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بندي عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران با رویکرد شناسایی و رتبه
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 چکیده

بندي عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران با رویکرد دیمتل بود. این پژوهش از نظر هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه

نظران گیرد. جامعۀ آماري تحقیق، تمامی صاحبدستۀ تحقیقات میدانی قرار میها در هدف، کاربردي است و از لحاظ شیوة گردآوري داده

زار تحقیق و متخصصان و کارآفرینان موفق ورزشی در شهرداري تهران بودند که از بین آنها نمونۀ آماري به روش هدفمند انتخاب شدند. اب

هرداري تهران تهیه شد و عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در ش منظور طراحی آن ابتدا فهرستی ازاي بود که بهساختهپرسشنامۀ محقق

کار عنوان عوامل اصلی اثرگذار انتخاب شدند و براي تهیۀ پرسشنامۀ دیمتل بهعامل به 17نظران، نفر از صاحب 32پس از توزیع آن بین 

  Oه عاملها حاکی از آن بود کشد. نتایج تحلیل دادهبندي و ارتباط بین عوامل مشخص ها با رویکرد دیمتل، رتبهرفتند. با تحلیل داده

نیروي انسانی مستعد «گرا بودن سازمان) تأثیرگذارترین عامل بر مجموع سیستم است. همچنین با توجه به ارتباط مثبت و معنادار (تخصص

هاي افراد نایییرو توجه بیشتري به تواهاي ورزشی و کارآفرین در جذب نشود سازمانشده، پیشنهاد میبا سایر عوامل شناسایی» و فنی

 داشته باشند.
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 گرایی، رویکرد دیمتل، شهرداري تهران، کارآفرینی ورزشی.تخصص
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 مقدمه

از اهداف کالن توسعه در اغلب کشورها از جمله کشور 

هاي شغلی است. یتفعالما، کاهش بیکاري و توسعۀ 

بحث اقتصادي یا  صرفاًبنابراین، امروزه مبحث اشتغال 

ع یباً تمامی جوامتقرمربوط به یک کشور خاص نیست، بلکه 

عاد ی با معضل بیکاري دست به گریبان هستند و ابنوعبه

نگی، از جمله امور اجتماعی، فره هابخشاین معضل، تمامی 

ت ساخته اس متأثررا نیز  اقتصادي، و حتی سیاسی و امنیتی

 از موردنظر شغل به دستیابی و اشتغال ). موضوع1(

 بیکاري شود ویم محسوب جامعه یک نیازهاي ترینیاساس

 فرهنگی، و اقتصادي اجتماعی، مخرب پدیدة عنوانبه

 است بوده یزانربرنامه اساسی يهادغدغه جمله از همواره

)2( . 

 اقتصادي، مشکالت برعالوه اشتغال، عدم و بیکاري 

 همچنین و جامعه در کرداري و رفتاري اختالالت بروزمنشأ 

 در را جامعه یک سالمت است که سیاسی يهاتنش بروز

 عاملی از سوي دیگر، اشتغال .)3( دهدیم قرار خطر معرض

 –فکري هاييتوانمند و نیرو تمام از شودیم سبب که است

 تمکین و آرامش روند این و شود استفاده انسان فیزیکی

 امر ماندن مسکوت بیکاري، رفتن بین از دلیلبه را جامعه

. )4( دارد ملی در پی ناخالص درآمد رفتن باال و مهاجرت

 و 1365-1355 متولدین از ناشی جمعیت در ایران، انفجار

 سبب اخیر دهۀ دو در کار نیروي عرضۀ عنوانبه آن ظهور

 نحوبه شغلی يهافرصت از کار نیروي عرضۀ میزان تا شده

زیاد  شتاب با بیکاري معضل و بگیرد پیشی چشمگیري

 فقر و رنج و انسانی منابع عظیم اتالف سبب و یابد گسترش

گزارش مرکز آمار  .)5( شود کشور جمعیت از کثیري تعداد

 38کشور ما دهد که در یمنیز نشان  1398ایران در سال 

بیشتر بیکاران را ساله و  10درصد جمعیت بیکار 

دهند و بیکاري یمآموختگان آموزش عالی تشکیل دانش

                                                           
1. Estivenson  

آموختگان از کل بیکاران به تفکیک نقاط جمعیت دانش

 ).6رسد (یمدرصد  4/41شهري و روستایی به 

 پرشتاب دنیاي تحوالت و معضل اشتغال در کنار تغییر

 درپیپی هايچالش و و فنی علمی هايعرصه در کنونی

 افزایش و زیرزمینی ذخایر کاهش اجتماعی، اقتصادي نظام

 را اناندیشمند و سیاستگذاران ترعمیق توجه بیکاري، و فقر

 آنها که جایی تا است؛ کرده جلب کارآفرینی مفهوم به

 ادقلمد کارآفرینی بر مبتنی توسعۀ را، توسعه الگوي آخرین

است  دهدا نیز نشان کشورها از تجربۀ بسیاري ).7( اندکرده

 بیکاري کاهش يهاحلراه اثرگذارترین از کارآفرینی که

 توسعه در حال و یافتهتوسعه کشورهاي اقتصاد .)8( است

 وبارهد حیاتی کارآفرینی، نیروي کمک با بیکاري از فرار براي

 به گوناگون کشورهاي خاص توجه موجب مهم این و یافته

 . )9( است شده کارآفرینی موضوع

با منابعی  همراه، کارآفرینی را خلق ارزش، 1استیونسون

داند. یمي از یک فرصت برداربهرهمنظور به فردمنحصربه

ي از کارآفرینی را بیان ترگستردهتعریف  ۲لندکلهمک

کند و این فرایند را فراتر از شغل و حرفه، بلکه شیوة یم

کند و آن را شامل خالقیت و نوآوري، عشق یمزندگی تعبیر 

نگري یندهآیري، پذمخاطرهر و تالش مستمر، پویایی، به کا

 ). 10داند (یمینی آفرارزشو 

عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار از سوي دیگر، ورزش به

المللی در هاي اجتماعی، اقتصادي و حتی بینبر حیطه

بسیاري از کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است و 

تواند سیاستی همچون کارآفرینی و ایجاد رو میازاین

هاي آن شرطی که بسترها و زمینهاشتغال داشته باشد؛ به

عه شناخته شده و موانع پیش رو از بین برود تا بتواند در جام

عنوان ابزاري قوي براي رسیدن به توسعۀ اقتصادي و به

 هايظرفیت ارزیابی در). 11اجتماعی پایدار موفق باشد (

 خدمات و ورزش کشور، مختلف هايبخش زاییاشتغال

2 . Maccle Land  
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 این که دارد قرار ویکمچهل از نوزدهم رتبۀ ورزشی، در

