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ارزيابي نگرش كارآفرينانۀ مديران باشگاههاي ورزشي بانوان شهر تهران و ارائۀ
راهكار(دولتي و خصوصي)
3

رضا محمدكاظمي ،1نازنین راسخ  ،2فاطمه اسمعیلي
 .1دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 .3کارشناس ارشد کارآفرینی ،دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/04/15 :

*

تاریخ پذیرش1395/10/08 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاههای ورزشی بانوان شهر تهران (مناطق 22گانه) بود.
این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش ،توصیفی ـ همبستگی میباشد که بهشکل میدانی انجام گرفته
است .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی مدیران باشگاههای ورزشی بانوان شهر تهران که تعداد آنها بنا بر آمار ادارۀ کل
ورزش و جوانان استان تهران در سال ( 550 )1394نفر بود ،تشکیل دادند .درادامه ،با استفاده از فرمول کوکران و روش
نمونه گیری تصادفی ساده 116 ،نفر از آنها بهصورت طبقهبندی متناسب بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .ابزار
گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامۀ استاندارد (ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی) بود که
به سنجش پنج عامل از ویژگیهای شخصیتی مهم در کارآفرینی که عبارت هستند از :ریسكپذیری ،کانون کنترل،
توفیقطلبی ،تحمل ابهام و خالقیت میپردازد .روش آماری استفادهشده در این پژوهش ،آمار توصیفی و استنباطی بود
که آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی ،نمودارها و شاخصهای پراکندگی مورد استفاده قرار گرفت و از آمار
استنباطی ،تی تكنمونهای و فریدمن جهت آزمون فرضیههای پژوهش بهره گرفته شد .نتایج نشان میدهد که مدیران
باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه میباشند .همچنین ،براساس اولویتبندی که بین این
ویژگیها انجام گرفت ،مشخص شد که کانون کنترل درونی دارای باالترین رتبه بوده و چالشطلبی کمترین رتبه را
بهخود اختصاص داده است .همچنین ،یافتهها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نگرش کارآفرینانۀ مدیران
باشگاههای ورزشی دولتی و مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی وجود ندارد.

واژگان كلیدي :نگرش کارآفرینانه ،مدیران ،باشگاههای ورزشی بانوان

* نویسندۀ مسئول

Email: n_rasekh663@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،مطالعۀ کارآفرینی به یکی از عمومیترین حوزههاي پژوهشی در مطالعات مدیریت تبدیل
شده است؛ ازاینرو ،اغراقآمیز نخواهد بود اگر بگوییم کارآفرینی در دهههاي اخیر ،یکی از موضوعات
داغ مطرح در جامعه و آموزش و پژوهشهاي علمی بوده است .بهبیاندیگر ،کارآفرینی بهدلیل اثرات
قابلمالحظهاي که بر سطوح خرد و کالن اقتصاد دارد ،مورد توجه قرار گرفته است .کارآفرینی عامل
حیاتی در زایش ایدههاي جدید ،خلق شرکتها و کسبوکارهاي جدید و بهطورکلی ،پرورش اقتصاد
میباشد .کشور ما که با مشکالت اقتصادي متفاوتی مانند جایگاه رقابتی نهچندان مطلوب درمقایسه
با رقبا ،بیکاري ،نرخ باالي تورم و غیره مواجه است ،براي رهایی از این مسائل ـ چه در بخش
خصوصی و چه در بخش دولتی ـ به کارآفرینان سازمانی باشهامت ،خالق ،نوآور و ریسكپذیر نیاز
دارد تا درراستاي رشد و توسعۀ سازمان و جامعۀ خود دستبهکار شده و طرحی نو دراندازند.
دراینراستا ،بستر سازي براي فرهنگ حامی کارآفرینی و تربیت کارآفرین سازمانی در جوامع
درحالتوسعه مانند ایران از اهمیت و ضرورتی حیاتی برخوردار است (دیواندري ،وفائی و حسنپور،
.)1386
با توجه به دورنماي آیندۀ کشور در حرکت بهسوي خصوصیسازي و شرایط رقابتی ،ضرورت دارد که
باشگاههاي ورزشی بهعنوان بنگاههاي اقتصادي به تربیت و پرورش مدیرانی بپردازند که بتوانند از
خالقیت ،نوآوري و ریسكپذیري آنها درجهت نیل به اهداف خود بهره گیرد .امروزه ،جنبههاي
اقتصادي ورزشی در جهان بسیار گسترش یافته است و میتواند بیش از این نیز توسعه یابد .این
موضوع درحدي است که تنها در کشوري چون ایاالت متحده ،ساالنه حدود  250میلیارد دالر درآمد
خالص نصیب صاحبان این صنعت میشود و این موضوع سبب گشته است تا صنعت ورزش بهعنوان
ششمین صنعت سودآور شناخته شود .در کشور ما نیز مانند بیشتر نقاط جهان ،سیاست
حرفهايسازي ورزش پیگیري میشود و این امر تاکنون در برخی رشتههاي ورزشی اعمال گردیده
است؛ ازاینرو ،مدیریت اینگونه سازمانها میبایست داراي دانش و تجربۀ مدیریتی سطح باالیی
باشد؛ ازاینرو ،جایگاههاي متعددي را میتوان براي تربیت و انتصاب مدیران در نظر گرفت که خود
میتواند با نوآوريهایی همراه بوده و به کارآفرینی بیانجامد (اسچنفلدر .)2007 ،1از جمله عوامل
تأثیرگذار بر عمل و رفتار مدیران ورزشی ،ویژگیهاي است که این تأثیرپذیري از شخصیت ،درنهایت
در تصمیمات مدیریتی و رفتار سازمانی آنها مؤثر خواهد بود.

