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 چکیده

وش تحقیق، آمیخته هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع محیطی و فردی زنان کارآفرین در ورزش و ارائة راهکارهای پیشنهادی است. ر

گیری هدفمند استفاده شد. جامعة آماری شامل استادان مدیریت ورزشی و زنان آوری اطالعات از نمونهاز نوع اندراجی است و برای جمع

ارزشی لیکرت بود. پس از تأیید روایی، پایایی از طریق ضریب  سؤال در طیف پنج 23کارآفرین در حوزة ورزش بود. پرسشنامه شامل 

2=987/2138ها از تحلیل عاملی )وتحلیل داده  منظور تجزیه دست آمد. به به 846/0فای کرونباخ آل
χ،864/0=KMO استفاده شد. از )

ترین موانع فردی برای کارآفرینی زنان، فقدان استقالل مالی، فقدان تجربه و میزان اعتماد به نفس کمتر در مقایسه با مردان در مهم

های اجتماعی ترین موانع محیطی، فقدان دسترسی به منابع بود. توسعة کارآفرینی زنان لزوم توجه و افزایش حمایتگذاری و مهمسرمایه

طلبد، چراکه توسعة کارآفرینی زنان در ورزش، توسعة ورزش زنان و بهبود کیفیت زندگی جامعه و حرکت به سمت در ورزش کشور را می

شده توسط کارآفرینی، این تحقیق حمایت  خواهد داشت. بنابراین با توجه به میزان ارزش ایجادو سوی پایداری در ورزش کشور را در پی 

دهد که پیامد آن ارتقای کیفیت زندگی زنان و سالمتی و توسعة ورزش در بخش زنان از توسعة کارآفرینی در زنان را مورد توجه قرار می

 خواهد بود.

 

 های کلیدی واژه
 فردی، موانع محیطی، ورزش. زنان، کارآفرینی، موانع
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 مقدمه

امروزه کارآفرینی زنان یکی از ابعاد کارآفرینی 

وکار  شده است که در آن زنان در نوآوری کسب شناخته

(. اهمیت کارآفرینی زنان در ورزش در 18شوند )درگیر می

زایی در بخش ورزش، به بر اشتغال این مهم است که عالوه

ورزش و در نتیجه رسیدن به مشارکت بیشتر آنها در 

-شود. این امر در پی راهاهداف توسعۀ ورزش منجر می

افتد های ورزشی توسط خود زنان اتفاق میاندازی باشگاه

کند. در این که به رشد هرچه بیشتر ورزش آنان کمک می

( در حیطۀ 15،5، 19،16، 21زمینه تحقیقات گوناگونی )

طور خالصه از  ه بهکارآفرینی زنان انجام گرفته است ک

ای، جمله مشکالت زنان کارآفرین در کشور را عوامل شبکه

فردی، سازمانی و محیطی، قانونی، شخصیتی و خانوادگی 

 گیری کردند. نتیجه

 کارآفرینی زنان در ورزش

شروع تحقیقات در زمینۀ کارآفرینی زنان از دهۀ 

های شروع شده است که به بررسی ویژگی 1990

انداز آنان برای ادامۀ  کارآفرین، چشم شخصیتی زنان

وکارها و در نهایت بررسی موانع و عناصری که  کسب

دهد، پرداخته است کارآفرینی زنان را تحت تأثیر قرار می

(. برای مثال در تحقیق بندیکس و میگورنی، چهار 13)

طور کلیدی کارآفرینی زنان را تحت  عنصر خاص که به

فردی، محیطی، سازمانی و  دهند، عوامل تأثیر قرار می

 (.9فرایندی بیان شده است )