 بخش در اشتغال هايفرصت وجود دهندةشانن موضوع

گرفته در سطح تحقیقات خارجی انجام). 12است ( ورزش

و همکاران  ۱وکار و کارآفرینی، فینیدر زمینۀ کسب

وکار در ) در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد کسب2009(

کنندة سطح کالن (تأثیرات ها به سه عامل تعییندانشگاه

تی سطح دانشگاهی و عوامل محیطی)، سازوکارهاي حمای

). ضمن اینکه 13سطح خرد (عوامل فردي) اشاره داشتند (

 سرمایه کمبود نیجریه، در ) نیز در تحقیقی2012( ۲مامبوال

ضعیف،  هايزیرساخت مالی، منابع تأمین در و مشکالت

و  آن یدکی قطعات تأمین و فناوري افزارسخت در مشکالت

توسعۀ  و رشد هايبازدارنده از را خام مواد تهیۀ در مشکالت

در  )2016( ۳سوبل و ). هال14معرفی کرد ( کارآفرینی

توسعۀ  مدل تدوین پژوهش خود مدلی را ارائه دادند و به

 مانند کارآفرینی و ذخایر منابع و پرداختند کارآفرینی

 به را منابع این به دسترسی میزان و آمیزسرمایۀ مخاطره

 مشخص وضوحبه مدل این. دادند ربط نتایج کارآفرینانه

 افزایش از طریق تواند هممی کارآفرینی افزایش که کندمی

 براي قوانین ارتقاي از طریق هم و فرایندها به نسبت منابع

نیز  )2017( همکاران و4 می .)15دست آید (به کارآفرینان

 نشان دادند که کارامدي ساختاري معادالت از گیريبهره با

 اثر داراي کارآفرینی به آنها تصمیم بر کارآفریناندرونی 

 به ) در پژوهشی2017( 5). اوالگبوال16است ( معناداري

 براي جوانان آمادگی بر کارآفرینی آموزش تأثیر بررسی

 کنندهمشارکتعناصر  و هاي کارآفرینانهیتفعال در شرکت

 تعیین که داد نشان و پرداخت کارهاتازه موفقیت در

 نقش تأثیر و کارآفرینی بر منابع انسانی و انگیزه ،هافرصت

). این حالی است که 17دارد ( کارآفرینی آموزش در کلیدي

                                                           
1 . Finney 
2 . Mambula 
3 . Hall & Sobel 
4. Mei  

 ) نشان داد که2017( همکاران و 6نتایج تحقیق هالیم

یر قرار تأثکارآفرینانه را تحت  آمادگی دولت، حمایت

) هم 2018( و همکاران 7). نتایج تحقیق بوسما18دهد (یم

آن است که کارآفرینی مولد به رشد اقتصادي  حاکی از

 ) نیز معتقد است در2019راتن ( ).19کند (کمک می

 سیاسی عناصر و حاکمیت بر ورزش بیشتر سیاست گذشته،

 کارآفرینی اندازدر چشم توانندمی اینها اما بود، شده متمرکز

 ایجاد و تعریف به مسئله این. استفاده شوند ورزشی سیاسی

 عمومی هايسیاست و ورزشی کارآفرینی به مربوط ادبیات

  .)20کند (می کمک

در سطح تحقیقات داخلی نیز نتایج پژوهش رضوي و 

بندي عوامل مؤثر ) نشان داد که در اولویت2014همکاران (

ریزي ترتیب عوامل تدوین برنامهبر کارآفرینی در ورزش، به

رزش و جامع در زمینۀ کارآفرینی ورزشی، وجود وزارت و

جوانان در کشور و نیز وجود شبکۀ تلویزیونی ورزش در 

د کشور نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتري برخوردارن

) در بررسی رابطۀ هوش 2016). هادوي و همکاران (21(

رزش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت و

ردي، انداز راهبو جوانان بیان داشتند که سه متغیر چشم

هاي مناسبی براي بیناتحاد و توافق و فشار عملکردي، پیش

نگهداري و ). همچنین 22کارآفرینی سازمانی هستند (

بندي ابعاد ) در پژوهشی به شناسایی و رتبه2019همکاران (

ین ااکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران پرداختند. نتایج 

 ترتیب دربه را ورزشی کارآفرینی تحقیق، ابعاد اکوسیستم

 و جهانی، محلی بازار حمایتی، سیاستی، اصلی بعد شش

بندي کرد اولویت انسانی سرمایۀ و مالی سرمایۀ فرهنگی،

)23.( 

5. Olugbola 
6. Halim 
7. Bosma  
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 کشورهاي بیشتر در هايشهردار امروزه دیگر سوي از