1. Eschenfelder
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دراینراستا ،چالدوراي )1999( 1معتقد است که در سازمانها و باشگاههاي ورزشی ،ویژگیهایی
همچون قاطعیت ،داشتن انرژي ،عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با ورزشکاران که
الزمۀ مدیریت اثربخش است ،در مدیران قابلبررسی میباشد.
با توجه به جمعبندي مطالعات انجامشده درزمینۀ ویژگیهاي روانشناختی کارآفرینان ،پنج عامل
توفیقطلبی ،کانون کنترل درونی ،ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،چالشطلبی و خالقیت در این
پژوهش بهعنوان عوامل اصلی ویژگیهاي روانشناختی کارآفرینانه در نظر گرفته شدند (کردنائیج و
زالی .)1386 ،مبانی نظري این مفاهیم عبارت است از:
 "نیاز به توفیق" همان تمایل به انجام کار در استانداردهاي عالی جهت موفقیت در موقعیتهايرقابتی میباشد .ویژگی نیاز به توفیق یا توفیقطلبی نخستینبار توسط دیوید مك کله لند 2مورد
شناسایی قرار گرفت( .الوانی.)1377 ،
 عقیدۀ فرد نسبت به اینکه وي تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی میباشد را "مرکز کنترل"مینامند( .احمدپور .)82 ،1387 ،در این ارتباط ،بروکهاوس و راپکی )1973( 3اعتقاد دارند که افراد
با مقاصد کارآفرینانه داراي تمایل به مرکز کنترل درونی باالیی هستند.
 در فرهنگ وبستر" ،ریسك" به معناي زیان یا آسیب به کسی یا چیزي که خطري را ایجاد یا بهفکر القا میکند ،بیان شده است و ریسكپذیري به حالتی گفته میشود که فرد براي انجام کاري یا
پذیرش مسئ ولیتی که احتمال شکست در آن وجود دارد ،اعالم آمادگی میکند .خطرکردن ممکن
است به آگاهی فرد از موضوع بستگی نداشته و حتی فرد از نتایج و پیامدهاي احتمالی آن نیز
بیاطالع باشد (برنز.)3 ،2001 ،4
 "تحمل ابهام" عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت بهعنوان بخشی از زندگی ،توانایی ادامۀ حیاتبا دانشی ناقص دربارۀ محیط و تمایل به آغاز فعالیتی (یا ارائۀ طرح یا اندیشهاي) مستقل بیآنکه
شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر؟ بهنظر میرسد کارآفرینان بهمراتب بیش از مدیران
شرکتها قدرت تحمل ابهام را داشته باشند .کارآفرینان بدون اینکه احساس تهدید یا ناراحتی
کنند ،قادر هستند بهصورت اثربخش با شرایط و اطالعات مبهم ،ناقص ،غیرقطعی ،سازماننیافته و
غیرشفاف روبهرو شوند و ضمن رفع ابهامات ،آنها را بهنفع خود تغییر دهند .درحقیقت ،ابهام سبب
انگیزش آنها میشود( .احمدپور داریانی.)1381 ،

