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Introduction: The purpose of this study was to design a human resource 
development model in sports organizations with an entrepreneurial approach using 
grounded theory in Lorestan province. Considering philosophical underpinnings of 
research in interpretive paradigm, in terms of the purpose, the study was part of an 
exploratory research. 

Methods: The method of work was qualitative in which grounded theory research 
strategy with a systematic approach was used. Data were collected through semi-
structured interviews and then open, axial and selective coding was performed. The 
statistical population of the study was the managers of sports organizations in 
Lorestan province. Due to the theoretical saturation of the data, the participants of 
the study included 20 senior managers of sports organizations in Lorestan province. 

Results: The findings showed that causal conditions consisted of  the attitude and 
responsibility of sports organizations to entrepreneurship, central conditions included 
having entrepreneurial resource management and individual and organizational 
strategies, intervening conditions was composed of administrative and managerial 
system, contextual conditions comprised of entrepreneurship development and 
finding incentives for it and finally, consequences were individual and organizational 
development (job performance, job satisfaction and job quality). 

Conclusion: Considering the increasing importance of human resources as an 
important factor in the transformation of organizations in the era of competition, the 
continuous development and improvement of human resources and their cultivation 
seems inevitable. Managers of sports organizations should plan for human resource 
training and pay special attention to entrepreneurial skills. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
The purpose of this study was to design a human resource 
development model in sports organizations with an 
entrepreneurial approach using grounded theory in Lorestan 
province. Considering philosophical underpinnings of research 
in interpretive paradigm, in terms of purpose, the study was part 
of exploratory research. 

Methods  
The method of work was qualitative in which grounded theory 
research strategy with a systematic approach was used. Data 
were collected through semi-structured interviews and then 
open, axial and selective coding was performed. The statistical 
population of the study was the managers of sports 
organizations in Lorestan province. Due to the theoretical 
saturation of the data, the participants of the study included 20 
senior managers of sports organizations in Lorestan province. 

Results  
The findings showed that causal conditions consisted of  the 
attitude and responsibility of sports organizations to 
entrepreneurship, central conditions included having 
entrepreneurial resource management and individual and 
organizational strategies, intervening conditions was composed 
of administrative and managerial system, contextual conditions 
comprised of entrepreneurship development and finding 
incentives for it and finally, consequences were individual and 
organizational development (job performance, job satisfaction 
and job quality). 
 
Conclusion  
Today, according to the necessity and importance of 
entrepreneurship, sports organizations should be able to use this 
blessing to achieve success and gain customer satisfaction and 
loyalty. In this research, the important factor in the development 
of human resources with an entrepreneurial approach in sports 
organizations was the type of attitude and responsibility of the 
organizations towards the issue of entrepreneurship. 
Organizations' view of entrepreneurship and innovation should 
be changed and the traditional view in which they gave the least 
importance to entrepreneurship should be abandoned. 
Therefore, sports organizations particularly need to use 
entrepreneurial and creative approaches in order to survive and 
stay competitive with other competitors, so that they can 
achieve their organizational goals by providing new solutions. 
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با استفاده از  نانهیکارآفر کردیبا رو یورزش يهادر سازمان یمدل توسعه منابع انسان یف این پژوهش طراحهد :مقدمه
 .بود استان لرستان در ادیداده بن هینظر

ین تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات ا روش پژوهش:
مند و با بنیاد با رهیافت نظامکه از راهبرد پژوهشی نظریه پردازي داده بوداکتشافی و روش اجراي کار به صورت کیفی 

جامعه آماري پژوهش  گرفت. وري و انتخابی انجامآوري و کدگذاري باز، محجمعها انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده
نفر  20ها شامل تحقیق با توجه به اشباع نظري داده  کنندگانهاي ورزشی استان لرستان بودند. مشارکتمدیران سازمان

 بودند.استان لرستان  یورزش يهاارشد سازمان رانیاز مد
 طیشرا ،ینینسبت به کارآفر یورزش يسازمان ها تیشامل نگرش و مسئول یعل طیها نشان داد که شرا افتهی یافته ها:

گر شامل مداخله سازمانی؛ شرایط و فردي ؛ راهبردها شامل راهبردهاينانهیمنابع کارآفر تیریشامل داشتن مد يمحور
فردي و  شتن توسعهکارآفرینی و پیامدها دا جویی مشوق و اي داشتن توسعهزمینه مدیریتی؛ شرایط و اداري داشتن نظام

 .کاري) بودند شغلی و کیفیت کاري، رضایت سازمانی (عملکرد
توسعه و  ها در عصر رقابت،با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمان نتیجه گیري:

 یورزش يهاسازمان رانیمد. رسدمی اي اجتناب ناپذیر، ضروري به نظرپرورش آنها به گونه بهبود مستمر منابع انسانی و
 .داشته باشند ژهینگاه و نانهیکارآفر يهاکرده و به مهارت يزیبرنامه ر یآموزش منابع انسان نهیدر زم دیبا
 

کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمانهاي ورزشی با رویکرد ). 1401( محمد، نیکروان؛ و حمید، پورفروغی ؛سعید، علی سرلک: استناد
 . 323-14،340)4(، مدیریت ورزشینشریه . بنیاد (مطالعه موردي استان لرستان)

                   7572.28832022.33JSM./10.22059DOI: http//doi.org/ 
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 مقدمه
خصوص سرمایه انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است، ها وجود دارد، توجه به سرمایه درونی و بهدر موقعیت رقابتی که امروزه در سازمان

نیروهایی کارآمد، مستعد و شایسته است. منابع انسانی، ها در این وضعیت رقابتی و پیچیده مستلزم در اختیار داشتن زیرا موفقیت سازمان
وري در مدیریت منابع انسانی شک توسعه منابع انسانی از فرآیندهاي مهم و محترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بیمهم

ترین افراد در ها باید از شایستهزمانزیربناي هر سازمانی نیروي انسانی آن است و براي موفقیت سا ).1395است (رضاپور و همکاران، 
دانند که یم یرا عامل مهم انسانیمنابع  رانیاز مد ياریبس). 1400هاي شغلی استفاده کرد (جامعی و همکاران، ین موقعیتترمناسب

مدیریت  ).2006، 1چالدوري و مادال( کند لیتبدبه منابع ارزشمندي بگذارد و آنها را  ری) تأثيو ماد یالتی، تسهی(مال گریتواند بر منابع دیم
از  یرقابت تیمز کیبه  یابیاشتغال است و به دنبال دست تیریمد يمنسجم برا کردیرو کیو  کپارچهي یهاياستراتژ يدارا یمنابع انسان

 تیریاست که مد ییهاو روشها استی، سیمنابع انسان يزیراز برنامه يامتعهد و توانمند، با استفاده از مجموعه اریکار بس يروین کی قیطر
؛ آیسبیت و 2014، 2آرمسترانگ و تیلور(گیرد ی از جمله غربالگري، آموزش، پاداش دادن، ارزیابی و غیره را در بر میمنابع انسان ایافراد 
کنند و به صورت یسازمان کار م يکه برا يافراد یعنیاست،  انسانی سازمان منابع ییدارا نیفوق، ارزشمندتر فیطبق تعر ).2015، 3هویی

 یابیدست ياشتغال برا تیریها از مد، سازماننیعالوه بر ا ).2006آرمسترانگ ، (هستند  میبه اهداف آن سه یابیدر دست یجداگانه و جمع
، 4دسلر(شود یمحقق م کپارچهي یهاها و روش، برنامههااستیس زیمجموعه متما قیامر از طر نیا کنند.یاستفاده م یرقابت تیمز کیبه 

سازمان  یو اثربخش يرفتار جهیتوانند بر نتیممدیریت منابع انسانی مختلف  يهايدهد که استراتژینشان م) 1998( 5دوهرتی ).2008
 یچگونگو مدیریت منابع انسانی است که بر اهداف  کیاستراتژ کردیرو کی یمختلف، منابع انسان يهادگاهیبا توجه به د بگذارند. ریتأث

 ).2016، 6ویراکن( به آنها متمرکز است یابیدست

 ییو هو تیسبیآ(آن نقش دارند تیدر رشد و موفق رایسازمان هستند ز کیمنابع  ایها ییدارا نیتراز مهم یککارکنان و منابع انسانی ی
مفهوم توسعه  ).1397امروزه شرط بقاي هر سیستم سازمانی توجه عمیق و کافی به نیروي انسانی خود است (حسینی و همکاران،  .)2015، 