 در محلی، يهاسازمان انواع از یکی عنوانبه یافتهتوسعه

 نقش محلی، عمومی خدمات و کاالها عرضۀ و شهرها ادارة

 سازمان عنوانبه . شهرداري)24( دارند يابرجسته و مهم

بر  صحیح نظارت و یاستگذاريس یزي،ربرنامه با دولتییمهن

 نحوة ورزش، در آن گذاريیهسرما و خصوصی بخش عملکرد

 از و کندیم مشخص و سازماندهی را نهاد این مشارکت

 خصوصی بخش اقتصادي هايییسودجو و مالی فسادهاي

 اساسی نقش روازاین. آوردیم عملبه جلوگیري ورزش در

 ادارة و احداث در خصوصی بخش مشارکت براي شهرداري

. )25( است روشن خوبیبه تجهیز آنها و ورزشی اماکن

 فراغت اوقات گذراندن براي یزيربرنامه زمینۀ در شهرداري

 تغییر به مردم، متنوع نیازهاي ینتأم هدف با شهروندان

 از وسیع استفاده از جمله سازمان هايیاستس و رویکرد

 شهروندان مشارکت و دادن دخالت نیز و روز فناوري و دانش

 شهرداري. از آنجا که )26( است شده متوسل یزيربرنامه در

 فرهنگی، عمرانی، مختلف هايحوزه که است نهادي

 این اساس بر شود،می شامل را شهري خدمات و اجتماعی

 گیريبهره نیازمند مطلوب و خوب عملکرد  تحقق منظوربه

 بنابراین، هاست.حوزه با متناسب و مختلف هايتخصص از

 جلب موجب شهري مدیریت در مناسب هايایده جذب

 ارائۀ .شودشهروندان می به مطلوب خدمات ارائۀ و رضایت

 مختلف هايحوزه در فناورانه و و کاربردي نو هايایده

 شهروندان با بیشتر همکاري منظورشهري، به مدیریت

اگرچه امروزه ). 27است ( ضروري شهري مجموعۀ مدیریت

 را در شرایط خود فعالیت جهان، نقاط اقصی در هاشهرداري

دهند و انجام می تناقضات و پیچیدگی روزافزون، تغییرات

 و این نهادهاي یافته توسعه اي،فزاینده طوربه آنها وظایف

 در عرصۀ مدیریت را بیشتري هرچه هايمأموریت عمومی،

 که در این است واقعیت اما اند.گرفته عهده بر شهري

 و رشد الزم براي شرایط ها،شهرداري مانند هاییسازمان

 باید میزان همین منظور به ندارد. وجود کارآفرینی توسعۀ

 شود. بررسی و ها، تعیینسازمان این در کارآفرینی عوامل و

 در محیط کارآفرینانه اقدامات دهدمی نشان مطالعات نیز

این  مؤثر باشد. شهري عملکرد بهبود در تواندمی شهري

 شهري بوده و امروزه مدیران توجه مورد همواره موضوع

مند نظام ریزيبا برنامه کالن شهرهاي در شهري مدیریت

 براي کارآفرینان مناسب آوردن بستر فراهم با کندمی سعی

 زیرا شود، شهر اقتصادي و توسعۀ رشد موجب شهري،

نوعی  بستر، این سازيبراي آماده کردن هزینه

 در افزودة آن ارزش و سود نهایی که است گذاريسرمایه

ر همین زمینه، ). د28شود (می تزریق شهر خود به انتها

 تهران شهرداري به وابسته »شهر فناوري و نوآوري مرکز«

 علوم، وزارت از مربوطه مجوز اخذ با 1396 ماهاردیبهشت در

 کلی هايسیاست اجراي راستاي در و فناوري و تحقیقات

 هايشرکت بر تکیه با مقاومتی، اقتصاد توسعۀ در کشور

 شهر توسعۀ اندازچشم تحقق تسهیل همچنین و بنیاندانش

 و اهداف چارچوب در فناوري و علم به اتکا با تهران و

 و) العالیمدظله( رهبري معظم مقام ابالغی هايسیاست

 آغاز تهران، شهر در فناوري و علمی هايفعالیت گسترش

 سازيفراهم و آن تسهیل اندازچشم و است کرده کار به

 شهر شدن جهانی و هوشمندي جهت الزم سازوکارهاي

 مدیریت هايچالش هدف کلی این مرکز، حل .است تهران

جمله اهداف عمدة آن، نوآوري است و از  طریق از شهري

 مدیریت هاينیازمندي و شهري مشکالت رفع و شناسایی

 نوین، کمک هايفناوري و نوآورانه هايایده کمک با شهري

 سازيتجاري تا ایده از نوآوري چرخۀ تکمیل براي نوآوران به

 ورود جهت نوآورانه هايایده سازينمونه از محصول، حمایت

 محصوالت سازيو نیز تجاريسازي تجاري و رشد مرکز به

 هايفرصت از هاي این مرکز، حمایتاست. از جمله رسالت

 با تعامل فضاي ایجاد طریق از ایران در کارآفرینانه

 آموزش، بودجه، تأمین رشد، مرکز در نوپا هايشرکت
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 فناوري هاينوآوري اکوسیستم به اتصال مربیگري و