1. Chelladurai
2. McClelland
3. Brockhaus & Rocpky
4. Bronze

114

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،41فروردین و اردیبهشت 1396

 کارآفرین در محیطی میتواند فعالیت کند که "چالش" وجود داشته باشد .چالشها ،فرصتهاییهستند که بهشکل یك کار یا وظیفه ،ظاهر شده و موجب شکوفایی ویژگیها و مهارتهاي بالقوه و
ارزشمند انسان میشوند (گراسمن .)1989 ،1درحقیقت ،چالشها محك وجودي کارآفرین هستند و
وي با چالشخواهی ،در پی یافتن خویش بوده و با حل هر چالش" ،بودن" را تجربه میکند
(احمدپور داریانی.)1381 ،
دورنمایۀ کارآفرینی" ،خالقیت" است .خالقیت خودبنیانی انگیزشی دارد که مبتنی بر ارادۀ آدمی
است و بههمیندلیل ،حفظ خالقیت در گرو حفظ انگیزۀ افراد میباشد (احمدپور داریانی.)1381 ،
در این قسمت از پژوهش با نگاهی به مطالعات داخلی و خارجی به بررسی پیشینۀ پژوهش پرداخته
خواهد شد.
عقیلی ( )1382در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطۀ بین کارآفرینی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان
آموزشوپرورش منطقۀ  13تهران به این نتیجه دست یافت که کارآفرینی مدیران ،بیش از حد
متوسط و باال بوده و تعهد سازمانی دبیران و کارکنان بسیار باال میباشد.
مقیمی و همکاران ( )1387نیز در پژوهشی با عنوان "بررسی مهارتهاي کارآفرینانۀ مدیران و
اثربخشی سازمانی در کسبوکارهاي کوچك و متوسط" چنین نتیجهگیري نمودند که بین
مهارتهاي کارآفرینانۀ مدیران و اثربخشی سازمان رابطهاي قوي وجود دارد.
عالوهبراین ،منصوري ( )1387در پژوهشی به بررسی و شناخت ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینی
مدیران زن در سطح باشگاههاي ورزشی شهر تهران پرداخت .در این پژوهش 120 ،نفر که بهصورت
تصادفی انتخاب شده بودند ،پرسشنامۀ ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی را تکمیل نمودند.
نتایج نشان داد که مدیران زن باشگاههاي ورزشی داراي ویژگی کارآفرینی میباشند .همچنین ،در
اولویتبندي ویژگیهاي موردبررسی ،مهمترین ویژگیهاي مدیران بهترتیب عملگرایی ،نیاز به
پیشرفت ،کانون کنترل درونی ،چالشطلبی ،رویاپردازي ،سالست فکري ،ریسكپذیري متعادل و
تحمل ابهام بود.
صادقی و استکی ( )1388نیز در ارتباط با مقایسۀ ویژگیهاي کارآفرینی مدیران شرکتهاي
هواپیمایی خصوصی و دولتی ایران نشان دادند که هیچ نوع تفاوتی بهلحاظ ویژگیهاي کارآفرینی
بین مدیران شرکتهاي هواپیمایی خصوصی و دولتی ایرانی وجود ندارد.
پورقاز و همکاران ( )1390نیز در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطۀ شیوههاي تفکر و ویژگیهاي
شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس" نشان دادند که شیوۀ تفکر غالب در میان مدیران ،تفکر

1. Grossman
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بروننگر میباشد .شایانذکر است که در میان ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینی ،توفیقطلبی داراي
باالترین میانگین بوده است.
همچنین ،محمدي و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطۀ ویژگیهاي شخصیتی با
تمایل به کارآفرینی" گزارش کردند که بین ویژگیهاي شخصیتی زنان با تمایل آنها به کارآفرینی
رابطۀ معناداري وجود دارد.
دراینراستا ،نعمتی ( )1392در پژوهشی با عنوان "بررسی ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینانۀ
دانشجویان دانشگاههاي دولتی تهران" عنوان کرد که بین دو گروه دانشجویان زن و مرد در ارتباط با
میزان برخورداري از ریسكپذیري ،رویاپردازي ،چالشطلبی و درمجموع ،بین روحیۀ کارآفرینی
تفاوت معناداري مشاهده میشود.
ولش و یانگ )1982( 1نیز در پژوهشی ،مالك شرکتهاي کوچك با میانگین  10کارمند تماموقت و
چهار کارمند پارهوقت در تمامی صنایع را بهعنوان نمونه برگزیدند و با استفاده از روش آزمایشی به
این نتیجه دست یافتند که مرکز کنترل درونی ،قدرتطلبی ،اعتمادبهنفس ،مخاطرهپذیري ،پذیرش
نوآوري ،سختکوشی و خوشبینی اقتصادي از ویژگیهاي کارآفرینان میباشد ( مسلمخانی.)1391 ،
همچنین ،اندرسون )1985( 2طی پژوهشی نشان داد که مدیران داراي کنترل درونی ،عملکرد
بهتري دارند و با کارکنان زیردست خود با مالحظهتر رفتار مینمایند .هرگاه کارکنان بهصورت
درونی کنترل شوند ،درمقایسه با افرادي که داراي کانون کنترل بیرونی هستند ،از شغل خود
رضایت بیشتري دارند.
گیکاس )1989( 3نیز در پژوهش خود با عنوان "روانشناختی اجتماعی خودکارآمدي" نشان داد که
تمایل به مخاطرهپذیري و پذیرفتن مخاطرههاي معتدل که میتوانند از طریق تالشهاي شخصی
مهار شوند و نیز پاسخ مثبت به چالشها از ویژگیهاي کارآفرینان میباشد.
عالوهبراین ،هوارد )2004( 4در پژوهشی تأثیر توسعۀ قابلیتهاي کارآفرینی (استقاللطلبی،
ریسكپذیري ،انگیزۀ پیشرفت ،کنترل درونی ،اعتمادبهنفس و جسارت خالقیت) را بر کارآفرینی
 450نفر از دانشآموزان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که ارتباط مستقیمی بین
این قابلیتها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.

