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 های ورزشی استان مرکزیهای شخصیتی کارآفرینی در مدیران مرد باشگاهبررسی و شناخت ویژگی

 . مریم پروین2  . مینا نوری3عبدالحمید شمسی  .2. زهرا نوری 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 دانشگاه اصفهان . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران3

 . کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان2

 

 مقدمه

های شخصیتی کارآفرینی و بندی بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه، اولویتاهداف این تحقیق شامل شناسایی وارزیابی ویژگی 

 ها بود.سنجش ارتباط میان آن

 ی شناسروش

جامعه آماری در این تحقیق شامل  بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. ی پیمایشیاز شاخهاین تحقیق  از نوع تحقیقات توصیفی 

 235 استان مرکزیاداره کل تربیت بدنی بنا به آمار  1392در سالباشند که می استان مرکزیهای ورزشی تمامی مدیران مرد باشگاه

با توجه به ماهیت این نفر به عنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی انتخاب شدند.  122با استفاده از فرمول، تعداد  و دنباشمی باشگاه

پایایی  از پرسشنامه این است. استفاده شده های شخصیتی کارآفرینان ایرانی(استاندارد )ابزار سنجش ویژگی پرسشنامهیک تحقیق از 

.  پردازدهای شخصیتی مهم در کارآفرینی میعامل از ویژگی 9باشد که به سنجش می سؤال 95برخوردار است. پرسشنامه شامل  29/2

-باشد که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارروش آماری استفاده شده در این تحقیق شامل آمار توصیفی و استنباطی می

ای، آزمون معناداری تک نمونه tفاده شد. همچنین از آمار استنباطی، آزمون های پراکندگی مانند میانگین، میانه، نما استها و شاخص

 های تحقیق استفاده شد.ضریب همبستگی خطی، آزمون فریدمن، برای آزمون فرضیه

 هایافته

قیت زیاد، کانون کنترل های کارآفرینی )انگیزش پیشرفت باال، تحمل ابهام باال، خالهای مربوط نشان داد که نمرات قابلیتها و یافتهداده

های ورزشی استان مرکزی از میزان متوسط نمره معیار باالتر است و تفاوت به دست آمده درونی،چالش طلبی( مدیران مرد باشگاه

 معنادار است.

 گیرینتیجه

-های صحیح زمینهد با آموزشترین سطح قرار دارد که بایهای ورزشی در پایینبا توجه به نتایج این تحقیق تحمل ابهام مدیران باشگاه

زیر های ایجاد قابلیت تحمل ابهام را در مدیران ارتقا داد. با توجه به نظر اکثر متخصصان این رشته، یکی از ضروریات کارآفرینی و ابعاد و 

های بروز و بطه با زمینهها و سازمان تربیت بدنی در راباشد. با این وضعیت الزم است در باشگاهپذیری متعادل میهای آن ریسکمجموعه

 .پرورش مدیران با ریسک پذیری متعادل اقدامات الزم و مناسبی برداشته شود

 های شخصیتی کارآفرینی، مدیران، باشگاه ورزشیکارآفرینی، ویژگیواژگان کلیدی:  
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