سازمان و توسعه و آموزش کارکنان آن سازمان خاص  کیتوسط توسعه  یها و دانش انسانتوسعه و استفاده از مهارت دهیبه ا یمنابع انسان
نه تنها شامل  یروند توسعه منابع انسان ).2019، 7جرمسیتی پاراست و همکاران( اشاره داردی عملکرد سازمان شیبا هدف بهبود و افزا

 یها با هدف اصلمیافراد و ت نیا. )2016، 8ویلتون(از افراد شاغل در آن سازمان است ییهامیتوسعه و آموزش افراد، بلکه توسعه و آموزش ت
، فردي کارمندرشد  یعنیمعموالً شامل پنج عامل مهم  یتوسعه منابع انسان .نندیبیشرکت آموزش م یو سازمان يعملکرد فرد شیافزا

شرکت و روند آموزش و توسعه کارکنان شاغل  کی ی، توسعه سازمانمختلفمتشکل از افراد  میت ی یکمیکارمند، توسعه ت یشغل شرفتیپ
 کنندیم نییو تب فیرا تعر یعوامل در واقع کل روند توسعه منابع انسان نیهمه ا. )2016، 9واترس و کراسک( سازمان خاص است کیدر 

. توسعه منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهاي اجرایی خاصی است. توسعه منابع انسانی شامل )2016، 10سینک و دنیل(
. هدف اصلی توسعه )1395رضاپور و همکاران، ( شودن طراحی میهایی است که براي بهبود عملکرد کارکناها و فعالیتها، سیستمبرنامه

هاي آتی عملکرد کارکنان است. به طور خالصه دالیل منابع انسانی شامل حل مشکالت فعلی عملکرد و جلوگیري از مشکالت و چالش
ها از نیروهاي ر مزیت نسبی سازمانها، شتاب روزافزون خالقیت و نوآوري، تغییتوسعه منابع انسانی شامل: چالشی شدن محیط سازمان
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یدي به کارکنان خالق و بادانش، رقابت شدید در محیط کسب و کار، بروز و ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات و تقاضا براي دریافت 
دارد، اما به او اجازه  ازین یانسان يبه اهداف خود به توانمندساز یابیدست يسازمان برا کیکه  یدر حالکیفیت خدمات باالتر و بهتر است. 

 ).1399جلیلی و همکاران، ( ابدیدست  تیمدت به موفق یدهد که در طوالنینم

هاي دولتی کشور، به دلیل ساختار بروکراتیک و نیز عدم وجود ساختار رقابتی، توجه به توسعه منابع انسانی و کارکنان در در سازمان
. با توجه به افزایش عدم اطمینان محیطی، عدم قاطعیت و )1397شریفی فر و همکاران، ( هاي اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته استسال

هاي دولتی بتوانند خود را با تحوالت سریع انطباق دهند و به شکل پویا و زنده هاي زیاد، یکی از راهکارهاي موثر براي اینکه سازمانچالش
کارآفرینی فرآیندي است که به ابزار راهبردي  ).2016واترس و کراسک ، (اشد ببه حیات خود ادامه دهند، گرایش به سمت کارآفرینی می

است. این مفهوم مستلزم ایجاد فرصت کارآفرینانه، تولید و پرورش ایده و مکانیزم توانمندسازي افراد توسعه اقتصادي در جوامع تبدیل شده 
لذا توسعه منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه و با تمرکز بر  ).1400 جامع بزرگی و میگون پوري،ي اجراي فرآیندهاي کارآفرینی است (برا

ها و ارتقا سرعت تغییرات در آنها باشد. کارآفرینی فردي، اجتماعی و سازمانی، شاید راهکاري براي افزایش توان انطباق پذیري دستگاه
نماید. بنابراین رویکرد هاي کارآفرینانه ایجاد میراي رفتارها و تصمیمهایی است که مبنایی بها و فعالیترویکرد کارآفرینانه نمایانگر سیاست

گیري استراتژیک در نظر گرفت که تصمیم گیرندگان به هدف قانونی کردن اهداف و تثبیت به عنوان فرآیند تصمیم توانکارآفرینانه را می
باشد، که شامل نوآوري، بعد می 5. رویکرد کارآفرینانه داراي )1،2010لونو و همکاران-پرز( کنندچشم انداز سازمان از آن استفاده می

) نشان دادند که توسعه سرمایه انسانی در سازمان 2021( 2خان و همکاران تقالل گرایی و رقابت جسورانه است.پذیري، پیشگامی، اسریسک
 .تاثیر معناداري  در نیات کارآفرینی دارد

ئولیت و رسالت در زمینه توسعه فرهنگ ورزش و سالمتی در جامعه دارند، باید از لحاظ هاي ورزشی با توجه به اینکه مسسازمان
تواند ساختاري مناسب براي موفقیت آنها باشد. پس باید سعی شود ها نمیساختاري مناسب باشند. ساختار کامال بروکراتیک در این سازمان

هاي ورزشی استفاده شود. رویکرد کارآفرینانه باید ی به انجام رسالت سازمانرسانها و استعدادهاي ذاتی کارکنان در جهت کمکاز نوآوري
هاي مدیریت مبتنی بر فرصت هاي ورزشی نهادینه شود. محققان رویکرد کارآفرینانه را فعالیتدر این سازمانهاي دولتی بخصوص سازمان

داشتن  ).2016سینک و دنیل، (کند براي ایجاد ارزش آماده می کند و آنها راها کمک میها و شرکتکنند که به حیات سازمانتعریف می
هاي ورزشی هستند، ها، به ویژه در صنعت ورزش، براي افرادي که در سازمانهاي کارآفرینی الزم براي رویارویی با چالشمهارتدانش و 

ها و الگوهایی است دهنده سیاستاست، از طرفی، نشانرویکرد کارآفرینانه داراي ابعاد وسیعی  ).2021و همکاران،  3کاردال( الزامی است
تواند از منظر فرآیندهاي تعیین استراتژي کند. بنابراین رویکرد کارآفرینانه میکه محوري براي تصمیمات و اقدامات کارآفرینانه فراهم می

هاي رقابتی استفاده از چشم انداز و خلق مزیتکلیدي از آن براي وضع هدف سازمانی، حمایت  کارآفرینانه نگریسته شود که تصمیم گیران
. از طرف دیگر رویکرد کارآفرینانه تمایل سازمان براي تخصیص منابع الزم جهت توانمندکردن سازمان )2009، 4راچ، هیت، آیرلند( کنندمی

هاي ه رقبا در جهت فرصتها و محصوالت جدید، نوآوري در محصوالت و خدمات فعلی و ارتقاي سطح خدمات نسبت ببراي خلق ایده
خواهند هایی که می)، سازمان2009( 5بر اساس مطالعه المپکین و همکاران ).2016واترس و کراسک ، (موجود در بازار رقابتی است 

رویکرد کارآفرینانه که از طریق ابعادي همانند نوآوري،  رویکرد کارآفرینانه داشته باشند. کارآفرینی سازمانی موفق داشته باشند، بایستی
اند، به عنوان ابزار مفیدي است که بر عملکرد سازمانی تاثیر گذاشته طلبی و رقابت جسورانه ارزیابی شدهپذیري، پیشگامی، استقاللریسک

کند. در نتیجه سازمان شود و تداوم پیدا مین آغاز میهاي کارآفرینانه درون سازمان توسط افراد و کارکنابخشد. فعالیتو آن را بهبود می
تواند از طریق فعالیت اعضایش، نوآور، پیشرو و ریسک پذیر باشد. کارکنان مستعد نوآوري، ریسک پذیري و تبادل دانش در سازمان، به می

                                                 
1.  Perez  
2 . Khan  
3 . Cardella 
4. Roach, Hitt, Ireland, Camp & Sexton 
5. Lumpkin 
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نابع شرکت که بر اهمیت منابع به عنوان این نوع نگاه، با دیدگاه مبتنی بر م. )2016،  لیو دن نکیس( عنوان یک ضرورت مطرح هستند
نماید، سازگار است. دیدگاه مبتنی بر منابع سازمانی بر این باور است که دارا محرك رشد، سودآوري باال و کسب مزیت رقابتی تاکید می

تواند به خلق مزیت ق بودن میآفرینی، منحصربه فرد بودن، نوآور و خالهایی همچون ارزشبودن منابع کلیدي نظیر منابع انسانی با ویژگی
هاي کارآفرینانه درون سازمان کمک نماید. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی رقابتی، بهبود فرهنگ نوآوري، ابتکار عمل و توسعه نگرش

