
 111-261. صص 1396، فروردین و اردیبهشت 41شماره                                            یورزش تیریمد مطالعات
 

 ۀو ارائ تهرانشهر  هاي ورزشي بانوانمديران باشگاه ۀارزيابي نگرش كارآفرينان

 (يو خصوص ي)دولتكارراه
 

 3، فاطمه اسمعیلي2، نازنین راسخ 1رضا محمدكاظمي
 دانشگاه تهران کارآفرینی ۀدانشکدمدیریت ورزشی،  دانشیار. 1

 * یزشو علوم ور یبدنتیپژوهشگاه ترب مدیریت ورزشی، اریاستاد. 2

 دانشگاه تهران ینیکارآفر ۀدانشکد، ینیکارشناس ارشد کارآفر. 3
 

 08/10/1395تاریخ پذیرش:                            15/04/1395تاریخ دریافت: 

 دهیچک
. بودگانه( 22شهر تهران )مناطق  های ورزشی بانوانمدیران باشگاه ۀارزیابی نگرش کارآفرینان حاضر، هدف از پژوهش

 گرفته انجام یدانیشکل مبه که باشدمی بستگیهم ی ـفیو از نظر روش، توصبوده  یلحاظ هدف، کاربردبه پژوهش نیا

ادارۀ کل آمار  ربنا ب هاکه تعداد آنهای ورزشی بانوان شهر تهران مدیران باشگاه تمامی را پژوهشآماری  ۀجامع است.

و روش  رانکوکبا استفاده از فرمول  درادامه، .، تشکیل دادندبود فرن 550( 1394) در سال ورزش و جوانان استان تهران

 ابزار انتخاب شدند.عنوان نمونۀ پژوهش به بندی متناسبصورت طبقههب هااز آن نفر 116نمونه گیری تصادفی ساده، 

که بود  ان ایرانی(های شخصیتی کارآفرین)ابزار سنجش ویژگی استاندارد ۀنامپرسش ،پژوهشاین  گردآوری اطالعات در

پذیری، کانون کنترل، ند از: ریسكهست های شخصیتی مهم در کارآفرینی که عبارتعامل از ویژگی پنجبه سنجش 

 بودآمار توصیفی و استنباطی  ،پژوهششده در این روش آماری استفاده. پردازدمی و خالقیت طلبی، تحمل ابهامتوفیق

از آمار  مورد استفاده قرار گرفت وهای پراکندگی شاخص نمودارها و ،انیکه آمار توصیفی برای رسم جداول فراو

که مدیران  دهدمینشان بهره گرفته شد. نتایج  پژوهشهای آزمون فرضیه جهت فریدمن ای ونمونهتك تیاستنباطی، 

بندی که بین این ویتاساس اولبر باشند. همچنین،میهای ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه باشگاه

طلبی کمترین رتبه را و چالشبوده باالترین رتبه  دارای کانون کنترل درونیمشخص شد که  گرفت،ها انجام ویژگی

مدیران  ۀداری بین نگرش کارآفریناناتفاوت معن ها حاکی از آن است که، یافته. همچنینخود اختصاص داده استبه

 های ورزشی خصوصی وجود ندارد. باشگاههای ورزشی دولتی و مدیران باشگاه

 

 های ورزشی بانوانباشگاه ،مدیران ،نگرش کارآفرینانه: كلیدي واژگان

                                                 
 Email: n_rasekh663@yahoo.com                                                     نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
هاي پژوهشی در مطالعات مدیریت تبدیل ترین حوزهکارآفرینی به یکی از عمومی ۀمطالع ،امروزه 

هاي اخیر، یکی از موضوعات ی در دههآمیز نخواهد بود اگر بگوییم کارآفریناغراق ،روایناز ؛شده است

اثرات  دلیلکارآفرینی به ،دیگربیانهب .هاي علمی بوده استآموزش و پژوهش و داغ مطرح در جامعه

مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عامل  ،ح خرد و کالن اقتصاد داردواي که بر سطمالحظهقابل

اقتصاد  پرورش ،کلیطورهکارهاي جدید و بوا و کسبههاي جدید، خلق شرکتحیاتی در زایش ایده

مقایسه چندان مطلوب درجایگاه رقابتی نه مانند متفاوتی کشور ما که با مشکالت اقتصادي. باشدمی

چه در بخش ـ  براي رهایی از این مسائل ،مواجه است غیرهنرخ باالي تورم و  ،بیکاري با رقبا،

نیاز پذیر شهامت، خالق، نوآور و ریسكارآفرینان سازمانی بابه ک ـ خصوصی و چه در بخش دولتی

کار شده و طرحی نو دراندازند. بهخود دست ۀسازمان و جامع ۀراستاي رشد و توسعدارد تا در

جوامع  درسازي براي فرهنگ حامی کارآفرینی و تربیت کارآفرین سازمانی بستر ،راستاایندر

پور، ، وفائی و حسنياست )دیواندردار میت و ضرورتی حیاتی برخورتوسعه مانند ایران از اهحالدر

1386.) 

