آدنسی (،2019) 3(، اگامبا2020) 2مامابولو و مایرز (،2019همکاران )

نماید که با توجه را فعال می وکارکسبهای جدید منابع انسانی در ورزش فرصتاثربخش  (، تدوین راهبردهای1397همکاران )

های های اجتماعی و فرهنگی جامعه، توانسته است در زمره مستعدترین بخشهای ورزشی مرتبط با بخشبه ابعاد گسترده فعالیت

کارگیری نیروی هزایی و رونق اقتصادی جوامع مطرح در بازار رقابت مطرح گردد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که جذب و بغالاشت

شوند که های استراتژی توسعه منابع انسانی محسوب میمؤلفهترین انسانی کارا به همراه بهسازی و نگهداری منابع انسانی اصلی

خوانی ، آموزش و توسعه شغلی همگزینش و جذب مؤلفهگذاری تأثیرهای پژوهش حاضر در خصوص تهها با بخشی از یافاین یافته

کوچک، بر ادعای ایجاد ارزش  وکارهایکسب(، در بررسی دالیل موفقیت 1396. در همین زمینه نتایج مطالعه احمدپور )داشت

گذارد. مطابق با نتایج تحقیق وی، موفقیت مدیریت منابع انسانی افزوده باال از طریق کاربست مدیریت منابع انسانی کارا صحت می

، آموزش و پاداش مؤثرطور قطع استخدام گیرد. بهمی نشأتاز پنج عامل زیرساختی، مدیریتی، فناوری، انگیزشی و آموزشی 

ها بیشتر به سمت باشند. لذا هرچه سازمانکننده حضور در بازار رقابت میسرمایه فکری سازمان تعیین عنوانبهرکنان کا

کنند به همان میزان باید در شناسایی عوامل انگیزاننده منابع انسانی خود های کارآفرینانه و خالقانه تمایل پیدا میاستراتژی

ورزشی  کارآفرینی( معتقدند در سطح میانی اکوسیستم 1397(. رمضانی و همکاران )2017، ملک شاهپور کریماهتمام ورزند )

. در همین راستا باباشاهی و همکاران استورزشی  کارآفرینیفرآیندهای  گذار برتأثیراز عوامل  کارآفرینیکشور، آموزش مبتنی بر 

اشاره  «یم مدیریت منابع انسانی نوآورانهاپاراد»سازمانی به مقوله  کارآفرینیراهبردهای منابع انسانی بر  تأثیر(، در بررسی 1392)

ایین به همراه توجه کارگیری عدم تمرکز به معنای انتقال مالکیت از سطوح باال به سطوح پهیم مذکور، باداشتند. مطابق با پاراد

بهبود تقاضاهای مهارت شغلی  بسترسازها در راستای ارتقای ظرفیت حل مسئله و آموزش و ارائه بازخورد شغلی به سیستم مشوق

                                                           
1. Daniel 

2. Mamabolo and Myres 

3. Ogamba 

4. Nwafor and Udensi 

5. Dabic 
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 1. گاپتا و ولزو آموزش شغلی پژوهش حاضر بود های مشارکت، جبران خدماتمؤلفهکه این موارد به ترتیب در راستای  است

، گزارش کردند که دهندیمخود را تغییر  وکارهایکسبها مسیر که چه موقع و چگونه سازمان سؤاله این (، در پاسخ ب2017)

های ارزیابی های ارتقای عملکرد عدالت محور و شایسته محور از قبیل گزینش، استخدام، آموزش، مشارکت، سیستموجود سیاست

و ارائه اطالعات در خصوص  2های عملکرد مطلوبغیرمالی خدمات و پاداشعملکرد بر مبنای معیارهای واقعی، جبران مالی و 

 کارآفرینیمدیریت منابع انسانی است که تصور ایجاد نوآوری  کارگیریبهکیفیت اجرای منابع عملیاتی سازمان به معنای تمایز در 

ها در جذب نیروی کارآفرین و خالق سازمان (، با اشاره به ناکامی2017شاه )پور ملک. کریمستیندر این شرایط دور از دسترس 

را خلع اساسی  کارآفرینی، آموزش و تمرین کارآفرینی روندهای بر بودن و هزینههای موجود در زمینه زمانو همچنین چالش

تقل و مس کارآفرینیدر مقایسه با  3مشارکتی کارآفرینیدانند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که های عصر جدید میسازمان

