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  هاي ورزشی استان مرکزيعوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان

 3زت اهللا شاه منصوريع، 2کرم کمانکشا، 1*فندیار خسروي زادهاس

 
  چکیده

 هايسازمان. است اجتماعی ارزش ایجاد براي نوآورانه فرآیندهاي بکارگیري ،اجتماعی کارآفرینی مقدمه و هدف:
 اجتماعی پیچیدهمشکالت  حل و شناساییدر  خالقانه رویکرد یک با تواننداز طریق کارآفرینی اجتماعی می ورزشی

 هاي ورزشیها و باشگاهاجتماعی در هیات کارآفرینی عوامل مؤثر بر بررسیهدف از این پژوهش  .نمایندمشارکت 
 استان مرکزي بود. فعال و شاخص 

هاي ورزش و جوانان، رؤسا و نائب رئیسان شامل مدیران و کارشناسان اداره پژوهش آماري جامعهروش شناسی: 
. نمونه آماري برابر با جامعه آماري بود هاي ورزشی استان مرکزي بودندهاي ورزشی و مدیران باشگاههیئت

)226N=( .بهمبتنی بر پیشینه پژوهش  پرسشنامه از هاداده گردآوري براي) و رضایی 2006ویژه ویراواردنا و مورت (
 و 21نسخه  اس.پی.اس.اس افزارهاي الگوي معادالت ساختاري در نرم از استفاده ها باشد. داده استفاده) 1391(

  تحلیل شدند.  و تجزیه 8/8لیزرل نسخه 
راهبرد کارآفرینی، شناسایی و  نیهاي کارآفرینی، خطرپذیري، تدونوآوري، انجام اقدامنتایج نشان داد  ها:یافته
 هاي ورزشیها و باشگاهی بر کارآفرینی اجتماعی هیاتشگامیهاي کارآفرینی و پها، برنامهبرداري از فرصتبهره

 استان مرکزي تاثیر دارند.
خطرپذیري، تدوین پیشگامی، ها، برداري از فرصتکارآفرینی، شناسایی و بهره هايتدوین راهبرد نتیجه گیري:

هاي کارآفرینی به ترتیب بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان هاي ورزشی هاي کارآفرینی، نوآوري و انجام اقدامبرنامه
هاي ورزشی استان ا و باشگاههشود این عوامل براي توسعه کارآفرینی اجتماعی در هیاتپیشنهاد میتاثیر داشتند. 

 مرکزي مورد توجه قرار گیرند.
 

 .کارآفرینی اجتماعی هاي ورزشی، کارآفرینی،سازمان استان مرکزي،واژگان کلیدي: 
  
 
 

 

 )(نویسندة مسئول: تلفن : ****** ؛ پست الکترونیکی :       دانشگاه اراك استادیار مدیریت ورزشی . 1
 مدیریت ورزشی دانشگاه اراكکارشناس ارشد  . 2
 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی اراك . 3
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 مقدمه  -1
المللی امروزي است؛ بطوریکه در صنعت ورزش هاي گسترده سرگرمی در بازار بینترین شکلورزش یکی از با ارزش

عوامل بسیار مهم و اساسی تأمین  ورزش از .)1(شود ن ارایه میاي از کاالها و خدمات به مشتریاگستردهطیف 
گذارد در نتیجه بر رونق اقتصادي کشور تأثیر مثبت بر وري ملی اثر میباشد که بر بهرهسالمت و نشاط جامعه می

کند و از سوي از یک سو اشتغال ایجاد می گذاري در تولید محصوالت و خدمات ورزشی،گذارد. سرمایهجاي می
ها و نهادهاي ها، سازماننبشبراي توسعه ورزش در ابعاد مختلف، ج). 2افزاید (می دیگر بر تولید ناخالص ملی

هبود و ارتقاي سطح هاي ورزشی بوجود آمده است که بتوانند هم در زمینه بها و باشگاهمختلفی از جمله هیات
 . المللی فعالیت نمایندهاي بینعمومی اجتماعی و هم در زمینه کسب موفقیتسالمتی و نشاط 

هاي یق برگزاري دورهها هستند که مسولیت رشد و توسعه ورزش را از طرهاي ورزشی نماینده فدراسیونهیات     
ن سازمانی، تشکیل ی بیها به مسابقات، ارتقاي سطح دانش مربیان و داوران، هماهنگآموزشی، مسابقات، اعزام تیم

عالوه، هده دارند. بهعها و بخشها بر ها و شهرستانهاي ذیربط در استانهاي الزم و حمایت مالی از بخشکمیته
هاي اقتصادي نیز الیتهاي اجتماعی و تقویت بنیه مالی خود به انجام فعتوانند در راستاي مسوولیتها میهیات

). 4شود (زشی انجام میهاي ورساسی ورزش در بیشتر کشورها، از طریق باشگاهسازماندهی ااز طرفی،  ).3بپردازند (
نی، در قبال درآمدهاي یع) 5(هایی اجتماعی یعنی تعهد به ملت و مشتریان نیز بر عهده دارند ها مسوولیتباشگاه

 ). 6باشند (حاصل از خدمات خود، پاسخگوي بازیکنان، اعضاء، مقامات محلی و ملی می
ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش براي تعالی با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد بهر این اساس، ب     

. یکی از )7( هاي یادشده اثرگذار استیابی به هدفوکار در این بخش در دستجوانان، مساعد کردن محیط کسب
عموال توسط افراد و سازمان هایی که بر موضوعات مهم در این زمینه، کارآفرینی است. کارآفرینی در ورزش م

. در این راستا، کارآفرینی اجتماعی در ورزش به )8(هاي اقتصادي و اجتماعی متمرکز هستند، انجام می گیرد حوزه
هاي ورزشی از طریق کارآفرینی . سازمان)9(هاي موجود در ورزش قلمداد شده است عنوان فرایند استفاده از فرصت