سازي و شرایط رقابتی، ضرورت دارد که سوي خصوصیبا توجه به دورنماي آیندۀ کشور در حرکت به

از  بتوانند کهد نبه تربیت و پرورش مدیرانی بپرداز اقتصادي هايعنوان بنگاههاي ورزشی بهباشگاه

هاي جنبهامروزه، جهت نیل به اهداف خود بهره گیرد. ها درپذیري آنریسك و آورينو ،خالقیت

تواند بیش از این نیز توسعه یابد. این و می است اقتصادي ورزشی در جهان بسیار گسترش یافته

میلیارد دالر درآمد  250است که تنها در کشوري چون ایاالت متحده، ساالنه حدود  درحديموضوع 

 عنوانتا صنعت ورزش بهاست  و این موضوع سبب گشته شودب صاحبان این صنعت میخالص نصی

سیاست  ،نقاط جهان بیشترنیز مانند  در کشور ما. ششمین صنعت سودآور شناخته شود

هاي ورزشی اعمال گردیده تاکنون در برخی رشتهاین امر شود و سازي ورزش پیگیري میايحرفه

مدیریتی سطح باالیی  ۀداراي دانش و تجرب بایستمیها گونه سازماننمدیریت ای رو،؛ ازایناست

توان براي تربیت و انتصاب مدیران در نظر گرفت که خود هاي متعددي را میجایگاه ،روایناز ؛باشد

از جمله عوامل (. 2007، 1)اسچنفلدر و به کارآفرینی بیانجامد بوده هایی همراهتواند با نوآوريمی

 تینهادر ،تیاز شخص يریرپذیتأث نیااست که  يهایژگیو ،یورزش رانیعمل و رفتار مدبر  اررگذیثأت

 مؤثر خواهد بود.  هاآن یو رفتار سازمان یتیریمد ماتیدر تصم

                                                 
1. Eschenfelder  
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 هایییژگیو ،یورزش هايباشگاه و هادر سازمان که ( معتقد است1999) 1چالدورايراستا، دراین

ارتباط مؤثر با ورزشکاران که  جادیا ییعاشق ورزش بودن و توانا ،يداشتن انرژ ت،یهمچون قاطع

  .باشدمی یبررسقابل رانیدر مد ،اثربخش است تیریمد ۀالزم

 پنج عامل ،شناختی کارآفرینانهاي روانویژگی ۀزمینشده درانجام مطالعاتبندي با توجه به جمع 

 در این طلبی و خالقیت، چالشابهام پذیري، تحمل، ریسكدرونی طلبی، کانون کنترلتوفیق

)کردنائیج و  ندشناختی کارآفرینانه در نظر گرفته شدهاي روانعنوان عوامل اصلی ویژگیبه پژوهش

 :مبانی نظري این مفاهیم عبارت است از (.1386 ،زالی

 هايوقعیتم در موفقیت جهت عالی استانداردهاي در کار انجام به تمایلهمان  "نیاز به توفیق" -

 مورد2 لند کله مك دیوید توسط بارنخستین طلبیتوفیق یا توفیق به نیاز ویژگی. باشدمی رقابتی

 (.1377، الوانی. )گرفت قرار شناسایی

 "مرکز کنترل"باشد را که وي تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی میفرد نسبت به این ۀعقید -

 افراد اعتقاد دارند که( 1973) 3راپکی و بروکهاوساین ارتباط، در  (.82، 1387، نامند. )احمدپورمی

 .هستند باالیی درونی کنترل مرکز به تمایل داراي کارآفرینانه مقاصد با

معناي زیان یا آسیب به کسی یا چیزي که خطري را ایجاد یا به به "ریسك"در فرهنگ وبستر،  -

شود که فرد براي انجام کاري یا به حالتی گفته میپذیري کند، بیان شده است و ریسكمی فکر القا

کردن ممکن کند. خطرولیتی که احتمال شکست در آن وجود دارد، اعالم آمادگی میئپذیرش مس

است به آگاهی فرد از موضوع بستگی نداشته و حتی فرد از نتایج و پیامدهاي احتمالی آن نیز 

 (.3 ،2001، 4)برنز اطالع باشدبی

حیات  ۀعنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامهعبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت ب "امتحمل ابه" -

 آنکهبی مستقل( ايطرح یا اندیشه ۀ)یا ارائمحیط و تمایل به آغاز فعالیتی  ۀبا دانشی ناقص دربار

 مدیران از بیش مراتببه کارآفرینان رسدمی نظربه خیر؟ یا شد خواهد موفق آیا بداند شخص

 ناراحتی یا تهدید احساس کهاین بدون کارآفرینان .باشند داشته را ابهام تحمل قدرت هاشرکت

 و نیافتهسازمان ،قطعیغیر ،ناقص ،با شرایط و اطالعات مبهم اثربخش صورتبه ندهست قادر، کنند

 سبب ابهامقت، حقیدر. دهند تغییر خود نفعبه را هاآن ،ابهامات رفع ضمن و شوند روهروب شفافغیر

 (.1381، داریانی احمدپور. )شودمی هاآن انگیزش

                                                 
1. Chelladurai 

2. McClelland  

3. Brockhaus & Rocpky  
4. Bronze 
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هایی ها، فرصتوجود داشته باشد. چالش "چالش"که  تواند فعالیت کندکارآفرین در محیطی می -

هاي بالقوه و مهارت ها وی ویژگییموجب شکوفا شده وظاهر  ،شکل یك کار یا وظیفههستند که به

و  هستندها محك وجودي کارآفرین چالشدرحقیقت، (. 1989، 1)گراسمن شوندارزشمند انسان می

کند را تجربه می "بودن" ،هر چالش و با حل بودهدر پی یافتن خویش  ،خواهیبا چالش وي

 (.1381، داریانی احمدپور)

 آدمی ۀاراد بر مبتنی که دارد انگیزشی بنیانیخود خالقیت. است "خالقیت" ،کارآفرینی ۀنمایدور

  (.1381، )احمدپور داریانی باشدمی افراد ۀانگیز حفظ گرو در خالقیت حفظ ،دلیلهمینبه و ستا

پرداخته  پژوهش ۀداخلی و خارجی به بررسی پیشین مطالعاتبا نگاهی به  پژوهشدر این قسمت از 

 خواهد شد. 

