
  هاي کاربردي در مدیریت ورزشی پژوهش
 35-41، ص 1395پیاپی)، بهار  16( 4سال چهارم، شمارة 

Applied Research of Sport Management 
Vol.4, no.4, Spring 2016 

 

 يبا رفتارها رانیمد یتحول يسبک رهبر نیارتباط ب یهدف پژوهش حاضر، بررس
 يو از نوع همبستگی و جامعه آمار یفی. روش پژوهش، توصاستکارکنان  ینیکارآفر

 1393و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال  رانیمد هیشامل کل
و مورگان  یبر اساس جدول کرجس ينفر بود. حجم نمونه آمار  405ها  که تعداد آن

ان ادارات ورزش و کارمند يکه جامعه آمار نینفر محاسبه شد که با توجه به ا 196
 یتصادف يریگ واقع در استان اصفهان متفاوت بود، از روش نمونه يها جوانان شهرستان

 نامهاده شد. در این پژوهش از دو پرسشهر اداره استف يمتناسب با جامعه آمار يا طبقه
نامه چند عاملی رهبري استخراج شده از پرسش یتحول يو سبک رهبر ینیمعتبر کارآفر

)MLQدست آمده از ابزارهاي  به يها دهدا یاستنباط لی) استفاده شد. به منظور تحل
 جیرگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. نتا لیتحل يهاي آمار از روش يریگ اندازه

و رفتار  رانیمد یتحول يداري بین سبک رهبر ینشان داد که همبستگی مثبت و معن
بنابر  نیکارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان وجود دارد. همچن ینیکارآفر

ارتباطات،  ،ينوآور يها بر مؤلفه رانیمد یتحول يسبک رهبر ون،یرگرس لیتحل
 .دارد ریثأکارمندان ت ینیفرصت از رفتار کارآفر ییو شناسا ،يریپذ سکیر
 

 کلیدي گانواژ
 .ینیرفتار کارآفر ،یتحول يسازمان ورزش و جوانان، سبک رهبر

The aim of this study was to find the relationship 
between managers’ transformational leadership style and 
employees’ entrepreneurial behaviors. The method of 
this research was descriptive (correlation) and the total 
population included all of the managers and staff 
members employed at the Sport and Youth Organization 
of Isfahan Province in 1393 (N= 405). The volume of 
statictical sample was calculated 196 according to the 
Kerjcie and Morgan’s method. The method of sampling 
was stratified random sampling since the population of 
the staff members employed at the Sport and Youth 
Departments is vary in different cities of Isfahan 
Province. Two reliable questionnaires for measuring the 
entrepreneurship and transformational leadership style 
(MLQ) were employed in this research. Also, the 
regression and correlation tests were used for analyzing 
the data. The results indicated that there is a positive and 
significant correlation between managers’ 
transformational leadership style and staff’s 
entrepreneurial behavior. Furthermore, it is found that 
managers’ transformational leadership style affects the 
staff’s innovation, interaction, risk taking and 
opportunity identifying factors. 
 
Keywords 
Sport and youth organization, Transformational leadership 
style, Entrepreneurial Behavior. 
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 همقدم
پـردازي در زمینـه کـارآفرینی شـدند.      شناسان و دانشمندان علم مدیریت نیز وارد عرصه نظریه شناسان، جامعه از اواسط قرن بیستم روان

هاي شخصیتی و تفاوت قائل شدن بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان و مدیران بـه   هایی مبتنی بر ویژگی شناسان با هدف ارائه نظریه روان
شناسان و اندیشمندان علـم مـدیریت    ). جامعه1383، شاه حسینی، 1380پور،  شناختی کارآفرینان پرداختند (احمد هاي روان بررسی ویژگی
هاي اجتماعی ـ فرهنگی (تـأثیر محـیط و فرهنـگ هـر فـرد در اقـدام بـه کـارآفرینی) و نظریـه            فرینی با توجه به نظریهبه مطالعه کارآ

ضمن اینکه با استفاده از رویکرد رفتاري، کارآفرینی را همچون فرایندي معرفی نمودند کـه سـرانجام بـه     جتماعی پرداختند؛هاي ا شبکه
 انجامد. هاي جدید می ایجاد شرکت

شـوند،   سازنده و پویاي منابع و خدمات میاند که افرادي الیق و کارآمد، با نوآوري و خالقیت خود باعث فعالیت  هشگران دریافتهپژو
پی یافتن راهی بهتر براي انجام کارها، خلق  اند. این افراد همیشه در ق و مبتکر را کارآفرین نام نهادهکه صاحب نظران این نیروهاي خال