کارهاي اجتماعی در حوزه ورزش را توسعه داده و به اهداف اجتماعی و مزایاي مالی  وتوانند کسب اجتماعی می
بوجود آورده است. در این رابطه،  براي کارآفرینی اجتماعیجذاب یري مس فوتبالبه عنوان نمونه، . )10(دست یابند 

که از فوتبال براي ایجاد تغییرات تاسیس شد  "جهان فوتبال خیابانی"سازمانی غیردولتی به نام  2002در سال 
کنند کند و مؤسساتی که از فوتبال براي تغییر اجتماعی استفاده مییاجتماعی و بهبود شرایط جوامع محلی استفاده م

کشور جهان تحت پوشش دارد و تنها  60سازمان را در  90اي متشکل از د. این سازمان شبکهکنحمایت مینیز را 
هاي ژههاي عضو، روي پروسازمان است. هزار نفر را از طریق فوتبال توانمند ساخته 600تعداد ، 2011در سال 

هاي آموزش پرورش، استخدام جوانان، محیط زیست، کنند که به حل مشکالت مردم در حوزهاي کار مینهاخالق
انجمن امید در  شوند.سالمت و بهداشت و ادغام اجتماعی کمک کرده و منجر به رفع تنش و گسترش صلح می

کمک نماید. از مشکالت اجتماعی روندا خی به حل برکند شبکه است که سعی میاین کشور رواندا یکی از اعضاي 
در هندوستان یکی دیگر از اعضاي این شبکه است که سعی دارد از طریق فوتبال به  "اتوبوس جادویی"سازمان 

در این راستا، . )11( بپردازد وستانپذیر هندهاي برابر براي کودکان و جوانان مناطق محروم و آسیبایجاد فرصت
توانند از طریق کارآفرینی اجتماعی کسب و هاي ورزشی میعنوان کردند که باشگاه )2011(و همکاران  1گیلمور

 . )12(کار جدید ایجاد کنند 
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شود ماعی و جامعه میهاي اجتی نوعی کارآفرینی است که سبب برقراري ارتباط بین سازماناجتماع ینیکارآفر     
 ،اجتماعی کارآفرینی ینددر فرآ. )13(معنی بکارگیري فرایندهاي نوآورانه براي ایجاد ارزش اجتماعی است  بهو ) 9(

است  مانده استفاده نبدو که یاجتماع يهاییدارا از تاکنند تالش می یاجتماع يهابخش و هاگروه و افراد
 قیطر از تا ندیآیم ردهمگ افراد اجتماعات در دهند؛ صیتشخ را هاآن از یناش يهافرصت و کنند ینیآفرارزش
 با و نموده جادیا اداعتم هیپا بر را یاجتماع هیسرما کرده، حل را یاجتماع مسائل جانبه، دو ياریهم و يهمکار

 با اجتماعی کارآفرینی در .)14( نندیبب تدارك موضوعات به پرداختن يبرا بادوام تییظرف ه،یسرما نیا از استفاده
 و اجتماعی هايارزش لقخ در سعی اجتماعی اهداف با کارها و کسب آمیز،اجتماعی مخاطره هايفعالیت انجام
 نهیزم در ياندهیفزا طور بهی اجتماع ینیکارآفر امروزه. بر این اساس، )15(جامعه دارند  مشکالت و معضالت رفع
. )9( درویم کار به یآموزش و ياقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ مشکالت ،یعموم بهداشتمانند  یاجتماع مسائل حل

، سازمان در ترمدارآک و مؤثرتر اتیعمل، تیفیک، ارایه خدمات با جامعه يازهاین از ترمناسب دركعالوه بر این، 
 أتیه نیب یهماهنگ بهبود، هجامع يازهاین به لین يبرا انتخاب و شتریب يآزادی، مال منابع از بهتر استفادهو  شیافزا
 بهبود و يریادگو ی ذارانگ هیسرما ومشتریان  اعتماد حس شیافزاذینفعان،  با بهتر روابطی، انسان يروهاین و رهیمد

 به توجه . لذا، با)16(مستمر از جمله دالیلی هستند که گرایش به سوي کارآفرینی اجتماعی را افزایش داده است 
 موضوع این اعی،اجتم زندگی در تغییر ایجاد و رفاه سطح زندگی، سطوح تغییر در اجتماعی مهم کارآفرینی نقش
 . )15(است  گرفته پژوهشگران قرار از بسیاري توجه اخیر مورد هايسال طی
 کارآفرینی اصلی هايلفهؤم) 1998( 1دیز. در مدل است شده ارائه متعدديهاي مدل اجتماعی، کارآفرینیمورد  در     

 جدید هايفرصت يجد پیگیري و تشخیص اجتماعی، ارزش پایدارسازي و ایجاد براي رسالتشامل تعیین  اجتماعی
 فعالیت پیوسته، آموزش و سازگاري نوآوري، فرایند در شدن درگیر شده، اتخاذ رسالت خدمت در هاآن دادن قرار و

 استبوده  هدف گروه به نسبت زیاد پذیريولیتئمسنشان دادن  وموجود  منابع به شدن محدود بدون جسورانه
موریت براي ایجاد أم، بخش اجتماعی عامل تغییر درکارآفرینی اجتماعی از شش جزء  )2004( 2در مدل بوید. )17(

درگیر شدن در یک فرآیند یادگیري و ، هاي جدیدشناسایی و تعقیب جدي فرصت، و نگهداري ارزش اجتماعی
 مؤسسات به پاسخگویی پروازانه بلند حس ایهباکانه به وسیله منابع در دسترس، ارجدي و  بیاقدام ، نوآوري مستمر

 )2006( 3، استیونسون و وي اسکیلنآستین اجتماعی کارآفرینی مدلدر  .)18(حاصله تشکیل شده است  پیامدهاي و
 شده یمعرف یاجتماع ینیکارآفر توسعه يبرا هیسرما و فرصت ،يانهیزم عوامل مأموریت، افراد، شاملمولفه  پنج