سازمانی، بیانگر توجه  کارآفرینیسازمانی دستاوردهای ملموسی ایجاد کرده است که این مهم با توجه به ماهیت  کارآفرینی

بیل آموزش، توسعه شغلی، سیستم قمباحث مرتبط با متغیرهای شغلی از  ویژهبههای کاری باال و به مقوله نظام شیازپشیب

، پذیرش کارآفرینیبر ترویج فرهنگ و روحیه  تأکید. بدین منظور استمحور -پاداش و جبران خدمات و همچنین ارزیابی مالک

و تمرکز روی فرصت  وکارکسبهای جدید کارکنان در ایجاد مشاغل جدید و فرصت یبخشزهیانگو استقبال از تغییر از طریق 

محصول از طریق مطالعه عرضه و تقاضا، وضعیت رقبا، مالیات و  یسازیتجاربا هدف افزایش احتمال  شدهییشناسا کاری جدید

قرار بگیرد که تمامی این موارد در  مدنظرباید  کارآفرینیهای پذیری در آموزشارزش افزوده مستقیم و غیرمستقیم و ریسک

به تواتر مورد  «آموزش»شدت متغیر امروزی، مقوله دهد که در بازار رقابت به. شواهد نشان میاستبر اهمیت آموزش  تأکید

های عالیق و خواسته ها از یک سو و تغییر درمحققان قرار گرفته است. تغییرات در فناوری کاربردی از سوی سازمان تأکید

 استهای جدید کسب دانش و مهارت ،عدم کارایی ساختارهای سنتی است. لذا الزمه رقابت رمشتریان از سوی دیگر، بیانگ

 کارآفرینیجدید ورزشی را مدیریت  وکارهایکسب(، نقطه ثقل ورود به 1396فر و محمدیان )(. شریفی1396داریانی،  )احمدپور

 کارآفرینیها برای تحقق اهداف ها بدون توجه به منابع محدود و توانایی بسیج کردن منابع دیگر سازماندانند. پیگیری فرصتمی

های شرطمشارکت و ایجاد فرهنگ کارآفرین پیش -خود از طریق ایجاد تناسب و هماهنگی بین سیستم پاداش، فرهنگ کنترل

گیری های جوان پس از شکل( در بررسی میزان موفقیت سازمان2013) 4شوند. مسر و ولزسازمانی محسوب می کارآفرینیاصلی 

به سمت  دهیگذار مدیران نوآور اشاره داشته و گزارش کردند که جهتتأثیرهای نیروی کار با نقش مشخصه به تناسب بین

های جوان های بالقوه بازار نهفته است. لذا بنگاهمحصول در ویژگی یسازیتجارجدید و حرکت به سمت  کارآفرینیهای فرصت

بازار رقابت،  وتحلیلتجزیهبع انسانی توانمندی بهره ببرند که هر لحظه با اقتصادی باید از ترکیبی مناسب از مدیران خالق و منا

های مواردی که در گروه کانونی مطرح گردید، پاداش ازجملهبتواند خدمات خاصی ارائه نماید. در مرحله کیفی پژوهش نیز، 

های تفریحی های اقتصادی کوچک از قبیل باشگاهرسد در ساختار بنگاهبود. به نظر می «ترفیع»آن مقوله  ترینمهمغیرمادی و 

 شدتبهاینکه منافع مالی قابل توجهی به همراه ندارد، اما  رغمعلیورزشی، بهبود جایگاه سازمانی افراد در قالب ترفیع،  –

از کیفی پژوهش های فدر راستای یافته تأثیرتوسعه شغلی با ضریب  مؤلفه. در پژوهش حاضر نیز استکننده الزامات شغلی فعال

بود.  5کارآفرینیورزشی بود، موضوع آموزش  وکارهایکسباندازان بود. از دیگر مواردی که در فاز کیفی پژوهش مورد توجه راه

شود که دانش و آگاهی مرتبط با فرایندهای کارآفرینانه را با لحاظ هایی اطالق میها و برنامهبه مجموعه طرح کارآفرینیآموزش 

                                                           
1. Gupta and Wales 

2. Optimal performance rewards 

3. Corporate entrepreneurs 

4. Messer and Wales 

5 . Entrepreneurship education 
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دهد الزم برای توسعه مشاغل جدید را پرورش می 1کردن الزامات مرتبط با  شغل و بازار در اختیار کارکنان قرار داده و خبرگی