هد سازمانی کارکنان بین کارآفرینی مدیران و تع ۀبررسی رابط"عنوان  پژوهشی بادر ( 1382) عقیلی

بیش از حد  ،به این نتیجه دست یافت که کارآفرینی مدیران تهران 13 ۀپرورش منطقوآموزش

 .باشدمی و تعهد سازمانی دبیران و کارکنان بسیار باال بوده متوسط و باال

 و مدیران ۀکارآفرینان هايمهارت بررسی"با عنوان  پژوهشیدر نیز  (1387)و همکاران  مقیمی

 بین که نمودند گیرينتیجه چنین "متوسط و کوچك کارهايوکسب در سازمانی اثربخشی

  .دارد وجود قوي ايرابطه سازمان اثربخشی و مدیران ۀکارآفرینان هايمهارت

شخصیتی کارآفرینی  هايبه بررسی و شناخت ویژگیدر پژوهشی  (1387) يمنصوربراین، عالوه

صورت هنفر که ب 120 ،پژوهش نیورزشی شهر تهران پرداخت. در ا هايدر سطح باشگاه مدیران زن

. نمودند لیرا تکم یرانیا نانیکارآفر یتیشخص هايیژگیو ۀنامپرسش ،تصادفی انتخاب شده بودند

در همچنین،  د.نباشآفرینی میورزشی داراي ویژگی کار هايباشگاهنشان داد که مدیران زن  جینتا

 به نیاز گرایی،عمل ترتیببه مدیران هايویژگی ترینمهم، بررسیمورد هايویژگی بندياولویت

 و متعادل پذیريریسك فکري، سالست رویاپردازي، طلبی،چالش درونی، کنترل کانون پیشرفت،

 .بود ابهام تحمل

 يهاشرکت رانیمد ینیکارآفر يهایژگیو ۀسیمقا ارتباط با درنیز ( 1388صادقی و استکی )

هاي کارآفرینی لحاظ ویژگیبههیچ نوع تفاوتی  که نشان دادند رانیا یو دولت یخصوصیی مایهواپ

 .ردی وجود ندارانیا یو دولت یخصوص ییمایهواپ هايبین مدیران شرکت

 يهایژگیتفکر و و يهاوهیش ۀرابط یبررس"عنوان  نیز در پژوهشی با( 1390و همکاران ) قازپور

تفکر غالب در میان مدیران، تفکر  ۀکه شیو ندنشان داد "سمدار رانیمد ینیآفرکار یتیشخص

                                                 
1. Grossman 
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داراي  طلبیتوفیق ،کارآفرینی هاي شخصیتیویژگی میان درذکر است که شایانباشد. نگر میبرون

 .بوده استباالترین میانگین 

هاي شخصیتی با ویژگیۀ بررسی رابط"عنوان  پژوهشی با( در 1390) و همکاران يمحمدهمچنین، 

ها به کارآفرینی هاي شخصیتی زنان با تمایل آنکه بین ویژگی گزارش کردند "ل به کارآفرینیتمای

 .معناداري وجود دارد ۀرابط

 ۀنانیکارآفر یتیشخص يهایژگیو یبررس"عنوان  با پژوهشی( در 1392)ی نعمت، راستاایندر

ارتباط با  درزن و مرد  انیشجودو گروه دان بینکه  عنوان کرد "تهران یدولت يهادانشگاه انیدانشجو

 ینیکارآفر ۀیروح نیب مجموع،و در یطلبچالش ،ياپردازیرو ،يریپذسكیاز ر يبرخوردار زانیم

 .شودمشاهده می يتفاوت معنادار

وقت و کارمند تمام 10هاي کوچك با میانگین ، مالك شرکتپژوهشیدر نیز ( 1982) 1ولش و یانگ

روش آزمایشی به  با استفاده ازعنوان نمونه برگزیدند و ی صنایع را بهوقت در تمامچهار کارمند پاره

پذیري، پذیرش نفس، مخاطرهبهطلبی، اعتمادکه مرکز کنترل درونی، قدرت دست یافتنداین نتیجه 

 .(1391خانی، ) مسلم باشدمیهاي کارآفرینان بینی اقتصادي از ویژگیو خوش کوشینوآوري، سخت

نشان داد که مدیران داراي کنترل درونی، عملکرد  پژوهشی( طی 1985) 2وناندرسهمچنین، 

صورت گاه کارکنان به. هرنمایندرفتار میتر دست خود با مالحظهبهتري دارند و با کارکنان زیر

از شغل خود  هستند،کانون کنترل بیرونی  داراي که افراديمقایسه با در ،درونی کنترل شوند

 ند.رضایت بیشتري دار

 که نشان داد "شناختی اجتماعی خودکارآمديروان"عنوان  با نیز در پژوهش خود( 1989) 3گیکاس