کارآفرینی زنان در بسیاری از راهبردهای مدیریت  

عنوان  ورزشی قابل مشاهده است، که بر ورزش زنان به

هایی از بازارهای جدید را تسخیر هایی که بخشراهبرد

های پوشاک ورزشی مانند کند، تمرکز دارد. شرکتمی

هایی از کارآفرینی زنان هستند که ر مثالنایک و آندرآرمو

های بازاریابی انجام  در حیطۀ پوشاک ورزشی زنان فعالیت

(. در واقع هر جا صحبت از کارآفرینی زنان 18دهند ) می

وکارهای تولیدی برای زنان است  شود، به معنای کسبمی

-و معنای دیگر آن زنان کارآفرین است که در ایجاد یا راه

 (. 18،  21وکار نقش دارند ) اندازی کسب

ای در زمینۀ مقایسۀ در این زمینه مطالعات گسترده

کارآفرینی زنان و مردان انجام گرفته است. نتایج این 

های درونی و مطالعات نشان دادکه کارآفرینان زن انگیزش

وکار دارند، ولی مردان  اندازی کسبپایدار برای راه

اندازی یدار برای راههای بیرونی و پاکارآفرین انگیزش

(. در واقع اهمیت مطالعات در حیطۀ 9وکارها دارند ) کسب

بان جهانی کارآفرینی زنان به حدی است که در نتایج دیده

-گونه ، به کارآفرینی زنان اشاره کرده است، به1کارآفرینی

که تأثیر مشارکت زنان در کارآفرینی را ضرورت دائمی  ای

های رایج در . از جمله راهبرد(2) برای اقتصاد دانسته است

اروپا در این زمینه، فراهم کردن حمایت ویژه از زنان بوده 

(. در واقع دلیل این امر آن است که ورزش از 11است )

عنوان محملی برای ایجاد  جمله مواردی است که به

کار رفته و موجب تغییر در  اجتماعی به هایدگرگونی

 شود.  وضعیت اشتغال زنان در ورزش می

 شروی زنان کارآفرین در ورزت پییشمشکال

طور سنتی به مردان  کارآفرینی فعالیتی است که به

(، چراکه با وجود افزایش 10نسبت داده شده است )

مالکیت زنان و کارآفرینان زن، مردان اکثر )حدود دوسوم( 

که در  ایگونه عهده دارند، به وکارهای گسترده را به کسب

زنان کارآفرین در مقایسه با مردان، به  کشورهای جهان،

فروشی مشارکت  گونۀ نابرابری در بخش خدماتی و خرده

های عمده تری در بخشکه حضور کمرنگ دارند، درحالی

وکارهای  کسبمانند تجارت و بخش مالی دارند، ضمن آنکه 

تر با تعداد کارکنان زنان کارآفرین نسبت به مردان، کوچک

                                                           

مرکب از  بان جهانی کارآفرینی یک کنسرسیوم دانشگاهی،دیده .1

های کارآفرینانه های علمی و پژوهشی است که ساالنه روند فعالیتتیم

 (.3کند )در جهان را رصد می
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تر و دسترسی به سرمایه مشکل کم، رشد فروش کمتر

 (. 17است )

در این زمینه تحقیقات متعددی در خارج از کشور 

اند. کوتانیز و  علل و موانع کارآفرینی زنان را بیان کرده

( از جمله مشکالت زنان کارآفرین در 2002) بایراکتاگل

ها و ترکیه را ارتباطات اجتماعی اندک زنان با شبکه

وکارها و تمایل  ین زنان در کسباصناف، سطح ریسک پای

گیری کارانۀ آنان در مواجهه با نوسانات بازار نتیجهمحافظه

کردند. همچنین راهکارها و تئوری فمینیسم را مناسب 

(، 2008(. رومی و پاروت )15فرهنگ ترکیه ندانستند )

روی زنان کارآفرین را فقدان ترین مشکالت پیشمهم

های اجتماعی و گرشدسترسی به سرمایه، آموزش، ن

(. گوردن و 19پتانسیل اقتصادی خانواده گزارش کردند )