1. Welch & Yang
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3. Gekas
4. Howard
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عالوهبراین ،شینر و همکاران )2009( 1در پژوهشی با عنوان "آموزش کارآفرینی :نگرشی بر سراسر
محوطۀ دانشکده (کالج)" دریافتند که آموزش کارآفرینی ،یك فرصت خوب براي ترویج و ایجاد
گرایش به کارآفرینی میباشد و به جنسیت بستگی ندارد.
رما و همکاران )2015( 2نیز در پژوهش خود با عنوان "بررسی تأثیر دورۀ آموزشی خدمات مبتنی بر
ورزش بر نگرش ،تمایل و عملکرد شرکتکنندگان بهمنظور ایجاد تغییرات اجتماعی" نشان دادند که
چنین دورههایی میتواند بر تمایل و درگیري بیشتر شرکتکنندگان در حل مشکالت مربوط به
نابرابريهاي جنسیتی ،منطقهاي و غیره مؤثر باشد.
دراینراستا ،والکر 3و همکاران ( )2015در پژوهش خود با عنوان "ایجاد فرصت بهمنظور تغییر
اجتماعی در ورزش زنان از طریق همکاري دانشگاه و صنعت" با استفاده از مصاحبههاي عمیق
اکتشافی با روزنامهنگاران عنوان نمودند که همکاري دانشگاه و صنعت میتواند منجر به ایجاد
کارآفرینی در ورزش زنان گردد.
مینگ 4و همکاران ( )2016نیز در پژوهشی با عنوان "بررسی اکتشافی درخصوص تجارب
شرکتکنندگان زن در قدرت (مسئولیت) و عملکرد ورزشی" عنوان کردند که درنتیجۀ تعامل قدرت
و عملکرد ورزشی ،شرکتکنندگان زن به چهار بعد تأثیر فیزیکی ،روانی ،شناسایی فرصتها و اتحاد
و جاذبه دست یافتند.
با توجه به بررسیهاي بهعملآمده از پیشینۀ مطالعات داخلی و خارجی میتوان گفت که از عوامل
توسعه و تقویت قدرت خالقیت و نوآوري در سازمان ،وجود فرهنگ خالقیت و نوآوري در مدیریت
سازمان است و چنانچه مدیران به خالقیت و نوآوري بهعنوان فعالیتهاي ضروري و حیاتی باور و
اعتقاد نداشته باشند ،هیچ فعالیتی دراینزمینه دوام و بقا نخواهد داشت و با توجه به اهمیت
فوقالعادۀ کارآفرینی و ضرورت توسعۀ آن در کشور ،بهویژه در بخش تربیتبدنی و نیز با توجه به
اهمیت ورزش بانوان و ارائۀ راهکارهاي الزم جهت تقویت این بخش ،پژوهش حاضر بر آن است تا
نگرشهاي کارآفرینانۀ مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران را ارزیابی نموده و درپایان،
راهکارهایی را بهمنظور تقویت و ارتقاي این نگرشها ارائه نماید .امید است نتایج این پژوهش نقش
بهسزایی در تدوین برنامههاي آموزشی ،ترویجی و مشاورهاي مراکز کارآفرینی سازمانهاي ورزشی
کشور داشته باشد.
1. Shinnar
2. Rhema
3. Walker
4. Ming
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روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر که بهصورت میدانی انجام شده است ،بهلحاظ هدف ،کاربردي بوده و از نظر روش،
توصیفی میباشد.
جامعۀ آماري پژوهش را کلیۀ مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران تشکیل دادند که بنا بر
آمار ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران ،تعداد آنها در سال ( 550 )1394نفر بود .درادامه ،با
استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیري تصادفی ساده 116 ،نفر از مدیران باشگاههاي ورزشی
بانوان شهر تهران (مناطق 22گانه) بهصورت طبقهبندي متناسب بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب
شدند .ابزار گردآوري دادهها در این پژوهش ،پرسشنامۀ استاندارد ابزار سنجش ویژگیهاي
شخصیتی کارآفرینان ایرانی بود (کردنائیچ و همکاران .)1386 ،این پرسشنامه که براساس رویکرد
روانشناختی کارآفرینی طراحی شده است ،شامل  95سؤال میباشد که به سنجش شش عامل
اصلی میپردازد که عبارت هستند از :ریسكپذیري ( 18سؤال) ،کانون کنترل ( 17سؤال)،
توفیقطلبی ( 15سؤال) ،چالشطلبی (شش سؤال) ،تحمل ابهام ( 11سؤال) و عامل خالقیت (28
سؤال).
شایانذکر است که پایایی این پرسشنامه از طریق یك مطالعۀ مقدماتی بر روي  30نفر از نمونۀ
پژوهش و به روش ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید ()α=0/78
در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها از روشهاي آماري توصیفی و
استنباطی استفاده گردید .در آمار توصیفی تالش بر این بود تا با ترسیم جدولها ،نمودارها و
محاسبۀ شاخصهاي مرکزي و پراکندگی به توصیف متغیرها پرداخته شده و به شفافیت پژوهش
کمك شود .بدینمنظور ،ابتدا اطالعات توصیفی مربوط به نمونۀ آماري (شامل :سن ،میزان
تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،میزان سابقۀ کار و نوع مالکیت باشگاه) و سپس ،اطالعات توصیفی
مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائه گردیده است.
الزمبهذکر میباشد که جهت آزمون فرضیههاي پژوهش از روشهاي آزمون تی تكنمونهاي و آزمون
فریدمن استفاده شده است.
مدل مفهومی پژوهش
بهطورکلی ،تاکنون ویژگیهاي متعددي درمورد کارآفرینان در پژوهشهاي مختلف مطرح شده است
و ادبیات وسیع و قابلمالحظهاي درزمینۀ ویژگیهاي روانشناسانه و شخصیتی کارآفرینان وجود
دارد .مهمترین این ویژگیها که موردتوافق پژوهشگران روانشناسی بوده و به کارآفرینان نسبت داده
شده است ،در جدول شمارۀ یك قابلمشاهده میباشد (احمدپور داریانی.)2008 ،
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جدول 1ـ ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
نام پژوهشگر
مك کلهلند

