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 قدمهم
"شدن متعهد"

برگزید. او  یفرینآآن را برای کار 1181در سال  2است که جان استوراتای  واژه 1

کند که  داند و بیان می پذیری می هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره :را شامل فرینیآکار

فرایندی  فرینیآکار(. 1316زارع، اقتصادی است ) ۀنیروی محرک اصلی در توسع فرینی،آکار

تغییرات در سیستم  ،افتد و طی آن های مختلفی اتفاق می ها و مجموعهاست که در محیط

رخ  دهند های اقتصادی واکنش نشان می به فرصتهای افرادی که  اقتصادی از طریق نوآوری

امروزه (. 1331سیفی سالدهی، دهد که باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد ) می

تغییرات در جهان تجارت است. او  ۀدهند که شتاب باشد میا  گر فردی نوآور و توسعه ،فرینآکار

های متداول متفاوت باشد  رویدادکند در محیطی از  ت میأاندیشمندی مستقل است که جر

شدن  فرینآکار زمینۀ  کلیدی در یعوامل معتقد است که( 1311) مهدوی(. 1311پورکیانی، )

گرا  های ذهنی، جامعه کارگیری خالقیت هد که عبارتند از: شناخت هدف، داشتن افق، بنوجود دار

کردن با تفاوت بین  برخورد بینانه پذیربودن، واقع ، شهامت، ابتکار، ریسکبودن پذیر و جامعه

خلق و ایجاد  فرینیآکار ،(2212) 3دریسنبنابر اعتقاد  (.1311مهدوی، ) ها ها و فرصت خالقیت

کسی  رینفآ( معتقد است کار1336) 8مک کران(. 2212دریسن،) بینشی ارزشمند از هیچ است

شود و یا اینکه  دار می دهی، مدیریت و خطرات یک سازمان را عهده زمانااست که مسئولیت س

نقل در کند ) اندازی می یابد و برای پیگیری آن فرصت، یک سازمان را راه می یک فرصت را در

، یک فرایند است. فرایندی که اگر فرینیآکارسازمانی همچون  فرینیآکار(. 1332تقی خانی، 

 فرینیآکارقرار باشد پایدار باشد، باید تشویق، تمجید و حمایت شود و مورد تقدیر قرار گیرد. 

نوآوری  ۀبه ارائ ،ه در یک سازمانکارآفرینانفرهنگ  یطریق القا  انی فرایندی است که ازسازم

از این  ورزشی هم های ها و فدراسیون سازمان .(2212، 1ادا ) انجامد ها می در محصول و فرایند

به آمیز  موفقیتو دستیابی  امروز پررقابتبقای خود در دنیای  برای و امر مستثنی نیستند

ه جهت کارآفرینان نیروی انسانی با روحیۀداشتن نیازمند  ،شده ریزی اهداف استراتژیک برنامه

ای که بتواند به  تولید محصول، فروش و ایجاد هر زمینه ،نهایت های خالق و نوآور و در خلق ایده

جمله چگونه نیروی انسانی یک سازمان ازکه  این .هستند ،کندکمک سازمان رشد به رو اقتصاد

همچون ی یها شاخصبه  توجه ۀدر سای ،فرین باشندآتوانند کار های ورزشی می سازمان

                                                           
1. Entrepreneur  
2. Stewart 
3. Drissen  
4. Mac Karan  

5. Eda 
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طلبی،  قدرت، تحمل ابهام، طلبی توفیقخالقیت، استقالل،  پذیری، کنترل درونی، ریسک

روحیات مهم که ابعاد  غیرهو  گرایی عمل ،، احساس شایستگیطلبی رقابتنفس،  به اعتماد

های  داشتن چنین ویژگی ،شناختی طبق رویکرد روانو  دهند را شکل می موفق کارآفرینان

 شود ، حاصل میکند می کارافرینیافراد را مستعد  شناختی مشخص و معین شخصیتی و روان

توانایی و قابلیت  مفهوم به شکل مثبت و به فرینیآکاردر  طلبی قدرت .(2222فراهانی، )

طلبی شامل رفتار و ادراکات  رقابت باشد. منظور انجام کار مطرح می جایی افراد و منابع به هجاب

منصوری، ) باشد حضور دیگران می ثیر حضور یا عدمأت طور قدرتمندی تحت هفردی است که ب

توانند از طریق  های معتدلی که می از پذیرش مخاطره است پذیری عبارت ریسک. (1312

گرایانه  دنبال اهداف واقع پذیری به مسئولیت معنای بهطلبی  توفیقهای شخصی مهار شوند.  تالش

 ۀبار شده بوده و منتظر بازخورد دیگران در دشوار همراه با پذیرش مخاطرات محاسبه و تقریباً

توان  . استقالل را میاست فکری نو و متفاوت ارائۀبه مفهوم خالقیت باشد.  عملکرد خود می

دادن تعریف  کاری را برای خود انجام و داشتن بر سرنوشت خویش صورت عباراتی نظیر: کنترل هب

های بدون نتایج مشخص  موقعیت ۀعنوان میل باطنی برای مشاهد به توان می تحمل ابهام را .کرد

  (.1312)منصوری،  تعریف کرد

 "در ورزش فرینیآکاربررسی عوامل اثرگذار بر" تحت عنوان( در پژوهشی 1313) مندعلیزاده

و مدیران ستادی سازمان  فرینیآکاراساتید مدیریت ورزشی، اساتید نفر از  68بر روی  که

 ورزشی فرینیآکاربر  و اثربخش یکی از عوامل مهمکه  دنشان دا گرفت انجامبدنی  تربیت

 فرینیآکار ۀارتقا و افزایش روحی ،ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سازمان

گرایی( نیروی انسانی شاغل در آن سازمان  عمل و نفس به )خالقیت، احساس شایستگی، اعتماد

و  های بالقوه باید توانایی که کند بیان می (2222) زارع .(1313مندعلیزاده، ) باشد می

مورد مالحظه قرار داد و  سازد موفق می کارآفرینانها را  که آن را شناختی افراد های روان ویژگی