 مداري،آینده نوآوري، ،5محیطی هايپویایی هفتگانههاي مولفه )2006( 4مورت و ویراواردنادر مدل  .)19( است
 8دالبارکسدر مدل . )20(اند مطرح شده فرصت شکار و شناسایی و 7اجتماعی مأموریت ،6پایداري ،خطرمدیریت

 و فرایندها بکارگیري اجتماعی، هايموریتأم در پیشرو شامل اجتماعی کارآفرینی هايلفهؤم ترینمهم )2007(
 . )21( باشندمی مالی پایداري و گیرياندازه قابل ثیرأت داشتن نوآورانه، هايتکنولوژي
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 1شود. نوآوريهاي مورد نظر در این پژوهش توضیحاتی در مورد آنها ارایه میبر این اساس و با توجه به مولفه     
و کار براي بازطراحی منحصر به فرد محصول، خدمات یا و به تدبیر کسب  جدید چیزهاي ایجاد عبارت از فرایند

است  یخدمات ورزشدر  يدیجد ينوآور "دویدن براي شما" ینیتمر ۀبرنام، مثال). براي 22فرایندهاي جدید است (
 لومتریشده است تا پنج ک جادیامختلف  نیافراد سن یابیارز يبرا کیبلژ یورزش هايو باشگاهها ونیکه توسط فدراس

حالتی است که فرد براي انجام کاري یا پذیرش مسئولیتی که احتمال شکست 2خطرپذیري .)23( بدوند و فعال باشند
در چشمه  یمنطقه تجمع عموم کژاپن ی 3یناکامیم هیمثال، ناح يبرا). 24کند (در آن وجود دارد، اعالم آمادگی می

 نهیدر زم ییهابا چالشباشگاه آن، بود. موسس  افتهی کاهشآن در  یخارج کنندگاندیتعداد بازدکه  بود یمعدن يها
 یاجتماع تهیمواجه بود. او اکنون عضو کم نیو ساکن يگردشگر صنعتدر  یمحل يهاارتباط با سازمان يبرقرار

خطرات هستند و امکان ندارد بطور کامل  یبرخ يدارا یعیطبو باز  يفضا هايورزش هايامهاست. برن يگردشگر
در  هاییبا چالش یاجتماع ینیکارآفرهمچنین، برد.  نیباز را از ب يفضا یحیتفر هايتیتمام خطرات مرتبط با فعال

جذاب  هايبرنامه یبرخ يااو دارباشگاه  اکنونبا پذیرش این مخاطرات و مقابله با آنها، مناطق مواجه بود.  ینواح
بینی و عبارت از پیش قدم شدن به وسیله پیش4پیشگامی .)23( و اسنوبورد است یمانند اسک یزمستان یورزش

توان به یمثال، م يبرا ).25هاي کسب و کار جدید و همچنین به وسیله بازارهاي جدید است (پیگیري فرصت
 5سکوین هیدر ناح یورزش يگردشگر شگامیدر ژاپن اشاره کرد که پ قیمسافرت با قاباشگاه  قیاز طر یتوسعه اجتماع

 کیکه این منطقه مبادرت کرد در  یورزش يتوسعه گردشگربه  1996شود. موسس باشگاه در سال یمحسوب م
بود. بعالوه، او کار  قیو قا اكیمسافرت با کا اده،یپ يمسافرت با پا يهادر ورزش یعموم یتابستان تیفعال هیناح

کنند. او  دیبازد طقهمن نینمود که از ا بیکرد و آنها را ترغ جیترو يوزلندیو ن ییایبازان استرال یاسک يخود را برا
 کارآفرینان، 6هاجستجو و شناسایی فرصت در .)23( انتخاب شد "يجاذب گردشگر"به عنوان  2004در سال 
 موجود مشتریان هم و بالقوه مشتریان براي هم اجتماعی ارزش ایجاد براي را هاییفرصت فعاالنه اجتماعی

کسب و کار  يهاژاپن در مدارس و در سازمان یاجتماع یورزش يهاباشگاهبراي مثال، ). 20( کنندمی جو و جست
فراهم  یورزش يها تیفعال يساز یو غن یرقابت يها ییبهبود توانا يبرا ییفرصت ها، بطوریکه شده اند یسازمانده

نظام قانونی ، سازي دینیفرهنگ، برنامه آفرینش کارآفریناي کارآفرینی شامل راهبردهاي توسعه). 23( نده اکرد
باشد می بهترین فرصتو  سازمان دولت، رفتهاصالح ساختار دولت براي جلب اعتماد از دست، هدایت کارآفرینی

چگونه چارچوب شده است که تناسب اندام و سالمت عنوان  هايباشگاه یآب انوسیاق ياستراتژدر مثال،  يبرا ).26(
 .)23( نشان دهد انیدرست از مشترشناخت شناخته شده بازار و  يدر فضارا رقابت  یفعل تیوضع کیاستراتژ
 عمومی کارآفرینی هايویژگی از برخورداري ضمن که شودمی گفته اقداماتی به اجتماعی کارآفرینانه هايبرنامه
 به گروهی فردي یا سود جاي به هاآن اصلی گیريجهت کار، و کسب و خالقانه نوآورانه، ماهیت داشتن یعنی
). براي 22درماندگی است ( و یأس محرومیت، با مقابله جمعی، همبستگی و هماوایی نظیر اجتماعی اهداف سوي

 هايپروژه جامع باشگاه يناوروزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علوم و فهایی مانند مثال، در ژاپن سازمان
و در تمام  يتا سالمند یاز کودک نیمردم در تمام سن يها، برانوع باشگاه نیرا آغاز کرده اند. ا یاجتماع یورزش

 

1 . Innovativeness 
2 . Risk taking  or Riskiness 
3 . Minakami 
4 . Proactiveness 
5 . Niseco 
6 . Opportunity seeking / recognition 
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در دسترس هستند منطقه  نیساکن يبراو همچنین معلولین قطع عضو تا ورزشکاران نخبه  انیاز مبتد یسطوح مهارت
حرکت از زندگی معمول و جاري به سمت ایجاد یک کسب و کار هاي کارآفرینی عبارت از تصمیم به اقدام). 23(