( در تحقیقی به این موضوع پرداختند و 2009) همکاران

طور کلی شامل موارد زیر عنوان کردند: آداب و  موانع را به

وکار و منع آن  های محلی که سبب محرومیت کسبسنت

ری در جامعه؛ گذاشود؛ وضعیت بد موجود برای سرمایهمی

ها و تسهیالت کافی، تغییرات معمول در فقدان زیرساخت

های دولتی و قوانینی که کامالً تصادفی و غیر سیاست

شده است؛ قیمت باالی محصوالت و پاسخ  ریزیبرنامه

بندیکسن و میگلورنی  (.12های مالی )ضعیف به مشوق

د وکارها را در نظر گرفتن (، تنوعی از عملکرد کسب2006)

و نشان دادند که دستاوردهای زنان کارآفرین در مقابل 

مردان کمتر بوده است و یکی از دالیل، این فرضیه بود که 

 (. 9مفهوم موفقیت از دید زنان و مردان متفاوت است )

گرفته در این زمینه،  از جمله تحقیقات داخلی انجام

( است که به بررسی 1389تحقیق نوابخش و زارع هرفته )

های اط بین عوامل محیطی و عوامل فردی با شاخصارتب

دار توسعۀ کارآفرینی پرداختند و این رابطه را مثبت و معنا

(. همچنین آراستی و اکبری جوکار 8ارزیابی کردند )

وکارهای  های کسب( در تحقیقی در مورد ویژگی1387)

-ترین مشکالت در راهکرده، مهم زنان کارآفرین تحصیل

وپاگیر،  ارهای ورزشی را وجود قوانین دستوک اندازی کسب

بوروکراسی اداری، اخذ مجوزها و تأمین منابع مالی و 

وکار و وجود  ها، مدیریت کسبمواردی مانند تضاد نقش

(. از جمله تحقیقات 1گیری کردند )تبعیض نتیجه

گرفته در بخش ورزش، پژوهش شتاب بوشهری  انجام

کت زنان در سطح ( بود که از جمله موانع مشار1387)

های ورزشی را عوامل محیطی و فردی مدیریتی سازمان

عنوان کرد و به این نتیجه رسید که عوامل محیطی مانند 

ای رویدادهای ورزشی، مسائل فرهنگی، پوشش رسانه

فرهنگ سازمانی مردساالر نقش بازدارنده در ارتقای زنان 

نقش که عوامل فردی  های مدیریتی دارد، درحالیبه پست

های مدیریتی ندارد ای در ارتقای زنان به پستبازدارنده

در  ترین تغییرات را(. از آنجا که زنان کارآفرین، بنیادی4)

( و با در نظر گرفتن این نکته 18اند )جوامع ایجاد کرده

شود که زنان بدون که ورزش موجب ایجاد رویکردی می

نتخابی شان در شغل ا محرومیت ناشی از وضعیت اجتماعی

خود برتری پیدا کنند و همچنین با وجود تحقیقات 

گسترده در مورد کارآفرینی ورزشی، هنوز تحقیقی دربارۀ 

شناخت موانع یا مشکالت زنان کارآفرین در ورزش انجام 

رو محققان در پی شناسایی این موانع  نگرفته است، ازاین

در ورزش هستند تا بدین وسیله، حل مشکالت اجتماعی و 

واسطۀ  ترش کیفیت زندگی سالم در جامعه را بهگس

کارآفرینی زنان تشویق و حمایت کنند، چراکه مسیر 

توسعۀ ورزش و جامعه، توسط نیمی از جمعیت کشور 

بر این فعالیت زنان  شود؛ عالوهیعنی زنان تبیین می

گذار در بخش خدمات و چه در عنوان سرمایه کارآفرین به

ارکت زنان در توسعۀ ورزشی دهندۀ مشبخش تولید، نشان

 در کشور خواهد بود. 
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 روش تحقیق