 در ایده صاحبان ترغیب و المللی؛ تشویقبین و ايمنطقه

 خدمات ارائۀ طریق از نوآورانه محصوالت توسعۀ راستاي

 شهرداري بدنۀ با همکاري هموارسازي و معنوي و مادي

 از حمایت و جذب با نوآورانه محیطی تهران، ایجاد

 تمرکز با ایده صاحبان و بنیاندانش هايشرکت کارآفرینان،

 و فناوري -علمی خدمات و محصوالت توسعۀ بر

 آوردن علمی است. همچنین فراهم تحقیقات سازيتجاري

و  تهران شهر فناوري و نوآوري مرکز با آشنایی هايزمینه

کارآفرینانه،  تفکر منظوربه باانگیزه و پویا محیطی ایجاد

 اجراي تدوین و هاشایستگی و هاشناسایی توانمندي

ن و آنا کارآفرینی و نوآورانه فعالیت براي مناسب هايبرنامه

 و نوآور استادان آپی،استارت هايتیم از نیز حمایت

گذار سرمایه جذب و وکارکسب اندازيراه جهت در کارآفرین

 ).27از جمله اهداف اختصاصی این مرکز است (

رسد در زمینۀ یم نظربه هگرفتانجامبا توجه به تحقیقات 

خصوص در حوزة شهرداري، چه در کارآفرینی ورزشی به

داخل و چه در خارج از کشور، تحقیقات زیادي انجام نشده 

است و در این زمینه فقر مطالعاتی وجود دارد. همچنین 

شهرداري تهران از بانک اطالعاتی جامعی در زمینۀ 

نظور مي خود برخوردار نیست و بههاضعفها و يتوانمند

هاي کارآفرینانه در شهرداري تهران مسیر یتفعالانجام 

ي این هاقوتو  هاضعفشغلی مشخصی وجود ندارد و 

خوبی تبیین و سازمان در زمینۀ کارآفرینی ورزشی به

 مؤثر نقش به توجه با روبررسی نشده است. ازاین

 مدیریت ها ويشهرباز وها ورزشگاه احداث در هايشهردار

 کردن همگانی در سازمان این نقش همچنین نها،آ ادارة و

 شهروندان، فراغت اوقات گذراندن بر یرشتأث و ورزش

 ورزش توسعۀ کل در و خصوصی بخش با همکاري و نظارت

 ورزش، حوزة در اشتغال و کارآفرینی توسعۀ آن در پی و

 ورزشی کارآفرینی در عواملی چه که است مطرحسؤال  این

 دیگر، عبارتبه. دارند را نقش بیشترین تهران شهرداري در

 ورزش حوزة در اشتغال و کارآفرینی استمرار منظوربه

 عوامل وها مؤلفه از یککدام روي باید تهران شهرداري

 اول درجۀ در عوامل این بر ید. تأککرد توجه بیشتر اثرگذار

 کارآفرینی بر اثرگذار عوامل وها مؤلفه شناسایی مستلزم

بنابراین هدف  .است تهران شهرداري ورزش در ورزشی

بندي عوامل مؤثر بر تحقیق حاضر شناسایی و رتبه

کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران با رویکرد دیمتل 

اصلی تحقیق  سؤاالتزیر به عنوان  سؤاالتاست. همچنین 

 در ورزشی کارآفرینی بر عواملی مدنظر قرار گرفت: چه

است؟ روابط بین عوامل مؤثر بر  تأثیرگذار تهران شهرداري

ي عوامل بندرتبهکارآفرینی ورزشی در تهران چگونه است؟

 مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران چگونه است؟ 

 
 شناسی تحقیقروش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر روش  

 هادادهپیمایشی و به لحاظ شیوة گردآوري  -توصیفی

ۀ آماري تحقیق تمامی کارآفرینان موفق میدانی است. جامع

نظران و متخصصان شهرداري تهران بودند ورزشی، صاحب

هاي اجرایی و تحقیقاتی در زمینۀ که سابقۀ فعالیت

کارآفرینی داشتند. نمونۀ تحقیق به شیوة هدفمند از بین 

جامعۀ تحقیق انتخاب شد. ابتدا با انجام مطالعات 

پیشینه در حوزة کارآفرینی اي و بررسی ادبیات کتابخانه

اي براي انجام تحقیق تهیه شد و با تهیۀ زمینهورزشی، پیش

عامل  30فهرستی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی، 

مرتبط با این مقوله شناسایی شد. این عوامل در قالب 

نظران و نفر از صاحب 32پرسشنامۀ دوقطبی بین 

ه هر عامل بسته به متخصصان توزیع و از آنان خواسته شد ب

اختصاص بدهند. پس از  10تا  1اهمیت آن امتیازي از 

عامل که متوسط  17شده، گیري از امتیازهاي دادهمعدل

کسب کرده بودند، از بین تمامی عوامل  5/7امتیاز باالتر از 
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عنوان عوامل مرتبط با کارآفرینی ورزشی در استخراج و به

منظور عامل به 17شهرداري تهران شناخته شدند. این 

طراحی پرسشنامۀ دیمتل استفاده شد. سپس پرسشنامۀ 

نظران نفر از متخصصان و صاحب 10شده بین طراحی

شهرداري تهران توزیع شد و با تحلیل نتایج، عوامل 

 بندي و ارتباط بین عوامل مشخص شد. آمده رتبهدستبه

گیري با دست آوردن روایی ابزار اندازهمنظور بهبه

وجو اي و نیز جستهاي مطالعات کتابخانهستفاده از شیوها

ها شد. آوري حداکثري دادهدر اینترنت سعی بر جمع

توانست یمهمچنین نظر کارشناسان و خبرگان نیز 

ید تأکآوردن عوامل مؤثر و  دستبهراهگشاي مناسبی براي 

ي آورجمعبر اطالعات قبلی باشد. بنابراین، پس از 

و قرار دادن آنها در قالب پرسشنامۀ اول،  هادادهحداکثري 

پرسشنامۀ تحقیق همراه با هدف کلی و اهداف اختصاصی 

و متخصصان و  نظرانصاحبنفر از  12تحقیق در اختیار 

هاي علمی و یتفعالاستادان مدیریت ورزشی که سابقۀ 

اجرایی در حوزة کارآفرینی ورزشی داشتند، قرار داده شد و 

نها در پرسشنامۀ تحقیق و عوامل و نظرهاي اصالحی آ

 1ي آن اعمال شد. همچنین در مطالعۀ مقدماتیهامؤلفه

نفر در شهرداري تهران، پایایی ابزار تحقیق از  30روي 

طریق روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد و ضریب آلفاي 

دست آمد که حاکی از پایایی مورد قبول به 97/0کرونباخ 

 ابزار تحقیق است. 

متل روشی براي نشان دادن ساختار روابط تکنیک دی

 توانیعلی در یک سیستم پیچیده از روابط است که آن را م

براي ایجاد و تحلیل یک مدل ساختاري متشکل از روابط 

این تکنیک ). 29( کار گرفتعلی میان عوامل مدل به

بر  يریگمیزوجی و از ابزارهاي تصم يهاسهیبراساس مقا

است. این روش ممکن است  2گراف مبناي تئوري

روابط در  ةروابط بین متغیرها یا محدودکنند ةکنندنییتع

                                                           
1. Pilot Study 

عبارت دیگر، به. )30مند باشد (و نظام يایک روند توسعه

 ریاین تکنیک با بررسی روابط متقابل بین معیارها، میزان تأث

. این کندیصورت امتیاز عددي مشخص مو اهمیت آنها را به

دیل روابط علت و معلولی به یک مدل بر تبتکنیک عالوه

درونی بین عوامل  يهایبصري قادر است وابستگ -ساختاري

پنج مرحله  ).31( را نیز شناسایی و آنها را قابل فهم کند

 اندعبارتشده است که براي انجام تکنیک دیمتل شناسایی 

 :از

که از : زمانی(M). تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم 1

شود از میانگین سادة نظرها دیدگاه چند نفر استفاده می

 دهیم.را تشکیل می Mشود و استفاده می

که  N=KM. نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم : 2 

شود. ابتدا جمع صورت زیر محاسبه میبه Kدر این فرمول 

شود. معکوس ها محاسبه میتمامی سطرها و ستون

 دهد.د سطر و ستون را تشکیل میترین عدبزرگ

 . محاسبۀ ماتریس ارتباط کامل3 

) براي D. ایجاد نمودار علی: جمع عناصر هر سطر (4 

هر عامل بیانگر میزان تأثیرگذاري آن عامل براي سایر 

هاي سیستم است (میزان تأثیرگذاري متغیرها). جمع عامل

) براي هر عامل بیانگر میزان Rعناصر هر ستون (

هاي سیستم است (میزان یرپذیري آن عامل از سایر عاملتأث

) میزان D+Rتأثیرپذیري متغیرها). بنابراین بردار افقی (

عبارت دیگر تأثیر و تأثر عامل موردنظر در سیستم است. به

عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل  D+Rهرچه مقدار 

) D-Rبیشتري با سایر عوامل سیستم دارد. بردار عمودي (

طور کلی دهد. بهدرت تأثیرگذاري هر عامل را نشان میق

شود و اگر مثبت باشد، متغیر علی محسوب می D-Rاگر 

شود. در نهایت یک دستگاه منفی باشد، معلول محسوب می

شود. در این دستگاه، محور مختصات دکارتی ترسیم می

است.   D-Rو محور عرضی براساس D+Rطولی مقادیر 

2. Graph Theory 
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) در D+R, D-Rا نقطه به مختصات (موقعیت هر عامل ب

شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی دستگاه معین می

 آید.حساب میبه

. محاسبۀ آستانه روابط: براي تعیین نقشۀ روابط 5 

باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش  NRMشبکۀ 

نظر کرده و شبکۀ روابط قابل توان از روابط جزئی صرفمی

ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماریس اعتنا را 

T تر باشد، در از مقدار آستانه بزرگNRM  نمایش داده

). براي محاسبۀ مقدار آستانه روابط کافی 32خواهد شد (

محاسبه شود. پس از T است تا میانگین مقادیر ماتریس 

که T آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس 

 از آستانه باشد صفر شده، یعنی آن رابطه علی درتر کوچک

 شود.نظر گرفته نمی

. طیف دیمتل1جدول   
عددي مقدار (قضاوت شفاهی)  

 No influence 0 بدون اثرگذاري
 Very Low influence 1 بسیارکم اثرگذار
 Low influence 2 اثرگذاري کم
 High influence 3 اثرگذاري زیاد
 Very High influence 4 بسیار اثرگذار

 هاي تحقیقیافته
شده در جدول شناختی ارائهبراساس اطالعات جمعیت

سال  40تا  30هاي تحقیق در فاصلۀ سنی ، بیشتر نمونه2

هاي سایر اطالعات مربوط به ویژگیقرار داشتند. 