زارع، شدن را دارند ) فرینآتوانمندی کار ،که تمامی نیروی انسانی یک سازمان را داشتامید آن 

ریت و بنابر اهمیت موضوع به آن پرداختیم. بین مدی پژوهشهدفی که ما نیز در این  ؛(7002

  بالقوه کارآفریناندر هر سازمانی  ،حقیقت ارتباط مستقیمی وجود دارد. در فرینیآکارپرورش 

 که تر از همه این ها فعلیت یابد و مهم های آن اما باید تالش شود تا توانایی ؛وجود دارند

ها و  و بتواند تواناییفرین ابراز وجود کند آساختارهای موجود سازمانی اجازه دهند که کار

محقق  ها مدیران سازمانتوجهات  ۀدر سای دستیابی به این هدفکه  بروز دهدهایش را  قابلیت

به این نکته  فرینیآکار ۀ( در بررسی موانع توسع1332) خانی تقی .(1311فرید، ) خواهد شد

از  کارآفرینانساختن  و متمایز کارآفرینانهای  اشاره دارد که تمرکز بر شناسایی فعالیت
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کردن  از راهکارهای اساسی برطرف ،مردان های آنان توسط دولت و تعیین ویژگی کارآفرینانغیر

 (.1332تقی خانی، ) باشد سازمانی می فرینیآکار و افزایش روحیۀ فرینیآکار ۀع توسعموان

کارکنان سازمان خود بر روی مدیران و  های پژوهش( در 2211) 2( و ملیسا2212) 1عودد

بدنی در  رشد و پیشرفت سازمان تربیتعامل اصلی نشان دادند که  شرقیاروپای  بدنی تربیت

ها  های نوآور و تبدیل این ایده خاطر خلق ایده به در این نواحی 2212الی  2223های  طول سال

توسط  ها اثربخش از آن ۀدهی منابع و استفاد سامان ،زایی به تولید محصوالت پرفروش، اشتغال

 های باالتری در شاخص فرینیآکارشان بوده است که از روحیات  مدیران و کارکنان

گرایی  پپیشرفت، خالقیت، کانون کنترل درونی و عمل ۀطلبی، انگیز چالش پذیری، مخاطره

 فرینیآکارنقش مدیریت در امر  رب پژوهشگران .(7011ملیسا،  و ) (7017عودد، ) برخوردار هستند

کید بر نوآوری و خالقیت در أتوانند با ت ها می ند که مدیران سازمانا ه اند و یادآور شد کید کردهأت

سیفی ) شونددر سازمان و درآمدزا  های خالق شکوفایی اندیشهو  رشدهای موجود، موجب  روند

عوامل  که به بررسی هایی پژوهش( در 2222) 3پوسیکو و (1311زارع ) (.1331سالدهی، 

شاغل  کارشناسان ۀکارآفرینانهای  سازی ویژگی نقش مدیران ورزشی در توانمندشناختی و  روان

حل مشکالت و موانع نشان دادند که  پرداختند بدنی کشور ایران و ایتالیا تربیتدر سازمان 

تشویق پرسنل به  ،در سازمان ورزشی فرینیآکارسازمانی، تالش برای ایجاد فرهنگ  فرینیآکار

آوری و اشتیاق به  های موجود در سازمان برای سود نوآور، جستجوی فرصتهای  اندیشهۀ ارائ

 ۀکارآفرینانسازی روحیات  توانمندافزایش تواند باعث  می توسط مدیران پذیری مخاطره

توان  در ورزش را می فرینیآکار. (1332محمد کاظمی، و ) (1316زارع، ) شود کارشناسان

هایی که در ظاهر ممکن  فرصت ؛موجود در ورزش دانستهای اقتصادی  فرایند استفاده از فرصت

 پژوهشگرانبرخی  .(2211امیلیا،) نظر آیند یا مورد توجه خاصی نباشند است تهدید یا کمبود به

انتقاالت ورزشکاران، ساخت و تولید تجهیزات  و ای، نقل های موجود در ورزش حرفه فرصت

در ورزش  فرینیآکارهای  غیره را از اولویت نگاری ورزشی و برداری، روزنامه ورزشی، عکس

های جدید،  های اقتصادی، ایجاد شغل گیری از فرصت (. بهره1331حیدری نژاد، اند ) دانسته

هایی برای اشتغال یا ایجاد  تبدیل کمبودها به فرصت ،نوآوری در محصوالت و خدمات ورزشی

در ورزش هستند که دستیابی به  فرینیآکار ۀ، همه از مسائل مهم در حوزغیرهبازار کار جدید و 

فرین موفق و متخصص آنیازمند آموزش و تربیت مدیران و کارشناسان ورزشی کار ها آن

                                                           
1. Oded 

2. Melissa 
3. Poesiko 
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آنتونیو، ) استهای ورزشی کشور  ها در سطوح مختلف سازمان کارگیری آن هدانشگاهی و ب

 21 دردر ورزش  فرینیآکارآمادگی  ( که به مطالعۀ1311پژوهش تجاری )نتایج  (.2221

معناداری بین جنسیت  ۀنشان داد که رابط بدنی صورت گرفت تربیت ۀدانشجوی سال آخر رشت

از را ورزش ۀ در حوز فرینیآکارآمادگی برای  ،وجود ندارد و هر دو جنس فرینیآکاربا روحیات 

در   موفق  فرینآکارشدن به یک  تبدیلکه اغلب افراد معتقدند برای  طوری هب ؛دهند خود نشان می

به که ( 2226) 1کارلیز (.1311تجاری، ) های خود بیاموزند باید بسیار بیشتر از آموخته ،ورزش

فدراسیون  3که از ند نشان داد ندکانادا پرداختکشور سازمانی در ورزش  فرینیآکاربررسی 

اند  داشتهرشدی را  بهورزشی روند رو فرینیآکارفدراسیون از لحاظ  3 تنها ،مطالعه ورزشی تحت

با  جوان فدراسیون را نگرش مدیریتی صحیح در جذب نیروی انسانی 3رشد این  به و دالیل رو