آموزش محور بوده و مستلزم  شدتبه کارآفرینی( معتقدند که توسعه پایدار 2015) 2و آدنسی نافر (.2017، ملک شاهپورکریم)

های توان پذیرفت که اتخاذ و اجرای سیاست. بنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر میاست کارآفرینیهای تمرین و کسب مهارت

های منابع انسانی کارا و اثربخش، فرصت شناسایی کوچک و متوسط ورزشی با تمرکز بر استراتژی وکارهایکسبفرینانه در آکار

های اقتصادی فعال در حوزه های ورزشی و بنگاهنماید. لذا الزم است مدیران باشگاهجدید را فراهم می وکارهایکسبو توسعه 

ر کنار روش درست جذب، آموزش و توسعه شغلی کارکنان د کارگیریبهقرار دادن عوامل مذکور در قالب  مدنظرورزش با 

( 1396را فراهم نمایند. اما ریزوندی و همکاران ) وکارکسبهای مبتنی بر جبران خدمات و پاداش، توسعه فرایندهای سیاست

را گزارش کردند. در  یمتناقض، یافته 3های ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانهطی تحقیقی در بررسی عملکرد مدیران باشگاه

گزارش محقق  بر اساسو عملکرد مدیران مشاهده نگردید. البته  کارآفرینیابطه معناداری بین گرایش به نتایج تحقیق آنها هیچ ر

این ناهمسویی با سایر تحقیقات ریشه در عدم توجه مدیران به مفهوم بازاریابی کارآفرینانه داشت. عدم توجه به تقاضاهای پنهان 

و محصوالت بر مبنای درک و سلیقه مدیران و مالکان در مقابل عدم نیازسنجی و تقاضاهای آتی مشتریان و تمرکز بر ارائه خدمات 

 وکارهایکسبدر مدیریت  آنچهخوانی بود. اما های مشتریان و توجه به بازار تقاضا، از دالیل اصلی این ناهممناسب از خواسته

که این موضوع از سوی مدیران  استهای کاری بر مبنای حداکثر انگیزش بخشی کارکنان تدوین روال اهمیت داردکوچک ورزشی 

شود، فردی آغاز می 4پردازی و توان شهودینوپا با ایده وکارکسباز آنجایی که شروع هر  گردید. تأکیدحاضر در جامعه کیفی نیز 

واضح است که صت ورود به بازارهای جدید را فراهم نماید. تواند فرجذب و گزینش افرادی که از خالقیت باالتری برخوردارند می

با هدف تسهیل و توسعه خدمات از  وکارکسبافزارهای فناورانه مرتبط با نرم کارگیریبههای موجود در حوزه توجه به ظرفیت

شود ها پیشنهاد میمدیران باشگاهلذا به . استیک مزیت رقابتی برشی، مستلزم آموزش کارکنان  عنوانبههای ورزشی سوی باشگاه

های استفاده های مورد انتظار، بر ضرورت آموزش مهارتکه در کنار ارائه بازخوردهای مستقیم عالوه بر مشخص نمودن خروجی

 از فضای مجازی و تلفیق فضای مجازی با فضای حقیقی گام بردارند. 

سازمانی نشان داد که  کارآفرینیی نقش میانجی توانمندسازی بر ها در بررساما مطابق با فرضیه اصلی، تحلیل عاملی سازه

مطابق با خروجی تحلیل مسیر کننده خود برخوردارند. های توانمندسازی شغلی از توانایی باالیی در تبیین نقش تعدیلمؤلفه

این نتایج همسو با نتایج  که دیگرد تأییدسازمانی  کارآفرینیبینی در پیش شغلی توانمندسازیگری نقش تعدیل الگوی پژوهش،

(، نظری و 1395(، عامری و همکاران )1395(، فریاد و همکاران )1397(، ثانی و همکاران )397تحقیقات مرادزاده و همکاران )

بود. شواهد  (2017های عظیمی )و بخشی از یافته (2018) 7(، مهمت2019) 6اگامبا(، 2017و همکاران ) 5(، بادر1394همکاران )

گیرد چرا که از یک سو افزایش می نشأت «ردستانیزاختیار و قدرت به »ن داده است که اثرات مثبت توانمندسازی از انتقال نشا