هاي شخصی توانند از طریق تالشهاي معتدل که میپذیري و پذیرفتن مخاطرهتمایل به مخاطره

 باشد.هاي کارآفرینان میها از ویژگیپاسخ مثبت به چالش نیز مهار شوند و

طلبی، هاي کارآفرینی )استقاللقابلیت ۀدر پژوهشی تأثیر توسع (2004) 4هواردبراین، عالوه

نفس و جسارت خالقیت( را بر کارآفرینی بهپیشرفت، کنترل درونی، اعتماد ۀپذیري، انگیزریسك

مستقیمی بین  ارتباطکه  دست یافت آموزان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجهنفر از دانش 450

 ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.تاین قابلی

                                                 
1. Welch & Yang 

2. Anderson 

3. Gekas   
4. Howard 
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اسر آموزش کارآفرینی: نگرشی بر سر"عنوان  پژوهشی بادر  (2009) 1و همکاران شینربراین، عالوه

 جادیو ا جیترو يفرصت خوب برا كی ،ینیدریافتند که آموزش کارآفر "دانشکده )کالج( ۀمحوط

 ندارد. یگبست تیو به جنس باشدیم ینیبه کارآفر شیگرا

موزشی خدمات مبتنی بر آ ۀثیر دورأبررسی ت" نیز در پژوهش خود با عنوان( 2015) 2رما و همکاران

نشان دادند که  "منظور ایجاد تغییرات اجتماعیکنندگان بهبر نگرش، تمایل و عملکرد شرکت ورزش

شکالت مربوط به کنندگان در حل متمایل و درگیري بیشتر شرکت تواند برهایی میچنین دوره

 ثر باشد.ؤم غیرهاي و هاي جنسیتی، منطقهنابرابري

 رییتغمنظور به فرصت جادیا" عنوان پژوهش خود با( در 2015و همکاران ) 3والکرراستا، دراین

هاي عمیق با استفاده از مصاحبه "و صنعت دانشگاههمکاري  قیدر ورزش زنان از طر یاجتماع

ایجاد  منجر به دتوانکه همکاري دانشگاه و صنعت می عنوان نمودندگاران ناکتشافی با روزنامه

 .گرددکارآفرینی در ورزش زنان 

تجارب بررسی اکتشافی درخصوص "با عنوان  ینیز در پژوهش( 2016) و همکاران 4مینگ

ت تعامل قدر ۀنتیجکه در عنوان کردند "یو عملکرد ورزش ت(یمسئول) کنندگان زن در قدرتشرکت

ها و اتحاد ثیر فیزیکی، روانی، شناسایی فرصتأت کنندگان زن به چهار بعدشرکت ،و عملکرد ورزشی

 و جاذبه دست یافتند.

از عوامل  توان گفت کهمی داخلی و خارجی مطالعات ۀمده از پیشینآعملهاي بهبا توجه به بررسی 

نگ خالقیت و نوآوري در مدیریت وجود فره ،توسعه و تقویت قدرت خالقیت و نوآوري در سازمان

هاي ضروري و حیاتی باور و عنوان فعالیتهسازمان است و چنانچه مدیران به خالقیت و نوآوري ب

و با توجه به اهمیت  زمینه دوام و بقا نخواهد داشتاینهیچ فعالیتی در ،اعتقاد نداشته باشند

 با توجه به نیزو  بدنیبخش تربیتدر  یژهوبه ،آن در کشور ۀکارآفرینی و ضرورت توسع ۀالعادفوق

حاضر بر آن است تا  پژوهش، کارهاي الزم جهت تقویت این بخشراه ۀاهمیت ورزش بانوان و ارائ

 ،پایانرا ارزیابی نموده و درهاي ورزشی بانوان شهر تهران هاشگامدیران ب ۀهاي کارآفریناننگرش

نقش  پژوهشامید است نتایج این  ها ارائه نماید.ن نگرشای يمنظور تقویت و ارتقابه را کارهاییراه

ورزشی هاي اي مراکز کارآفرینی سازمانترویجی و مشاوره ،هاي آموزشیسزایی در تدوین برنامهبه

 داشته باشد. کشور

                                                 
1. Shinnar  

2. Rhema  

3. Walker  

4. Ming  
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  پژوهش شناسيروش
ر روش، و از نظ بوده يهدف، کاربرد لحاظبه ،انجام شده است یدانیم صورتبهکه  پژوهش حاضر

 .باشدمی یفیتوص

 رکه بنا ب تشکیل دادندهاي ورزشی بانوان شهر تهران مدیران باشگاه ۀیکل پژوهش راآماري  ۀجامع 

با درادامه، نفر بود.  550 (1394) سالها در ، تعداد آنکل ورزش و جوانان استان تهران ۀآمار ادار

 یورزش يهاباشگاه رانیمداز نفر  116 ،دهسا یتصادف يریگروش نمونه و استفاده از فرمول کوکران

انتخاب  پژوهش ۀعنوان نمونبه متناسب يبندطبقه ورتصهب گانه(22بانوان شهر تهران )مناطق 

هاي ابزار سنجش ویژگی استاندارد ۀنامپرسش ،پژوهشاین  درها دادهگردآوري  ابزار .شدند

اساس رویکرد نامه که براین پرسش .(1386ران، )کردنائیچ و همکا بود شخصیتی کارآفرینان ایرانی