 يکه دارا یبه کامندان و کارگران خوبژاپن  1یچیهاتسوکا یباشگاه ورزشبراي مثال،  .)26د است (جدی کارآفرینانه
 تیریبه مدانه داوطلببه طور  نیاز ساکن یاست. برخ افتهیهستند، دست  یو تجربه در امور اجتماع دیمف يهامهارت

مختلف  يهاهمانگونه که برنامهتشکیل شد. موسس باشگاه،  یکنند. شبکه کارگران باشگاه ورزشیباشگاه کمک م
  .)23(داد  لیتشک زیرا ن یکارگران باشگاه ورزش یکرد، شبکه منابع انسانیم نیرا تدو
هاي در پژوهش )2011(و همکاران  2گزارش شده است. راتنرینی اجتماعی نیز کارآفهایی در زمینه پژوهش     

گیري کردند که نوآوري و کارآفرینی خود به اهمیت و نقش نوآوري در کارآفرینی اجتماعی در ورزش پرداختند و نتیجه
از پژوهش خود نتیجه گرفت  )2012( 3و هایهورست . لیندساي)10(اجتماعی در ورزش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند 

که جنسیت در توسعه کارآفرینی اجتماعی و تغییرات اجتماعی نقش دارد و زنان نسبت به مردان در زمینه کارآفرینی 
) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2013( 4وِلتیکوهن و . )27(اجتماعی در ورزش نقش بیشتري دارند 

 5. نتایج پژوهش میراگایا و همکاران)28(اي رابطه مستقیم دارد کاران حرفهکارآفرینی اجتماعی با انگیزه ورزش
هاي اجتماعی از طیق کارآفرینی اجتماعی باعث بهبود هاي در مسولیتنشان داد که مشارکت سازمان )2015(

ري آنها را به ووضعیت آنها در بازار، افزایش وفاداري مشتریان، افزایش انگیزش کارکنان و در نهایت افزایش بهره
) 2017) و میراگایا و همکاران (2017( 6هاي تیواتی و همکاران. همچنین، نتایج پژوهش)29(دنبال داشته باشد 

). در داخل کشور نیز بویژه در 31، 30نشان داد که نوآوري و خالقیت در انجام کارآفرینی اجتماعی نقش دارند (
 قالب در را اجتماعی کارآفرینی هايلفهؤم ترینمهمپژوهش خود در  )2006(هاي غیر ورزشی سید امیري سازمان
 نموده بنديطبقه پایداري و بیرونی محیط با مستمر ارتباط اجتماعی، بصیرت نوآوري، بودن، فعالبیش خطر،مدیریت

ها گیري کردند که کارآفرینی اجتماعی با کشف فرصتاز پژوهش خود نتیجه) 2008(روستا و حیدري  .)16( است
عنوان  )2010(همکاران  و یارمحمدیان. در پژوهش )32(هاي اجتماعی اجتماعی درهم تنیده است براي خلق ارزش

 مستمر فرایند کارگیريهبو  جدید هايفرصت سرسختانه ترغیب و شناسایی از اجتماعی کارآفرینی که شده است
اي و از پژوهش خود نتیجه گرفتند که عوامل زمینه )2010(عمرانی و همکاران  .)33( است شده تشکیل نوآوري

 نوآوري،نیز در پژوهش خود دریافتند که  )2012( همکاران و رضائی. )34(فرصت در کارآفرینی اجتماعی نقش دارند 
  ).35(بر کارآفرینی اجتماعی مؤثر هستند  کارآفرینانه هايبرنامه و هافرصت ازبرداري بهره پیشگامی، و پذیريخطر
هایی نیز در مورد آن هاي مختلفی براي کارآفرینی اجتماعی ارایه و پژوهششود، مدلهمانگونه که مالحظه می     

 7این، تانهاي متنوع اثرگذار بر کار افرینی اجتماعی مطرح شده است. با وجود انجام شده است که در آنها به مولفه
 )36(هاي کارآفرینی اجتماعی نیستند هاي غیر انتفاعی داراي فعالیتگزارش کرده است که همه سازمان )2010(

هایی در هاي ورزشی باشند. در این خصوص، پژوهشها، سازماناي از این سازمانرسد بخش عمدهکه به نظر می
هاي هاي گزارش شده عمدتا در حوزهداخل کشور پژوهشخارج از کشور در مورد ورزش گزارش شده است؛ لیکن در 

 

1 . Hatsukaichi 
2  . Ratten 
3 . Lyndsay, Hayhurst 
4 . Welty & Cohen 
5 . Miragaia & et al 
6 . Tiwani et al  
7 . Tan 
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غیرورزشی بوده اند. در استان مرکزي نیز پژوهشی در مورد کارآفرینی اجتماعی در ورزش گزارش نشده است. از 
رسد این موضوع به توجه این رو، با توجه به نقش مقوله جدید کارآفرینی اجتماعی در حوزه ورزش کشور، به نظر می

شود که در هاي صنعتی کشور محسوب میهاي بیشتري نیاز داشته باشد. استان مرکزي یکی از استانو پژوهش
هاي ورزشی استان سازمانهاي ورزشی برخوردار است. در این هاي خوبی در برخی رشتهحوزه ورزش نیز از توانمندي

عالیت مشغول هستند. بر اساس آمار براي رشد و توسعه ورزش به فهاي ورزشی هاي و باشگاهمختلف مانند هیات
باشگاه ورزشی در استان ثبت  220هیات ورزشی و تعداد  442اعالم شده توسط اداره کل ورزش و جوانان، تعداد 

هاي اجتماعی توانند با توجه بیشتر به مسولیتها میشده است که برخی از آنها شاخص و فعال هستند. این سازمان
نی اجتماعی و نتایج اقتصادي و اجتماعی آن را در ورزش استان بوجود آورند و از طریق به خود زمینه ایجاد کارآفری