ارائه شده  2هاي تحقیق در جدول شناختی نمونهجمعیت

 است.

شناختی خبرگانهاي جمعیت. ویژگی2جدول   
 جنس

 
 زن مرد

نفر 5 نفر 5   

 سن
سال 40-30 سال 50-40  سال به باال 50   

نفر 7 نفر 2  نفر 1   

 سابقۀ کار
سال 10-5 سال 15-10  سال 20-15  سال به باال 20   

نفر 6 نفر 3  نفر 0  نفر 1   

 تحصیالت
 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

نفر 1 نفر 4  نفر 4  نفر 1   

با مطالعۀ تحقیقات پیشین در زمینۀ کارآفرینی ورزشی 

و نیز مصاحبه با خبرگان این حوزه، فهرستی از عوامل 

موجود و مؤثر در مسئله از نظر گروه کارشناسان و 

متخصصان شهرداري تهران استخراج شد. پس از استخراج 

ترین عوامل براساس اجماع نظر خبرگان، عوامل مهم

دلیل س ماتریس قرار داده شد. بهآمده در رئودستبه

آمده با حروف متناظر شد. دستسهولت بررسی، عوامل به

 Aاند از: عوامل و حروف متناظرشده به آنها عبارت

 مسئولیت تقبل Cگیري، تصمیم قدرت Bفرد،  گراییهدف

 شناسایی در فرد توانایی Dکارآفرینانه،  هايفعالیت

 دیدگاه Fسازمان،  در عمل آزادي داشتن Eها، فرصت

 و تشویق هايشیوه Gکارآفرینی،  به نسبت ارشد مدیریت

 بودن پیشرو Hخالق،  و ابتکاري رفتارهاي به پاداش ارائۀ

 دسترسی کارکنان Iورزش،  با مرتبط هايزمینه در سازمان
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 هايفعالیت به نسبت سازمان تعهد Jاطالعات،  به

 براي) استراتژیک( برنامۀ راهبردي وجود Kکارآفرینانه، 

 و تحقیق نظام Mفنی،  و انسانی مستعد نیروي Lسازمان، 

 Oمناسب،  عملکرد ارزیابی نظام Nکارامد،  توسعۀ

 با تعامل Qساالري، شایسته Pسازمان،  بودن گراتخصص

 ورزشی. هايهیأت و هافدراسیون

با استفاده از نظر خبرگان، روابط حاکم بر ارتباطات بین 

مقایسات زوجی میان  n×nرئوس را تعیین کرده و ماتریس 

عوامل که معرف میزان تأثر روابط بین آنهاست، طبق نظر 

هاي کارشناسان تشکیل شد. سپس میانگین سادة درایه

ها، درایه به درایه محاسبه شد و امتیاز مربوطه در ماتریس

  قرار داده شد.  Mدرایۀ متناظرش در ماتریس 

 . ماتریس نرمال ارتباط مستقیم3جدول

 
هاي ماتریس مستقیم را محاسبه و جمع سطري درایه

هاي ماتریس مستقیم معکوس بیشترین آن را در درایه

کنیم. با این کار شدت نسبی حاکم بر روابط ضرب می

 شود.مستقیم تعیین می

 . ماتریس شدت نسبی4جدول 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
A 0.00 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
B 0.07 0.00 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05
C 0.07 0.06 0.00 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05
D 0.06 0.06 0.06 0.00 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05
E 0.05 0.06 0.06 0.05 0.00 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05
F 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.07 0.05 0.06 0.08 0.06 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06 0.06
G 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.00 0.00 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
H 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.00 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06

I 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.00 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
J 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.04
K 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.00 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 0.04
L 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
M 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.00 0.06 0.06 0.05 0.05
N 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.00 0.06 0.06 0.05
O 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.00 0.07 0.05
P 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.00 0.05
Q 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 0.05 0.00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
A 1.00 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
B -0.07 1.00 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05
C -0.07 -0.06 1.00 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05
D -0.06 -0.06 -0.06 1.00 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05
E -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 1.00 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
F -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 1.00 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.07 -0.05 -0.06 -0.06
G -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 0.00 1.00 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
H -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 1.00 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.06
I -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 1.00 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
J -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 1.00 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.04
K -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.07 1.00 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.04
L -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 1.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
M -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 1.00 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
N -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 1.00 -0.06 -0.06 -0.05
O -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 1.00 -0.07 -0.05
P -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05 1.00 -0.05
Q -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 1.00
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 Nآوردن ماتریس شدت نسبی، ماتریس  دستبهبراي 

کم کرده، آنگاه حاصل این تفریق  Iیا نرمال را از ماتریس 

کنیم. در این ماتریسی درج می را وارونه کرده و نتایج را در

نسبی موجود از روابط مستقیم و گام ماتریس شدت 

 شود.غیرمستقیم تشکیل می

 . ماتریس ارتباط جمعی یا کامل (مستقیم و غیرمستقیم)5جدول
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 ي و تعاملریرپذیتأث. مقایسۀ عوامل از نظر 6جدول 

 بیشترین تعامل کمترین تعامل عامل نیمؤثرتر عامل نیرتریرپذیتأث
G O Q L 
82/0- 95/0 03/17 92/19 

 .ترتیب اثرگذاري و اثرپذیري7جدول  

 

عامل R عامل J عامل R+J عامل R-J

L 9.81 D 10.11 L 19.92 O 0.95
O 10.30 A 9.35 O 19.66 F 0.81
J 9.85 B 9.44 J 19.30 N 0.52
A 9.58 H 9.64 A 19.22 J 0.41
N 9.82 C 9.30 N 19.12 M 0.39
E 9.23 I 9.88 E 19.11 K 0.35
K 9.72 F 9.37 K 19.08 H 0.32
M 9.71 G 9.32 M 19.03 Q 0.11
F 9.76 E 8.95 F 18.72 A -0.06
I 9.14 J 9.49 I 18.63 P -0.18
C 9.05 K 9.47 C 18.53 L -0.30
B 8.95 M 9.55 B 18.50 I -0.36
G 8.71 P 9.53 G 18.23 C -0.42
D 8.73 O 9.22 D 17.95 D -0.48
P 8.81 N 8.99 P 17.80 B -0.60
H 9.03 L 8.71 H 17.74 E -0.65
Q 8.57 Q 8.46 Q 17.03 G -0.82