عامل  شش که به سنجش باشدمیسؤال  95شامل  است، شناختی کارآفرینی طراحی شدهروان

سؤال(،  17سؤال(، کانون کنترل ) 18پذیري )ریسك :ند ازهست که عبارت پردازدمی یاصل

 28) عامل خالقیت و سؤال( 11) سؤال(، تحمل ابهام شش) طلبیسؤال(، چالش 15) یطلبقیتوف

  .ال(ؤس
 ۀنفر از نمون 30 روي مقدماتی بر ۀاز طریق یك مطالع نامهپرسشاین  ییایپاذکر است که شایان

 (α=78/0) گردیدمحاسبه  کرونباخ يآلفا بیروش ضر بهو  پژوهش

ي توصیفی و هاي آمارها از روشتحلیل اطالعات و آزمون فرضیهوتجزیه منظورهب پژوهشدر این  

 و ها، نمودارهاتا با ترسیم جدول بر این بودتوصیفی تالش  آمار. در گردیداستنباطی استفاده 

 پژوهشو به شفافیت شده پرداخته  متغیرهاهاي مرکزي و پراکندگی به توصیف شاخص ۀمحاسب

ن سن، میزا :شامل)آماري  ۀابتدا اطالعات توصیفی مربوط به نمون منظور،بدینکمك شود. 

اطالعات توصیفی  ،و سپس (هاکار و نوع مالکیت باشگ ۀتحصیلی، میزان سابق ۀتحصیالت، رشت

 .گردیده استارائه  پژوهشمربوط به متغیرهاي 

و آزمون  يانمونهتك تیآزمون هاي از روش هاي پژوهشآزمون فرضیه که جهت باشدمی ذکربهالزم

 فریدمن استفاده شده است.

 پژوهشمدل مفهومی 

مختلف مطرح شده است هاي در پژوهشکارآفرینان  موردهاي متعددي درویژگی کنونتا ،کلیطوربه

شناسانه و شخصیتی کارآفرینان وجود هاي روانویژگی ۀزمیناي درمالحظهو ادبیات وسیع و قابل

نان نسبت داده به کارآفری بوده و شناسیروان پژوهشگرانتوافق ها که موردترین این ویژگیدارد. مهم

 .(2008)احمدپور داریانی،  باشدمشاهده میقابلشمارۀ یك در جدول  است، شده
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 های شخصیتی کارآفرینانویژگی ـ1 جدول

 ویژگی پژوهشسال  پژوهشگرنام 

 طلبیتوفیق 1963 لندمك کله

 مرکز کنترل داخلی 1957 -1964 روتز ن ـآنکینسو

 هاي معتدلایل به پذیرش مخاطرهتم 1974–1980 بروکهاوسز ـ الیل

 تحمل ابهام 1982 اسکایرو  سکستون، باومن

 طلبیاستقالل 1982 جاکوبو ویتز و وایلدر

 متعهد و انگیزهبا، پرانرژي 1982 سکستون

 

 باشد، عبارت است از:مینظر هایی که در این پژوهش مدویژگیترین مهمتوان گفت می 

 .طلبی و خالقیت، چالشپذیري، تحمل ابهامدرونی، ریسكطلبی، کانون کنترل توفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهشمدل مفهومی  ـ1شکل 

 

 

 ۀنگرش کارآفرینان

 مدیران

های ورزشی باشگاه

 بانوان

 پیشرفت( ۀ)انگیز طلبیتوفیق

 خالقیت
  

کانون کنترل 

 درونی

 پذیریریسك

 طلبیچالش تحمل ابهام
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 نتايج
درصد( در طیف سنی زیر  5/17نفر ) 20که  دهدمینتایج بررسی توصیفی مربوط به سن افراد نشان 

 5/17)نفر  20سال،  30تا  26درصد( در طیف سنی  2/34نفر ) 39 . همچنین،هستندسال  25

نفر  10سال و  40تا  36درصد( در طیف سنی  3/12نفر ) 14، سال 35تا  31( در طیف سنی درصد

نیز بیانگر آن مربوط به تحصیالت  هايداده. قرار دارند سال به باال 41طیف سنی درصد( در  8/8)

نفر  42 معادل پژوهشهاي ( داراي مدرک دیپلم، اکثریت افراد نمونهدرصد 22/ 8) نفر 26که  است

درصد( داراي مدرک کارشناسی ارشد،  17/21نفر ) 23داراي مدرک کارشناسی،  درصد( 84/36)

و  دیپلم کمتر ازدرصد( داراي مدرک  6/2نفر ) سهدرصد( داراي مدرک کاردانی،  91/14نفر ) 17

 ۀافراد نمون اغلب ،کار ۀسابق از نظربراین، عالوه درصد( داراي مدرک دکتري هستند. 6/2)سه نفر 

درصد(  2/34نفر ) 39سال،  پنج کمتر ازکار  ۀدرصد( داراي سابق 5/39نفر ) 45 معادل پژوهش

 89/7) نفر نهسال،  15تا  11کار  ۀسابق داراي درصد( 5/10) نفر 12سال،  10تا  6کار  ۀداراي سابق

 سهسال،  25تا  21 رۀ کاسابقداراي درصد(  5/3) نفر چهارسال،  20تا  16کار  ۀسابقداراي درصد( 

سال  30کار  ۀداراي سابق (درصد 5/3)نفر  چهار و سال 30تا  26کار  ۀسابقداراي درصد(  6/2نفر )

 ،سال است 10و  5کمتر از کار  ۀکه بیشترین فراوانی مربوط به سابقبا توجه به این .باشندمیبه باال 

گیري هاي اخیر افزایش چشمهاي ورزشی در سالمیزان جذب افراد در فعالیتکه توان گفت می

درصد(  9/50نفر از افراد نمونه ) 58 توان گفت کهنیز می تحصیلی ۀرشت در ارتباط با داشته است.