نیروی انسانی در  دادن مشارکت ،کاری ۀو تجربه در زمین تخصص باال، تخصصی تحصیالت

، تفویض اختیارات و داشتن امنیت شغلی ها آن های خالق حمایت از ایده و تصمیمات فدراسیون

( در 2211) 2املیا (.2226کارلیس، ) دانستند گردد می فرینیآکار ۀباعث افزایش روحی تماماًکه 

رونی و یبندی کرد: درونی، ب را طبقه کارآفرینهای موفقیت افراد  سه نوع از شاخص پژوهشی

هایی همچون پیشرفت، موفقیت فردی،  های موفقیت درونی شامل ویژگی نامحسوس. شاخص

کید دارد. أای و پاداش ت رونی بر موقعیت مرتبهیهای ب شود. شاخص تعادل میلذت، راستی و 

 کارآفرینانها همچنین معتقدند  آن .های نامحسوس نیز شامل اعتبار فردی و نفوذ است شاخص

موفقیت خودشان را در لذت و رضایت از کار خود، خوداتکایی، انجام و پاداش، پیشرفت، شهرت، 

توانایی شرکت و  و پذیری پذیری، ریسک طلبی، انعطاف گرایی، چالش یادگیری، خالقیت، عمل

ثیر آموزش بر أتکه به بررسی  پژوهشی نتایج (.2211امیلیا، )دانند  ثیرگذاری در جامعه میأت

نشان  پرداختبدنی  تربیت ۀدر دانشجویان سال آخر رشت فرینیآکارهای  افزایش نگرش ویژگی

 ۀانگیز)ۀ کارآفریناندر افزایش روحیات  ،خاص در این زمینه های آموزشی دورهکه برگزاری  داد

ساختن سازمان  فرینآدانشجویان و کار( خالقیت و پیشرفت، عزت نفس، کنترل درونی

فراهانی ( و 2212صفری ) (.2212ادا،) ثر استمؤ شوند که در آن استخدام می ای زشیور

سازمانی  فرینیآکارسازی و  توانمندشناختی  بین عوامل روان ۀ( نیز با بررسی رابط2222)

شناختی  که پنج عامل کلیدی روان ندنشان داد ها بدنی دانشگاه کارشناسان ادارات تربیت

تعیینی، احساس  بودن، احساس شایستگی، احساس خود داراسازی که شامل احساس معن توانمند

و از  دندار دارامثبت و معنسازمانی همبستگی  فرینیآکارد، با نباش ثیر و احساس اعتماد میأت

                                                           
1. Karlis  
2. Emilia  
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 ۀداشتن سطح تحصیالت باال، تجربه و تخصص در حرف ،شناختی های جمعیت بین ویژگی

فراهانی، ) ( و2212صفری، ) باشند می فرینیآکار از عوامل افزایش رشد روحیۀ شی خودورز

را تنظیم و تدوین  فرینیآکارخود راهکارهای ترویج  پژوهشصفری در  ،همچنین (.2222

، تبیین شرایط محیطی الزم برای فرینیآکارمدت، ترویج فرهنگ  مدت و میان های بلند سیاست

دانسته  غیرهو  فرینیآکارهای آموزشی  ، برگزاری دورهفرینیآکارپرورش و رشد استعدادهای 

های شخصیتی  بررسی و شناخت ویژگی ( که به1312منصوری ) ؛(2212صفری، ) است

نشان دادند که از بین روحیات  دنپرداخت های ورزشی شهر تهران مدیران زن باشگاه فرینیآکار

و میانگین  نداردمعناداری  ۀتحمل ابهام با انگیزش پیشرفت رابطۀ مولف ،هکارآفرینان

 تر است معیار پایین ۀو سیالی کالم مدیران از میزان نمر طلبی پذیری متعادل، چالش ریسک

بین جو سازمانی  ( که به بررسی رابطۀ1311) پورکیانی پژوهشتایج ن (.1312منصوری، )

 بدنی پرداختند در دانشجویان پسر تربیت فرینیآکار بدنی و روحیۀ های تربیت ا و گروهه دانشکده

پیشرفت، منبع کنترل  )خالقیت، عزت نفس، انگیزۀ فرینیآکارهای روحیۀ  نشان داد که شاخص

همچنین،  پذیری( در دانشجویان باالتر از حد متوسط بوده است. نگری و ریسک درونی، آینده

ر د و داری وجود داردامثبت و معن دانشجویان رابطۀ فرینیآکارمیان جو سازمانی و روحیۀ 

های  کننده بینی پیش ،صمیمیت، عدم جوشش و بازدارندگی ارتباط با جو سازمانی، سه مولفۀ

جو  ۀبررسی رابط( در 1311) صمدی (.1311کیانی، پور) اند بوده فرینیآکار ادار روحیۀمعن

که شرایط اثربخش و خالق  ندنشان داد آموزان فرینی در دانشآکار ۀسازمانی مدرسه با روحی

از عوامل مهم و مثبت در شکوفایی  ،آموزان حاکم بر روابط متقابل بین مسئولین مدرسه با دانش

فرینی را عوامل آهای اصلی کار که سازه طوری هب ؛باشد آموزان می دانش فرینیآکارروحیات 

خطرپذیری، رفتار  ،نفس به اعتماد ،های مذاکره طلبی، تعهد سازمانی، مهارت توفیق  فردی،

( در 1311(. صارمی )1311صمدی، ) دهند اثرگذار، استقالل و تمایل به اصالح تشکیل می

فرینان برتر آفرینی بین کارآهای کار یند شناسایی فرصتاگذار بر فراثرعوامل  پژوهشی به مطالعۀ

شخصیتی  های فرینی، ویژگیآنتایج نشان داد که بین متغیر هوشیاری کارپرداخت.  منتخبو 

های  برنده با شناسایی فرصت های اجتماعی، دانش اولیه و نیروهای پیش فرین، شبکهآکار

شناخت عوامل اصلی شناسایی  باتواند  فرینی ارتباط معناداری وجود دارد. این مطالعه میآکار