کرد تا به توسعه و رشد  و همچنین اهمیت منابع انسانی در سازمانها، باید موضوع کارآفرینی را در توسعه منابع انسانی سازمانها دخیل
هاي محیطی که با آن روبرو هستند نیاز به تشویق به نوآوري کارکنان و عملکرد سازمان کمک نماید. سازمانهاي ورزشی در مقابل چالش

چل، (ود شانداز، رفتار، استراتژي و عملیات تقسیم و اجرایی میهاي چشمکنند. نوآوري خود در بخشرا در خود بیش از پیش احساس می
کنند و نوع فعالیت آنها به شکلی است که باید خود هاي ورزشی بیشتر در بخش خدماتی فعالیت میسازمان). 2010، 1نیکولوپلو و کاراتاس

 هاي ورزشی نتواننددهند نیز نشان دهند اگر سازمانرا با تغییرات و تحوالت دنیا هماهنگ کنند و این تحوالت را در خدماتی که ارائه می
خود را با تغییرات هماهنگ کنند از صحنه رقابت خارج خواهند شد بنابراین در این وضعیت و محیط به منابع انسانی نیاز دارند که داراي 

توانند در شرایط رقابتی و سخت هاي ورزشی است که میترین بخشی در سازمانرویکرد نوآورانه و کارآفرینانه باشند، زیرا منابع انسانی مهم
و سهم ی دارند مشخصو مسئولیت کارمندان رسالت  ریو سا انی، مربی مدیرانسازمان ورزش کیدر وم حیات سازمان را تضمین کنند. تدا

 تیاز اهم یرفاه کل سازمان ورزش يبه اهداف و نحوه پاداش کارکنان برا یابیتوسعه کارکنان، دست نیدر راه انجام آن دارند. بنابرا یمهم
 ی، منابع انساناهمیت داردورزش در که  یمختلف يهاجنبه نیاز ببا توجه به اینکه  ).2009،  رلندیآ ت،یراچ، ه( برخوردار است یکسانی

در هر صنعت در نظر  تیریکارآمد مد ياستانداردها يبرا زوریکاتال کیبه عنوان  نهایا رایدارند، ز یاساس ینقش یتیهر فعال تیموفق يبرا
منابع  یستگیو شا ییبه توانا يادیتوسعه ورزش تا حد ز يبرا یهر تالش تیاست که موفق یهیبد، )2015و همکاران  لوریت(شوند یگرفته م

و انتخاب، آموزش و پاداش مناسب  قیدق يزیبرنامه ر نیمنبع نادر است، بنابرا کی یمنابع انسان .)2006چالدوراي، ( دارد یبستگ یانسان
. با توجه به نوع ساختار )2010، 2پریز و همکاران( و کارآمد از منابع است کیاستفاده استراتژ يو ادغام مناسب در سازمان، از موارد مهم برا

شود، بنابراین ستفاده زیادي نمیهاي دولتی در ایران که بیشتر به صورت بروکراتیک است و از استعداد و مهارتهاي ذاتی کارکنان اسازمان
هاي درونی کارکنان توجه شود و باید رویکرد مورد توجه در سازمان رویکردي کارآفرینانه باشد تا از حداکثر باید سعی شود به مهارت

مهم ترین عامل موفقیت  وري باالتر استفاده شود. با توجه به اینکه منابع انسانیهاي منابع انسانی در جهت رسیدن سازمان به بهرهمهارت
هایی که قبال در زمینه توسعه منابع انسانی و یا عدم موفقیت سازمان هستند باید به توسعه این بخش توجه ویژه شود. نتایج پژوهش

هاي دولتی دهد که تاسیس و استفاده از ابتکارات کارآفرینی در سازمانهاي دولتی ایران انجام گرفته است نشان میکارآفرینی در سازمان
ها نیازمند تغییرات ساختاري و پایدار در مدیریت دولتی نیاز است هاي مدیریت و کارآفرینی در این سازمانایران موفق نبوده و بهبود ویژگی

هاي توسعه دهی سیاستهایی در جهت شکلتواند بهبود یابد مگر اینکه تالشمتاسفانه وضعیت حاضر نمی )1398(حسن زاده و همکاران، 
(احمدي و تواند سبب تغییرات واقعی و کارآفرینانه در حالت و رفتار مدیران و کارکنان شود مدیریت منابع انسانی صورت بگیرد که می

هاي کلی نظام اداري و قانونی مدیریت خدمات کشوري ایران ششم توسعه و همچنین سیاستساله، در قانون برنامه پنج ).1390همکاران، 
در کشور، خالف آن را نشان هاي صورت گرفته هاي مختلف نظام اداري اشاره شده است؛ ولی نتایج پژوهشنیز به کارآفرینی در بخش

ولتی و ورزشی و همچنین اهمیت توجه به رویکرد کارآفرینانه در موفقیت هاي دبنابراین با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمان دهد.می
کند هاي ورزشی استان لرستان را با توجه به رویکرد کارآفرینانه بررسی میسازمان، محقق در این پژوهش توسعه منابع انسانی در سازمان

 ي ورزشی استان لرستان با رویکرد کارآفرینانه چگونه است؟و در پی پاسخ به این سوال است که مدل توسعه منابع انسانی در سازمان ها
 

 

                                                 
1. Chell 
2. Perez – Luno , Wiklund.& Cabrera,  
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 شناسی پژوهشروش
هاي تفسیرگرایی و از نظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و با روش اجرایی به صورت کیفی این پژوهش از نظر مبانی فلسفی در رده پژوهش

که این امکان را براي  )1998(استراوس و کوربین، نظریه است نظریه پردازي داده بنیاد، یک روش شناسی استقرائی کشفانجام شده است. 
هاي عمومی موضوع از همزمان، پایه این گزارش را در آورد تا گزارشی نظري پرورش دهد، در حالی که به طور ویژگیپژوهشگر فراهم می

میدانی حاضر از مصاحبه چهره به چهره هدفمند ابراین در پژوهش ). بن1998( استراوس و کوربین، سازدمحکم می ها مشاهدات تجربی داده
در پژوهشهاي داده بنیاد ، الزم به ذکر است که نفر) بودند 20استان لرستان ( یورزش يهاارشد سازمان رانیو نیمه ساختاریافته عمیق با مد

آوري اطالعات نیازمند ت و براي جمعیابی و دسترسی به اطالعات جامع در حوزه مورد بررسی اسبا توجه به اینکه محقق به دنبال ریشه
افرادي است که داراي باالترین اطالعات بوده و همچنین از لحاظ تحصیالت دانشگاهی نیز در سطح باالیی باشند بنابراین مدیران ارشد 

(مصاحبه)  یدانیماز روش  یفیک يهاداده يگردآور يبرا، همچنین سازمانهاي ورزشی استان لرستان براي انجام مصاحبه انتخاب شدند
(  کیتمات لیتوسط آنان مطرح و با استفاده از روش تحل ییهااز متخصصان، عامل يپس از مصاحبه با تعداد یاستفاده شده است. به عبارت

) يو کد محور ینشیباز، کد گز يمصاحبه به صورت (کدگذار يو استخراج کدها يآورها انجام شد. پس از جمععامل نی) ايکدگذار
هاي محوري براي جلوگیري از فرآیند انجام مصاحبه به این شکل بود که ابتدا سؤال. استفاده شده است، مشخص شدند رهایها و متغمؤلفه

استان  یورزشهاي ارشد سازمان رانیهاي مصاحبه مورد تایید مدهاي متعدد بر اساس مدل پارادایمی از قبل مشخص شدند. سوالسوگیري
هاي فرعی دیگري به همراه هر سؤال در جهت درك لرستان نیز قرار گرفت که در زمان مصاحبه مورد پرسش قرار گرفت. سپس پرسش

س از شنیدن پ دقیقه بوده است. 60میانگین زمان مصاحبه  صحیح و عمیق نگرش و تجارب شرکت کنندگان در حین مصاحبه مطرح گردید.
که  یافتتا زمانی ادامه  مصاحبه به طور اصولی در این مسیر ها یادداشت برداري گردید.ات کلیدي مصاحبههاي ضبط شده، نکمصاحبه

ه بیان دیگر، هدف از این نوع بررسی صرفاً، رسیدن بـه مجموعه اي از طبقات ). ب 1998،استراوسکوربین و ( دنبـه اشباع برسها طبقه
ها و ابعادشان اشاره دارد که شامل تنوعات و روابط ممکن اشان با ها بر مبناي ویژگیبندينیست بلکه اشـباع نظـري بـه توسـعه طبقه