نتایج  اند.بدنی تحصیل کردههایی غیر از تربیتدرصد( در رشته 1/49نفر ) 56بدنی و تربیت ۀدر رشت

درصد متعلق به بخش  1/42که  دهدنیز نشان میها ت باشگاهبررسی توصیفی مربوط به نوع مالکی

در  باشد.یرشد ورزش م بیانگر امر نیاکه  انددرصد متعلق به بخش خصوصی بوده 9/57دولتی و 

 يهاباشگاه رانیدر مد یعامل اصلشش مربوط به  نگین و انحراف معیارمیا ،یك ۀشمار جدول

 .شده است ارائهبانوان شهر تهران  یورزش
 

 پژوهشمتغیرهای  اطالعات توصیفی ـ2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گویه

 00/10 35/48 114 پذیريریسك

 04/8 06/66 114 یکنترل درون

 73/7 14/48 114 طلبیتوفیق

 86/6 15/36 114 خالقیت

 76/5 04/24 114 تحمل ابهام
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 63/3 10/18 114 طلبیچالش

شـدن سـطح صفر مبنـی بـر سـه ۀشـمار مندرج در جدول جیبا توجه به نتا :ینتایج آمار استنباط

تحمـل  ت،یـخالق ،یطلبقیـتوف ،یکنترل درونـ ،يریپذسكیبودن تفاوت میزان رمعنادار و معناداري

عـدم فرض صفر ) توانمی ،(سه ۀ)جدول شمار آزموننسبت به مقدار ارزش مورد یطلبابهام و چالش

 یمبن مقابلفرض  ،نانیصد اطمدر 99با  وکرد رد  را (ذکرشدهدر میزان عوامل ر داامعنوجود تفاوت 

طلبی، خالقیـت، تحمـل ابهـام و پذیري، کنتـرل درونـی، توفیـقمیزان ریسكبودن تفاوت دارابر معن

  پذیرفت. را ورزشی هايمدیران باشگاهدر طلبی چالش
 

  تیآزمون  ـ3جدول 

 
 اداریسطح معن درجۀ آزادی مقدار تی

 001/0 113 58/3 پذیريریسك

 001/0 113 66/16 کنترل درونی

 001/0 113 70/14 طلبیتوفیق

 001/0 113 68/5 خالقیت

 001/0 113 40/6 تحمل ابهام

 001/0 113 11/9 طلبیچالش
 

 ۀدو جدول در درجیاز خ (43/684) شدهدو محاسبهیخشود که چهار مشاهده می ۀدر جدول شمار

 نانیدرصد اطم 99با  ،بودن سطح معناداريبا توجه به صفرتر است و ( بزرگ48/18) هفت يآزاد

در  ینیکارآفرۀ لفؤم شش نیتفاوت ب بودندارابر معن یفرض خالف مبنتوان نتیجه گرفت که می

 شود. یم دییأگروه نمونه ت
 

 از نتایج آمدهدستهقبول و ارزش بهای کارآفرینی موردارزش ویژگی ـ4جدول 

 نامهآمده از پرسشدستارزش به نامهآزمون در پرسشارزش مورد ابعاد کارآفرینی

 35/48 45 پذیريریسك

 06/66 5/42 کانون کنترل

 14/48 5/37 طلبیتوفیق

 15/36 5/32 خالقیت

 04/34 27/5 تحمل ابهام

 10/18 15 طلبیچالش
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  استفاده شده است. بندي ابعاد نگرش کارآفرینیتمنظور اولویدر ادامه، از آزمون فریدمن به
 

 اطالعات آمار استنباطی آزمون فریدمن ـ5جدول 

 سطح معناداری آزادی ۀدرج دوخی

43/684 7 001/0 
 

 

هاي دولتی و اي شش عامل اصلی بین مدیران باشگاهدر جدول شمارۀ شش به بررسی مقایسه

 خصوصی پرداخته شده است.
 

 مبنای آزمون فریدمنبر بندی ابعاد نگرش کارآفرینیتاولوی ـ6 جدول

 بندی نهاییرتبه هامیانگین رتبه متغیر

 6 54/7 کانون کنترل درونی

 5 69/6 پذیريریسك

 4 48/6 طلبیتوفیق

 3 00/5 تیخالق

 2 05/3 تحمل ابهام

 1 54/1 طلبیچالش
 

 

 يآزاد ۀدر درج( t=2) جدولتی از  شدهبهمحاس توان نتیجه گرفت که تیهفت می با توجه به جدول

درصد اطمینان نتیجه  95( با ≤P 05/0همچنین، با توجه به سطح معناداري ) است.تر کوچك 112

هاي دولتی و بودن تفاوت نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاهگیریم که فرض خالف مبنی بر معنادارمی

 شود.شده، رد میاساس مؤلفۀ ذکرخصوصی بر
 

 

 