کارآفرینی رسد عوامل مختلفی بر لیکن، به نظر می .و حل برخی مشکالت جامعه کمک نمایند ورزش توسعۀ
عوامل مؤثر بر  کهپاسخ دهد  هالاؤس نیا بهاجتماعی آنها تاثیر داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد 

چیست؟ شایان ذکر است که بر اساس هاي ورزشی فعال استان مرکزي ها و باشگاههیاتکارآفرینی اجتماعی در 
) از الگوي مفهومی زیر 2012) و رضایی (2006ویژه الگوهاي ویراواردنا و مورت (مبانی نظري و پیشینه پژوهش به
)؛  زیرا از دیدگاه صاحبنظران ورزش و فعاالن حوزه کارآفرینی استان و نیز 36 ،10براي انجام پژوهش استفاده شد (
رسید این عوامل بر ایجاد و توسعه کارآفرینی اجتماعی در ورزش بخش خصوصی برخی اساتید ورزش به نظر می
 استان مرکزي تاثیر گذار باشند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )36، 10( 2012و رضایی،  2006: الگوي مفهومی پژوهش بر اساس الگوهاي ویراواردنا و مورت، 1شکل 
 

 روش شناسی  
شامل مدیران، معاونین و کارشناسان اداره  آماري پیمایشی است. جامعه هاي توصیفیاز نوع پژوهش این پژوهش

هاي ورزشی هاي ورزشی و مدیران باشگاهکل ورزش و جوانان و واحدهاي تابعه؛ رؤسا، نایب رؤساي و دبیران هیأت
نفر بودند  226ستان مرکزي ریزي اداره کل ورزش و جوانان ااستان بودند که بر اساس اطالعات دفتر آمار و برنامه

کارآفرینی اجتماعی در 
 ورزش

هاي کارآفرینیاقدامانجام   

هاي کارآفرینیبرنامه  

هابرداري از فرصتبهره   

راهبردهاي کارآفرینیتدوین   

 نوآوري

 خطرپذیري 

 پیشگامی 
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تفاوت  نیبا اآماري بود.  جامعه کل برابر آماري نمونه گیري به صورت تمام شمار انجام گرفت ونمونه .)1(جدول 
نفر  196انتخاب و  اي هیسهم یابزار پژوهش به صورت تصادف ییایپا یبررس يجامعه برا ينفر از اعضا 30که 
 دادند. لیپژوهش را تشک ينمونه آمار ماندهیباق
 

 : جامعه و نمونه آماري پژوهش1جدول 
مدیران، معاونین و کارشناسان اداره کل  

ورزش و جوانان و واحدهاي تابعه در 
هاشهرستان  

رؤسا، نواب رئیس و 

دبیران هیأت هاي 
 ورزشی

مدیران 

 هايباشگاه
یورزش  

 مجموع

 226 15 115 96 تعداد

 
هاي جمعیت ها استفاده شد. بخش اول پرسشنامه دربرگیرنده ویژگیداده آوريبراي جمع از پرسشنامه محقق ساخته

محقق ساخته پاسخ دهندگان بود. بخش دوم شامل پرسشنامه  شناختی از قبیل جنس، سن و میزان تحصیالت
بررسی و تأیید علمی دانشگاه  هیئت اعضاي از نفر 10محتوایی پرسشنامه توسط  کارآفرینی اجتماعی بود. روایی

شد. از تحلیل عاملی تأییدي و ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی روایی سازه و پایایی پرسشنامه استفاده شد که 
گویه)،  5گویه در هفت مؤلفه نوآوري ( 31ارایه شده است. در نهایت، پرسشنامه اي با  2نتایج آن در جدول 

 4(راهبردهاي کارآفرینی گویه)، تدوین  4ها (شناسایی فرصت جستجو و گویه)، 4پیشگامی ( گویه)، 5خطرپذیري (
از بین  گویه) تایید و مورد استفاده قرار گرفت. 3( هاي کارآفرینیاقدامانجام  گویه) و 6( هاي کارآفرینیبرنامهگویه)، 

 شده در نرم گردآوري هايدادهدرصد) قابل استفاده بود.  22/86پرسشنامه ( 169پرسشنامه توزیع شده،  196
 تحلیل و تجزیه با استفاده از مدل معادالت ساختاري مورد 8/8و لیزرل نسخه  21اس پی اس اس نسخه  افزارهاي

 گرفتند.  قرار
 

 نتایج
درصد آنها دیپلم و  23درصد مرد بودند؛  58درصد شرکت کنندگان در این پژوهش زن و  42بر اساس نتایج، 

سال،  20-29درصد  30درصد کارشناسی ارشد و باالتر؛  17درصد لیسانس و  44درصد فوق دیپلم،  16تر، پایین
 سال سن داشتند.  40درصد باالي  22سال و  39تا  30درصد  48
همانگونه که مالحظه   نشان داده شده است. 2در جدول پژوهش نیز ازه و پایایی ابزار نتایج بررسی روایی س     
که هاي کارآفرینی اجتماعی هر یک از مؤلفه هايگویهشود، با توجه به مقدار بارعاملی بدست آمده براي تمامی می

بود و از پرسشنامه حذف  3/0مؤلفه خطرپذیري که بار عاملی آن کمتر از  12(به جز گویه شماره  3/0بیشتر از مقدار 
شد. هاي آنها تأیید ها و گویهقرار دارند، روایی سازه تمامی مؤلفه 05/0و در سطح معناداري کمتر از  شد) است

بیشتر است که  8/0باخ کل پرسشنامه از و همچنین ضریب آلفاي کرون هاگویهبعالوه، ضریب آلفاي کرونباخ تمامی 
 باشد. بیانگر پایایی ناسب ابزار پژوهش می
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 : روایی سازه و پایایی ابزار پژوهش 2جدول 
واریانس  عوامل 