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
A 0.53 0.59 0.58 0.56 0.60 0.54 0.58 0.53 0.56 0.57 0.57 0.60 0.57 0.57 0.57 0.54 0.51
B 0.56 0.49 0.53 0.53 0.57 0.51 0.53 0.50 0.54 0.54 0.52 0.57 0.53 0.53 0.52 0.51 0.48
C 0.56 0.55 0.49 0.53 0.57 0.52 0.55 0.50 0.54 0.54 0.55 0.57 0.53 0.52 0.54 0.51 0.48
D 0.53 0.53 0.53 0.46 0.55 0.49 0.54 0.48 0.52 0.52 0.51 0.56 0.52 0.51 0.52 0.49 0.47
E 0.56 0.56 0.56 0.54 0.52 0.53 0.55 0.51 0.56 0.56 0.54 0.59 0.54 0.54 0.55 0.52 0.49
F 0.59 0.59 0.58 0.57 0.60 0.50 0.60 0.54 0.59 0.60 0.58 0.62 0.57 0.58 0.57 0.56 0.53
G 0.54 0.52 0.52 0.51 0.55 0.45 0.47 0.47 0.52 0.52 0.53 0.56 0.52 0.52 0.53 0.50 0.48
H 0.55 0.56 0.53 0.54 0.56 0.52 0.54 0.45 0.54 0.54 0.53 0.58 0.53 0.52 0.54 0.51 0.50

I 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 0.53 0.54 0.50 0.50 0.54 0.54 0.59 0.54 0.54 0.54 0.52 0.50
J 0.60 0.59 0.59 0.58 0.62 0.57 0.60 0.55 0.59 0.53 0.58 0.64 0.58 0.58 0.58 0.56 0.52
K 0.59 0.59 0.59 0.55 0.61 0.55 0.59 0.54 0.58 0.59 0.52 0.62 0.58 0.58 0.57 0.56 0.51
L 0.60 0.60 0.58 0.57 0.61 0.56 0.59 0.54 0.59 0.58 0.58 0.57 0.58 0.58 0.59 0.57 0.53
M 0.59 0.58 0.58 0.56 0.60 0.55 0.58 0.54 0.59 0.59 0.59 0.62 0.52 0.58 0.58 0.54 0.51
N 0.60 0.59 0.59 0.57 0.61 0.56 0.59 0.53 0.59 0.58 0.59 0.64 0.59 0.52 0.59 0.56 0.52
O 0.63 0.62 0.62 0.60 0.64 0.58 0.62 0.57 0.62 0.62 0.62 0.67 0.61 0.61 0.55 0.59 0.55
P 0.53 0.53 0.53 0.52 0.54 0.50 0.53 0.48 0.53 0.53 0.53 0.57 0.51 0.52 0.52 0.45 0.48
Q 0.52 0.52 0.51 0.50 0.53 0.49 0.51 0.48 0.53 0.50 0.50 0.55 0.51 0.50 0.51 0.49 0.42

⬚⬚
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 . نمودار علی عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران1نمودار 

 
دهنده است و نشان R-J، محور عمودي 1در نمودار 

که مشخص است، میزان تأثیرگذاري عامل است. همچنان

طور قطع بیشترین مقدار را دارد و بهO در این نمودار عنصر 

تأثیرگذارترین عامل بر مجموع سیستم است و عوامل دیگر 

 Q P , G ترتیب ازدیاد تأثیرپذیري و کاهش تأثیرگذاريبه

, D , H , F , I , B , C , M , E , K , N , O , L , J  
گرا بودن سازمان) تأثیرگذارترین (تخصص O است. عامل

ترتیب عامل بر مجموع سیستم است و عوامل دیگر به

 اند از: اثرگذاري عبارت

 بندي عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهراناولویت .8جدول
O گرا بودن سازمانتخصص  

F دیدگاه مدیریت ارشد نسبت به کارآفرینی 

N نظام ارزیابی عملکرد مناسب 

J هاي کارآفرینانهتعهد سازمان نسبت به فعالیت  

M نظام تحقیق و توسعۀ کارامد 

K وجود برنامۀ راهبردي (استراتژیک) براي سازمان 

H هاي مرتبط با ورزشپیشرو بودن سازمان در زمینه  

Q  ها و هیاتهاي ورزشیفدراسیونتعامل با  

A گرایی فردهدف  

P ساالريشایسته  

L نیروي انسانی مستعد و فنی 

I دسترسی کارکنان به اطالعات 

C هاي کارآفرینانهتقبل مسئولیت فعالیت  

D هاتوانایی فرد در شناسایی فرصت  

B گیريقدرت تصمیم  

E داشتن آزادي عمل در سازمان 

G تشویق و ارائۀ پاداش به رفتارهاي ابتکاري و خالقهاي شیوه  



 
 DEMATEL65                    ارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران با رویکرد بندي عوامل مؤثر بر کشناسایی و رتبه

 

 

در نهایت نمودار اصلی علی معلولی تحقیق به شکل زیر 

 دست آمد.به

 
 . نمودار علی و معلولی2نمودار 

 
که با اطالعات ماتریس آستانه ترسیم شده  2در نمودار 

هر بردار، نمایانگر اثرگذاري عامل مبدأ بر عامل  است، جهت

 مقصد بردار است.

 
 گیريیجهنتبحث و 

تواند هاي کارآفرینی در ورزش کشور میشناخت زمینه

هاي جدیدي را به کارآفرینان جامعه معرفی کند تا فرصت

اجتماعی بهره  -از آن براي پیشرفت و توسعۀ اقتصادي

بندي ضر شناسایی و رتبهرو هدف تحقیق حاگیرند. ازاین

عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران با 

رویکرد دیمتل بود. نتایج نشان داد که عوامل زیر بر 

 گراییکارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران مؤثرند: هدف

 هايفعالیت گیري، تقبل مسئولیتفرد، قدرت تصمیم

 ها، داشتنرصتف شناسایی در فرد کارآفرینانه، توانایی

 به نسبت ارشد مدیریت سازمان، دیدگاه در عمل آزادي

 رفتارهاي به پاداش ارائۀ و تشویق هايکارآفرینی، شیوه

 مرتبط هايزمینه در سازمان بودن خالق، پیشرو و ابتکاري

 سازمان اطالعات، تعهد به کارکنان ورزش، دسترسی با

راهبردي  برنامۀ کارآفرینانه، وجود هايفعالیت به نسبت

 و تحقیق فنی، نظام و مستعد انسانی سازمان، نیروي براي

گرا تخصصمناسب،  عملکرد ارزیابی کارامد، نظام توسعۀ

 و هافدراسیون با ساالري و تعاملسازمان، شایسته بودن

ورزشی. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات  هايهیأت

بودن  گراتخصصدر مورد عامل  )2009( همکاران و فینی

در مورد نیروي انسانی  )2012( و عوامل فردي؛ مامبوال

پذیري و یسکر) در مورد 2013مستعد و فنی؛ هایتون (

)، 2013آزادي عمل در سازمان و تعهد سازمانی؛ هایتون (

) در 2014) و رضوي و همکاران (2016ي و همکاران (هادو

) در 2016مورد وجود برنامه استراتژیک؛ و هال و سوبل (

 مورد نظام تحقیق و توسعۀ کارامد همسوست. 