ها در این پژوهش پس از انجام مصاحبه پانزدهم، تقریبا داده بدست آمد. الزممصاحبه نتیجه   20دیگر مفاهیم است. در این پژوهش بعد از 
ر این مدل دادامه پیدا کرد.  20ي اطمینان و اعتبار بیشتر، این فرآیند تا مصاحبه تکراري بودند و اشباع نظري حاصل شده بود، ولی برا

گذارند و راهبردها بر پیامدها گر بر راهبردها اثر میو مداخله ايي محوري، شرایط زمینهگذارند، پدیدهي محوري اثر میشرایط علّی بر پدیده
شود، بلکه پژوهشگر با مسأله سازي شروع نمیسازي بنیادي، پژوهش بر اساس فرضیهمفهومپایه مفاهیم و مبانی نظریه  گذارد. براثر می

ها که در تحقیقات کیفی . براي تعیین موثق بودن دادهتحقیقی روبه روست که براي پاسخ گویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد
ري (پایایی بازآزمون) توسط یک پژوهشگر دیگر و روش بازبینی اعضا معادل پایایی و و روایی در تحقیقات کمی است از دو روش بازکدگذا

دهنده درصد بود که نشان 85مصاحبه در اختیار پژوهشگر دیگري قرار گرفت. ضریب پایایی بازآزمون  3استفاده شد. در روش بازکدگذاري، 
درصد  60ا توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از میزان توافق کدگذاري در دو محقق، ثبات و درجه توافق مطلوب در کدگذاري است. ب

)، قابلیت اعتماد کدگذاري مطلوب و مورد تایید است. همچنین براي تعیین تاییدپذیري از روش بازبینی اعضا استفاده 1996است (کوال، 
و آنها نظرهاي خود را اعمال و در نهایت  شوندگان قرار گرفتها و مدل نهایی در اختیار سه نفر از مصاحبه). کدگذاري2011شد (آندرو، 

 مدل کلی تحقیق را تایید کردند. 
 

  هاي پژوهشیافته
 ارائه گردیده است.  1هاي پژوهش در جدول اطالعات توصیفی نمونه
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 مشخصات مصاحبه شوندگان .1جدول 
مصاحبه 

 شونده
مصاحبه  سابقه تحصیالت سن

 شونده
 سابقه تحصیالت سن

 16 دکتري 39 11 9 کارشناسی 56 1
 11 کارشناسی ارشد 47 12 11 کارشناسی ارشد 45 2
 16 کارشناسی ارشد 43 13 7 دکتري 37 3
 12 کارشناسی 44 14 8 کارشناسی 58 4
 9 کارشناسی ارشد 41 15 5 کارشناسی ارشد 54 5
 8 دکتري 40 16 9 دکتري 52 6
 6 کارشناسی ارشد 38 17 3 کارشناسی 48 7
 9 کارشناسی ارشد 48 18 9 دکتري 46 8
 11 کارشناسی 50 19 6 کارشناسی ارشد 45 9

 15 کارشناسی ارشد 43 20 12 کارشناسی ارشد 38 10

 

با استفاده از روش تحلیل مضمون  نانهیکارآفر کردیبا رو یورزش يهادر سازمان یتوسعه منابع انسان يهادر بخش کیفى ابتدا مؤلفه
مهم و معنادار  التگذاري باز جمدر مرحله کد. ارائه شد یورزش يهادر سازمان یقالب مضامین نهایى توسعه منابع انسان ،ج شدنداستخرا

 محوري مقوله 11 ،)مفهوم( باز کد 156 که در پایان پس از تجمیع کدهاي مشابه تعداد  طوريهگذاري علمی گردید باستخراج و برچسب
 مقوله ي،انهیزم مقوله على، مقوله شامل فوق مدل. شد پیشنهاد توسعه منابع انسانی یا رویکرد کارآفرینانه براي گزارش گزینشی مقوله 8 و

هاي ورزشی استان لرستان با رویکرد کارآفرینانه و منابع انسانی در سازمان توسعه جهت راهبرد محوري؛ و مقوله مقوله پدیده میانجی،
 پیامدها بود. 

 ی:عل طیشرا

 ياهسته طبقه ای دهیپد يریگشکل و جادیا باعث یعل طیشرا. گذارندیم ریتأث يمحور مقوله بر که یطیشرا به مربوط ییهامقوله
 یورزش يها سازمان در یانسان منابع توسعه بر موثر یعل طیشرا با ارتباط در شوندگان مصاحبه پاسخ در )1386 ،یامام و فرد ییدانا( شودیم
) و مقوله هاي فرعی کارآفرینی هاي ورزشی بهپذیري سازماننگرش و مسئولیت( یاصل يهامقوله در که شد ییشناسا نانهیکارآفر کردیرو با
 .است آمده 2جدول  در)  ورزشی کارهاي و کسب از حمایتی، نیآفر کا تیریمدی، انسان يها هیسرما(

 یعل طیشراها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله .2جدول
مقوله  مفهوم

 اصلی
مقوله  

 فرعی
 کدها

(مفاهیم شناسایی 
 شده)

 مصاحبه يشواهدگفتار نمونه
 شوندگان

شرایط علی
 

ش و مسئولیت
نگر

پذیري سازمان
هاي ورزشی به

 
کارآفرینی

 

هاي سرمایه 
 انسانی

 و رسمی هايآموزش-1
 تمرکز قدانف-2، غیررسمی

 ایجاد بر هاآموزش
-3کارآفرینانه هايانگیزه

 کارآفرینانه هايوانمنديت
 بین زا -4ورزش بخش در

 بخش در کار نیروي رفتن
 نبود-5ورزشی تولیدات
 آموزش تولیدي کار نیروي

 آینده در دیده

شود )ایجاد زمینه هاي کارآفرینی باعث می1م
) کشور ما در 5که مشاغل زیاد رشد کنند. م

هاي زیادي زمینه کارآفرینی ورزش پتانسیل
اند بر رشد و توسعه  ورزش تودارد که می

)بیش از هر گونه 7هاي زیادي کند. م کمک
هاي آموزشی فعالیتی نیاز است که دولت زمینه

را فراهم کند، زیرا آموزش مهم ترین شاخص 
 براي رشد و توسعه کار آفرینی است.

مدیریت  
 کارآفرینی

 در ریزي برنامه فقدان-1
 به سنتی نگاه -2مدیران کار

 اشتغال و کار و کسب

هاي گوناگون )مدیران انتخابی در موقعیت3م
باید متناسب با توانایی و ظرفیت هاي که دارند 
استفاده کرد، زیرا بسیاري از مدیران در حیطه 
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ورزش نیستند و در پست هاي مدیریتی ورزشی 
) رویکرد به فعالیت هاي 8قرار گرفته اند. م

ز ورزشی تغییرات اساسی کرده است، زیرا امرو
نگاه به ورزش فقط جنبه فعالیت ورزشی نیست 
بلکه بخش مهمی از اقتصاد هاي کشورهاي 

 مختلف را دربر می گیرد.
 حمایت 

 ازکسب
 وکارهاي

 ورزشی

 با بانکی تسهیالت جادای-1
 شرایط ترینساده و کمترین

 کارهاي و کسب براي
 نظام حمایت -2ورزشی
 وکارهاي کسب از بانکی

 حمایت -3ورزشی کوچک
 و کارآفرینی از دولت

 ورزشی کارآفرینان

را  تواند زمینه) ایجاد تسهیالت مالی می6م
هاي ورزشی فراهم براي رشد و توسعه فعالیت

هایی که ) حمایتی  نظیر وام و هزینه5کند. م 
توانند در ایجاد زیر ساخت هاي ها میبانک

ورزشی  انجام دهند هیچ موسسه و نهادي نمی 
تواند بسیاري از زیر حمایت هاي مالی میتواند. 
) کارآفرینی در 7ها را پوشش دهد. مساخت

تواند به رشد و توسعه سایر بخش ورزش می
هاي  اقتصادي کمک کند و  اثرات فعالیت

 مثبت بر کسب و کارها و مشماغل داشته باشد.