هـا و   هاي جدیـد، خلـق شـرکت    یجاد تغییر با آزادي عمل و قبول مسئولیت هستند. کارآفرینی عامل حیاتی در زایش ایدهچیزهاي نو و ا
 ).1381، طور کلی پرورش اقتصاد است (احمدپور داریانیه کسب و کارهاي تازه و ب

ناپـذیر اسـت. همـانطور کـه تولـد و مـرگ        ها امـري اجتنـاب   در جهان امروز، تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان
ها نیز به عواملی نظیر توانایی، خالقیت و نوآوري  ها بستگی دارد، رشد و بقاي آن هاي مؤسسین آن ها به بینش، بصیرت و توانایی سازمان

نـه بـه   با اجراي چند طـرح کارآفرینا توانند با تعداد کمی افراد خالق و کارآفرین و  ها دیگر نمی منابع انسانی وابسته است. امروزه سازمان
گرا و کم هزینه تبدیل شوند، بلکه باید شرایطی فـراهم شـود تـا همـه کارکنـان از روحیـه کارآفرینانـه         سازمانی چابک، منعطف، فرصت

 ).1388قایی، هاي کارآفرینانه خود را به اجرا درآورند (صمد آ مند شوند و بتوانند به راحتی و به طور فردي یا گروهی فعالیت هبهر
واژه کارآفرینی دیرزمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزي پدید آید در زبان فرانسه ابداع شد. از این واژه 

اندرکار ساخت جـاده و پـل و بنـدر     هاي نظامی، واسطه و یا حتی پیمانکاران که دست در مفاهیم متعددي چون هدایت مأموریت
). مفهوم کارآفرینی نخستین بار مورد توجه اقتصاددانان قـرار گرفـت و از   1383ه است (کالنتري و همکاران، بودند، استفاده شد

دان،  بعنـوان یـک اقتصـاد    1انـد. کـانتیلون   قرن شانزدهم میالدي تاکنون تقریباً کلیه مکاتب اقتصادي آن را مورد توجه قرار داده
). او در قرن هفـدهم مـیالدي   1382؛ علوي، 1384،  2است (کوراتکو و هاجتس فعالیت اقتصادي را به کارآفرینی مرتبط دانسته

دانند. او کارآفرین را فردي  ها را در مورد کارآفرینی عرضه کرد و به همین دلیل او را بنیانگذار این واژه می یکی از نخستین نظریه
 ). 1999،  3پیترز گامی باشد (هیسریچ و داند که اهل ریسک، نوآوري و پیش می

،  4داننـد (هـاردي   گـذار مـی   ثیرهاي همگانی و قهرمانی تأ در حیطه ورزش نیز اندیشمندان این خصوصیات را در هر دو حوزه ورزش
هاي متعـددي از مـدیریت مثـل مـدیریت عملکـرد و نـوآوري، مـدیریت         ورزشی امري پویا است که بر حوزه واقع کارآفرینی ). در1986

ثیر هـاي ترویجـی، و توسـعه فنـاوري تـأ      جدید، نوآوري در تولیـد، اسـتراتژي  هاي  بحران، توسعه ورزش استراتژي کسب و کار، مدیریت
 ).1390(محمدکاظمی و امیدي،  گذارد می

هر شخص یا گروهی کـه بخواهـد پروسـه کـارآفرینی      کند که اوال شرایط و بستري را فراهم می هاي ورزشی سازماندر کارآفرینی 
دهنده افراد بـراي اجـراي    بتواند سریع، راحت و اثربخش آن را به اجرا درآورد و ثانیاً محرك، مشوق و آموزش درون سازمانی را طی کند

توانـد در انـواع و    همچنین امر کارآفرینی در ورزش مـی  ).1388 (صمد آقایی، باشدهاي مختلف ورزشی  در حوزههایی کارآفرینانه  فعالیت
شرکتی، کارآفرینی سازمانی، کـارآفرینی اجتمـاعی، کـارآفرینی بـین المللـی و       کارآفرینیمحور، اشکال گوناگونی مثل کارآفرینی جامعه 

 ).  1390کارآفرینی فناوري حادث گردد (محمدکاظمی و امیدي، 
هـا   با آن ؛پردازد رهبر به سرپرستی زیردستان میها تقویت کند، سبک رهبري است.  تواند رفتار کارآفرینی را در سازمان آنچه که می