در مورد عوامل فردي و نقش آن در توسعۀ کارآفرینی 

 عظیم هايسرمایه عنوانبه کارآفرین ورزشی باید گفت افراد

 پیشرفت در روند حیاتی تأثیرات موجد و منشأ انسانی

 کارآفرین فرد .مؤثرند بسیار توسعۀ در و کشورند و جامعه
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 و بین علم پرکنندة عبارتیبه یا دانشگاه و صنعت ینب پلی

 در سازمانی ۀ کارآفرینیتوسع لزوم به توجه با .است بازار

 منابع سازمانی محدودیت و امروزي رقابت پرتالطم محیط

 متفاوت رویکردي با بتوانیم تا هستیم آن نیازمند ما

 و راهکارهاي توسعه هايشاخص مورد در را هااولویت

داد که بیشتر  نشان رو نتایجشناسایی کنیم. ازاین کارآفرینی

 گیري، تقبلتصمیم فرد، قدرت گراییعوامل فردي (هدف

 شناسایی در فرد کارآفرینانه، توانایی هايفعالیت مسئولیت

 کارکنان سازمان، دسترسی در عمل آزادي ها، داشتنفرصت

بودن) گرا تخصصفنی،  و مستعد انسانی نیروي اطالعات، به

بر کارآفرینی تأثیرگذارند. همچنین بررسی عوامل اثرگذار 

هایی براي تواند به ایجاد راهبردبر کارآفرینی در ورزش، می

رسد براي رسیدن نظر میبه .توسعۀ کارآفرینی کمک کند

به توسعۀ کارآفرینی و در نهایت ایجاد اشتغال در 

اندازي راي راههاي الزم بها، باید زیرساختشهرداري

ریزي آموزشی و حمایت مالی همراه برنامهوکارها بهکسب

نظر گرفت؛ چراکه تسهیل  براي کارآفرینی ورزشی را در

هاي وکارها به بازار و کارآفرینی توأم با آموزشورود کسب

الزم، تغییر نگرش و فرهنگ افراد به ورزش براي هزینه 

خصوص و ایجاد گذاري در این کردن در ورزش و سرمایه

سازي ورزش سبب گذاري و خصوصیامنیت در سرمایه

افزایش و گسترش بسترهاي الزم در کارآفرینی ورزش 

 شود.می

گرایی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عامل هدف

 کارآفرینی، پیشرو به نسبت ارشد مدیریت جز دیدگاه(به

ورزش،  با مرتبط هايزمینه در سازمان بودن

 هايهیأت و هافدراسیون با ري و تعاملساالشایسته

شده ارتباط معناداري ورزشی) با تمامی عوامل شناسایی

داشتن آزادي عمل گیري فقط با تصمیم دارد. عامل قدرت

 ارتباط دارد. تقبل نیروي انسانی مستعد و فنیو  در سازمان

، گرایی فردهدفکارآفرینانه با عوامل  هايفعالیت مسئولیت

 ارائۀ و تشویق هايسازمان، شیوه در عمل آزادي داشتن

 مستعد انسانی خالق و نیروي و ابتکاري رفتارهاي به پاداش

 شناسایی در فرد فنی ارتباط معناداري دارد. توانایی و

 انسانی سازمان و نیروي در عمل آزادي ها با داشتنفرصت

دیدگاه مدیریت ارشد فنی ارتباط معناداري دارد.  و مستعد

 در سازمان بودن با عوامل پیشرو بت به کارآفرینینس

 و هافدراسیون با ورزش و تعامل با مرتبط هايزمینه

 ارائۀ و تشویق هايورزشی ارتباط ندارد. شیوه هايهیأت

 خالق، فقط با عوامل داشتن و ابتکاري رفتارهاي به پاداش

فنی ارتباط  و مستعد انسانی سازمان، نیروي در عمل آزادي

 دارد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین عوامل 

شده مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداري تهران شناسایی

توان ارتباط معناداري وجود دارد که این موضوع را می

عنوان مزیتی براي سازمان ورزش شهرداري تهران که به

دنبال کارآفرینی است، محسوب کرد. از این حیث که به

فراهم کردن بستر مناسب براي ایجاد و ارتقاي توان با می

هر عامل در سازمان، بر سایر عوامل نیز اثرگذار بود. نکتۀ 

شده، ارتباط حائز اهمیت در خصوص عوامل شناسایی

» متغیر نیروي انسانی و مستعد و فنی«تمامی عوامل با 

 تکنولوژیک و مالی است. در واقع ثابت شده است که منابع

 بلکه در اختیار روند،نمی شماربه هازمانسا مزیت تنها

تنها نه تواندمی که است توانمند و مستعد افرادي داشتن

 یا فقدان تواندمی بلکه شود، محسوب سازمان مزیت رقابتی

 کند. را نیز جبران منـابع دیگـر نقص

گرا تخصص نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل

کارآفرینی،  به نسبت ارشد مدیریت سازمان، دیدگاه بودن

 به نسبت سازمان مناسب، تعهد عملکرد ارزیابی نظام

 کارامد، وجود توسعۀ و تحقیق کارآفرینانه، نظام هايفعالیت

 در سازمان بودن سازمان، پیشرو براي راهبردي برنامه

 و هافدراسیون با ورزش و تعامل با مرتبط هايزمینه
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ین عوامل مؤثر بر ترمهمورزشی از جمله  هايهیأت