استفاده شد. ابتدا  1در این مقاله از رویکرد آمیخته

کار گرفته شد. در این  روش کیفی و سپس رویکرد کمی به

منظور شناسایی موانع کارآفرینی زنان در  راستا، ابتدا به

ات های مورد نظر از طریق مطالعها و یافتهورزش، داده

ای، نظرهای متخصصان و زنان کارآفرین در عرصۀ کتابخانه

صورت کیفی  خدمات ورزشی از طریق مصاحبه به

دقیقه بود و  35-40ها گردآوری شد. مدت زمان مصاحبه

-دست آمد، فرایند جمع های تکراری بهزمانی که پاسخ

ها پایان یافت. روایی سؤاالت مصاحبه توسط آوری داده

صصان تأیید شد. جامعۀ آماری شامل هشت نفر از متخ

های شهر تهران و زنان استادان مدیریت ورزشی دانشگاه

کارآفرین حوزۀ ورزش بود، که در بین متخصصان رشتۀ 

کارآفرینی، از استادانی که زمینۀ تحقیق و فعالیت در 

عمل آمد؛ بدین منظور از  بخش ورزش داشتند، مصاحبه به

 نفر انتخاب شدند.  18گیری هدفمند طریق روش نمونه

بعد از شناسایی فهرست ابتدایی از مجموعه عوامل از 

های رویکرد کمی استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه

بندی این عوامل طراحی شد منظور اولویت ساخته به محقق

سؤال در قالب طیف پنج امتیازی لیکرت بود  23که شامل 

ن در ورزش و بین نمونۀ آماری که شامل زنان کارآفری

)بخش خدمات؛ باشگاهی( بود، توزیع شد. روایی 

توسط ده نفر از استادان  پرسشنامه در بخش کمی

با استفاده از  مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه

های دست آمد. یافته به 846/0ضریب آلفای کرونباخ 

 تحلیل عاملی بررسی شد.  تحقیق با استفاده از آزمون

 

 های تحقیقیافته نتایج و

کننده شامل کارآفرینان و متخصصان  افراد مشارکت

درصد دارای  2/72تربیت بدنی بود که در این میان 

                                                           

1 . Mixed Method 

درصد تحصیالت غیر  8/27تحصیالت تربیت بدنی و 

درصد دارای مدرک دکتری،  7/66تربیت بدنی داشتند. 

درصد  1/11ارشد، درصد دارای مدرک کارشناسی 1/11

درصد دارای مدرک دیپلم  6/5رشناسی و دارای مدرک کا

درصد اعالم  75بودند. در میان زنان کارآفرین، حدود 

وکار خود مهارت دارند که  اندازی کسبکردند که در راه

 25های ورزشی و ها مربوط به مهارتنیمی از این مهارت

درصد  25های بازاریابی بود و درصد آنان، دارای مهارت

-عنوان مهارت مانند فن بیان و ... را بهها آنان سایر مهارت

درصد کارآفرینان، بیان کردند  25های خود بیان کردند و 

وکار خود مهارتی ندارند. پس از  اندازی کسبکه در راه

گیری کننده به روش نمونهمشارکت 18مصاحبه با 

 ای از عوامل شناسایی شد. هدفمند، مجموعه

 

آمده از فرایند  به دستهای ای از گزاره، نمونه1جدول 

ها که دهد. سپس هریک از این گزاره را نشان می مصاحبه

به لحاظ مفهومی بیانگر ابعاد محیطی و بیرونی بود، در 

یک مقوله و کدهایی که بیانگر حاالت درونی و مربوط به 

 خود فرد بود، در مقولۀ موانع فردی قرار گرفت.  

بندی این تمنظور اولوی در مرحلۀ دوم تحقیق به 

عوامل از رویکرد کمی استفاده شد. بدین منظور از آزمون 

ها استفاده شد. وتحلیل داده تحلیل عاملی برای تجزیه

ها برای آزمون منظور اطمینان از مناسب بودن داده به

)کمتر  Missingهای تحلیل عاملی، بررسی حداقل داده

 -یرمه -( مدنظر قرار گرفت و از آزمون کایزر02/0از 

و برای اطمینان  هامنظور اطمینان از کفایت داده به 2الکین

 3ها از آزمون کرویت بارتلتاز معناداری تحلیل عاملی داده

 001/0استفاده شد. با توجه به معناداری آزمون بارتلت )

≥P( و باال بودن مقدار آزمون )864/0 )KMO  و

همچنین با در نظر گرفتن ضریب اشتراک سؤاالت و 

                                                           

2 .Kaiser_Meyer_Olkin 

3 .Bartlett 
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 سؤاالت انجام گرفت.شده، تحلیل عامل با تأکید بر تمامی    ریانس تبیینوا

های حاصل از مصاحبهای از گزاره. نمونه1جدول   
 فقدان ارتباط با مراکز صنفی زنان با مراکز صنفی ارتباطات کاری و تعامالت کمتری دارند.