سال پژوهش
1963

ویژگی
توفیقطلبی

آنکینسون ـ روتز

1957 -1964

مرکز کنترل داخلی

الیلز ـ بروکهاوس

1974–1980

تمایل به پذیرش مخاطرههاي معتدل

باومن ،سکستون و اسکایر

1982

تحمل ابهام

جاکوبو ویتز و وایلدر

1982

استقاللطلبی

سکستون

1982

پرانرژي ،باانگیزه و متعهد

میتوان گفت مهمترین ویژگیهایی که در این پژوهش مدنظر میباشد ،عبارت است از:
توفیقطلبی ،کانون کنترل درونی ،ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،چالشطلبی و خالقیت.
توفیقطلبی (انگیزۀ پیشرفت)

ریسكپذیری

نگرش کارآفرینانۀ

کانون کنترل

مدیران

درونی

باشگاههای ورزشی
بانوان
چالشطلبی

تحمل ابهام

خالقیت
شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش
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نتايج
نتایج بررسی توصیفی مربوط به سن افراد نشان میدهد که  20نفر ( 17/5درصد) در طیف سنی زیر
 25سال هستند .همچنین 39 ،نفر ( 34/2درصد) در طیف سنی  26تا  30سال 20 ،نفر (17/5
درصد) در طیف سنی  31تا  35سال 14 ،نفر ( 12/3درصد) در طیف سنی  36تا  40سال و  10نفر
( 8/8درصد) در طیف سنی  41سال به باال قرار دارند .دادههاي مربوط به تحصیالت نیز بیانگر آن
است که  26نفر ( 22/ 8درصد) داراي مدرک دیپلم ،اکثریت افراد نمونههاي پژوهش معادل  42نفر
( 36/84درصد) داراي مدرک کارشناسی 23 ،نفر ( 21/17درصد) داراي مدرک کارشناسی ارشد،
 17نفر ( 14/91درصد) داراي مدرک کاردانی ،سه نفر ( 2/6درصد) داراي مدرک کمتر از دیپلم و
سه نفر ( 2/6درصد) داراي مدرک دکتري هستند .عالوهبراین ،از نظر سابقۀ کار ،اغلب افراد نمونۀ
پژوهش معادل  45نفر ( 39/5درصد) داراي سابقۀ کار کمتر از پنج سال 39 ،نفر ( 34/2درصد)
داراي سابقۀ کار  6تا  10سال 12 ،نفر ( 10/5درصد) داراي سابقۀ کار  11تا  15سال ،نه نفر (7/89
درصد) داراي سابقۀ کار  16تا  20سال ،چهار نفر ( 3/5درصد) داراي سابقۀ کار  21تا  25سال ،سه
نفر ( 2/6درصد) داراي سابقۀ کار  26تا  30سال و چهار نفر ( 3/5درصد) داراي سابقۀ کار  30سال
به باال میباشند .با توجه به اینکه بیشترین فراوانی مربوط به سابقۀ کار کمتر از  5و  10سال است،
میتوان گفت که میزان جذب افراد در فعالیتهاي ورزشی در سالهاي اخیر افزایش چشمگیري
داشته است .در ارتباط با رشتۀ تحصیلی نیز میتوان گفت که  58نفر از افراد نمونه ( 50/9درصد)
در رشتۀ تربیتبدنی و  56نفر ( 49/1درصد) در رشتههایی غیر از تربیتبدنی تحصیل کردهاند .نتایج
بررسی توصیفی مربوط به نوع مالکیت باشگاهها نیز نشان میدهد که  42/1درصد متعلق به بخش
دولتی و  57/9درصد متعلق به بخش خصوصی بودهاند که این امر بیانگر رشد ورزش میباشد .در
جدول شمارۀ یك ،میانگین و انحراف معیار مربوط به شش عامل اصلی در مدیران باشگاههاي
ورزشی بانوان شهر تهران ارائه شده است.
جدول 2ـ اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
گویه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ریسكپذیري

114

48/35

10/00

کنترل درونی

114

66/06

8/04

توفیقطلبی

114

48/14

7/73

خالقیت

114

36/15

6/86

تحمل ابهام

114

24/04

5/76
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114

چالشطلبی

3/63

18/10

نتایج آمار استنباطی :با توجه به نتایج مندرج در جدول شـمارۀ سـه مبنـی بـر صفرشـدن سـطح
معناداري و معناداربودن تفاوت میزان ریسكپذیري ،کنترل درونـی ،توفیـقطلبی ،خالقیـت ،تحمـل
ابهام و چالشطلبی نسبت به مقدار ارزش موردآزمون (جدول شمارۀ سه) ،میتوان فرض صفر (عـدم
وجود تفاوت معنادار در میزان عوامل ذکرشده) را رد کرد و با  99درصد اطمینان ،فرض مقابل مبنی
بر معناداربودن تفاوت میزان ریسكپذیري ،کنتـرل درونـی ،توفیـقطلبی ،خالقیـت ،تحمـل ابهـام و
چالشطلبی در مدیران باشگاههاي ورزشی را پذیرفت.
جدول 3ـ آزمون تی
مقدار تی

درجۀ آزادی

سطح معناداری

ریسكپذیري

3/58

113

0/001

کنترل درونی

16/66

113

0/001

توفیقطلبی

14/70

113

0/001

خالقیت

5/68

113

0/001

تحمل ابهام

6/40

113

0/001

چالشطلبی

9/11

113

0/001

در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود که خیدو محاسبهشده ( )684/43از خیدو جدول در درجۀ
آزادي هفت ( )18/48بزرگتر است و با توجه به صفربودن سطح معناداري ،با  99درصد اطمینان
میتوان نتیجه گرفت که فرض خالف مبنی بر معناداربودن تفاوت بین شش مؤلفۀ کارآفرینی در
گروه نمونه تأیید میشود.
جدول 4ـ ارزش ویژگیهای کارآفرینی موردقبول و ارزش بهدستآمده از نتایج
ارزش موردآزمون در پرسشنامه

ارزش بهدستآمده از پرسشنامه

ابعاد کارآفرینی
ریسكپذیري

45

48/35

کانون کنترل

42/5

66/06

توفیقطلبی

37/5

48/14

خالقیت

32/5

36/15

تحمل ابهام

5/27

34/04

چالشطلبی

15

18/10
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در ادامه ،از آزمون فریدمن بهمنظور اولویتبندي ابعاد نگرش کارآفرینی استفاده شده است.
جدول 5ـ اطالعات آمار استنباطی آزمون فریدمن
خیدو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

684/43

7

0/001

در جدول شمارۀ شش به بررسی مقایسهاي شش عامل اصلی بین مدیران باشگاههاي دولتی و
خصوصی پرداخته شده است.
جدول 6ـ اولویتبندی ابعاد نگرش کارآفرینی برمبنای آزمون فریدمن
متغیر