 تبیین شده
بار  گویه

 عاملی
واریانس  عوامل  پایایی

 تبیین شده
بار  گویه

 عاملی
 پایایی

55/0 نوآوري  1 81/0  86/0 شناسایی و  
برداري بهره

هااز فرصت  

58/0  19 62/0  84/0  
2 70/0  20 80/0  
3 77/0  21 87/0  
4 76/0  22 75/0  
5 67/0 هاي برنامه 

 کارآفرینی

68/0  23 81/0  92/0  
انجام 

هاي اقدام

 کارآفرینی

71/0  6 74/0  87/0  24 62/0  
7 82/0  25 93/0  
8 96/0  26 93/0  

51/0 خطرپذیري  9 90/0  83/0  27 76/0  
10 60/0  28 86/0  
11 92/0 72/0 پیشگامی   29 97/0  91/0  
13 50/0  30 74/0  
14 56/0  31 88/0  

تدوین 

راهبرد 

 کارآفرینی

66/0  15 84/0  88/0  32 80/0  
16 87/0 95/0 پایایی کل   
17 86/0  - - - - - 
18 67/0  - - - - - 

 
در حالت مقدار معناداري هاي ورزشی بخش خصوصی استان مرکزي عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی سازمان

شود، با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره  بیش نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می 2در شکل ) t(مقدار 
ها هاي گویهدر مدل معنادار هستند و عوامل استخراج شده، واریانساست، لذا، کلیه مسیرهاي تعیین شده  96/1از 

 باشد.هاي آنها مورد تایید میکنند و این عوامل و گویههاي خود را تبیین مییا شاخص
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 )tداري (مقدار : مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در حالت مقدار معنا2شکل 
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در مجموع ، شودنشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می 3هاي برازش مدل نیز در جدول شاخص
هاي برازش بدست آمده قابل قبول بوده و توان استنباط کرد که شاخصهاي برازش میبا ارزیابی تمامی شاخص

 ها با مدل دارد.در مجموع نشان از برازش مناسب داده
 

 ژوهشهاي برازش مدل مفهومی (اولیه) پ: شاخص 3جدول 

 هاشاخص مقدار مطلوب نتیجه تفسیر
نوع 

 شاخص

 مطلق )GFI1( شاخص نیکویی برازش < 90/0 94/0 برازش مطلوب

 )RMSR( مقدار باقیمانده استاندارد شده > 05/0 53/0 برازش متوسط

جذر برآورد واریانس خطاي  > 08/0 66/0 برازش مطلوب

 )RMSEA2(تقریب

 نسبی )CFI( برازش تطبیقیشاخص  < 90/0 95/0 برازش مطلوب

 )NFI( شاخص برازش نرم شده < 90/0 91/0 برازش مطلوب

 )IFI( شاخص برازش افزایشی < 90/0 89/0 برازش قابل قبول

موجز یا  )AGFI3( شاخص برازندگی تعدیل شده < 50/0 68/0 برازش مطلوب

 )PGFIشاخص نیکویی برازش مقتصد ( < 50/0 63/0 برازش مطلوب مقتصد

  df/نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي ( 2≥شاخص  ≥ 3 2,25 برازش مطلوب

Chi-Square( 

 

 
نشان داده شده  4جدول  ها نیز بر اساس ضرایب استاندارد بدست آمده براي هر کدام دربندي مولفهاولویت     

ی بخش خصوصی هاي ورزشسازمانشود، عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی در همانگونه که مالحظه می است.
ها، برداري از فرصتتدوین راهبرد کارآفرینی، شناسایی و بهرههاي استان مرکزي به ترتیب عبارتند از مولفه

 هاي کارآفرینی.هاي کارآفرینی، نوآوري و انجام اقدامخطرپذیري، برنامهپیشگامی، 

  

 

1  . Goodness of fit index 
2  . Root Mean Square Error of Approximation     
3.  Adjusted Goodness of Fit Index 
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ی در سازمان هاي ورزشی بخش خصوصی بندي عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماع: اولویت4جدول 

 استان مرکزي
 اولویت نتیجه ضرایب استاندارد t مولفه

 6 تایید 63/0 29/8 نوآوري
 7 تایید 57/0 05/7 هاي کارآفرینیانجام اقدام

 4 تایید 79/0 43/11 خطرپذیري
 1 تایید 99/0 52/13 تدوین راهبرد کارآفرینی

 2 تایید 87/0 39/9 هافرصتبرداري از شناسایی و بهره
 5 تایید 73/0 71/9 هاي کارآفرینیبرنامه

 3 تایید 79/0 39/12 پیشگامی

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي اخیر در مدیریت کارآفرینی اجتماعی یک شکل جدید سازمانی براي ایجاد تغییرات اجتماعی است که در سال
 کارآفرینی عوامل مؤثر بر بررسی). هدف این پژوهش 37ورزشی نیز گرایش زیادي نسبت به آن بوجود آمده است (

هاي ورزشی بود. نتایج پژوهش نشان داد که ها و باشگاههاي ورزشی استان مرکزي یعنی هیاتسازمان در اجتماعی
ها، برداري از فرصتراهبرد کارآفرینی، شناسایی و بهره نیپذیري، تدوهاي کارآفرینی، خطرنوآوري، انجام اقدام

با الگوي این یافته  هاي ورزشی مذکور تاثیر دارند.ی بر کارآفرینی اجتماعی سازمانشگامیهاي کارآفرینی و پبرنامه
از نظر  )2004(، با الگوي بوید )17(هاي جست و جوي فرصت ها، نوآوري و خطرپذیري ) از نظر مولفه1998( دیز

 )19(ها جست و جوي فرصتاز نظر  )2006(، با الگوي آستین و همکاران )18(ها و نوآوري جست و جوي فرصت
و همچنین با نتایج  )20(ها از نظر نوآوري، مدیریت خطر و شکار فرصت )2006( مورت و ویراواردناو با الگوي 

 ها وفرصت تشخیص نوآوري، پیشگامی، و هاي خطرپذیرينظر مولفه ) از2012رضایی و همکاران (پژوهش 
همخوانی دارد. هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی ایجاد تاثیرات مثبت اجتماعی و محیطی  )35کارآفرینانه ( هايبرنامه