 اندک زنان در ورزش مشارکت زنان در جامعۀ ورزش و مراکز ورزشی مشارکت اندکی دارند.

 وکار اندازی و ادارۀ کسبفقدان تجربه در راه وکارهای ورزشی، تجربۀ کافی ندارند. اندازی و اداره کسبزنان برای راه

 فقدان حمایت بانکی از کارآفرینان های بانکی از کارآفرینان ناکافی است.حمایت

وکارها و  اندازی کسبرای راهای از طرف سازمان و ادارات ورزشی ب قوانین سختگیرانه

 های ورزشی وجود دارد.باشگاه

 های ورزشیفقدان قوانین حمایتی از باشگاه

 هنجارها و فرهنگ حاکم در جامعه نسبت به زنان وکارهای ورزشی مناسب نیست. اندازی کسبهای اجتماعی به مشارکت زنان در راهنگرش

فقدان توجه به ورزش زنان از طرف نهادها و  ها.ن از سوی رسانهسوگیری جنسیتی و اهمیت کمتر به ورزش زنا

  هارسانه

-شده توسط زنان حمایت نمی اندازیهای راههای حمایتی از ورزش زنان و باشگاهصنف

 کند.

وکارهای  فقدان حمایت صنفی از ورزش و کسب

 ورزشی زنان

فقدان دانش و مهارت زنان کارآفرین در   اندک است. دانش و مهارت زنان در سودآوری برای باشگاه و شرکت خودشان

 وکارهای ورزشی کسب

 فقدان استقالل مالی زنان  اند.  شان از نظر مدیریتی و مالی وابستهزنان به همسران یا خانواده

هایی های قهرمانی برای زنان اندک است یا اصالً چنین حمایتحمایت مالی در ورزش

 وجود ندارد.

 مالی از بخش ورزش قهرمانی فقدان حمایت

اعتماد به نقس زنان کارآفرین نسبت به مردان کمتر است و از مخاطرات آینده واهمه 

 دارند.

 اعتماد به نفس اندک در زنان کارآفرین

اندازی در راهحمایت اندک خانواده از زنان  وکارهای ورزشی اندک است.  اندازی و ادارۀ کسبها و همسران آنان از راهحمایت خانواده

 وکارهای ورزشی کسب

تواند یکی از موانع در این زمینه های چندگانۀ زنان کارآفرین در جامعه میمسئولیت

 باشد.

 های چندگانۀ زنان در جامعه مسئولیت

 

 ترین موانع محیطی کارآفرینی زنان در ورزش. مهم2جدول 
 تبهمیانگین ر رتبه موانع محیطی کارآفرینی زنان در ورزش 

 86/0 1 فقدان دسترسی به منابع مالی

 85/0 2 های مناسب فیزیکی برای فعالیت کارآفرینانه ناکافی بودن زیرساخت

 84/0 3 وکارهای خانوادگی )حمایت دولتی، قانونی و ...( های دولتی برای حمایت از کسبناکافی بودن برنامه

 84/0 4 های کارآفرینی زنانیت از فعالیتمنظور حما فقدان صنف و اتحادیۀ زنان کارآفرین به