های  ها در زمینه سبب پیشرفت آن ،فرینان بالقوهآفرصت و آموزش و تقویت آن در میان کار

 توان نتیجه گرفت که می شده اساس مطالب بیان بر ،بنابراین ؛(1311صارمی، ) لف شودمخت

ثر از ارتباط بین عوامل خارجی و متأ ،جمله ورزش های مختلف از در زمینه کارآفرینانموفقیت 

ترغیب و  مزایا و منافعی همچون ،فرینیآکار ۀبودن و داشتن روحی فرینآزیرا کار ؛داخلی است

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/110148?sta=%u06a9%u0627%u0631%u0627%u0641%u0631%u06cc%u0646%u06cc
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/110148?sta=%u06a9%u0627%u0631%u0627%u0641%u0631%u06cc%u0646%u06cc
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 (،گرایی میزنشینی و شوق عمل کاهش بوروکراسی اداری )کاهش پشت گذاری، سرمایهتشویق 

تحریک و تشویق حس رقابت، تغییر و نوآوری، ایجاد اشتغال، بهبود  ،عامل انتقال فناوری

 دنبال خواهد داشت. هبغیره را و  ها اثربخش از آن ۀساماندهی منابع و استفاد ،کیفیت زندگی

ه ک سایر پژوهشگران و اعتقاد بر این پژوهشیبا شرح مبانی نظری و بیان دستاوردهای 

وظایف  ۀمرتبط با حوز وجود دارد که عموماً فرینیآکارورزش و  اعتنایی در حوزۀ های قابل زمینه

ورزشی  فرینیآکار ها و آموزش در زمینۀ پژوهشکه  ییجا آن کارشناسان ورزش کشور است و از

کنند  خصوص در فدراسیون های ورزشی که با نیروی انسانی عظیمی فعالیت می هدر کشورمان ب

 ۀدانند سابق موفقیت خودشان را تا حد زیادی متکی و وابسته به همین نیروی انسانی می و

 ۀکارآفرینانبرخی روحیات  ۀتا با مطالع آن است سعی بر لذا در این پژوهش ؛چندانی ندارد

های آموزشی،  در جهت تدوین برنامه ثرؤم اقدامات ،های ورزشی کشور کارشناسان فدراسیون

 انجام گیرد. کشور های ورزشی سازمان فرینیآکارمراکز  و توسعۀ ای شاوره، مترویجی
 

 شناسی  روش

انجام  1332همبستگی است که به شکل میدانی در سال ـ  توصیفی ،روش انجام پژوهش

 .گرفت

اساس  های ورزشی کشور است که بر کارشناسان فدراسیون آماری پژوهش شامل کلیۀ ۀجامع

ها  نامه پرسش. بودندنفر   182های ورزشی،  در فدراسیون پژوهشگرشده و حضور  اطالعات گرفته

 ۀده نفره توزیع شد. در مرحل پژوهشیتوسط یک تیم تهیه گشته و  آماری ۀبه تعداد کل جامع

 کلیۀ پژوهشگرآوری و مورد بررسی قرار گرفت.  جمع ،شده های توزیع نامه پرسش ۀکلی ،بعد

های  نامه مطالعه را بررسی و بعد از حذف پرسش مورد ۀشده از جامع آوری های جمع نامه پرسش

منظور  حاضر و به پژوهشبا توجه به ماهیت . برگزید پژوهشۀ عنوان نمون هنفر را ب 182 ناقص،

 کارآفرینانهای شخصیتی  سنجش ویژگی نامۀ از پرسش ،آنبررسی ارتباط بین متغیرهای 

های فردی و  ویژگی ۀساخته که دربرگیرند پژوهشگر ۀنام از پرسش ،استفاده شد. همچنین ایرانی

 استفاده گردید. ستا ها شغلی آزمودنی

باشد که به  ال میؤس 31ایرانی شامل  کارآفرینانهای شخصیتی  سنجش ویژگی ۀنام پرسش

 11پردازد که عبارتند از: نیاز به پیشرفت ) می فرینیآکارعامل از روحیات مهم  3سنجش 

ال(، کانون ؤس 11پذیری ) ال(، ریسکؤس 6طلبی ) ال(، چالشؤس 11ال(، تحمل ابهام )ؤس

 13الست فکری )ال(، سؤس 2یاپردازی )ور عامل خالقیت تحت سه عامل و ال(ؤس 12کنترل )

ال( ؤس 31االت )ؤنیز از مجموع کل س فرینیآکارال(. امتیاز کل ؤس 1گرایی ) ال( و عملؤس
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اساس  ایرانی بر کارآفرینانهای شخصیتی  سنجش ویژگی ۀنام شود. پرسش گیری می اندازه

 موافقم، موافقم، مخالفم، کامالً ای )کامالً گزینه چهاربا مقیاس  فرینیآکارشناختی  رویکرد روان

برخوردار است. در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ  32/2مخالفم( طراحی شد که از پایایی 

منظور  بهبوده است.  13/2برابر  ایرانی کارآفرینانهای شخصیتی  سنجش ویژگی ۀنام پرسش

 بدنی ۀ تربیترشت و مجرب متخصص نامه، پانزده تن از اساتید اطمینان از روایی پرسش

نامه نظرات خود را اعالم کردند که پس از  های پرسش الؤعمیق س پس از مطالعۀ ها دانشگاه

 .شدیید أنامه ت نظر، روایی پرسش بحث و بررسی و اصالحات مورد

آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد  دست هدر پژوهش حاضر، اطالعات ب

بندی، جدول توزیع فراوانی و  قرار گرفت. از روش آمار توصیفی برای طبقهتجزیه و تحلیل 

بندی بین  های پراکندگی استفاده شد. برای تعیین رابطه، مقایسه و رتبه شاخص ۀمحاسب

نیاز به پیشرفت( از  و طلبی، کانون کنترل، خالقیت، تحمل ابهام پذیری، چالش متغیرها )ریسک