 ي:محور دهیدپ
 منابع توسعه مدل پژوهش نیا در). 1386،یامام و فرد ییدانا( است ندیفرا اساس که يادهیپد از یذهن صورت کپدیده محوري ی

 و) نانهیکارآفر کردیرو با یانسان منابع تیریمدی آن (اصل يهامقوله در که باشدیم نانهیکارآفر کردیرو با یورزش يهاسازمان در یانسان
 .است آمده 3جدول  در) نانهیکارآفر عملکرد توسعه نانه،یکارآفر رفتار توسعه نانه،یکارآفر تفکر توسعه( یفرع يهامقوله

 يمحور دهیپدها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله .3جدول 
مقوله  مفهوم

 اصلی
مقوله 
 فرعی

 کدها
(مفاهیم شناسایی 

 شده)

 شوندگان مصاحبه يشواهدگفتار نمونه

یپد
 ده

محور
 ي

 

مدیریت منابع کارآفرینانه
 

 

تفکر 
کارآفرینانه 

 ورزشی

توجه به تفکر و -1
اندیشیدن در مورد 

 -2کارآفرینی ورزشی
خودباوري در کسب و 

توجه -3کار ورزشی
قوانین و مقرارت 

ایجاد تفکر -4ورزشی
 خالق در ورزش

توان به مشکالت کارآفرینی پاسخ داد، ) از طریق آموزش می2م
ر پایه آن بتوان کارآفرینی نیازمند ایجاد قوانین و مقرارت است. که ب

) کارآفرینی به اندیشه خالق و 6فعالیت کارآفرینی ایجاد کرد. م
هاي فردي و مدیریتی افراد بستگی دارد، که در این زمینه توانایی

ساختار و بسترهایی که بتوانند این شرایط را فراهم کنند از عوامل 
 يحوزه ورزش، در ینیکارآفر) 9تعیین کنند براي کارآفرین است. م

 ورزش تیریمد قاتیتحق و ینیکارآفر از يرشد حال در سرعتبه
 يهاتیفعال يدربردارنده ورزش در ینیکارآفر ندیفرا. است

 یورزش ينهیزم در که است یاجتماع ينوآور و یاجتماع ینیکارآفر
 .شوندیم انجام

رفتار 
کارآفرینانه 

 ورزشی

صداقت و گفتار در -1
 -2ها،انجام فعالیت

براي منافع تالش 
پذیرش   -3مشترك، 

دستورالعمل هاي 
استفاده از  -4مشترك، 

 سایر تجربه ها

اي عمل کنیم که گونه باید بهآنچه که خیلی حیاتی است ما )12م
فرآیند بهبود مستمر و توانمندي، دانش محوري، مشارکت 

م هوشمندانه همه به سمت یادگیري کارآفرینانه سوق پیدا کند .
ش کنیم حس منفعت طلبی السازمان ها ما باید ت مروزه در) ا15

 شودجویی میمتناسب فرد و سازمان و جامعه را که باعث مشارکت
)در دستگاههاي دولتی و در دنیاي واقعی اینکه  16مرا توسعه دهیم. 

بگوئیم یک نیروي انسانی کارآفرینی کند کمی ناسازگار با 
فرین را در درون آکارهاي توان شاخصهساختارسازمانی است اما می

 .نیروي انسان پرورش داد که باید برنامه ریزي شود
 

عملکرد 
کارآفرینانه 

 ورزشی

استفاده از علم -1
نوآوري در  -2ورزش، 
ارتقاي  -3ورزش،

کیفت خدمات ورزشی، 
ارائه خدمات جدید،  -4

 دهدیم رخ ياحرفه ورزش در يادیز حد تا ورزش ینیکارآفر )18م
 .گذاردیم ریتأث یاجتماع ینیکارآفر يهايگذارهیسرما يرو که
 از يرشد حال در سرعتبه يحوزه ورزش، در ینیکارآفر )11م

 در ینیکارآفر ندیفرا. است ورزش تیریمد قاتیتحق و ینیکارآفر
 ينوآور و یاجتماع ینیکارآفر يهاتیفعال يدربردارنده ورزش
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استفاده از تجهیزات -5
ها و ورزشی در سازمان

 هاي ورزشی،محیط

)داشتن 13م .شوندیم انجام یورزش ينهیزم در که است یاجتماع
افزاید. هاي کسب کار و ورزشی میامکانات بر عملکرد بهتر فعالیت

هاي ورزشی بتوانیم از علم و تکنولوژي روز دنیا اگر ما در سازمان
تیجه توانیم در ندر آموزش کارکنان و منابع انسانی استفاده کنیم می

 آن شاهد عملکرد کارآفرینانه و نوآورانه باشیم.

 :راهبردها

 از شده استخراج یاصل يهامقوله. )1386 ،یامام و فرد ییدانا( شودیم منتج يمحور دهیپد از که یخاص يهاکنش برهم ای هاکنش
 ياجرامند ،یورزش ینیکارآفر يزیربرنامه( یفرع يهامقوله و) یسازمان و يفرد يراهبردها( یاصل يهاهمقول در که شوندگانمصاحبه پاسخ

 در) یورزش ینیکارآفر يریادگی ،یورزش ینیکارآفر مدیریت نانهیکارآفر کردیرو با يهاسازمان در یانسان منابع یابیارز ،یورزش ینیکارآفر
 .است آمده 4جدول 

 راهبردهاها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله .4جدول 
مقوله  مفهوم

 اصلی
مقوله 
 فرعی

 کدها
(مفاهیم شناسایی 

 شده)

 شوندگان مصاحبه يشواهدگفتار نمونه

راهبردها
 

 

راهبردهاي فردي و سازمانی
 

 

ریزي برنامه
کارآفرینی 

 ورزشی 
 

 اجرامندي
 ینیکارآفر
 یورزش

 
 ارزیابی

 منابع
 در یانسان

 يسازمانها
 کردیرو با

 نانهیکارآفر
 

مدیریت 
عملکرد 
 سازمانی

 
یادگیري 

کارآفرینی 
 ورزشی

-2نیازسنجی جامعه، -1
ایجاد  -3آموزش شغلی،

 -4شغل هاي جدید، 
ریزي توسعه کسب و برنامه

انتخاب  -5کار ورزشی، 
هاي جدید کسب و کار روش

تامین  -6خالق ورزشی ، 
ایجاد انگیزه  -7منابع مالی ،
 -9اموزش ، -8هاي فردي، 

-10ایجاد حس خودباوري، 
تغییر  11قاء بینش فکري،ارت

 افکار و رفتار

) نیاز است که قبل از هر اقدامی  نیازهاي جامعه شناسایی 7م
هاي ورزشی بخش مهمی از اقتصاد را ) فعالیت12شود. م 

ها در این هایی که دولتتشکیل می دهد به طوري که هزینه
توانند درامدهاي چند برابري را حاصل کنند. کنند میحوزه می

ي  کارآفرینی انجام می ) کسب و کارهاي که در حوزه19م 
) داشتن 17افزاید. مشود، بر توسعه و خالقیت ورزش می

انگیزه و باور به اینکه می توان  نوآوري ایجاد کرد بر رشد و 
 يبرا سودآور يهازهیانگ )15توسعه کارآفرینی می افزاید. م

 با ورزش با مرتبط يهاشرکت رانیمد ورزش، در ینیکارآفر
 و عموم اهداف به یابیدست منظوربه ورزش قدرت کنترل
 .دهند شیافزا را شانياقتصاد عملکرد توانندیم هم اجتماع

تعیین مسیرهاي شغلی، -1
متفاوت بودن ساز و -2

 -3کارهاي جذب و اموزش
نگه داشتن کارکنان 

ایجاد انگیزش  -4کارآفرین، 
و خالقیت درون سازمانی، 

پذیري ساختاري، انعطاف -5
هاي توسعه دانایی و سرمایه

 فکري سازمانی

)یکی از موارد بسیار مهم و حیاتی براي سازمان بررسی 6م
این نکته است که چقدر از اهداف و چشم انداز تعیین شده 
سازمان محقق گردیده است، در این مسیر منابع انسانی و 

دیران سازمان ) م13م .نحوه عملکرد آنها بسیار مهم هستند
با بررسی عملکرد سازمان و میزان موفقیت یا عدم موفقیت 
آن، باید در نحوه جذب و استخدام کارکنان و همچنین نحوه 
آموزش آنها بر اساس معیارهاي کارآفرینانه تجدید نظر کنند 

ریزي آموزشی و اگر الزم بود از منابع انسانی بهتر و برنامه
استفاده از کارآفرینانه برتر و  )10م .جدیدتر استفاده کنند

شناخته شده و همچنین اساتید دانشگاهی که در حوزه 
ریزي مدیران کارآفرینی نیز فعالیت دادند، باید در برنامه

سازمانهاي ورزشی در اولویت قرار داشته باشد تا از این طریق 
بتوانند منابع انسانی را با مفاهیم کاربردي کارآفرینی آشنا 

 سازند.