 84/0 5 های ورزشیوکار نگرش اجتماعی نسبت به  ورزش زنان و فعالیت زنان در کسب

 83/0 6 های مرتبطها و صنفارتباطات اندک زنان کارآفرین با انجمن

 81/0 7 وکار )حمایت مالی( کننده برای زنان در کسب فقدان نظام مالیاتی حمایت

 80/0 8 های ورزشی در فعالیت رکت اندک زنانمشا

 79/0 9 فرهنگ مردساالرانه در جامعه 

 79/0 10 موانع قانونی )منع کار زن در صورت عدم رضایت شوهر یا خانواده و ...(

 79/0 11 وکارهای مرتبط با ورزش  ای در مورد فعالیت زنان در ورزش  و کسبهنجارها و باورهای کلیشه

 78/0 12 های اجتماعی و هنجاری رایج مربوط به زنان و ورزش زنان در جامعهنگرش

 78/0 13 گذاری و حمایت مالی اندک در بخش ورزش زنانمیزان سرمایه

 78/0 14 ای در بخش کارآفرینی ورزشی زنان در جامعه فقدان ایفای نقش رسانه
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 نان در ورزشترین موانع محیطی کارآفرینی ز. مهم2جدول ادامة 
 میانگین رتبه رتبه موانع فردی کارآفرینی زنان در ورزش 

 78/0 1 فقدان استقالل مالی
 78/0 2 وکار های کسبفقدان تجربه در برنامه

 77/0 3 درگیر بودن و اشتغال در خانواده 
 77/0 4 استقالل مدیریتی اندک

 76/0 5 وکار اندازی کسباعتماد به نفس کمتر جهت راه
 76/0 6 ها از کارآفرینی زنان حمایت اندک خانواده

 75/0 7 وکارهای ورزشی  پذیری اندک زنان در کسبریسک
 74/0 8 ها، خطرهای اجتماعی و...(نگرش زنان نسبت به فقدان احتمالی امنیت اجتماعی )هزینه

 73/0 9 های کارآفرینانهفقدان دانش و مهارت

 

 2های عاملی در جدول ترین موانع براساس بارمهم

ترین موانع محیطی برای نشان داده شده است. از مهم

وکارهای بخش ورزش،  اندازی کسبزنان کارآفرین در راه

های فقدان دسترسی به منابع مالی، فقدان تجربه در برنامه

ترین موانع فردی گیری شد و از مهموکار، نتیجه کسب

وکارهای بخش  باندازی کسبرای زنان کارآفرین در راه

 ورزش، فقدان استقالل مالی عنوان شد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ترین موانع مشارکت زنان در کارآفرینی ورزشی، از مهم

درگیر بودن و اشتغال در خانواده، تعدد نقش زنان در قالب 

ها از داری، حمایت اندک خانوادهمادر، همسر و خانه

( 2009)1واسانتقات کارآفرینی زنان است که با نتایج تحقی

رسد نظر می (. به21،5( همخوانی دارد )1382وگلرد )

عوامل خانوادگی که دربرگیرندۀ عوامل مذکور است، یکی 

از موانع مهم کارآفرینی زنان در بخش ورزش باشد. در 

-همین زمینه میزان اعتماد به نفس زنان، میزان ریسک

ی زنان پذیری و مهارت اندک آنها از موانع شخصیتی برا

کارآفرین عنوان شد که با نتایج تحقیقات رومی و پاروت 

( همخوانی دارد 2002و بایراکتاگل ) ( و کوتانیز2008)

رسد که زنان کارآفرین، گرایش به نظر می (. به19،15)

مشارکت در نتایج نامطمئن را ندارند و تالش کمتری برای 

                                                           

1 . Vassant  

از  وکار دارند. به نوعی زنان کارآفرین بیش رشد کسب

وکار  پذیری اندکی را در کسبکارند و ریسکاندازه محافظه

دهند، چراکه فرایند کارآفرینی شامل سطوح نشان می

(. این امر 14باالیی از مدیریت ریسک تعریف شده است )