با انگیزش بخشی سبب ایفای نقشی کارکنان شده و از سوی دیگر با ایجاد استقالل کاری، بینش سیاسی و اجتماعی افراد را 

(، در 1397. در همین راستا مرادزاده و همکاران )سازدعوامل محیطی توانمند می لشناسایی و کنترارتقاء داده و آنها را در 

ورزشی بر مبنای رویکرد توانمندسازی، ارتباط مستقیم و معناداری بین دو بعد  کارآفرینیهای اکوسیستم بررسی پیشران

کارکرد توانمندسازی منابع انسانی توانایی بالقوه آن در کاهش  نتریمهممشاهده کردند. به اعتقاد آنها  کارآفرینیتوانمندسازی و 

. در تحقیق استهای کارآفرینانه برداری از پیامدهای مثبت طرحها و هدر رفت هزینه و تسهیل و تسریع در اجرا و بهرهآسیب

                                                           
1 . Proficiencies 

2 . Nwafor and Udensi 

3 . Entrepreneurial marketing 

4 . Insight 

5. Bade 

6. Ikedinachi 

7. Mehmet 
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کارکرد مثبت  تأکیدورزشی ضمن  هایسازمان کارآفرینی(، در بررسی رابطه بین توانمندسازی و 1395مشابه عامری و همکاران )

ای، اثرگذاری، مقام و منزلت گیری، رشد حرفه، گزارش کردند که مشارکت کارکنان در تصمیمکارآفرینیتوانمندسازی بر توسعه 

که این نتایج در راستای نتایج تحقیق حاضر بود. بر این  استگذار بر توانمندسازی کارکنان تأثیرهای مؤلفه ترینمهمو استقالل 

توان گفت که برخورداری از نیروی انسانی ارزشی در کنار محیط سازمانی که در آن به نظرات و عقاید افراد احترام اساس می

های ورزشی پیشنهاد داشت که است. لذا به مدیران باشگاه کارآفرینیگردد، مقدمه ها مهیا میشود و فرصت ارائه ایدهگذاشته می

های استفاده از ساختارهای مبتنی بر عدم تمرکز و تالش در تلقین احساس شایستگی و مهم بودن به کارکنان در جریان موفقیت

ت ورزش ا(، نیز در بررسی نقش توانمندسازی ادار1393در فرآیندهای کارآفرینانه دارد. فراهانی و همکاران ) ییبسزاسازمان نقش 

با قواعد و  توأم های )ساختار( آزادویژگیجوانان به این نتیجه رسیدند که ساختارهای ارگانیک، مبتنی بر ارتباطات باز و دارای و 

حیطه و محدوده ساختارها گسترش توانمندسازی شوند. در حقیقت با پیشرفت فرآیند می کارآفرینیقوانین حداقلی، سبب تحریک 

(، تولید ایده را محصول برخورداری از 1395. فریاد )تری دست یابندبیش پذیریمسئولیته اختیار و یابد تا افراد بتوانند بمی

و درست، عمل در فرایند کاری و استقالل برخوردارند.  موقعبهگیری داند که از ظرفیت مطلوبی در تصمیمکارکنان توانمندی می

های های خالقانه بیشتری ایجاد کرده و عاملی توانمند در فرصتبه اعتقاد وی آموزش، به چالش کشیدن و استقبال از تغییر طرح

های ورزشی انی سازمان( نیز توانمندسازی منابع انس1396پناهیان )علی. مطابق با نتایج تحقیق نظری و استکاری نوآورانه 

بودن، حق انتخاب، تفویض  مؤثرگیری، احساس سازی شرایط مناسب در تصمیممستلزم ارتقای اثربخشی آنها از طریق فراهم

تواند بسترساز های عملکردی کارا و باال میتوان استنباط کرد که نظام. بنابراین میاستاز سوی مدیران   نفساعتمادبهاختیار و 

توانند با عملیاتی ها میهای ورزشی در جامعه، مدیران صفی باشگاهسازمانی شود. لذا با توجه به دامنه گسترده فعالیت یکارآفرین

کردن راهبردهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی، تعلق و تعهد کارکنان را برانگیخته تا از این طریق کارکنان با نیازسنجی مناسب 

را شناسایی  کارآفرینیهای جدید قبلی، فرصت وکارهایکسبهای جدید را پرورانده و عالوه بر توسعه یدهاز عرضه و تقاضای بازار، ا

 وکارهایکسباندازی توان به فلسفه اصلی راهدر تبیین اثرگذاری توانمندسازی کارکنان بر فرآیندهای کارآفرینانه می نمایند.