واقع این  در در شهرداري تهران هستند.کارآفرینی ورزشی 

هستند که بستر اصلی را براي کارآفرینی ی عوامل  متغیرهای

 گراتخصصمتغیر در این تحقیق  کنند.یورزشی ایجاد م

از دید خبرگان ورزشی از اولویت باالتري  بودن سازمان

 و فینی تحقیق یجنتا باکه از این منظر  برخوردار بود

 ) و هایتون2016(، هادوي و همکاران )2009( همکاران

هاي خود آنان نیز در پژوهش چراکههمسوست،  )2013(

ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی بیان این عامل را جزء مهم

کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدیران 

زمانشان را  ها باید بیشتر انرژي، بودجه وورزشی و سازمان

اهمیت، صرف عوامل پراهمیت در جاي عوامل کمبه

طورکه نتایج نشان داده کنند. همان آمدهدستبهبندي رتبه

است نظام ارزیابی عملکرد مناسب نیز از عوامل مؤثر بر 

به  موجودي اجتماعیعنوان به هاکارآفرینی است. سازمان

 هايگیشایست ارزیابی اي برايقاعده نیازمند ،ضرورت

هر  عملکرد سنجش و خود هستند. بازآزمایی کارکنان

 از اطمینان مناسب بر زمانی دورة یک از پس سیستم

 اشکاالت و موانع رفع نیز آن و اثرگذاري و عملکرد

از دیگر عوامل مهم، تعهد سازمان  .دارد نشده ضرورتدیده

 فرایند تواندمی فقط سازمانی کارآفرینی به است که تعهد

 کل شود که حرکتباشد و زمانی محقق می پایین به باال از

 ارشد باشد و مدیریت شدن کارآفرین سمت به سازمان

 در ساختاري تغییرات ایجاد با تا کرد خواهد سعی سازمان

 سازمان کالبد در را روحیـۀ کارآفرینی سـازمان، ابعاد همۀ

کند.  ترغیب تحول و تغییر به را افراد همۀ و کرده تزریق

براي ایجاد این حس تغییر در افراد نیاز است تا سازمان 

هایی کاربردي در این زمینه را ترتیب دهد تا با پژوهش

هاي الزم شناسایی شود اي کارامد، فرصتتحقیق و توسعه

و از آنها در جهت هدایت سازمان به سمت کارآفرینی نهایت 

ریزي امهطورکه برناستفاده را ببرند. این امر نیز همان

راهبردي جزء عوامل مهم در کارآفرینی ورزشی است، فقط 

تواند تحقق یابد. پس الزم در قالب یک برنامۀ راهبردي می

هاي بلندمدت و راهبردي براي توسعۀ است سازمان برنامه

 بگیرد. در نظرکارآفرینی 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر و از آنجا که سیستم 

مل مهم مؤثر بر کارآفرینی ورزشی ارزیابی عملکرد از عوا

ها و معیارهاي خود است، الزم است مسئوالن در سیستم

براي ارزیابی کارکنان توجه بیشتري کنند. همچنین با توجه 

هاي ورزشی جزء عوامل مؤثر بر به اینکه تعامل با فدراسیون

کارآفرینی ورزشی است، الزم است شهرداري تهران و 

ش از پیش روابط و همکاري خود هاي ورزشی بیفدراسیون

پذیري از را گسترش دهند. همچنین از آنجا که ریسک

 شده در تحقیق حاضر بود و مشاهدةعوامل شناسایی

مخاطره  پذیرش بـه را کارآفرینان اشخاص دیگر، موفقیت

 معرفی و رو شناساییازاین کند،متمایل می کارآفرینی

 دیگران تشویق ند درتوامی ورزش حوزة در نمونه کارآفرینان

دلیل ارتباط مثبت باشد. همچنین، به اثرگذار کارآفرینی به

و معنادار نیروي انسانی مستعد و فنی با سایر عوامل 

هاي ورزشی و شود سازمانشده، پیشنهاد میشناسایی

هاي افراد کارآفرین در جذب نیرو توجه بیشتري به توانایی

عنوان گرا بودن بهتخصصداشته باشند و از آنجا که 

ترین عامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی شناسایی شد، مهم

شود مدیرانی که داراي تحصیالت و رو پیشنهاد میازاین

اند، زمام تخصص در رشتۀ علوم ورزشی و کارآفرینی ورزشی

عهده گیرند و شرایط کاري براي آنها  امور در این حرفه را بر

هاي ورزشی در زمان جذب مهیا شود. همچنین سازمان

هاي ورزشی جذب کنند که در نیرو، نیروهایی را به سازمان

گرفته در سازمان ورزش از تخصص هاي انجاممورد فعالیت

 کافی برخوردار باشند. 

با توجه به اینکه عامل پیشرو بودن سازمان در 

عنوان یکی از عوامل اثرگذار هاي مرتبط با ورزش بهینهزم
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نی ورزشی در شهرداري تهران تعیین شد، در کارآفری

تواند از اختیارات خود در سطح شهر یمرو شهرداري ازاین

استفاده کند و سبب ایجاد کارآفرینی و کاهش بیکاري شود. 

استفاده که یببراي مثال، در بسیاري از شهرها اراضی بایر و 

تحت ادارة شهرداري هستند، وجود دارد که شهرداري 

کارآفرینان  خصوصبهتعامل با کارآفرینان و  تواند بایم

ي سودمندي داشته باشد. برداربهرهورزشی از این اراضی 

توسعۀ کارآفرینی و اشتغال ورزشی در  منظوربههمچنین 

ها و یتظرفشهرداري تهران الزم است این نهاد از 

هاي حداکثري در جهت گسترش کارآفرینی يتوانمند

ین امر مستلزم در اختیار داشتن ورزشی بهره گیرد. تحقق ا

 در خصوصبانک اطالعات جامع در شهرداري تهران 

یري از ورزش در امر کارآفرینی در این گبهرههاي یتقابل

سازمان است. با داشتن این بانک و نیز با توجه به اینکه 

دیدگاه مدیران ارشد شهرداري تهران نسبت به توسعۀ 

رورت داشتن آزادي عمل در هاي کارآفرینانه و نیز ضیتفعال

هاي مرتبط با ینهزمسازمان و پیشرو بودن سازمان در 

ورزش از جمله عوامل اثرگذار مهم در توسعۀ کارآفرینی 

شوند، با تسهیل یمورزشی در شهرداري تهران محسوب 

، مدیران ورزشی این سازمان هامؤلفهعوامل اثرگذار بر این 

آفرینی در ورزش توانند به طراحی اکوسیستم کاریم

 شهرداري تهران اقدام کنند.

دلیل اینکه تهران به لحاظ موقعیت مکانی خاتمه به در

اي هاي بالقوهو داشتن مناطق گردشگري داراي پتانسیل

شود شهرداري تهران اهمیت بیشتري به است، پیشنهاد می

بر ورزش و کارآفرینی در این حوزه بدهد، چراکه عالوه

ساز المللی در ورزش، زمینهو بینهاي ملی موفقیت

 شود. وکارهاي کوچک نیز براي جوانان فراهم میکسب
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and rate the effective factors in sport 
entrepreneurship in the municipality of Tehran with DEMATEL approach. This study 
was an applied survey. The statistical population consisted all experts and successful 
sports entrepreneurs in Tehran municipality and statistical sample was selected with 
purposeful sampling. A researcher-made questionnaire that was designed according to 
the literature was distributed between 32 people. Then, 17 factors were identified as 
effective factors that were used to prepare the DEMATEL questionnaire. By analyzing 
data with the DEMATEL approach, rates and relationship between factors were 
determined. The results showed Factor O (specialization of the organization) was the 
most influential factor in the total system. Also, due to the positive and significant 
relationship between "talented and technical manpower" and other identified factors, it 
is suggested that sport organizations and entrepreneurs pay more attention to 
individuals’ abilities in the employment process. 
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