عملیات  و آزمون فریدمن استفاده شد و همۀ ای نمونه تک tضریب همبستگی خطی، آزمون 

 انجام گرفت. 2اکسل و 11 1.پی.اس.اساس افزار آماری با استفاده از نرم
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 نتایج
 دهد. ها را نشان می آزمودنیشناختی  جمعیتهای  ویژگی ،1 ۀجدول شمار

 

 ها آزمودنی شناختی جمعیتهای  اطالعات مربوط به ویژگی ـ1جدول 

ت
جنسی

 

تعداد
 

ن
س

 

 مدرک تحصیلی خدمت )سال( ۀسابق هلأت
أمت

هل
 

مجرد
 

1 > 12-1 11-12 11< 

ی
کاردان

ی 
کارشناس

ی ارشد 
کارشناس

 

دکتر
 ی

 8 81 111 68 32 81 182 61 16 211 31±26/8 232 مرد

 1 33 113 12 11 23 113 16 82 136 38±21/1 283 زن

 1 11 382 118 12 22 262 111 133 822 -- 182 مجموع

درصد %
 

مرد:     
11

% 

زن:      
81

% 

32
/

21
% 

63
/

28
% 

36
/

22
% 

13
/

81
% 

26
/

18
% 

63
/3

% 

11
/

21
%

 

36
/

62
%

 

11
%

 

32
/2

%
 

 % 32/21ها زن هستند.  آزمودنی % 81ها مرد و  آزمودنی % 11، 1 ۀبا توجه به نتایج جدول شمار

خدمت کمتر از  ۀها دارای سابق از آن % 36/22مجرد هستند.  % 63/28  هل وأاز اعضای جامعه مت

خدمت ده تا  ۀدارای سابق % 26/18خدمت پنج تا ده سال،  ۀدارای سابق % 13/81پنج سال، 

دارای  % 11/21 ،خدمت بیش از پانزده سال هستند. همچنین ۀدارای سابق% 63/3پانزده سال و 

دارای مدرک  % 11لیسانس، دارای مدرک تحصیلی  % 36/62مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 

 دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند.  % 32/2فوق لیسانس و تحصیلی 

 tو نتایج آزمون  مطالعه مورد ۀجامع کارافرینیروحیات  های مؤلفهتوصیفی  آمارنتایج 

 نشان داده شده است. 2 ۀمورد متغیرهای پژوهش نیز طبق جدول شمار ای در نمونه تک
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ها و نتایج  آزمودنی فرینیآکارهای آماری مربوط به توصیف نمرات برخی از روحیات  داده ـ2جدول 

 tآزمون 

 شاخص آماری

 

 متغیرها

 

SD±M 
  بررسی مورد متغیرهای تحت در  tنتایج آزمون  امتیاز متغیرها

 سطح معناداری آزمون ۀآمار تعداد حداقل حداکثر

 *222/2 21/6 182 23 22 18/63±32/6 کانون کنترل

 *222/2 32/2 182 16 62 61/11±12/8 نیاز به موفقیت

12/26±31/8 طلبی چالش  31 12 182 62/8 261/2 

18/31±86/3 خالقیت  132 23 182 13/1 21/2* 

21/12±62/1 سالست فکری  68 16 182 31/8 21/2* 

18/38±81/3 گرایی عمل  81 12 182 63/1 21/2* 

22/23±82/8 پردازی رویا  31 3 182 21/1 222/2* 

11/31±81/3 تحمل ابهام  81 12 182 12/1 21/2* 

38/11±21/1 پذیری ریسک  21 21 182 23/2 218/2 

83/881±22/11 کل فرینیآکار  163 181 182 32/1 222/2* 

  ≥21/2P دار در سطحاختالف معنا*  
 

های ورزشی دارای  دهد که کارشناسان فدراسیون نشان می 2 ۀدر جدول شمار تینتایج آزمون 

 به موفقیت، خالقیت،ه در متغیرهای کانون کنترل، نیاز کارآفرینانها و روحیات  ویژگی

طلبی و  اما در متغیرهای چالش ؛هستند فرینیآکارپردازی، تحمل ابهام و  یاوگرایی، ر عمل

 ه نیستند.کارآفرینانها و روحیات  دارای ویژگی پذیری ریسک

 ۀاعضای جامع فرینیآکارمورد ارتباط برخی از روحیات  پیرسون درنتایج ضریب همبستگی 

 نشان داده شده است. 3 ۀبررسی نیز طبق جدول شمار تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55                                                  ... بندی و تعیین رابطۀ بین روحیات کارآفرینانۀ کارشناسان اولویت 

 ها آزمودنی فرینیآکارروحیات  های مؤلفه مورد ارتباط بین نتایج ضریب همبستگی پیرسون در ـ3جدول 

 متغیرها
کانون 

 کنترل

نیاز به 

 موفقیت
 طلبی چالش

سالست 

 فکری
 پردازی رویا گرایی عمل

تحمل 

 ابهام
 پذیری ریسک

 r کانون کنترل
P 

 
821/2 

22/2* 

821/2 

222/2* 

211/2 

21/2* 

161/2 

222/2* 

211/2 

112/2 

211/2 

221/2 

281/2 

21/2* 

نیاز به 

 موفقیت
r 
P 

  
118/2 

28/2*  

361/2 

222/2* 

131/2 

222/2* 

311/2 

23/2* 

231/2 

22/2* 

861/2 

222/2* 

 r طلبی چالش

P 
  

 
 

821/2 

222/2* 

381/2 

23/2* 

621/2 

183/2 

121/2 

183/2 

311/2 

222/2* 

سالست 

 فکری
r 

P 
   

 

 

281/2 

21/2* 

316/2 

21/2* 

831/2 

22/2* 

121/2 

222/2* 

 r گرایی عمل

P 
    

 

 

282/2 

222/2* 

111/2 

21/2* 

181/2 

22/2* 

 r پردازی رویا

P 
     

 

 

321/2 

211/2 

611/2 

222/2* 

 r تحمل ابهام

P 

 

 
     

 

 

112/2 

222/2* 

 r پذیری ریسک

P 

 

 
      

 

 