 یهاتیمحدودهای ورزشی کوچک، با توجه به به اعتقاد فعاالن بنگاه ورزشی کوچک ورزشی بر مبنای حداقل سرمایه اشاره داشت.

چرا که ارتباط مستقیم با بازگشت  استمنابع انسانی توانمند منبع اصلی رقابتی آنها برخورداری از گذار، موجود در جذب سرمایه

، زیرا خروجی دکنبرای منابع انسانی فعال در بخش خدماتی ورزش نمود بیشتری پیدا می ویژهبهاین موضوع  سرمایه دارد.

برد برای باشگاه و  ـ ها در راستای ایجاد یک استراتژی بردتوانمندسازی شغلی متأثر از عملکرد تخصصی مدیران اجرایی باشگاه

لذا با توجه به  .استمشتریان از طریق پرورش و توسعه فن مذاکره در ابعاد مالی، قراردادی، سالمتی و حتی کنش اجتماعی 

، توانایی مجموعه منابع انسانی در ارائه استخدمات مورد نیاز کاربران  دهندهارائهتفریحی که بیشتر –های ورزشی ماهیت باشگاه

مستلزم تسلط  2وکارکسببر مبنای مطالعه بازار و تقاضاهای پنهان و آتی و تبدیل آن به یک الگوی مصرف  1وکارکسب یک برنامه

های آمادگی جسمانی، توانایی . در همین راستا بنا بر اظهارات یکی از مدیران باشگاهاستهای مختلف بازار هدف کارکنان بر بخش

های جدید برای آنها یک جایگاه رقابتی ویژه ایجاد کرده است و روی آوردن به ایده شدههارائمربیان در خروج از خدمات سنتی 

 .استکوچک ورزشی  وکارهایکسبکه این مورد خود شاهدی بر اثرات توانمندسازی شغلی افراد در 

سازمانی بود. این موضوع از این جهت حائز  کارآفرینیمدیریت خالقانه بر سازه  مؤلفهباالی  تأثیرهای پژوهش حاضر از دیگر یافته

، باید از استبا توجه به منابع محدود و توان رقابتی پایین  وکارکسبهای جدید کارآفرین به دنبال فرصت وقتی که استاهمیت 

(. لذا باباشاهی و همکاران 1396و همکاران،  ندیرویکرد نوآورانه در مواجهه با عدم اطمینان محیطی بهره مطلوب ببرد )ریزو

                                                           
1. Business Plan 

2. Business Model 
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جدید و ایجاد مزیت  وکارهایکسب فعال کردندر شناسایی و  1مدیریت منابع انسانی نوآورانه گیرچشم(، با اشاره به نقش 1392)

های کارآفرینانه ت ویژگیفرینانه سازمانی، برخورداری و حمایآگیری رفتارهای کاررقابتی پایدار، اظهار داشتند اولین گام در شکل

کنند سازی میدر سازمان را پیاده کارآفرینیبرد -. از سوی دیگر مدیران خالق یک استراتژی بردسازمانی است از سوی مدیران

گذاری از طریق اقدامات راهبردی منابع انسانی از یک سو تأثیرتمایل به الگوبرداری از مدیران نوآور و  (2019، 2رز و وینسنت)

های بالقوه شده و از سوی دیگر تسهیم و وجه کارکنان به فرصتتسبب فعال شدن نوآوری از طریق توجه به انگیزش و تمایل و 

ها در یک ین مقولهکه ا کندمحور میهای دانشدانش و تخصص از سوی مدیران، سبب توسعه شغلی و ایجاد سازمان کارگیریبه

گذاری تأثیرها عالوه بر اینکه با منطق (. این یافته2017، 3بادر) استپایدار  وکارهایکسبسیستم همکاری متقابل، به معنای ایجاد 

راستا بود با بعد مدیران خالق نیز همخوانی داشت. رز و در پژوهش حاضر هم کارآفرینیمشارکت کارکنان و بازخورد کارا بر 

های سازمانی های پیشرو کشور کنیا به بررسی مشخصه(، در بررسی دالیل موفقیت مدیران ارشد سازمان2019وینسنت )