تغییراتی در شرایط  زمان پردازد و به اقتضاء به حل مشکالت می ؛آورد ها به وجود می در آن را انگیزه کار و فعالیت ؛ارتباط برقرار می کند
  .تحقق پیدا کند با هم آنهاي سازمان و اعضاي  ها به این منظور است که نیازها و هدف این کوشش ي ههم آورد. کار پدید می

هـاي دولتـی نیـز     زماناشود و در سـ  محدود نمیبا تعداد پایینی از کارکنان  مؤسساتو یا  تنها به مؤسسات خصوصی ي،کمبود رهبر

1. Cantillon 
2. Kuratko & Hodgetts  
3. Hisrich and Peters  
4. Hardy  
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هـاي   مراد فقـدان افـرادي نیسـت کـه مقـام      شود، این وقتی که به کمبود استعداد رهبري در جامعه اشاره میربناب محسوس است.بسیار 
ري مهم در جامعه باشند و بتوانند وظیفه خود بهاي ره کمبود افرادي است که آماده پذیرش نقشبلکه  ؛کنند اجرایی و اداري را اشغال می

 ). 1382 ،علويانجام دهند (و کارآمد مؤثر صورت را به 
ها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست  سازمان

وري در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان  مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان براي ایجاد هماهنگی و افزایش بهره یابند.
توانـد   هاي مؤثر رهبري مدیر است. مدیر در نقش رهبري سازمان مـی  در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک

نتخاب کند. الگوهاي رفتاري مناسب مدیر در هر سازمان باعـث بـه وجـود آمـدن     هاي متفاوتی در هدایت نیروي انسانی ا سبک
دهد. مدیران با استفاده از  ها را از شغل و حرفه خویش افزایش می شود و میزان رضایت آن روحیه و انگیزش قوي در کارکنان می

وري سازمان خود را  نی و به دنبال آن بهرهتوانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، رفتار کارآفری سبک صحیح رهبري می
  هاي امروزي نیاز به کارکنان کارآفرین دارند. سازمان ،افزایش دهند و در واقع
 خورد. در سازمان بیش از پیش به چشم می ثیر آن در توسعه کارآفرینیها اهمیت مدیریت و تأ ه مانند دیگر حوزهدر حوزه ورزش نیز ب

ر کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت مؤثرترین مـانع در کـارآفرینی کارکنـان سـازمان     موضوعی که در حال حاضر د
هـاي رهبـري    ). در واقع سبک1390باشد (محمد کاظمی و همکاران،  هاي رهبري مدیران می ورزش کشور (سازمان تربیت بدنی) سبک
هـاي   ها و تضـاد  جایگاهی باالتر از فرهنگ سازمانی نامتناسب و تنشهاي شخصی مدیران در  در ساختار مرکزي ورزش کشور و ویژگی

 ).   1390درون سازمانی از لحاظ سرکوب کارآفرینی کارکنان قرار دارند (محمد کاظمی و همکاران، 
صـورت مسـتمر بـا محیطـی در     ه ب ،کارکنان در سازمان ورزش کشور، با توجه به این مسئله که مطرح شدهحال با عنایت به مطالب 

اي توسط مـدیران اعمـال شـود تـا رفتـار       ، باید سبک رهبري ویژهباشند روبرو می هاي جدید و سازگاري با محیطحال تغییر و دگرگونی 
ؤال کارآفرینی کارکنان تقویت و مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به نقش سبک رهبري در تقویت رفتار کارآفرینی کارکنان، حال این سـ 

رآفرینی کارمندان در آن ادارات شود که آیا سبک رهبري تحولی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بر رفتارهاي کا مطرح می
 پردازد. هش حاضر به بررسی موضوع مذکور میثیر گذار است؟ پژوتأ
 

 روش پژوهش
ن سبک رهبري تحولی مدیران با رفتارهاي کـارآفرینی کارکنـان   با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر در صدد بررسی ارتباط میا

) و دستکاري مورد سنجش قرار داده بوده بنابراین، روش پژوهش، توصیفی (به این دلیل که پژوهشگر وضعیت و شرایط موجود را بدون
 باشد. ) میدهد ین متغیرها را مورد سنجش قرار میهاي ب از نوع همبستگی (به لحاظ این که پژوهشگر رابطه

بوده  1393جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران ادارات و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال  آماري: جامعه
 نفر بوده است.  29و تعداد مدیران ادارات  405کارمندان که تعداد 

شد. بر اساس محاسبات ایـن جـدول بـراي     ) استفاده1970( 5براي تعیین حجم نمونه آماري از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه:
نفـر انتخـاب شـد و بـراي      196بنابراین، حجم نمونه کارمندان  .کند نفر کفایت می 196اي برابر با  نهنفر حجم نمو 405جامعه آماري با 

 مدیران ادارات حجم نمونه برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شده است.