میانگین رتبهها

رتبهبندی نهایی

کانون کنترل درونی
ریسكپذیري
توفیقطلبی
خالقیت
تحمل ابهام
چالشطلبی

7/54
6/69
6/48
5/00
3/05
1/54

6
5
4
3
2
1

با توجه به جدول هفت میتوان نتیجه گرفت که تی محاسبهشده از تی جدول ( )t=2در درجۀ آزادي
 112کوچكتر است .همچنین ،با توجه به سطح معناداري ( )P≥ 0/05با  95درصد اطمینان نتیجه
میگیریم که فرض خالف مبنی بر معناداربودن تفاوت نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاههاي دولتی و
خصوصی براساس مؤلفۀ ذکرشده ،رد میشود.
جدول 7ـ بررسی مقایسهای شش عامل اصلی بین مدیران باشگاههای دولتی و خصوصی
عامل
ریسكپذیري

کانون کنترل

توفیقطلبی

خالقیت

نوع مالکیت باشگاه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

دولتی

49

46/63

10/36

1/48

خصوصی

65

49/44

9/75

1/21

دولتی

49

55/12

9/33

1/33

خصوصی

65

55/35

7/42

0/921

دولتی

49

47/95

8/50

1/21

خصوصی

65

48/38

7/23

0/897

دولتی

49

20/00

3/98

0/569

خصوصی

65

20/40

3/06

0/380
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ادامه جدول 7ـ بررسی مقایسهای شش عامل اصلی بین مدیران باشگاههای دولتی و خصوصی
عامل

نوع مالکیت باشگاه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

دولتی

49

24/77

5/81

0/830

خصوصی

65

23/49

5/70

0/708

دولتی

49

17/79

4/02

0/574

خصوصی

65

18/32

3/31

0/410

تحمل ابهام

چالشطلبی

جدول 8ـ بررسی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاههای دولتی و خصوصی
گویه