 رگشرایط مداخله

گر یا بازدارنده باشند. توانند تسهیلاین شرایط می). 1386فرد و امامی، دانایی( گذارنداي عمومی که بر راهبردها تأثیر میشرایط زمینه 
 يهامقوله و) یتیریمد و يادار نظام( یاصل يهامقوله در که شوندگانمصاحبه پاسخ از شده استخراج یاصل يهامقوله در این پژوهش



آفرینانه...                                           کرد کار سانی در سازمانهاي ورزشی با روی ع ان  333                                                     ارائه مدل توسعه مناب
 

 

 5جدول  در) منعطف ریغ تیریمدو   یسنت منابع تیریمدی، نیکارآفر به یمنف نگرش، بودجهاي، اعمال نظرات شخصی و سلیقه( یفرع
 .است آمده

 گر مداخلهها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله. 5جدول 
مقوله  مفهوم

 اصلی
 کدها مقوله فرعی

(مفاهیم شناسایی 
 شده)

 مصاحبه يشواهدگفتار نمونه
 شوندگان

مداخله
گر 

 
   

نظام  اداري و مدیریتی
 

 
اعمال نظرات 

شخصی و 
 ايسلیقه

 بودجه
نگرش منفی 
 به کارآفرینی

مدیریت منابع 
 سنتی

مدیریت غیر 
 منعطف

 -2اي اعمال رفتار سلیقه-1
بی توجهی به شایسته 

دخالت کردن  -3ساالري، 
رویکردهاي سیاسی و 

کارافرینی  فرهنگی در
عدم نقش  -4ورزشی، 

آفرینی مدیران در  جذب 
اجراي  -5نیروي انسانی، 

حضور -6ها ناصحیح برنامه
 -7نیروهاي غیرکارآفرین،

نگرش منفی به نیروي 
پایین بودن -8کارآفرین، 

ساختار -9کیفیت مدیریت ،
به روز  -10غیرمنعطف ،

منابع مالی  -11نبودن، 
 12باالدستی محدود-

دن منابع مالی محدود بو
 براي حمایت از کارآفرینی

هاي ورزشی باید به نگاه مدیریت سازمان )1م
سمت استفاده از منابع انسانی کارآمد و 
کارآفرین تغییر پیدا کند. ما در خیلی از موارد 

هاي شخصی مدیران شاهد دخالت دادن سلیقه
در استفاده از کارکنان و منابع انسانی هستیم 

مرتبط با ورزش دارند و به که تحصیالت غیر
توانند کارایی مناسبی طور حتم این افراد نمی

) کم بودن بودجه اختصاصی 5داشته باشند. م
در جهت آموزش منابع انسانی یکی از 

هاي بخصوص ورزشی هاي سازماندغدغه
ریزي مدیران ورزشی و است که باید با برنامه

مدیران سطح باالي کشور در جهت رفع آن 
) متاسفانه در بسیاري از 6م.ریزي شود. هبرنام

هاي ورزشی نگاه روشن و مناسبی سازمان
نسبت به موضوع کارآفرینی وجود ندارد زیرا 
کارآفرینی بصورت علمی و مناسب براي آنها 

چالشی که بسیاري از  )8م.تبیین نشده است. 
هاي ما را دچار تزلزل کرده است وجود سازمان

تفاده و عدم اعتقاد به مدیریت سنتی و عدم اس
هاي جدید در تغییر و استفاده از تکنولوژي

 جهت موفقیت سازمان است.

 ي:انهیزم طیشرا

 میمفاه ازي اگسترده فیط به مربوطه، سواالت به دهندگان پاسخ). 1386،یفردوامام ییدانا( گذارندیم اثر راهبردها بر که یخاص طیشرا
ی، نیکارآفر رفتاری، نیکارآفر نشیب( یفرع يهامقوله و) ینیکارآفر ییجو مشوق و توسعه( یاصل يهامقوله در که اندداشته اشارهي انهیزم

 .است آمده 6جدول  در) ینیفرآکار هیروح
  



ستان مدیریت ور                                                                                      334  1401زشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم

 

 يانهیزم طیشراها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله .6جدول 
 کدها مقوله فرعی مقوله اصلی مفهوم

(مفاهیم شناسایی 
 شده)

 مصاحبه يشواهدگفتار نمونه
 شوندگان

شرا
طی

زم 
نهی

يا
 

   
توسعه و مشوق جویی کارآفرینی

 

 بینش کارآفرینی
 
 

 رفتارکارآفرینی
 
 

 روحیه کارآفرینی

-2نگرش کارآفرینی، -1
هاي کار ها و ریسکهزینه

نگرش سیتمی به - 3آفرینی،
حمایت از نیرو -4کا رآفرینی، 

ایجاد  -5هاي کارآفرین، 
ها و تشویق هاي فرصت

همراه کردن  -6کارآفرینی، 
هاي با قوانین و ماموریت
- 7اصلی کارآفرینی ورزشی،

ضمانت اجرایی براي حمایت، 
رگزاري ب -9ایجاد تعهد،  -8

نشست با کارکنان و مدیران 
نهادینه کردن اخالق  – 10

اموزش وجدان  -11کار ،
عدالت در پاداش -12کاري، 

تشویق افراد  -13و قدردانی، 
تشویق به  -14مسئولیت پذیر

اجراي -15ایده پردازي، 
نظام مستمر براي حمایت از  
خالقیت و نوآوري کاري، 

مشارکت در تصمیم  -16
 اس توانایی ها گیري ها  براس

 هم یورزش نیکارآفر يهاسبک و اداتع )2م
. دهندیم جهت يتجار يهايگذارهیسرما به

 ریاخ يهاسال یط يگذارهیسرما يهاشرکت
 که اندداده شیافزا را خود یالمللنیب تیفعال

 افتاده اتفاق یورزش يحوزه در آن از یبخش
 ،یورزش نانیکارآفر يبرا )3م  است

 يگذارهیسرما يهاشرکت کردنِ یالمللنیب
. است کرده فراهم منابع به يشتریب یدسترس

 يگذارهیسرما يبرا ،یورزش نانیکارآفر)4م 
 و یسازمان يهاطیمح به دیبا يتجار

 نانیکارآفر )7م .کنند توجه مختلف یالمللنیب
 موضع در هافرصت ییشناسا يبرا یورزش

 اطالعات يرو رایز دارند، قرار يفردمنحصربه
 تمرکز يجار ورزش صنعت درباره دیجد

 را ورزش در ینیآفر ارزش )19م  ..دارند
 از که  دهند انجام توانندیم یکسان

 با و کنندیم استفاده خود  طیمح يهافرصت
 که یبدن تیترب رشته از يهابخش ییشناسا

 )20م . .باشند دیمف و مؤثر آنها در توانندیم
 ورزش، در ینیکارآفر يبرا سودآور يهازهیانگ
 کنترل با ورزش با مرتبط يهاشرکت رانیمد

 اهداف به یابیدست منظوربه ورزش قدرت
 عملکرد توانندیم هم اجتماع و عموم

  .دهند شیافزا را شانياقتصاد

 :پیامدها

 مربوطه، تالسؤا به دهندگان پاسخدر پژوهش حاضر .  )1386 دانایی فرد و امامی،( هاي حاصل از استخدام راهبردها می باشدخروجی
ي، کار عملکرد( یفرع هايمقوله و) فردي و سازمانی توسعه( یاصل يهامقوله در که اندداشته اشارهي انهیزم میمفاه ازي اگسترده فیط به

 .است آمده 7جدول  در) يکار تیفیکی، شغل تیرضا

 پیامدهاها و ابعاد و مفاهیم استخراج شده از کدگذاري مقوله .7جدول 
مقوله  مفهوم

 اصلی
 کدها مقوله فرعی

 (مفاهیم شناسایی شده)
 مصاحبه يشواهدگفتار نمونه

 شوندگان

یپ
امدها

 

توسعه فردي و سازمانی
 

 عملکرد کاري
 
 

 رضایت شغلی 
 
 

 کیفیت کاري

نیروي انسانی کار -1
افزایش بهره وري -2آفرین،
دانشی شدن نیروي  -3فردي، 
گیري تسهیل -4انسانی،