 ≥21/2Pدار در سطح امعن *  ارتباط 
 

دهد که بین کانون کنترل با  مورد ارتباط بین متغیرها نشان می در 3 ۀنتایج جدول شمار

پذیری ارتباط  گرایی و ریسک طلبی، سالست فکری، عمل متغیرهای نیاز به موفقیت، چالش

ی متغیرهاتمام طلبی با  بین نیاز به موفقیت و چالش ،همچنین (.≥21/2P)وجود دارد معنادار 

 (.≥21/2P)وجود دارد معنادار ارتباط  دیگر

پذیری ارتباط  یاپردازی و ریسکوی، رگرای بین سالست فکری با متغیرهای تحمل ابهام، عمل

 .(≥21/2P) دار وجود داردامعن

  وجود دارد معنادار پذیری ارتباط  پردازی و ریسک رویا تحمل ابهام، گرایی با متغیرهای بین عمل

(21/2P≤). پذیری وجود دارد  پردازی و تحمل ابهام با ریسکیاومعنادار بین رارتباط  ،همچنین 

(21/2P≤.) 

در جدول ها  آزمودنی ۀکارآفرینانروحیات  های مؤلفهبندی  مورد رتبه نتایج آزمون فریدمن در

برای امکان  ،که حدود تغییرات متغیرها برابر نیست ییجا آن نشان داده شده است. از 8 ۀشمار

شده برای سنجش آن  االت مطرحؤمقدار هر متغیر بر تعداد س بندی متغیرها مقایسه و رتبه

 نظر گرفته شده است. االت درؤواقع به جای مجموع، میانگین س تقسیم شده است. در
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ترتیب  های کارآفرینانۀ کارشناسان به ترین ویژگی بیانگر آن است که مهم 8جدول شمارۀ نتایج 
گرایی، سالست فکری، نیاز به موفقیت،  طلبی، عمل شامل کانون کنترل درونی، چالش

 باشد. نهایت، رویاپردازی می پذیری، تحمل ابهام و در ریسک
 

 ها آزمودنی ۀکارآفرینانبندی برخی از روحیات  مورد رتبه نتایج آزمون فریدمن در ـ8جدول 
 بندی نهایی رتبه ها  میانگین رتبه متغیر

 1 33/1 کانون کنترل درونی

 8 13/3 نیاز به موفقیت

26/8 طلبی چالش  2 

28/3 سالست فکری  1 

12/3 گرایی عمل  6 

11/2 یاپردازیور  1 

32/3 تحمل ابهام  2 

81/3 پذیری ریسک  3 
 

 

 گیری نتیجهبحث و 
کارشناسان  ۀکارآفرینانبین روحیات  ۀبندی و تعیین رابط اولویت ،هدف از این پژوهش

 های این پژوهش عبارتند از: ترین یافته های ورزشی کشور است. مهم فدراسیون
های ورزشی کشور در  کارشناسان فدراسیوندر  هکارآفرینانروحیات  ها و ویژگی شتن اد .الف
یاپردازی، تحمل ابهام وگرایی، ر عمل ت فکری،مسال کانون کنترل، نیاز به موفقیت، های لفهمؤ
 .فرینیآکارو

زارع  و (2211(، ملیسا )2211(، عودد )1311) پورکیانی های پژوهشو با نتایج سفوق هم نتایج
آنان  (.2212؛ عودد، 2211ملیسا،  ؛2222زارع، (؛ )1311)پورکیانی،  است (2222)

 ۀطلبی و انگیز گرایی، چالش پذیری، کانون کنترل درونی، خالقیت، تحمل ابهام، عمل مخاطره
 های پژوهشکه نتایج  حالی کنند. در عنوان می کارآفرینانهای  ترین ویژگی پیشرفت را از مهم

دار ناارتباط مع ها و آن حاضر است پژوهش ۀ( مغایر با نتیج1311) مهدوی( و 1332خانی ) تقی
 (. 1311؛ مهدوی، 1332تقی خانی، شده در باال را نشان ندادند ) متغیرهای بیانمثبت بین 

 وطلبی  چالشبا  تحمل ابهامو جز کانون کنترل  دار بین تمام متغیرها بهمثبت معنا ۀرابط. ب
( و فراهانی 2212) 2(، اسمالبون2212) 1مارکو های پژوهشکه با نتایج مشاهده شد یاپردازی ور
 پژوهشو با نتایج  (2212، مارکو، 2212؛ سالبون، 2222فراهانی،  )بوده سو  ( هم2222)

                                                           
1. Smallbone 
2. Marco  
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سویی  دار و هم(. وجود چنین رابطۀ مثبت معنا1312منصوری، ) ( مغایرت دارد1312) منصوری
گرفتن استانداردهای ذهنی  نظر در ،فرینیآکاردهد که توجه به ابعاد و روحیات  نتایج نشان می

ها امری  سازمانی و استفاده از نیروی خالقیت آن فرینیآکار یبرای ارتقاکارشناسان و کارکنان 
است توجه به  شده مشخصخوبی  هبقبلی  ۀگرفت انجام های پژوهشدر  ،عالوه هب ضروری است.

 ،، تحصیالت تخصصی باالزیاد خدمت ۀسابق و شناختی از قبیل تجربه های جمعیت ویژگی
بودن از راهکارهای ترویج فرهنگ  هلأو مت بودن فرینآکار ۀسنی جوان، عضو خانوادۀ محدود

ها در  تمام این ویژگی زیرا (2212؛ دریسون، 2212)ادا،  باشد می در هر سازمانی فرینیآکار
کارشناسان ورزشی  که توجه به این و با گذارند ثیر میأافراد ت ۀکارآفرینانجهت افزایش روحیات 

طلبی،  )کانون کنترل درونی، چالش هکارآفرینانحاضر از روحیات  پژوهشمطالعه در  مورد
این افزایش روحیات  لذا ؛( برخوردار هستندغیره گرایی، نیاز به موفقیت و سالست فکری، عمل