تی

درجۀ آزادی

سطح معناداری

نتیجه

ریسكپذیري

1/48

112

0/141

تأیید فرض صفر

کانون کنترل

0/147

112

0/883

تأیید فرض صفر

توفیقطلبی
خالقیت
تحمل ابهام
چالشطلبی

0/288
0/605
1/179
0/767

112
112
112
112

0/774
0/546
0/241
0/445

تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر
تأیید فرض صفر

بحث و نتیجهگیري
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان (دولتی و
خصوصی) شهر تهران بود .تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر
تهران داراي ریسكپذیري هستند که این امر با یافتههاي پژوهش گیکاس ( ،)1989ولش و یانگ
( )1982و منصوري ( )1387که تمایل به مخاطرهپذیري را بهعنوان ویژگیهاي کارآفرینی در نظر
میگیرند ،مطابقت دارد .عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر
تهران داراي کانون کنترل درونی هستند که این امر با یافتههاي هوارد ( )2004و منصوري ()1387
که کانون کنترل درونی را یکی از قابلیتهاي کارآفرینی برشمردهاند و نیز با یافتههاي اندرسون
( ) 1985که مدیران داراي کنترل درونی را داراي عملکرد بهتري میداند ،مطابقت دارد .نظر به
تجزیهوتحلیل دادهها میتوان ادعا نمود که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران داراي
خالقیت میباشند .همچنین ،میتوان اظهار کرد که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران از
قدرت تحمل ابهام برخوردار هستند .در این ارتباط ،منصوري ( )1387گزارش میکند که تحمل
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ابهام ،یکی از ویژگیهاي کارآفرینان است .ازسويدیگر ،با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها میتوان
گفت که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران داراي چالشطلبی کمی هستند .دراینراستا،
گیکاس ( )1989بر این باور است که پاسخ مثبت به چالشها از ویژگیهاي کارآفرینان میباشد.
درمجموع ،میتوان نتیجه گرفت که کلیۀ مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران با داشتن
ویژگیهاي ریسكپذیري ،کانون کنترل درونی ،توفیقطلبی ،خالقیت ،تحمل ابهام و چالشطلبی و
نیز با توجه به دادههاي باالتر از حد میانگین ،داراي نگرش کارآفرینانه هستند و این امر با یافتههاي
پژوهش عقیلی ( ،)1382ولش و یانگ ( )1982و منصوري ( )1387همخوانی دارد.
در اولویتبندي ویژگیهاي موردبررسی ،مهمترین ویژگیهاي مدیران بهترتیب عبارت است از :کانون
کنترل ،ریسكپذیري ،توفیقطلبی (نیاز به پیشرفت) ،خالقیت ،تحمل ابهام ،رویاپردازي و
چالشطلبی.
دالیل احتمالی پایینبودن چالشطلبی مدیران را شاید بتوان ناشی از آموزشهاي ناکارآمد،
ناآشنابودن مدیران با این قابلیت و ناتوانی جامعه در پرورش فرهنگ چالشطلبی دانست که این امر
با یافتههاي پژوهش نعمتی ( )1392درمورد ضعیفبودن نمونۀ آماري (دانشجویان) در محور
چالشطلبی بهعنوان یکی از محورهاي اساسی روحیۀ کارآفرینی بهدلیل وجود فرهنگ دستوري،
تقلیدي و غیرمولد در جامعه و نیز ناکارآمدي نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تدارک بستر
مناسب بهمنظور توسعۀ روحیۀ خالقیت ،نوآوري و کارآفرینی در میان دانشآموزان و دانشجویان