ایجاد انگیزه  -5کاري ،
خود کنترلی  -6محوري، 
انگیزه باالي  -7فردي ،

بااهمیت شدن فرد،  -8کاري،
تعلق کاري، صرفه جویی -9

مشتري -10در هزینه کار،
خالقیت و نوآوري -11مداري،
  در کار،

) اگر منابع انسانی در سازمان ورزشی 9م
داراي روحیه و تفکر خالقانه و نوآورانه 

تواند به باشند، این روحیه و تفکر می
موفقیت فرد و حتی رسیدن سازمان به 

) فرد 12اهدافش بسیار موثر باشد. .م
هاي حلکارآفرین و خالق همیشه دنبال راه

مناسب و هوشندانه در جهت رفع مشکالت 
هاي بوجود آمده براي خود یا گرفتاريو 

) سازمان ورزشی با 14م  .سازمانش است
داشتن نیروي انسانی کارآفرین و نوآور در 
مقایسه با سایر سازمانهاي رقیب و موجود 
در بازار رقابتی همیشه یک قدم جلوتر 

) باال بردن کیفیت کاري منابع 16م.است. 
هاي ورزشی انسانی همیشه براي سازمان

رسد اگر ک دغدغه بوده است بنظر میی
رویکرد کارآفرینانه در منابع انسانی با 

توان هاي مختلف نهادینه شود، میروش
شاهد افزایش کارایی و کیفیت کاري افراد 

 بود.
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این کدگذاري، به این ها و ابعاد است. ها در سطح ویژگیها، و پیوند دادن مقولهها به زیرمقولهدهی مقولهفرآیند ربط گذاري محوري،کد
در مرحله ). 2001لی ،1998استراوس و کوربین،( یابد یک مقوله تحقق می "محور"نامیده شده است که کدگذاري حول "محوري"دلیل

 شترهاي توسعه منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در قالب مقوله محوري در مرکز قرار گرفت. زیرا رد پاي آن در بیمحوري پژوهش فعالیت
 ). 1شکل ( سپس بین سایرمقوله ها نسبت به پدیده محوري رابطه برقرار شد ها مشاهده گردید.ها و مصاحبهداده

 
 نانهیکارآفر کردیرو با یورزش يسازمانها در یانسان منابع توسعه مدل يمحور يکدگذار .1شکل 

 

 کدگذاري انتخابی 
اند مرتبط است. اولین قدم متضمن توضیح خط گیري چارچوب نظري ابتدایی ایجاد شده هایی که براي شکلمرحله انتخابی با تلفیق مقوله

که در کد گذاري محوري توصیف (ت تکمیلی بر گرد مقوله اصلی با استفاده از یک پارادایم الاصلی داستان است. گام دوم ربط دادن مقو
هاست. ت.گام چهارم با تأیید رساندن آن روابط در قبال دادهت به یکدیگر در سطح بعدي اسال. گام سوم مرتبط ساختن مقو)شده است

). کدگذاري انتخابی تا زمانی 1998ن،یو کورب استراوسح و یا نیاز به بسط و گسترش دارند ( التی است که اصالآخرین قدم تکمیل مقو
ها حاصل هاي بیشتر و جدیدتري از دادهتد که ویژگیافهاي مرتبط اشباع شوند. اشباع زمانی اتفاق مییابد که مقولۀ اصلی و مقولهادامه می

 .آمده است 2هاي موجود ارائه دهند. مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره نشود و وقایع به ندرت نشانگرهاي جدیدي براي ویژگی
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 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 

 ي ریگجهینتو  بحث
 توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و ها در عصر رقابت،عامل مهم تحول سازمانبا توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان 

هاي حله راهئي منابع انسانی و ارارسد. بر این اساس، شناخت دقیق ابعاد توسعهمی اي اجتناب ناپذیر، ضروري به نظرپرورش آنها به گونه
است. توجه به منابع انسانی در  هاهاي فکري مدیران سازمانوظایف و مشغلهي آنها از اهم توانمندسازي و توسعه نطقی درجهماصولی و 

هاي ورزشی نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است با توجه به این موضوع محقق در این پژوهش توسعه منابع انسانی در سازمان
 ،)مفهوم( باز کد 156هاي صورت گرفته، ج حاصل از مصاحبههاي ورزشی استان لرستان را با رویکرد کارآفرینانه بررسی کرد. نتایسازمان

شامل  علی مجموع شرایط در. استخراج گردید توسعه منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه براي گزارش گزینشی مقوله 8 و محوري مقوله 11
ورزشی)؛  وکارهاي از کسب رآفرینی و  حمایتکا انسانی، مدیریت هايکارآفرینی (سرمایه هاي ورزشی بهپذیري سازماننگرش و مسئولیت

ورزشی)؛ راهبردها  کارآفرینانه ورزشی و عملکرد کارآفرینانه ورزشی، رفتار کارآفرینانه کارآفرینانه (تفکر منابع محوري داشتن مدیریت پدیده
هاي سازمان در انسانی ارزیابی منابع ورزشی، کارآفرینی ورزشی، اجرامندي کارآفرینی ریزيسازمانی (برنامه و فردي داشتن راهبردهاي

مدیریتی  و اداري گر داشتن نظاممداخله ورزشی)؛ شرایط کارآفرینی کارآفرینانه، مدیریت عملکرد سازمانی و  یادگیري رویکرد با ورزشی
اي داشتن زمینه )؛ شرایطمنعطف غیر سنتی، مدیریت منابع کارآفرینی، مدیریت به منفی ، بودجه، نگرشاي اعمال نظرات شخصی و سلیقه(

 فردي و سازمانی (عملکرد کارآفرینی) و پیامدها داشتن توسعه کارآفرینی، روحیه کارآفرینی، رفتار کارآفرینی (بینش جویی مشوق و توسعه
هاي کارآفرینانه در سازمانجانبه منابع انسانی با رویکرد همه ارتقاي جهت در ايمالحظهکاري) اهمیت قابل شغلی و  کیفیت کاري، رضایت

 .دارد ورزشی دربر

محوري دارند در مقایسه هاي کارآفرین که رویکرد کارآفرینها و سازمان) نشان دادند که شرکت1398باش رزگاه و همکاران (ملکی مین
هاي ورزشی ارآفرینی، باید سازمانامروزه با توجه به ضرورت و اهمیت ک .تري از جهت مشتریان برخوردار هستندبا رقبا، از رضایت مناسب

بتوانند از این نعمت در جهت رسیدن به موفقیت و کسب رضایت و وفاداري مشتریان استفاده کنند. در این پژوهش عامل مهم در توسعه 
آفرینی بود. باید ها نسبت به موضوع کارپذیري سازمانمنابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در سازمانهاي ورزشی نوع نگرش و مسئولیت

دادند، کنار گذاشته ها نسبت به کارآفرینی و نوآوري تغییر کند و نگاه سنتی که در آن کمترین اهمیت را به کارآفرینی میدیدگاه سازمان
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هاي کارآفرینانه برداري از رویکردهاي بخصوص ورزشی براي ادامه حیات و ماندن در مسیر رقابت با سایر رقبا نیازمند بهرهشود. زیرا سازمان
) در 1399و خالقانه هستند تا با ارائه راهکارهاي نوین و جدید بتوانند به اهداف سازمانی خود دست پیدا کنند. حسن زاده و همکاران (

ان اجتماعی را به عنو-قانونی، موانع اقتصادي و موانع فرهنگی-هاي دولتی کشور، به موانع سیاسیبررسی موانع کارآفرینی در سازمان
گر و مانع در برابر هاي این پژوهش در بخش عوامل مداخلهترین موانع کارآفرینی نظام مدیریت منابع انسانی اشاره کردند، که با یافتهمهم

را این گیریمدیران عالی کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد زیگر باید در روند تصمیمتوسعه منابع انسانی کارآفرینانه همسو بود. عوامل مداخله
توان شاهد رونق و توسعه هر چه بیشتر منابع انسانی هاي دولتی و ورزشی برداشته شوند میعوامل اگر از مسیر و روند حرکتی سازمان

 .کارآفرین و خالق در کشور بود

 ینی و  حمایتکارآفر انسانی، مدیریت هايکارآفرینی (سرمایه هاي ورزشی بهپذیري سازمان: شامل نگرش و مسئولیتشرایط علی
هاي ورزشی براي تداوم حیات و داشتن توانایی الزم براي رقابت در شرایط سخت رقابتی، ورزشی) بودند. امروزه سازمان وکارهاي از کسب