 یخصوصو  یدولت یهاباشگاه رانیمد نیب یعامل اصل شش یاسهیمقا یبررس ـ7 جدول

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد نوع مالکیت باشگاه عامل

 پذیريریسك
 48/1 36/10 63/46 49 دولتی

 21/1 75/9 44/49 65 خصوصی

 کانون کنترل
 33/1 33/9 12/55 49 دولتی

 921/0 42/7 35/55 65 خصوصی

 طلبیتوفیق
 21/1 50/8 95/47 49 دولتی

 897/0 23/7 38/48 65 خصوصی

 خالقیت
 569/0 98/3 00/20 49 دولتی

 380/0 06/3 40/20 65 خصوصی
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 یخصوصو  یدولت یهاباشگاه رانیمد نیب یعامل اصل شش یاسهیمقا یبررس ـ7 جدولادامه 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد نوع مالکیت باشگاه عامل

 830/0 81/5 77/24 49 دولتی تحمل ابهام

 
 708/0 70/5 49/23 65 خصوصی

 طلبیچالش
 574/0 02/4 79/17 49 دولتی

 410/0 31/3 32/18 65 خصوصی

 
 های دولتی و خصوصیمدیران باشگاهۀ بررسی نگرش کارآفرینان ـ8 جدول

 نتیجه سطح معناداری آزادیۀ درج تی گویه

 ید فرض صفرأیت 141/0 112 48/1 پذیريریسك

 فرض صفر تأیید 883/0 112 147/0 کانون کنترل

 فرض صفر تأیید 774/0 112 288/0 یطلبقیتوف

 فرض صفر تأیید 546/0 112 605/0 خالقیت

 فرض صفر تأیید 241/0 112 179/1 تحمل ابهام

 فرض صفر تأیید 445/0 112 767/0 طلبیچالش

 

 گیري حث و نتیجهب
و  دولتی) بانوان ورزشی هايمدیران باشگاه ۀارزیابی نگرش کارآفرینان، پژوهش حاضرهدف از 

هاي ورزشی بانوان شهر نشان داد که مدیران باشگاهها تحلیل دادهوجزیهتبود.  ( شهر تهرانیخصوص

(، ولش و یانگ 1989پژوهش گیکاس ) هايیافته با این امر که پذیري هستندتهران داراي ریسك

در نظر هاي کارآفرینی عنوان ویژگیپذیري را بهکه تمایل به مخاطره( 1387) يمنصور( و 1982)

هاي ورزشی بانوان شهر که مدیران باشگاه حاکی از آن بودنتایج ، براینعالوهدارد.  مطابقت ،گیرندمی

( 1387) يو منصور (2004هوارد ) هاياین امر با یافته که تهران داراي کانون کنترل درونی هستند

رسون اند هايو نیز با یافته دانهاي کارآفرینی برشمردهکه کانون کنترل درونی را یکی از قابلیت

نظر به  مطابقت دارد. ،داند( که مدیران داراي کنترل درونی را داراي عملکرد بهتري می1985)

هاي ورزشی بانوان شهر تهران داراي که مدیران باشگاهتوان ادعا نمود ها میتحلیل دادهوتجزیه

از ان شهر تهران هاي ورزشی بانومدیران باشگاه د کهکرتوان اظهار می ،همچنین. باشندمیخالقیت 

که تحمل  کندگزارش می( 1387) يمنصوردر این ارتباط، هستند. برخوردار  تحمل ابهامقدرت 
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 توانمی هاتحلیل دادهوتجزیه با توجه به، دیگرسوياز .استکارآفرینان  هايویژگیاز  ییک، ابهام

راستا، دراینکمی هستند.  لبیطهاي ورزشی بانوان شهر تهران داراي چالشکه مدیران باشگاه گفت

 باشد.هاي کارآفرینان میها از ویژگیپاسخ مثبت به چالش ( بر این باور است که1989گیکاس )

 هاي ورزشی بانوان شهر تهران با داشتنمدیران باشگاه ۀتوان نتیجه گرفت که کلیمی مجموع،در

 و طلبیچالشو تحمل ابهام  ،تخالقیطلبی، ، توفیقکانون کنترل درونیپذیري، هاي ریسكویژگی

 هايیافته با امر و این هستندداراي نگرش کارآفرینانه  ،هاي باالتر از حد میانگینبا توجه به داده نیز

 خوانی دارد. هم (1387و منصوري )( 1982ولش و یانگ ) ،(1382عقیلی ) پژوهش

کانون  عبارت است از: ترتیبمدیران بههاي ترین ویژگیمهم، بررسیهاي موردبندي ویژگیدر اولویت

پردازي و ، تحمل ابهام، رویاخالقیتطلبی )نیاز به پیشرفت(، پذیري، توفیقکنترل، ریسك

 .طلبیچالش

 ،هاي ناکارآمدآموزش ناشی ازتوان شاید بطلبی مدیران را چالشبودن ندالیل احتمالی پایی

 این امر که دانست طلبینی جامعه در پرورش فرهنگ چالشبودن مدیران با این قابلیت و ناتواناآشنا

 محور در( انیدانشجو) آماري ۀنمون بودنفیضع( درمورد 1392هاي پژوهش نعمتی )یافتهبا 

 ،يدستور وجود فرهنگ لیدلبه ینیکارآفر ۀیروح یاساس يمحورهایکی از  عنوانبه یطلبچالش

کشور در تدارک بستر  یو آموزش عال یآموزش نظام يمدناکارآ نیز در جامعه و رمولدیو غ يدیتقل