شود و آنان را از  وکار ورزشی آنان منجر می به رکورد کسب

 دارد.  رقابت باز می

ی رایج در جامعه و فرهنگ مردساالرانه، هنجارها

ارتباطات اندک ، نگرش اجتماعی نسبت به ورزش زنان

و میزان  های مرتبطها و صنفزنان کارآفرین با انجمن

مشارکت اجتماعی اندک زنان در ورزش از جمله علل 

اجتماعی مرتبط با میزان اندک کارآفرینی زنان -فرهنگی

( و 2009در ورزش است که با نتایج تحقیق واسانت )

 (.19،15( همخوانی دارد )2002وتانیز و بایراکتاگل )ک

های شاید هنجارهای اجتماعی، تضاد نقش، نگرش

ای در تشویق جنسیتی و دید جامعه و فقدان نگرش رسانه

ترین عوامل و علل در و ترویج کارآفرینی زنان یکی از مهم

های اقتصادی میزان مشارکت اندک زنان در فعالیت

رسد که در صورت حمایت نظر می راین بهورزشی باشد. بناب

نهادها چه نهادهای دولتی و چه نهاد خانواده از زنان 

وکارهای ورزشی زنان را در  کارآفرین، رشد و توسعۀ کسب

پی خواهد داشت. در این زمینه لیندسی و همکاران 

(، به بررسی تئوری آمیختۀ مشارکت زنان با مردان 2006)

رسیدند که در جوامع مردساالر  پرداختند و به این نتیجه
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که زن کارآفرین با یک مرد در انجام فعالیت  زمانی

اجتماعی  کند، به منابع و شبکۀاقتصادی مشارکت می

که  (. بنابراین درصورتی16یابد ) تری دست میگسترده

هنجارهای حاکم بر جامعه به حمایت از زنان کارآفرین 

 مع ایجاد کند.  تواند تحولی را در جوادست بزند، می

میزان حمایت مالی اندک در بخش ورزش، میزان 

ها و میزان حمایت دسترسی به سرمایۀ مالی، زیرساخت

وکارهای خانوادگی از موانع کارآفرینی زنان  دولت از کسب

( و رومی 1382گیری شد که با نتایج تحقیق گلرد )نتیجه

رسد نظر می (. به5، 19( همخوانی دارد )2008و پاروت )

که مساعد بودن شرایط اقتصادی و قانونی با حمایت دولت 

وکارهای ورزشی و مشارکت بیشتر زنان  اندازی کسبدر راه

ترین های ورزشی مؤثر باشد، چراکه مهمدر فعالیت

های کارآفرینی عصر حاضر فقدان استفاده از منابع چالش

-نظر می (. به20و تسهیالت و مشکالت اقتصادی است )

سبت مشارکت زنان در ورزش بر کارآفرینی زنان رسد ن

های گذارد، چراکه مشارکت زنان در فعالیت تأثیر می

های ورزشی و به ورزشی نیاز آنان به مشارکت در باشگاه

تبع آن استفاده و خریداری آنان از پوشاک و تجهیزات 

دهد. تحقیقات گستردۀ داخلی نیز ورزشی را افزایش می

، 7اند )ان در ورزش را مطالعه کردهعلل عدم مشارکت زن

شده در  (. شاید بتوان گفت یکی از علل مهم مطرح4، 6

کارآفرینی زنان در بخش ورزش که آن را از کارآفرینی 

کند، میزان های اقتصادی متمایز میزنان در دیگر بخش

های ورزشی آگاهی زنان و درصد مشارکت آنان در فعالیت

توانیم میستردۀ زنان در ورزش، باشد که در صورت مشارکت گ

در وکارهای ورزشی چه  شاهد گسترش روزافزون کسب

  بخش خدمات و چه در بخش صنعت در ورزش کشور باشیم.