های مطالعه دقیق وضعیت بازار و رقبا، مهارت مدیران در ید آن بود که برخورداری از ویژگیؤپرداختند. نتایج تحقیق آنها م

، مراقبت در نگاهداشت 4محور، پاداش عملنیآفرارزشدیران در جذب نیروهای کاری شناسایی بازارهای جدید و مستعد، توانایی م

مشابه  وکارهایکسبها در نیروی انسانی ماهر در کنار فرهنگ منعطف و تغییرپذیر سازمانی بسترساز عملکرد عالی این سازمان

بالوندی گزینش، جبران خدمات و امنیت شغلی همخوانی داشت.  مؤلفههای تحقیق حاضر در ها با  بخشی از یافتهبود که این یافته

های ورزشی را منوط به وجود نوآوری کارکنان در سازمان (،2017)دالرستاقی و همکاران  عظیمی( و 1398و زردشتیان )

های روتین کاری مستلزم ایجاد وج از جریاندانند. به اعتقاد آنها خرهای برجسته در قدرت مدیریت منابع انسانی میمشخصه

که از تغییر  بستگی داردبه وجود مدیران خالقی که این موضوع نیز به نوبه خود  استهای نو در ارائه خدمات ویژه و جدید ایده

، وجود استهای هزاره سوم دنیای دیجیتال بر مبنای خالقیت پارادایم ترینمهملذا از آنجایی که یکی از کنند. کارا استقبال می

های ورزشی با ماهیت گذار بر عملگرایی منابع انسانی باشد. فعالیت تعداد زیادی از باشگاهتأثیررویکردهای خالقانه مدیران عاملی 

بسترساز محدودیت دائمی برای آنها  ،های بزرگ ورزشیتوان رقابتی آنها با محصوالت بنگاه برخورداری از مشابه و همچنین عدم

توانند از طریق ارتقاء دانش، تمرین و آموزش ظرفیت خالقیت و محاسبه درست میزان می هاباشگاه لذا مدیرانشده است. 

 مدیران ازی را به سازمان تزریق نمایند و این به معنای درک درست گیرچشمپذیری، در یک رقابت نزدیک ارزش افزوده خطر

تبیین  در باشند.ع انسانی ارزشی است که همواره و در هر لحظه بسترساز پیشگامی برای سازمان میدر حیطه منابگذاری سرمایه

های ورزشی خصوصی مستقل باشگاه کارآفرینیهای (، در مطالعه فرصت1395و همکاران ) مقدمهای پژوهش حاضر، آزمودهیافته

مدیران اشاره داشتند. فرایند هوشمندی رقابتی  5های بدنسازی بر نقش هوشمندی رقابتیمبنای تجارب ملکان و مدیران باشگاه بر

های مستقیم و غیرمستقیم رقبا و تغییرات بازار را بر مبنای عرضه و تقاضا با تحلیل جامعی از اطالعات محیطی سازمان، فعالیت

ی اشاره به نقش پذیرهای بازار، تهدیدهای رقبا و ریسکتوانایی مدیران در شناسایی فرصت فراینداین  کند. درپیگیری می

دارد که این مهم به معنای برخورداری از مدیران خالق دارد که در راستای های مدیریت میمدیران در کنار سایر نقش کارآفرینی

(، در شناسایی 1397سازمانی بود. در تحقیق مشابه هادوی و همکاران ) کارآفرینیگذار پژوهش حاضر بر سازه تأثیرهای مؤلفه

 ازی، به گزارش رابطهف دیمتیل های موجود در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از تکنیکفرصت عنوانبهورزشی  نیکارآفریابعاد 

، وضعیت پاداش و اتحاد و توافق یق آنها عوامل رهبری کارآفرینانه، افعال سازمانیعلی بین متغیرها پرداختند. بر اساس نتایج تحق

رانه، آموزش و توسعه شغلی، جبران خدمات و مشارکت همسو بود. میرزاییان و همکاران ریت نوآویهای مدمؤلفهبه ترتیب با 

                                                           
1. Innovative Human Resource Management 

2. Rose and Vincent 

3. Bader 

4. Performance- based awards 

5. Competitive Intelligence 
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برای اینکه ایجاد مزیت  کارآفرینیهای ورزشی به این نتیجه رسیدند که ابعاد استراتژیک هیئت کارآفرینی(، در ارائه مدل 1397)

