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 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 

 مقدمه
احساسات بـه   در واقع هوش درون فردي شکلی از هوش هاي چندگانه است که توانایی مهارت درك احساسات خود و تشخیص این

یکی از عوامـل مهـم   . راحتی از میان انواع بسیار متفاوت حاالت عاطفی درونی و غنا بخشیدن و هدایت زندگی فرد را شامل می شود
محقق طی انجام این پژوهش به دنبـال  . در موفقیت مدیران کارآفرین داشتن هوش باال به منظور دستیابی به حداکثر بهره وري است

نوع تحقیق براساس جمع آوري اطالعات توصـیفی  .طه میان این دو متغیر یعنی کارآفرینی و هوش درون فردي استبررسی وجود راب
جامعـه آمـاري   .و از نوع همبستگی است و روش تحقیق به صورت پیمایشی اجرا  شد و براساس هدف تحقیق از نوع کـاربردي اسـت  

تعداد نمونه ي مورد نیاز بـا اسـتفاده از جـدول    .باشگاه است 220ست که این تحقیق کلیه مدیران باشگاه هاي ورزشی شهر اصفهان ا
 %845بـا پایـایی   داده ها از پرسشنامه ي هوش چندگانـه گـاردنر  . نفر انتخاب شدند 106روش نمونه گیري طبقه ایی تصادفی تعداد 

به منظور آزمون نرمال بـودن داده   .به دست آمدنیز ازطریق آلفاي کرونباخ  %9  ازطریق آلفایکرونباخ وپرسشنامه کارآفرینی با پایایی
ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک متغیري و براي بررسی تأثیر هوش درون فردي بر کـارآفرینی از رگرسـیون سـاده و چندگانـه     

یان دو متغیـر هـوش   نشان از وجود رابطه ي معنادار م SPSSنتایج تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ي نرم افزار . استفاده شده است
 . درون فردي و کارآفرینی داشته است

 .هوش درون فردي، کارآفرینی، مدیران، باشگاه هاي ورزشی :واژگان کلیدي
 میزان هوش درون فردیو کارآفرینی مدیران باشگاه هاي ورزشی شهر اصفهان چقدر است؟

درجـه آزادي از مقـدار بحرانـی     105و3ی ضمیانگین فرا ب=  01/0در سطح تشخیص درون فردي مشاهده شده برایهوش  tمقادیر  
نشان می دهد  tآزمون هاي . پژوهش مورد تأیید قرار می گیردي صفر رد و فرضیه ي موارد فرضیه این جدول بزرگتر است و لذا در 

درصـد بـه    99احتمـال  بدست آمـده را بـا   نتیجه  بنابراین می توان. است ، باالتر از حد متوسطهوش درون فرديکه میانگین نمرات 
و  29/0بـین هـوش درون فـردي و کـار افرینـی     میزان همبستگی .تعمیم دادباشگاه هاي ورزشی مدیران  ي جامعه آماري یعنی کلیه

 4/8 بنـابراین . اسـت  بوده و بقیه ي روابـط معنـی دار نبـوده     معنی دار =  01/0در سطح تشخیص بوده  که  084/0ضریب تعیین 
 . تبیین استتوصیف، توضیح و قابل انس کارآفرینی  به وسیله ي هوش درون فردي درصد از نمرات واری

 نتیجه گیري
یمثبـت و   رابطـه میزان کار آفرینی مدیران باشگاه هاي ورزشـی شـهر اصـفهان    و  درون فرديبین هوش بر اساس یافته هاي تحقیق 

خود، توانایی ها، مهارت ها، احساسـات و عواطـف خـویش     در واقع در مسیر موفقیت یکی از مراحل، شناخت. داردمعنی داري وجود 
در نهایت نتایج به دست آمده ). 3)(1384جویبابه، (بنابراین شناخت مهارت ها تأثیر بسزایی در موفقیت مدیران کارآفرین دارد. است

د که این پـژوهش توانسـته   چنین به نظرمی رس). =r %282(حاکی از وجود رابطه ي معنا دار میان هوش حرکتی و کارآفرینی است 
عرصه اي جدید را در ارتباط میان توانایی کارآفرینی مدیران با مؤلفه مهمی مانند هوش درون فردي بگستراند که تـا کنـون مغفـول    

عه کارآفرینی بـه عنـوان یکـی از نیازهـاي توسـ     . مؤلفه اي که می تواند تأثیرات زیادي را در توسعه کارآفرینی داشته باشد. مانده بود
 .شناخته می شود که هیچ کشوري بدون پرداختن به آن نمی تواند در مسیر پیشرفت و خلق مشاغل جدید گام بردارد
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 دانشجویان موردي مطالعه( دانشجویان کارآفرینی میزان و هیجانی هوش رابطه بررسی. 1390. احمد فاضل، ابراهیم، کمالیان، -1
 .146-127: 11 شماره. کارآفرینی عهتوس مجله). بلوچستان و سیستان دانشگاه
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 برنامه و مدیریت درسازمان) پایه -میانه -عالی( مدیران گانه سه سطوح در هیجانی هوش ي رابطه. 1384. منوچهر بابه،جوی -3
 .ریزي برنامه و مدیریت پرورش و آموزش عالی مؤسسه: تهران. ارشد کارشناسی نامه پایان. آن تابعه سازمانهاي و کشور ریزي
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