هاي واقع در استان اصفهان متفاوت  ان ادارات ورزش و جوانان شهرستانکه تعداد جامعه آماري کارمندتوجه به این با گیري: روش نمونه
اي  گیـري تصـادفی طبقـه    ها را در پژوهش گنجانـد، بنـابراین از روش نمونـه    بوده و براي این که بتوان سهمی برابر با جامعه آماري آن

ها حجم نمونه برابـر بـا جامعـه آمـاري در نظـر       ا براي مدیران ادارات در شهرستانستفاده شد. اممتناسب با جامعه آماري هر شهرستان ا
 گرفته شده است.

 نامه به شرح زیر استفاده شده است: و پرسشدر این پژوهش از د گیري: ابزار اندازه
 

5. Kerjcie & Morgan  
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 . پرسشنامه رفتارکارآفرینی1
هـاي مـرتبط بـا کـارآفرینی      نامه بر اساس نظریهساخته بود. سؤاالت پرسش اي محقق ش پرسشنامهنامه رفتار کارآفرینی این پژوهپرسش

) 5و ( ) خـود شناسـی  4( ) ریسـک پـذیري،  3( ) ارتباطات،2( ) نوآوري،1ي ( تهیه و تنظیم شد که بر این اساس کار آفرینی در پنج مؤلفه
 -خیلی زیاد(بسته پاسخ و با طیف پنج گزینه ايال به صورت سؤ 25قرار گرفت. پرسشنامه مذکور داراي شناسایی فرصت، مورد سنجش 

نامه توسـط  باشـد. ایـن پرسشـ    مـی  1 – 2 – 3 – 4 – 5گذاري آن به ترتیـب   بوده که نحوه نمره )خیلی کم – کم – تاحدودي – زیاد
 ها تکمیل شده است.  مدیران ادارات ورزش و جوانان در ارتباط با رفتار کارآفرینی کارمندان آن

سوال طراحی گردید و سپس جهت تعیین اعتبار محتوایی آن  28نامه در ابتدا با استفاده از منابع و مطالعات اولیه در پرسشنسخه اولیه 
ـ االت را در یک طیف نظران خواسته شد که هر یک از سؤ بنفر از صاح 7از  » خیلـی خـوب  خیلـی ضـعیف تـا    «ی، از پنج ارزشی لیکرت

بود که بیـانگر   04/4 ال باقی ماندهسؤ 25از  نظران  میانگین نمره ارزیابی صاحب ف قرار گرفت.ال در طیف ضعیسؤ 3ارزیابی نمایند که 
 20گرفت که سرانجام شکل نهایی پرسشـنامه بـا    نامه بازنگري صورتزایش روایی پرسشسپس در راستاي اف روایی مطلوب ابزار است.

که نشـان دهنـده روایـی مناسـب      محاسبه گردید 75/0نامه ی پرسشاس ضریب کندال میزان روایال طراحی و تنظیم گردید و بر اسسؤ
 نامه است.پرسش

االت، از ضریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده    ؤنامه نیز، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سبراي سنجش پایایی پرسش
 دست آمد.  به 85/0گردید که در نهایت ضریب 

 
 نامه رهبري تحولی. پرسش2

ـ نامه سبک رهبري تحولی این پژوهش مستخرج از پرسشنامه چند عاملی رهبـري  پرسش در ایـن   .) بـوده اسـت  MLQ) (1985(6 اسب
ال آن که مربوط بـه سـبک رهبـري    سؤ 20گیرد که براي پژوهش حاضر از  پرسشنامه سبک رهبري در سه حیطه مورد مطالعه قرار می

کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در خصوص میزان اسـتفاده مـدیران   نامه توسط باشد، استفاده شد. این پرسش ی میتحول
 آن ادارات از سبک رهبري تحولی تکمیل شد.