 انیو دانشجو آموزاندانش انیدر م ینیو کارآفر ينوآور ت،یقالخ ۀیروح ۀتوسع منظورمناسب به

مینگ و و ( 2015(، نفریتیتی و همکاران )2015رما و همکاران ) زمینه،. درایناست راستاهم

هاي آموزشی، تعامل دانشگاه و صنعت و وجود دورهبه  توجهکه با  عنوان کردند (2016) همکاران

 شد.کنندگان توان منجر به تغییرات اجتماعی در شرکتپیوند قدرت و عملکرد ورزشی می

هاي هاي کارآفرینی مدیران باشگاهاي بین ویژگینتایج استنباطی که در بررسی مقایسه براین،عالوه

نشان داد که تفاوتی بین  ،دست آمدههاي خصوصی بشگاههاي کارآفرینی مدیران بادولتی و ویژگی

ذکر . شایانباشدمیراستا هم (1388صادقی و استکی ) پژوهشبا نتایج  این امر کهها وجود ندارد آن

دولتی و خصوصی  هاي کارآفرینی مدیران بخشکه تفاوت معناداري بین ویژگیبا توجه به این است

توان از مدیران هاي دولتی میسازي باشگاهصورت فرایند خصوصیدر بنابراین، گردید؛مالحظه ن

رغم شناخت دقیق این مدیران از گذشته، حال علی شودمی. این روش باعث نموددولتی نیز استفاده 

هایی، مقاومت این مدیران در فرایند انتقال و واگذاري کاهش یابد )صادقی چنین سازمان ۀو آیند

 (.1388واستکی، 

 ۀنگرش کارآفرینان يمنظور ارتقابه پژوهشکارهاي برخاسته از راهشده، نتایج کسب ه بهبا توج

 گردد:هاي ورزشی ارائه میمدیران باشگاه



 9613 فروردین و اردیبهشت ،41شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                             124
 

 کهایننیز  ها در حد باالیی نیست وبندي ویژگیکه ویژگی خالقیت در جدول رتبهبا توجه به این* 

 ، الزم استباشدفرینی میالینفك کارآ شبخخالقیت  ،بسیاري از دانشمندان ۀاساس نظریبر

این قابلیت  ،هاکارگاه برگزاري تا بتوان از طریق آموزش و ه شودترتیب داد هاي آموزشیدوره

 کارآفرینی را در مدیران پرورش داد.

ترین سطح قرار هاي ورزشی در پایینطلبی مدیران باشگاهچالش با توجه به نتایج مشخص شد که* 

ارتقا  را ن ویژگی در مدیرانهاي ایجاد ایزمینه ،هاي صحیحآموزش از طریق بایستمیو لذا، دارد 

 ،طلبیهاي بروز و پرورش مدیران در ارتباط با چالشالزم است در رابطه با زمینه . همچنین،داد

 .صورت گیردهاي ورزشی ها و سازماندر باشگاهاقدامات الزم و مناسبی 

خارجی( به مدیران  ۀگذاري و جذب سرمایسرمایه ۀزمینو اقتصادي )درهاي مالی مشاوره ۀارائ* 

 کارآفرینی ۀجهت توسعهاي ورزشی درباشگاه

یك منظور ایجاد و تقویت هرهاي ورزشی بهکارآفرینی براي مدیران باشگاه ۀهاي ویژآموزش ۀارائ* 

 هاي کارآفرینی.از قابلیت

 .کارآفرین افراد هايتجربه با آشنایی موضوع با آموزشی هايکارگاه برگزاري* 

 ۀکارآفرینان هاينگرش بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی عنوانبه فرهنگی هايارزش نقش بر تأکید* 

 .آن تقویت منظوربه ریزيمدیران و برنامه

 يبانوان شهر تهران دارا یورزش هايپژوهش مشخص شد که مدیران باشگاه نیبا انجام ا پیام مقاله:

 یورزشـ هايمـدیران باشـگاه ۀبـین نگـرش کارآفرینانـ يداراتفاوت معن نگرش کارآفرینانه هستند و

 تـوانمی نتایج پژوهش با تکیه بر ،روایناز ؛وجود ندارد یخصوص یورزش هايو مدیران باشگاه یتدول

 ندیدر فراتی را هاي ورزشی دولباشگاه رانیمدمقاومت موزش کافی، آرسانی مناسب و از طریق اطالع

 داد.کاهش  يانتقال و واگذار
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Abstract 
This study assessed entrepreneurial attitudes of female managers in sports clubs of 

Tehran (22 regions). It aims to identify and evaluate these attitudes and prioritize the 

characteristics of entrepreneurship among managers of women’s clubs. Study population 

included managers of all women’s sports club in Tehran in 2015, the number of which 

was 550, according to Statistics Department of Sport Ministry in Tehran province. One 

hundred-sixteen people were selected randomly for study. Data was collected using a 

standardized questionnaire which measured five major personality traits important for 

entrepreneurship: risk taking, internal locus of control, need for achievement, tolerance 

for ambiguity, and creativity. Data was analyzed using both descriptive and inferential 

(one-sample t test and Friedman test) statistical methods. Results showed that managers 

of women’s sports clubs in Tehran had entrepreneurial attitudes. Prioritizing these traits 

revealed that internal locus of control and risk taking had the highest and lowest priority, 

respectively. No significant difference was observed in entrepreneurial attitude of 

managers of public versus private sports club.  
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