همراستا است .دراینزمینه ،رما و همکاران ( ،)2015نفریتیتی و همکاران ( )2015و مینگ و
همکاران ( )2016عنوان کردند که با توجه به وجود دورههاي آموزشی ،تعامل دانشگاه و صنعت و
پیوند قدرت و عملکرد ورزشی میتوان منجر به تغییرات اجتماعی در شرکتکنندگان شد.
عالوهبراین ،نتایج استنباطی که در بررسی مقایسهاي بین ویژگیهاي کارآفرینی مدیران باشگاههاي
دولتی و ویژگیهاي کارآفرینی مدیران باشگاههاي خصوصی بهدست آمد ،نشان داد که تفاوتی بین
آنها وجود ندارد که این امر با نتایج پژوهش صادقی و استکی ( )1388همراستا میباشد .شایانذکر
است با توجه به اینکه تفاوت معناداري بین ویژگیهاي کارآفرینی مدیران بخش دولتی و خصوصی
مالحظه نگردید؛ بنابراین ،درصورت فرایند خصوصیسازي باشگاههاي دولتی میتوان از مدیران
دولتی نیز استفاده نمود .این روش باعث میشود علیرغم شناخت دقیق این مدیران از گذشته ،حال
و آیندۀ چنین سازمان هایی ،مقاومت این مدیران در فرایند انتقال و واگذاري کاهش یابد (صادقی
واستکی.)1388 ،
با توجه به نتایج کسبشده ،راهکارهاي برخاسته از پژوهش بهمنظور ارتقاي نگرش کارآفرینانۀ
مدیران باشگاههاي ورزشی ارائه میگردد:
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* با توجه به اینکه ویژگی خالقیت در جدول رتبهبندي ویژگیها در حد باالیی نیست و نیز اینکه
براساس نظریۀ بسیاري از دانشمندان ،خالقیت بخش الینفك کارآفرینی میباشد ،الزم است
دورههاي آموزشی ترتیب داده شود تا بتوان از طریق آموزش و برگزاري کارگاهها ،این قابلیت
کارآفرینی را در مدیران پرورش داد.
* با توجه به نتایج مشخص شد که چالشطلبی مدیران باشگاههاي ورزشی در پایینترین سطح قرار
دارد و لذا ،میبایست از طریق آموزشهاي صحیح ،زمینههاي ایجاد این ویژگی در مدیران را ارتقا
داد .همچنین ،الزم است در رابطه با زمینههاي بروز و پرورش مدیران در ارتباط با چالشطلبی،
اقدامات الزم و مناسبی در باشگاهها و سازمانهاي ورزشی صورت گیرد.
* ارائۀ مشاورههاي مالی و اقتصادي (درزمینۀ سرمایهگذاري و جذب سرمایۀ خارجی) به مدیران
باشگاههاي ورزشی درجهت توسعۀ کارآفرینی
* ارائۀ آموزشهاي ویژۀ کارآفرینی براي مدیران باشگاههاي ورزشی بهمنظور ایجاد و تقویت هریك
از قابلیتهاي کارآفرینی.
* برگزاري کارگاههاي آموزشی با موضوع آشنایی با تجربههاي افراد کارآفرین.
* تأکید بر نقش ارزشهاي فرهنگی بهعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نگرشهاي کارآفرینانۀ
مدیران و برنامهریزي بهمنظور تقویت آن.
پیام مقاله :با انجام این پژوهش مشخص شد که مدیران باشگاههاي ورزشی بانوان شهر تهران داراي
نگرش کارآفرینانه هستند و تفاوت معناداري بـین نگـرش کارآفرینانـۀ مـدیران باشـگاههاي ورزشـی
دولتی و مدیران باشگاههاي ورزشی خصوصی وجود ندارد؛ ازاینرو ،با تکیه بر نتایج پژوهش میتـوان
از طریق اطالعرسانی مناسب و آموزش کافی ،مقاومت مدیران باشگاههاي ورزشی دولتی را در فرایند
انتقال و واگذاري کاهش داد.
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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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