مدیرانی خالقی است که از طریق استقرار فرهنگ کارآفرینانه، منابع استراتژیک سازمان را با  کارگیریبهرقابتی بکند، نیازمند 

در پژوهش  ینیکارآفرهای مؤلفهگذاری تأثیرخالقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی نمایند که این نتایج شاهدی بر ادعای 

 . استحاضر 

ای  های مدیران نوآور، نیازهای لحظهگیری از مهارتو محیطی مختلف، با بهره ها باید بتوانند در شرایط زمانیبنابراین باشگاه 

. این به معنای برخورداری استدر رقابت  «1پیشتاز بودن»های خالقانه مرتفع سازند که این مهم به معنای مشتریان را به روش

های های متنوعی از قبیل ارتقای ورزشا که حوزهچر استهای فعال در صنعت ورزش دینامیک سازمان کارآفرینیهای از توانمندی

های بومی و سنتی و های ورزشجدید، ساختار تجاری، ساختارهای تبلیغاتی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی از قبیل فستیوال

در  وجود تحقیقات موافق متعدد رغمعلیاما . (1396و همکاران،  فررد )شریفیگیده و در برمیکرهای فناورانه را فعال پیشرفت

ورزشی به دلیل  -های تفریحیهای کوچک ورزشی از قبیل باشگاه، به اعتقاد مدیران جامعه کیفی پژوهش، بنگاهاین زمینه

دهند با ارائه خدمات رایج باشند و ترجیح میپذیری در خصوص ورود به ارائه خدمات جدید میمحدودیت منابع مالی فاقد ریسک

های تحقیق یافته تأییددر حاشیه امن به فعالیت خود ادامه دهند که این موضوع خود شاهدی در  های جامعهمامی گروهبرای ت

 .استدر زمینه اثرگذاری مدیریت خالقانه بر فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی 

 یتوانمندسازهای سازمانی مرتبط با باال و سیاستهای عملکرد گذاری معنادار نظامتأثیربنابراین با توجه به نتایج تحقیق که مبین 

 ورزشی پیشنهاد وکارهایکسب، به مدیران صفی و مالکان است های ورزشیسازمان کارآفرینیشغلی کارکنان بر فرآیندهای 

های ورزشی از طریق نیازسنجی مناسب در خصوص تقاضای بازارهای هدف های عملکرد مجموعهمقوله مرتبط با نظام شود درمی

های مرتبط با شغلی جدید از قبیل آشنایی با استقرار تکنولوژی یهاآموزشاز طریق توسعه و تنوع خدمات و فراهم نمودن 

ان از طریق مطالعه و اثربخشی وظایف و فضای مجازی در کنار ارائه بازخوردهای مستقیم و کارا در خصوص عملکرد کارکن

هر  آغازکه نقطه  آنجا ازهای کاری مشخص و مطلوبی را تدوین نمایند. اما نظامهای پیش رو در این حیطه، الگوبرداری از سازمان

های کاری مشارکتی، تفویض اختیار، جبران خدمات رسد که تدوین روالبه نظر می استی، ایده پروری و شهود فردی وکارکسب

گذاری بر تأثیرتواند از طریق باشد، میهای منابع انسانی عالوه بر اینکه بسترساز توانمندسازی شغلی میه شایستگیو توجه ب

   رهای کارآفرینانه را میسر نماید.سازی و رفتاکانون انگیزه کارکنان، روند رو به پیشرفت ایده

 منابع

مستقل بر  کارآفرینی(. تبیین رابطه 1395) .شیرخدایی، میثم و فرزام، فرزان ؛، معصومهسیفری کالته ؛مقدم، زهراآزموده

 .  31-17، (12)6های معاصر در مدیریت ورزشی، پژوهش .های بدنسازی استان تهرانهوشمندی رقابتی مدیران باشگاه

و  لمدیریت تحو .کوچک و متوسط وکارهایکسب(. شناسایی عوامل موفقیت منابع انسانی در 1396) .احمدپور داریانی، محمود

 .20-1، (1)10بهبود، 

 کارآفرینیراهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر  تأثیر(. 1392) .افخمی، مهدی و غالمشاهی، ابراهیم ؛باباشاهی، جبار

 .104-87، (3)6، کارآفرینیتوسعه  .سازمانی

های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش (. اثر شیوه1398) .زردشتیان، شیرین و حیدربالوندی، علی