عوامل قانونی مانند منع کار زن در صورت عدم 

رضایت شوهر، آگاهی اندک از ابعاد حقوق فردی، 

ن خانوادگی و اجتماعی، فقدان اتحادیه یا صنف برای زنا

کارآفرین در بخش ورزش، از دیگر موانع مهم برای 

شود که این کارآفرینی زنان در بخش ورزش محسوب می

(، رومی و پاروت 2009نتایج با نتایج تحقیقات واسانت )

رسد اصالح نظر می (. به19، 22( همخوانی دارد )2008)

وکار و موارد قانونی در راستای درگیری و  شرایط کسب

تواند از های اجتماعی میو افزایش حمایتمشارکت زنان 

های کارآفرینی زنان در بخش ورزش برندهراهکارها و پیش

طور ویژه نقش فرهنگ کارآفرینانه در جامعه عامل  باشد. به

-گونه شود، بهمهمی در توانایی و کارآفرینی محسوب می

وکارهای ورزشی به  که این اجراهای موفق برای کسب ای

-تواند بر چالشگردد که میرهنگی برمیدستاوردهای ف

بر این نبود  (. عالوه20های کارآفرینی زنان غلبه کند )

وکارها  صنف حمایتی از زنان کارآفرین در تمامی کسب

وکار را با مشکالت زیادی  تواند توسعه و رشد کسبمی

مواجه کند، چراکه وجود صنف حمایتی از زنان کارآفرین 

باط با دیگر اصناف و نهادهای قانونی تواند به ایجاد ارتمی

و دولتی مفید واقع شود و به حل مشکالت زنان کارآفرین 

 کمک کند. 

توان گفت موانع کارآفرینی زنان در طور کلی می به

ابعاد گوناگونی از جمله ابعاد فردی و محیطی مانند فقدان 

وکار،  های کسبدسترسی به منابع، ناکافی بودن زیرساخت

ارکت اندک در ورزش،  فقدان استقالل مالی و میزان مش

اشتغال در خانواده قابل بررسی است که این موارد، لزوم 

های اجتماعی در ورزش کشور را توجه و افزایش حمایت

طلبد، چراکه توسعۀ کارآفرینی زنان در ورزش، توسعۀ می

ورزش زنان و در نهایت بهبود کیفیت زندگی جامعه و 

پایداری در ورزش کشور را در پی  حرکت به سمت و سوی

توان از جمله راهکارهای پیشنهادی که میخواهد داشت. 

 برای توسعۀ کارآفرینی زنان در ورزش ذکر کرد عبارتند از:

 حمایت منظور به هابانک توسط هاییبرنامه ایجاد .1

 کارآفرین؛ زنان از یمال
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-های آموزشی در دانشکدهدادن برنامهسازمان .2

های تربیت بدنی برای دانشجویان در تشویق آنان به 

 کارآفرینی؛

منظور کمک به توسعۀ  های آموزشی بهارائۀ دوره .3

فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به فعالیت کارآفرینانۀ زنان 

و پرورش، از طریق دولت در نظام تعلیم و تربیت )آموزش 

 آموزش عالی(؛

های گروهی از زنان کارآفرین و حمایت رسانه .4

 تشویق آنان به فعالیت و مشارکت در ورزش؛

گذاری در ورزش تشویق حامیان مالی به سرمایه .5

هایی برای بانوان کشور از طریق دولت با ایجاد مشوق

 از سوی سازمان ورزش؛ حامیان مالی

حبان ارتقای امنیت اجتماعی در میان صا .6

وکار و  وکارهای ورزشی )پوشش بیمه، شکست کسب کسب

بیکاری( با در نظر گرفتن مزایای مالی و ثبات مالیاتی 

منظور مشارکت زنان در بخش خصوصی از طریق  به

 سازمان تأمین اجتماعی؛ 

ایجاد صنف یا اتحادیۀ زنان کارآفرین در راستای  .7

ان با دیگر وکار آنان و ایجاد ارتباط بین آن حمایت از کسب

های اصناف و نهادهای قانونی و دولتی با حمایت سازمان

 دولتی و نیز غیرانتفاعی؛

هایی برای حضور و مشارکت  ایجاد بستر و زمینه .8

بانوان در ورزش از طریق رایزنی با مراجع دینی و نهادهای 

های فرهنگی و  مذهبی در راستای کاهش محدودیت

 اجتماعی.  
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