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ارتباط خودکارایی عمومی و ریسک پذیري در عملکرد مدیران،کارشناسان و روساي هیئت هاي ورزشی استان 
 آذربایجان غربی

 ، مهرداد محرم زاده سمیه راستگو
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه پیام نور. 1

 دکتراي مدیریت ورزشی،استادیار دانشگاه ارومیه.2
 

زمان مرهون استفاده بهینه از نیروهاي انسانی بعنوان اساسی ترین سرمایه هاي سازمان میباشد،بنابراین کلیه موفقیت و اثربخشی سا
یکی از عوامل مهم و کلیدي در رشته مدیریت رفتار .عواملی که در راندمان کاري کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت برخورداراست

رفتار انسان منتج از فعل و . موثر بر تصمیم گیري و عملکرد کارکنان می باشد سازمانی و روانشناسی سازمانی، شناسایی عوامل
هر دو متغیرریسک پذیري و خودکارایی،جنبه هایی .انفعاالت میان فاکتورهاي اساسی روانشناختی و شرایط محیطی است

زندگی نیازمند انتخاب و انتخاب . ی دهدروانشناختی از رفتار انسان می باشد که به شدت تصمیم گیري هاي او را تحت تاثیر قرار م
پژوهشها درباره ارتباط بین .کیفیت تصمیماتی که مدیران می گیرند معیار اثربخشی آنان به شمار می رود.نیازمند ریسک می باشد

ن هاي در سازما.این دو متغیر بیشتردر زمینه هاي عملی ورزشی بوده و کمتر در موارد مدیریتی و سازمانی صورت گرفته است
انتخاب .ورزشی کشور ما موقعیت هاي کاري اغلب استرس زا،مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند و شرایط همواره در حال تغییر است

لذا با هدف .هاي ریسکی نیز در شرایط مبهم ایجاد می شوند بنابراین کارایی در چنین مواقعی نقش اساسی را بازي می کند
عملکرد جامعه ورزشی و تعیین میزان خودکارایی عمومی و تاثیر آن بر میزان ریسک پذیري در شناسایی عوامل روانشناختی بر 

ارتباط خودکارایی عمومی و ریسک پذیري در عملکرد مدیران، کارشناسان و روساي "کارکنان تربیت بدنی پژوهشی تحت عنوان 
یران و کارشناسان و روساي هیئت هاي فعال ورزشی نفر از مد 89و با حجم نمونه  "هیئت هاي ورزشی استان آذربایجان غربی

درصد  5/87حجم نمونه . شاغل در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی و ادارات تربیت بدنی شمال این استان، انجام گرفت
 .کل جامعه آماري می باشد

ري و هفت خرده مقیاس ریسک پذیري با روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است و رابطه خودکارایی عمومی و ریسک پذی
جهت جمع آوري اطالعات، پرسشنامه هاي پنج ارزشی ریسک .توجه به ویژگی فردي افراد تحت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت

پذیري و پرسشنامه تعیین خودکارایی عمومی توزیع و پس از جمع آوري از طریق عملیات آماري توصیفی و استنباطی به بررسی 
 .می باشد 05/0سطح معناداري فرضیه .و فرضیه هاي تحقیق پرداخته شد اهداف

 95سطح رابطه این دو متغیر . یافته هاي حاصل حاکی از این بود که خودکارایی عمومی رابطه معناداري با ریسک پذیري دارد
ه خودکارایی عمومی با پنج در بخش بررسی رابطه خودکارایی با هفت خرده مقیاس ریسک پذیري مشاهده کردیم ک. درصد بود

خرده مقیاس هیجان طلبی، اجتناب از خطر، آرامش در هنگام بروز ابهام، انتظار پاداش و ریسک بی خطر رابطه معناداري داشت اما 
خودکارایی عمومی با هیچ یک از . رابطه خودکارایی با دو خرده مقیاس جایگاه کنترل و وظیفه شناسی مورد تایید قرار نگرفت

بین ریسک پذیري و ویژگی هاي شخصی . یرهاي ویژگی شخصی مانند سن، ، سابقه خدمت، رابطه معناداري را نشان ندادمتغ
اختالف میزان خودکارایی و میزان ریسک پذیري در کارکنان ستادي و .آزمودنی ها نیز هیچگونه ارتباطی معناداري مشاهده نگردید

در بخش . یالت مورد بررسی قرار گرفت که اختالفی میان آنان مشاهده نشدصفی، رسمی و غیر رسمی وهمچنین بر حسب تحص
یافته هاي جانبی نیز رابطه ویژگی هاي شخصی با خرده مقیاس هاي ریسک پذیري مورد بررسی قرار گرفت که بازهم رابطه 

 .معناداري از لحاظ آماري بین آنها دیده نشد
پذیري بیان می دارد که با افزایش یا کاهش خودکارایی،ریسک پذیري نیز  وجود ارتباط و همبستگی بین خودکارایی و ریسک

کاهش یا افزایش می یابد و این موید این مطلب است که با کنترل هر یک از دو عامل می توان عامل دیگر را کنترل 
هاي تهدیدآمیز با این اطمینان وارد  پژوهشگران تایید کرده اند که افرادي که اطمینان باالیی به توانایی خود دارند در موقعیت.کرد
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از آنجا که باالبودن . می شوند که می توانند روي آنها کنترل پیدا کنند و چنین پیش بینی موثري منجر به موفقیت آنان می شود
عامل از خودکارایی موجب می گردد افراد اهداف دشوارتري را برگزینند،پیشنهاد می گردد که در سازمان هاي ورزشی به این دو 

عوامل روانشناختی توجه بیشتري مبذول گردد و تالش گردد که این دو عامل بطور موازي در کارکنان تقویت گردد تا نتایج 
 . سازمانی بهتري حاصل گردد

 هیجان طلبی، انتظار پاداش، خودکارایی، ریسک پذیري، آرامش در هنگام بروز ابهام :ه هاي کلیدي  واژ

 منابع
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