 . 239-221، (2)6میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 

                                                           
1. Proactiveness 
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روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر توانمندی  تأثیر(. 1397) .اشرف گنجویی، فریده و حاجی انزهایی، زهرا ؛ثانی، مصطفی

 .55-41، (16)8های معاصر در مدیریت ورزشی، پژوهش .مادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانانآ

چاپ (. Lisrelافزار یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی )آموزش کاربردی نرم(. مدل1396) .ور، مریمعدن و حبیبی، آرش

 انتشارات جهاد دانشگاهی.، تهران: اول

(. عوامل اکوسیستم کارآفرینانه ایران بر مبنای مدل آینزبرگ. توسعه 1396) .باقرصاد، وجیهه و سفیدبری، لیال ؛داوری، علی

 .120-100(، 1)10، کارآفرینی

های ینانه در ایجاد و ارتقاء عملکرد بنگاهبازاریابی کارآفر تأثیر(. شناسایی میزان 1397) .علیدوست قهفرخی، ابراهیم و رحیمی، امیر

 .31-23، (23)6رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،  .کوچک و متوسط ورزشی

ی سازمانی نبر توسعه منابع انسانی، میزان کارآفری مؤثر(. تبیین نقش راهبردهای 1397) .پور، مهدیطالب و جواد رضوی، محمد

 .79-67، (20)6رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،  .و توسعه سازمانی

های ورزشی بر مبنای (. آزمون مدل ساختاری عملکرد مدیران باشگاه1396) .محمدرضااسمعیلی،  و تجاری، فرشاد ؛ریزوندی، آیه

 .  74-63، (3)6های کاربردی در مدیریت ورزشی، بی کارآفرینانه. پژوهشبازاریا

 کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی(. اکوسیستم 1397) .محمدرضابرومند،  و ی، فاطمهاحمد ؛نژاد، رحیمرمضانی

 .33-29، (16)8های معاصر در مدیریت ورزشی، در ورزش. پژوهش

 سازمانی در وزارت ورزش و کارآفرینیشناسایی موانع ساختاری (. 1396) .زیویار، فرزاد؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان

 .205-187 ،(51)5سازمانی،  مدیریت فرهنگ .جوانان

مدیریت  .ای رفتار شهروندیبا نقش واسطه کارآفرینیمدیریت منابع انسانی بر  تأثیر(. 1396) .نژاد، مهدیهمغوئی و سپهوند، رضا

 .  17-4، (7)5بهبود و تحول، 

(. نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی 1396) .فیض، داوود و زارعی، عظیم ؛ملکی، مرتضی ؛شرفی، وحید

 . 148-125، (3)9های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، المللی. پژوهشبین

 .های ورزشی: یک فرا تحلیلسازمان کارآفرینی(. عوامل درون سازمان اثرگذار بر 1396) .محمدیان، فریده و فر، فریدهشریفی

 .64-53، (14)7های معاصر در مدیریت ورزشی، پژوهش

 کارآفرینی(. بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و 1395) .نیمحمدامصیادی،  و محمدی، میترا ؛عامری، میرحسن

 .108-95، (2)8ی فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، اهپژوهش .اداره کل ورزش و جوانان ایالم

(. طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر رابطه 1393) .محمدحسنفردوسی،  و کشاورز، لقمان ؛فراهانی، ابوالفضل

رزشی، رویکردهای نوین در مدیریت و .ساختار و فرهنگ سازمانی نوآورانه در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران

2(7) ،87-97 . 

ورانه کارکنان با آ(. بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نو1395) .الدینناظمی، شمس و خوراکیان، علیرضا ؛فریاد، لعیا

 .26-17، 25مدیریت توسعه و تحول،  .توجه به اشتیاق شغلی آنها

 .بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان کارآفرینی(. نقش ابعاد 1395) .مسعود محمدی، امیر و اسکندری، عیسی ؛کالنی، امین

 .  233-209، 36مطالعات مدیریت ورزشی، 

بندی پیشران (. اولویت1397) .بذرافشان، جواد و محمد یعقوبی، نور ؛ساالرزهی، حبیب ؛قاسمی، محمد ؛مرادزاده، عبدالباسط

 .179-161، (1)11، کارآفرینیتوسعه  .محوراجتماعتوسعه اکوتوریسم کارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی 
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