شناختی در  های جمعیت ویژگیبه برخورداری از توان  میکارشناسان ورزشی را  ۀکارآفرینان
سنی جوان و تحصیالت متوسط به ۀ دامنبودن،  هلأخدمت، مت ۀهای داشتن تجربه و سابق زمینه

گرفتن چنین  نظر رود که مدیران ورزشی کشور بتواند با در و امید آن می نسبت داد باال
حاضر هم حاکی از  پژوهشکه نتایج  طور همان ،کارشناسان ورزشیشناختی  جمعیتهای  ویژگی

ترویج  رشد و در جهت ثر راؤدر کارشناسان ورزشی است، اقدامات مها  بودن این ویژگی دارا
 ورزشی بردارند. سازمان فرینیآکارفرهنگ 

ترتیب شامل کانون کنترل  کارشناسان به ۀکارآفرینانترین روحیات  بندی، مهم رتبه از لحاظ .ج
پذیری و  هام، ریسکگرایی، نیاز به موفقیت، تحمل اب طلبی، سالست فکری، عمل درونی، چالش

سو  ( هم2212( و ادا )2212صفری ) های پژوهشپردازی است که با نتایج یاور ،نهایت در
خوبی مشخص گردیده است  هشده ب انجام های پژوهشدر  (.2212؛ صفری، 2212)ادا،  باشد می

ثر در آمادگی افراد برای خطرپذیری ؤاز عوامل م ،که موضع کنترلی و نگرش نسبت به خطر
 آمادگی بیشتری برای خطرپذیری ،یعنی افراد با کانون کنترل درونی و اسناد درونی ؛هستند

پردازی و نوآوری نیازمند برخورداری از ویژگی تحمل ابهام است و این  و توانایی ایده دارند
 مستقم دارد. ۀپذیری رابط ویژگی با ریسک

 فرینیآکاراد را مستعد های شخصیتی مشخص و معینی افر شناختی، ویژگی طبق رویکرد روان
که یک فرد را  را ای های بالقوه پس باید توانایی( 2221؛ آنتونیو، 2222)فراهانی،  کند می

ید ا و مؤراست حاضر همپژوهش از  آمده دست هبمطالعه قرار داد که نتایج  سازد مورد کارآفرین می
تغییرات اقتصادی و  ۀنیروی محرک فرینیآکار نظران، نظر بسیاری از صاحب عبارت فوق است. به

سیستم اقتصادی هر کشور  ۀبنا و شالود سنگ کارآفرینان ،باشد و در عصر حاضر اجتماعی می
بخشند و با  ها افرادی هستند که به محیط اقتصادی حیاتی نو و دوباره می روند. آن شمار می به

بینی و  و با خوش شوند قدم می های نوآورانه پیش پذیری خود در خلق فعالیت ریسک
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نمایند. واضح است که آغاز یک  کوشی و تعهد موجبات رضایت خود و دیگران را فراهم می سخت
بلکه مستلزم فردی متخصص است که بتواند با  ،کار جدید فقط نیازمند یک ایده نیست

برخورداری . (2212) مارکو،  موفقیت کاری خود را تضمین نماید ،ریزی و قبول مخاطرات برنامه
سبت به وظایفشان ن و احساس مسئولیت ایجاد عالقه و بدنبال آن شغلی باالسطوح افراد از 

کارهای غیرچالشی و یکنواخت که فاقد  ،باعث افزایش رضایت شغلی خواهد شد. برعکس
های  که کارشناسان سازمان آنجا زا خواهند شد. از بودن هستند، استرس داراهای معن ویژگی

کنند، از لحاظ  برانگیز زیادی شرکت می مسائل چالش ع کاری باالیی دارند و درورزشی تنو
 فرینیآکارتواند به ایجاد  در سطوح باالیی قرار دارند و این مسئله مینیز  فرینیآکارروحیات 

منظور ارزیابی میزان  که به پژوهشیسازمانی توسط این کارشناسان کمک شایانی نماید. در 
، اشتغالی وداز علت گرایش افراد به خ % 22زنان انجام گرفت، نتایج نشان دادند که  فرینیآکار
قبلی نشان  های پژوهش. نتایج (2221)آنتونیو،  پیشرفت و توفیق است داشتن انگیزۀ دلیل به

های مربوط به کار خود،  گیری اند که داشتن استقالل و آزادی عمل کارشناسان در تصمیم داده
، نوآوری است و نوآوری در فرینیآکاراصلی  ۀشود و هست سازمانی می فرینیآکار باعث افزایش
پیوندد که  وقوع می سازمانی تنها زمانی به فرینیآکاریند پایین به باال است. ایک فر سازمان لزوماً
اما تنها وقتی که به کارکنان اختیار الزم داده  ؛تر سازمان نوآوری داشته باشند سطوح پایین

 سازمانی امکان بقا خواهد یافت. فرینیآکارشود،  ها تشویق می شود و روحیات آن می
که شامل تحمل ابهام،  پژوهشه در این کارآفرینانروحیات  های مؤلفهبندی  نتایج حاصل از رتبه

گرایی، نیاز به موفقیت و کانون  طلبی، عمل یاپردازی، چالشوت فکری، رمسال پذیری، ریسک
ترتیب زیر در روحیات  های ورزشی به نشان داد که کارشناسان فدراسیون کنترل درونی است

 .8، گرایی عمل .3طلبی،  چالش .2کانون کنترل درونی،  .1 ند:ا هبندی شد فوق رتبه فرینیآکار
 ،لذا ؛یاپردازیور .1 وتحمل ابهام  .2، پذیری ریسک .6نیاز به موفقیت،  .1، ت فکریمسال
باشند و  های ایران می انشگاهآموختگان د دانش ،کارشناسان ورزشی کشوراکثر که  ییجا ازآن

 سازمانی خود شناخت کافی دارند سیار گسترده است و به وضعیت درونهایشان بفعالیت حیطۀ
های  های ورزشی کشور در زمینه فدراسیون مورد توسعۀ ای در هکارهای خالقانهتوانند را می

سازمانی  فرینیآکارارائه نمایند که این خود باعث  غیرهورزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
ند که استفاده از راهکارهای ا ههای ورزشی به این نتیجه رسید امروزه سازمان ،زیرا ؛گردد می