ي هاهاي کارآفرینانه منابع انسانی توجه ویژه داشته باشند. نوع نگرش و نگاه سازمانباید به موضوع کارآفرینی و بخصوص توسعه مهارت
هاي مختلف ورزشی نسبت به موضوع کارآفرینی مشخص کننده جهت حرکت و موفقیت سازمان در ابعاد مختلف خواهد بود، نتایج پژوهش

توانند در محیط رقابتی تداوم حیات داشته باشند هاي امروزي بدون توجه به کارآفرینی و نوآوري نمینشان دهنده آن است که سازمان
 ها به سمت استفاده مفید از کارآفرینی تغییر پیدا کند. ازمانبنابراین باید نگرش س

 ورزشی و عملکرد کارآفرینانه ورزشی، رفتار کارآفرینانه کارآفرینانه (تفکر منابع محوري داشتن مدیریت : پدیدهپدیده محوري
هاي کارآفرینانه و خالقانه باشند به همان اندازه هاي ورزشی داراي منابع انسانی با مهارتورزشی) بودند. هرچقدر سازمان کارآفرینانه

هاي ورزشی تر و عملکرد سازمان بهتر خواهد بود زیرا امروزه داشتن تفکر و رفتار کارآفرینانه در سازمانانداز و دورنماي سازمان روشنچشم
 واجب است.  یک ضرورت و امر

 ورزشی، ارزیابی منابع کارآفرینی ورزشی، اجرامندي کارآفرینی ریزيسازمانی (برنامه و فردي : راهبردها داشتن راهبردهايراهبردها
ورزشی) بودند. وجود راهبرد در  کارآفرینی کارآفرینانه، مدیریت عملکرد سازمانی و  یادگیري رویکرد با هاي ورزشیسازمان در انسانی

هاي ورزشی که بتوانند مسیر حرکت سازمان را به سمت سازمانی کارآفرین و موفق هموار کنند الزامی است. با استفاده از راهبردهاي زمانسا
توان به سمت ایجاد شود، میهاي مختلف یک سازمان ورزشی بخصوص بخش منابع انسانی در نظر گرفته میمناسبی که براي بخش
 ین حرکت کرد. سازمانی نوآور و کارآفر

 به منفی ، بودجه، نگرشاياعمال نظرات شخصی و سلیقهمدیریتی ( و اداري گر داشتن نظاممداخله : شرایطگرشرایط مداخله
هاي دولتی در کشور ما نیازمند تغییر ساختار و تزریق نگاه نوین در منعطف) بودند. سازمان غیر سنتی، مدیریت منابع کارآفرینی، مدیریت

توانمندسازي منابع انسانی هستند. باید از نگاه سنتی و نگاه منفی نسبت به تغییر و نوآوري اجتناب شود و سعی شود به کارآفرینی حوزه 
) در پژوهشی نشان دادند که ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به شدت 1394بهاي بیشتري داده شود. موسوي راد و همکاران (

توان بیان کرد که ساختار سازمانی که در بنابراین می تر از حد متوسط قرار دارد.پایین هاي کارآفرینانه در سطحیمکانیکی است و گرایش
هاي دولتی مبتنی بر بوروکراسی و مکانیکی است مانعی براي توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوري است که باید در جهت تغییر آن سازمان
 گر فرآیند توسعه منابع انسانی کارآفرینانه است، ایجاد گردد. اري که تسهیلریزي صورت بگیرد و ساختبرنامه

به منظور کارآفرینی) بودند.  کارآفرینی، روحیه کارآفرینی، رفتار کارآفرینی (بینش جوییمشوق و : داشتن توسعهايزمینه شرایط
وري مبتنی بر نیاز کارکنان، پرداخت بر اساس تالش کاري و بر دستیابی به کارآفرینی سازمانی، باید پاداش بر اساس شایستگی، تشویق نوآ

هاي داوطلبانه پرداخت گردد تا موجبات کارآفرینی سازمانی را فراهم نماید. بنابراین اساس رضایت ارباب رجوع و مشتري، و پاداش به فعالیت
ي ورزشی اختصاص پاداش بصورت منصفانه و عادالنه هاجویی کارآفرینی در سازمانهاي بسیار مهم براي توسعه و مشوقیکی از محرك

 در جهت تشویق منابع انسانی است.
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 ارتقاي جهت در ايمالحظهکاري) اهمیت قابل شغلی و  کیفیت کاري، رضایت فردي و سازمانی (عملکرد : داشتن توسعهپیامدها
) در پژوهش خود نشان دادند که 1397پور (رضوي و طالب .دارد هاي ورزشی دربرجانبه منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در سازمانهمه

هاي ورزشی توان گفت باید به موضوع کارآفرینی باید در سازمانبنابراین می. تواند منجر به توسعه سازمانی شودکارآفرینی سازمانی می
 برداري از آن صورت بگیرد.ریزي مناسبی در جهت بهرهاهمیت داده شود و برنامه

به طور خاص از مقوله  نیو ضرورت دارد که ا شودیدر جهان محسوب م ياشتغال و توسعه اقتصاد جادیمؤثر در ا يعنصر ینیرآفرکا
نوپا در عرصه  ياطهیح ،یبه لحاظ علم یورزش يهادر سازمان ینی. کارآفرردیو محققان کشور مورد توجه قرار گ گذاراناستیس يسو

 ران،یقرار دارد. ورزش در جهان و به طور خاص در ا ییهمچنان در مراحل ابتدا ينظر يعدم توسعه لیکه به دل شودیورزش محسوب م
از  یورزش يهادر سازمان ینیدر حوزه کارآفر یاندک قاتیبرخوردار است. تحق يو توسعه اقتصاد ییزاجهت اشتغال ییباال لیاز پتانس

را  یورزش يهادر سازمان ینیدر حوزه کارآفر قیو مطالعات عم یمحققان، بررس ز آنجا کهاند. اکرده استفاده ادیداده بن هینظر یشناسروش
مند استفاده از مدل ارائه شده بطور نظام گرددپیشنهاد می ورزشی هاي دولتی مدیران منابع انسانی سازمان ر پایان بهد دانند،یم يضرور

هاي سازمانی جلوگیري نمایند هرگونه هزینه و زمان براي فعالیت اتالف توسعه منابع انسانی ازنمایند و با اتخاذ رویکرد کارآفرینانه در فرآیند 
 د:توجه قرارگیر موارد زیر موردو 

اي براي کارآفرینی هاي ورزشی، جایگاه و اهمیت ویژهگردد که مدیران سازمانبا توجه به شرایط علی شناسایی شده، پیشنهاد می -
 هاي آموزشی خود قرار دهند.و سعی کنند در آموزش منابع انسانی کارآفرینی را یکی از اولویتو نوآوري داشته باشند 

هاي گیريها و تصمیمگردد به نگاه و تفکر کارآفرینانه در تمامی فعالیتبا توجه به پدیده محوري شناسایی شده، پیشنهاد می -
ها الگو اي داده شود و از نگاه کارآفرینانه در تمامی بخشت ویژهانداز و رسالت سازمان اهمیسازمانی و همچنین در تدوین چشم

 گرفته شود.
هاي ورزشی براي توسعه کارآفرینی در سازمان، فرهنگ گردد مدیران و مسئوالن سازمانبا نگاه به بخش راهبردها، پیشنهاد می -

 یادگیري و آموزش کارآفرینی را در دو بعد فردي و سازمانی توسعه دهند.
سپاري بخشی از خدمات دولتی، ضمن سازي ساختار سازمانی و برونگردد با چابکگر، پیشنهاد میوجه به شرایط مداخلهبا ت -

افزایش هدایت و نظارت مدیران سازمانی بر بخش عمومی، با کاهش تعداد نیروي انسانی تمرکز بر اهداف توسعه منابع انسانی 
 را افزایش یابد. 

گرایی در سازمان و بین مدیران و کارکنان ترویج شود و آموزش داده شود گردد اخالقاي، پیشنهاد میبا توجه به شرایط زمینه -
هاي ورزشی باشد، بنابراین گر توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمانتواند تسهیلزیرا وجود اخالق و عدالت در سازمان می

 هاي ورزشی استفاده شود.محوري در سازمانگرایی و عدالتاخالق ایرانی در جهت توسعه-باید از فرهنگ اصیل اسالمی

 

 تقدیر و تشکر

پور و دکتر محمد نیکروان به دلیل راهنمایی رساله بنده و ارائه نظرت مفید و کاربردي در جهت غنی ساختن قاي دکتر حمید فروغیاز آ
 رساله کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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