ر مردم است است. در این رابطه، ورزش ماهیتی کارآفرینانه دارد و همواره در حال تطابق با نیازهاي اجتماعی متغی
هاي کارآفرینی اجتماعی شناسایی هاي ورزشی این استان مؤلفهها و باشگاهرسد اگر هیاتاز این رو، به نظر می. )38(

 توانند به توسعه کارآفرینی اجتماعی در ورزش استان مرکزي کمک نمایند. شده در این پژوهش را بکار گیرند، می
هاي ورزشی استان مرکزي تأثیر دارد. ها و باشگاهبر کارآفرینی اجتماعی هیات نتایج نشان داد که تدوین راهبرد     

همخوانی دارد. تا راهبردهایی براي کارآفرینی وجود  )17(در همین خصوص  )1998( دیز پژوهشاین یافته با نتایج 
داشت. طبق نتایج  عیاجتما کارآفرینی توسعه انتظار زیادي براي توانهاي ورزشی نمینداشته باشد از سازمان

هاي سازمان با تشکیل تسهیل انجام فعالیت از طریقتوانند هاي ورزشی مورد مطالعه این استان میپژوهش، سازمان
هاي کارآفرینی اجتماعی در هاي تخصصی براي کشف فرصتهاي نوآورانه، استفاده از تیمهاي مجري اقدامتیم

ورزش کمک  در کارآفرینی اجتماعی به بهبود نی اجتماعی در سازمان،هاي کارآفریورزش و ترویج فرهنگ و ارزش
 نمایند.
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هاي ورزشی ها و باشگاهبر کارآفرینی اجتماعی هیاتها برداري از فرصتبهرهنتایج نشان داد که شناسایی و      
) 2012) و رضایی و همکاران (2006هاي مورت و ویراواردنا (پژوهشاستان مرکزي تأثیر دارد. این یافته با نتایج 

طبق نتایج پژوهش، ) همخوانی دارد. 35، 20که این مولفه را از ابعاد مهم کارآفرینی اجتماعی معرفی کردند (
اخذ مستمر اطالعات مربوط به محیط داخل و خارج سازمان از طریق توانند به ترتیب هاي ورزشی مذکور میسازمان

هاي مناسب کارکنان، ارزیابی اطالعات مربوط به روندهاي اقتصادي تاثیرگذار بر عملکرد سازمان و شناسایی روش از
رجوع توسط پایگاه هاي جدید براي ارائه خدمت به اربابهاي نوآورانه در سازمان و جستجوي راهبراي توسعه فعالیت

ها در زمینه کارآفرینی اجتماعی بپردازند و در این زمینه رصتبرداري از ف، به شناسایی و بهرهاطالع رسانی سازمان
 ورزش کمک نمایند. به توسعه کارآفرینی اجتماعی در

هاي ورزشی استان مرکزي تأثیر دارد. این ها و باشگاهنتایج نشان داد که پیشگامی بر کارآفرینی اجتماعی هیات     
مبنی بر مهم بودن مولفه پیشگامی در توسعه کارآفرینی اجتماعی ) 2012رضایی و همکاران (یافته با نتایج پژوهش 

اعتقاد به اصل پیشگیري به توانند با میهاي ورزشی مورد مطالعه طبق نتایج پژوهش، سازمانهمخوانی دارد.  )35(
آمد جاي درمان در سطح سازمان، پیشرو بودن در تولید خدمات جدید و پیشرو براي مشتریان و تمایل زیاد به سر

 ورزش کمک نمایند. به توسعه کارآفرینی اجتماعی در هاي جدیدبودن در خلق خدمات و ایده
هاي ورزشی استان مرکزي تأثیر دارد. ها و باشگاهبر کارآفرینی اجتماعی هیاتخطرپذیري نتایج نشان داد که      

) که 2007) و سید امیري (2012(رضائی و همکاران )، 2006مورت و ویراواردنا (این یافته با نتایج پژوهش 
همخوانی ) 16، 35، 20اند (شناسایی کرده اجتماعی کارآفرینی هايلفهؤم و ابعاد ترینمهمخطرپذیري را یکی از 

استقبال از رفتارهاي جسورانه کارکنان براي توانند با میهاي ورزشی مذکور طبق نتایج پژوهش، سازمان. دارد
 تشویق و ترغیب افراد و کارکنان به خطرو هاي کوچک کارآفرینی اجتماعی، تمرکز بر مشتري، حمایت از فعالیت

 ورزش کمک نمایند. توانند به توسعه کارآفرینی اجتماعی درمیهاي جدید حساب شده براي خلق ایده
هاي ورزشی استان ها و باشگاهبر کارآفرینی اجتماعی هیاتهاي کارآفرینی برنامهن نتایج نشان داد که تدوی    

هاي کارآفرینانه را از ابعاد اصلی ) که برنامه2012رضایی و همکاران ( پژوهشمرکزي تأثیر دارد. این یافته با نتایج 
از هاي ورزشی مورد مطالعه مانطبق نتایج پژوهش، سازهمخوانی دارد.  )35کارآفرینی اجتماعی شناسایی کرد (

هاي هاي جدید کارکنان، در اختیار قرار دادن راهبردها و برنامههایی براي اخذ ایدهاستقرار فرایندها و روش طریق
ها و فرایندهاي جدید، سازماندهی ها و فرایندهاي قدیمی با روشعملیاتی مؤثر به کارکنان، جایگزینی مداوم روش

 توانندمی هاي معمول و جاري سازمانافزایش نوآوري و خالقیت و تجدیدنظر در مفهوم فعالیتمجدد واحدها براي 
 ورزش کمک نمایند.  در اجتماعی کارآفرینی به توسعه

هاي ورزشی استان مرکزي تأثیر دارد. این ها و باشگاهنتایج نشان داد که نوآوري بر کارآفرینی اجتماعی هیات     
)، 2012(رضائی و همکاران و ) 2010(یارمحمدیان و همکاران  ،)2011(راتن و همکاران هاي هشیافته با نتایج پژو