از یی نداشته و باید ابتکار عمل و خالقیت بیشتر اقدیمی برای پیشبرد اهدافشان چندان کار
توان اظهار  می پژوهشاز این  لحاصاساس نتایج  بر بنابراین، ؛گذشته مورد توجه قرار گیرد

، میل به پذیری مخاطره و تشویق آنان به کارشناسان خالق های که حمایت از ایده داشت
نگرش مثبت  ی ورزشی،ها و مدیران سازمان مسئوالنتوسط  ها جستجوی فرصت و پیشرفت

در سازمان،  فرینیآکارهای آموزشی  برگزاری دوره سازمانی، فرینیآکارمدیران بر ترویج فرهنگ 
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کارشناس ، جذب به کارشناسان ورزشیامنیت شغلی  و تفویض اختیارات ،دادن استقالل عمل
روحیات  یسزایی در افزایش، ترویج و ارتقا هبثیر أت با تحصیالت باالو باتجربه ، متخصص ورزشی

 ت فکری ومگرایی، سال بودن، عمل دار اطلبی، احساس معن پیشرفت، چالش ۀ)انگیز فرینیآکار
 دارد. ها کارشناسان ورزشی فدراسیون (غیره

 

 منابع
ها و  (. بررسی رابطۀ بین جو سازمانی دانشکده1311عبدلی بهروز. ) ؛. پورکیانی، محمد1

بدنی. مطالعات مدیریت  در دانشجویان پسر تربیتبدنی و روحیۀ کارآفرینی  های تربیت گروه
 .123-136(، 23) 6ورزشی، 

  .موانع توسعۀ کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعۀ کارآفرینی. (1332) .میرا ،خانی تقی. 2
 26-12(: 131). کار و جامعه ماهنامه

(. مطالعۀ آمادگی کارآفرینی در ورزش: تحلیل 1311خدایاری، عباس. ) ؛. تجاری، فرشاد3
      ،12 (. پژوهش در علوم ورزشی.ERIگیری کارآفرینی در ورزش ) مقدماتی مقیاس اندازه

11-23. 
ارتباط ساختار سازمانی و . (1331. )مشیدج، جلیلوند ؛حسنم، غفرانی ؛دیقهص، نژاد حیدری. 8

. مطالعات مدیریت بدنی استان سیستان و بلوچستان ادارۀ کل تربیت فرینی سازمانی درآکار
 .113-122(: 8)11ورزشی. 

(. ارتباط بین عوامل 1316سجادی، سید نصراهلل. ) ؛حمیدی، مهرزاد ؛. زارع، قاسم1
بدنی کشور.  کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیتسازی کارشناسان و  و توانمندشناختی  روان

 21-11، (3) 1 .علوم حرکتی و ورزش
تأثیر ساختار (. 1331حمد. )م، احسانی ؛اشمه، چیان کوزه ؛حمد هادیم، سیفی سالدهی .6

. مطالعات می ایرانبدنی جمهوری اسال در سازمان تربیت فرینانه بر اثربخشی سازمانیآکار
 .211-236(: 13) 8.مدیریت ورزشی

 ۀجو سازمانی مدرسه با روحی ۀبررسی رابط(. 1311ما. )ه ،اصفهانیشیرزادی ؛روینپ ،صمدی. 2
 .168-112(، 16. )های آموزشی نوآوری. آموزان فرینی در دانشآ کار
یند اثیرگذار بر فرأبررسی عوامل ت (.1311اظم. )کحمد م ،ثانیزاده علی ؛حمودم ،صارمی. 1

      ،(3)1. فرینیرآکا ۀتوسع .فرینان برتر منتخبآفرینی بین کارآهای کار شناسایی فرصت
122-123. 

فرینی در بین مردان و زنان آخالقیت و کار(. بررسی رابطۀ بین 1311. فرید، داریوش. )3
 .32-116(: 2ورزشکار و غیرورزشکار. مدیریت ورزشی. )

های شخصیتی کارآفرینی مدیران زن  . بررسی و شناخت ویژگی(1312سمیه. ) منصوری،. 12
 نامۀ کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه تربیت مدرس. های ورزشی شهر تهران. پایان باشگاه
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(. شناسایی و تحلیل 1332محمدرضا. ) ،بخش رستم ؛حمید ،قاسمی ؛رضا ،کاظمی . محمد11
های  بدنی )وزارت ورزش( کشور. پژوهش موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت

 .13-122(، 2)1مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 

(. بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش 1313هنری، حبیب. ) ؛. مندعلیزاده، زینب12
 .113-136(: 2 )2ای در علوم انسانی.  رشته ای. مطالعات میان رشته ای میان عنوان حوزه به
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Abstract 
The aim of this study is to the prioritization and determines the 
relationship between spiritual entrepreneurial experts sports 
federations. Research study is a descriptive – correlation that the field 
was conducted. The statistical research was experts’ men and women 
country sports federation in 1390. Information required was collected 
by the questionnaire "measuring personality characteristics of 
entrepreneurs. Descriptive statistics to describe the data and inferential 
statistics at the significance level (α=0.05) was used to test the 
hypotheses. Results showed that: expert’s sports federations are 
entrepreneurial spirits in the variables of the control center, need for 
success, pragmatism, Clearness of thought, dreaming, tolerate 
ambiguity and entrepreneurship. Also prioritize spiritual 
entrepreneurial experts respectively internal locus of control, Seeking 
challenge, intellectual clearness, pragmatism, the need to succeed, 
tolerance of ambiguity, risk-taking, and finally the dream. In addition, 
was observed significant positive relationships between all the 
variables, the exception of locus of control and seeking to challenge 
with tolerance of ambiguity and dream. Therefore, support the idea of 
creative experts by the directors and managers of organizations have a 
significant impact on the spiritual development of their 
entrepreneurial.  
Keywords: organization entrepreneur, entrepreneurship 
empowerment, entrepreneurial spiritual, federation’s sports 
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