هاي کارآفرینی اجتماعی معرفی که نوآوري را یکی از مؤلفه) 2017) و میراگایا و همکاران (2017تیواتی و همکاران (
ی در ورزش شامل اقدامات کارآفرینی ) همخوانی دارد. بطور کلی، فرایند کارآفرین31، 30، 35، 33، 10کردند (

هاي ورزشی طبق نتایج پژوهش، سازمان). 39هاي نوآورانه اجتماعی در قلمرو ورزش است (اجتماعی و فعالیت
ها و فرایندهاي جدید هاي نوین در ورزش، جستجوي مداوم روشابداع، معرفی و پیشرفت فناوري مذکور از طریق
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توانند هاي جدید در بکارگیري فرایندهاي جدید میمعرفی خدمات جدید و آهنگ خلق ایدهدر سازمان، میزان ارائه و 
 به توسعه کارآفرینی اجتماعی در ورزش کمک نمایند.

هاي ورزشی استان ها و باشگاههاي کارآفرینی بر کارآفرینی اجتماعی هیاتنتایج نشان داد که انجام اقدام     
) که این مولفه را از ابعاد اصلی کارآفرینی 2012پژوهش رضایی و همکاران (با نتایج  مرکزي تأثیر دارد. این یافته

توانند با تدوین هاي ورزشی مورد مطالعه میطبق نتایج پژوهش، سازمان همخوانی دارد. )35اجتماعی معرفی کردند (
 توسعهن در این زمینه به سند توسعه کارآفرینی اجتماعی و تدوین و توسعه سند بهسازي نیروي کار در سازما

 .در ورزش کمک نمایند اجتماعی کارآفرینی
گذارند. در مجموع، کارآفرینی اجتماعی موضوع جدیدي در ورزش کشور است که عوامل گوناگونی بر آن اثر می     

مورد کارآفرینی اجتماعی شده در  ییشناساعوامل حال،  نیبا ادر این پژوهش برخی از این عوامل شناسایی شدند. 
هر دو  راینبوده است؛ زهاي ورزشی ها و باشگاهبین عوامل شناسایی شده در هیاتتفاوت  انگریپژوهش ب نیدر ا

الگو به  نیتوانند با استفاده از ایخود م یاجتماع يهاتیمسولتوسعه ورزش و نیز انجام  ينوع سازمان در راستا
و  هاونیقلمداد کردن فدراس یدر مورد دولت کهیخصوص، با وجود نیدر ا .ندینما مبادرت یاجتماع ینیتوسعه کارآفر

در اصل آنها جزو  رایوجود دارد، ز یتناقضات یورزش هاياتیهها یعنی ها و شهرستاننمایندگان آنها در استان
 شوند؛یمحسوب م یردولتیغ هاییسازمان یورزش يهاهستند که همانند اکثر باشگاه یکیالمپ یورزش هايسازمان

توانند با خروج از یدر توسعه ورزش در جامعه دارند، م یمهم اریبس شدو نوع سازمان نق نیکه ا ییاز آنجا کنیل
هاي رسد انجام پژوهشبا وجود این، به نظر می کنند. ینیکارآفر ي،و نوآور تیخالق قیموجود، از طر یشکل سنت

هاي ر آن بتواند به مطرح شدن هر چه بیشتر این موضوع در سازمانبیشتر براي شناسایی عوامل مختلف موثر ب
هاي اجتماعی خود بیشتر ورود کنند توانند به مسولیتورزشی منجر شود؛ که به نوبه خود با بکارگیري این پدیده می

اجتماعی در  عوامل مؤثر بر کارآفرینیبر اساس نتایج پژوهش حاضر،  مند شوند.و از مزایاي اقتصادي آن نیز بهره
هاي ورزشی استان مرکزي به ترتیب عبارت بودند از : تدوین راهبرد کارآفرینی، شناسایی و ها و باشگاههیات
هاي کارآفرینی. بر این هاي کارآفرینی، نوآوري و انجام اقدامخطرپذیري، برنامهپیشگامی، ها، برداري از فرصتبهره

هاي هر و گویهاین عوامل هاي ورزشی استان مرکزي با درنظر گرفتن ها و باشگاهشود هیاتاساس، پیشنهاد می
یک از آنها به کارآفرینی اجتماعی در ورزش استان مبادرت نمایند و نقش اجتماعی خود را بیش از پیش ایفا و به 

 تواند به آنها ورود نماید، کمک نمایند. اجتماعی استان که ورزش میاقتصادي و حل برخی مشکالت 
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Abstract  
Background & purpose: Social entrepreneurship is applying innovative 
processes for creating social values. By social entrepreneurship, sport organizations 
with an innovative approach can contribute to identifying and solving complicated 
social problems. The purpose of this research was studying influential factors on 
social entrepreneurship of active sport boards and clubs in Markazi province.  
Methodology: The statistical population included managers and experts of sports 
and youth offices, chairmen and vice chairmen of the sports board and also the sports 
club's managers which all selected as statistical sample (N=226). For gathering data, 
questionnaire based on literature review especially Weerawardena & Mort (2006) 
and Rezaei (2012) was used. The data were analyzed by structural equations model 
in SPSS V.21 and LISEREL V.8.8.  
Results: The results showed that innovativeness, accomplish entrepreneurship 
initiatives, risk taking, developing entrepreneurial strategies, identifying and using 
opportunities, developing entrepreneurship programs and proactiveness were 
affected on social entrepreneurship of sport boards and clubs in Markazi province.  
Conclution: Developing entrepreneurial strategies, identifying and using 
opportunities, proactiveness, risk taking, developing entrepreneurship programs, 
innovativeness and accomplish entrepreneurship initiatives respectively were 
affected on social entrepreneurship of sport boards and clubs in Markazi province. It 
is recommended that these factors, consider for improving social entrepreneurship 
of sport organizations in Makazi province. 
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