گزارش نموده است. در پژوهش حاضر نیز جهت  82/0و  75/0) روایی و پایایی حیطه سبک رهبري تحولی را به ترتیب 1985( باس
  بـه  82/0ه مقدماتی و تعیین واریانس سؤاالت از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضریب سنجش پایایی آن پس از انجام یک مطالع

 دست آمد.
هـاي آمـاري    گیـري از روش  دست آمده از ابزارهـاي انـدازه   به هاي ها: به منظور تحلیل استنباطی داده هاي تجزیه و تحلیل داده روش

هاي رفتار کارآفرینی) و ضریب همبستگی (براي سـنجش   ي تحولی بر مؤلفهثیر سبک رهبربینی تأ ل رگرسیون (براي سنجش پیشتحلی
 هاي رفتار کارآفرینی و سبک رهبري تحولی) استفاده شد. رابطه بین هر یک از مؤلفه

 
 هاي پژوهش یافته
 .هاي پژوهش در دو جدول به ترتیب زیر ارائه شده است یافته

 
و جوانان استان  ورزش ادارات رانیمد یتحول يکارمندان و سبک رهبر ینینتایج ضریب همبستگی پیرسون، رابطه بین رفتار کارآفر .1جدول

 اصفهان

 r فراوانی منبع
ضریب 
 تعیین

سطح 
 داري معنی

ــارآفرینی  ــار کــ رفتــ
ــبک  ــدان و سـ کارمنـ
رهبري تحولی مدیران 
ادارات ورزش و 
 جوانان استان اصفهان

196 32/0 10/0 001/0 

 

6. Bass  
                                                                                                                                                    



 39 ....يبا رفتارها رانیمد یتحول يسبک رهبر انیارتباط م ی: بررسانیرصفیم درضایحم 

 يکارمنـدان و سـبک رهبـر    ینیداري را بین رفتار کـارآفر  یهمبستگی مثبت و معن 05/0مشاهده شده در سطح  rبنابر نتایج حاصله، 
موجـب   یتحـول  ياز سبک رهبـر  رانیاستفاده مد گر،ی. به عبارت ددهد یادارات ورزش و جوانان استان اصفهان نشان م رانیمد یتحول
بـر رفتـار    رانیمـد  یتحول يسبک رهبر يگذار اثر زانیدهد که م یاثر نشان م بیخواهد شد. ضر رمندانکا ینیکارآفر يرفتارها شیافزا

 .باشد یدرصد م 10کارمندان  ینیکارآفر
 

 اصفهانورزش و جوانان استان  بینی رفتار کارآفرینی کارمندان بر اساس سبک رهبري تحولی مدیران ادارات نتایج ضریب رگرسیون پیش. 2جدول

 منبع
خطاي 
 معیار

ضریب 
 رگرسیون

 tارزش 
ضریب 
 تعیین

سطح 
 داري معنی

 001/0 33/0 48/4 49/0 02/0 نوآوري
 03/0 33/0 85/2 23/0 03/0 ارتباطات

 001/0 33/0 71/3 40/0 09/0 پذیري ریسک

 17/0 11/0 30/1 14/0 03/0 شناسیخود

شناسایی 
 فرصت

02/0 55/0 15/5 33/0 001/0 

 
ثیر دارد و پذیري و شناسایی فرصت تأ هاي نوآوري، ارتباطات، ریسک ؤلفه، سبک رهبري تحولی مدیران بر مبنابر نتایج به دست آمده

بینی کرد که نوآوري،  توان پیش ولی استفاده نمایند، میدر صورتی که مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان از سبک رهبري تح
فزایش یابد. بنابراین براي سـاخت  هاي مناسب براي نوآوري توسط کارمندان در آن ادارات ا ري، و شناسایی فرصتارتباطات، ریسک پذی

پذیري، و شناسایی فرصت از رفتار کارآفرینی کارمندان در کنار سبک رهبري  هاي نوآوري، ارتباطات، ریسک ؤلفهمعادله رگرسیون، باید م
رفتار کـارآفرینی کارمنـدان تحـت     هاي مذکور در از نمرات مؤلفه 33/0دهد که  ین نشان میتعی تحولی مدیران قرار داشته باشد. ضریب

 ثیر نمرات سبک رهبري تحولی مدیران قرار دارد.تأ
 

 گیري بحث و نتیجه
جوانـان اسـتان   هاي این پژوهش در خصوص رابطه بین سبک رهبري تحولی مـدیران و رفتارهـاي کـارآفرینی کارمنـدان ادارات ورزش و      یافته

داري بین سبک رهبري تحولی مدیران و رفتارهاي کارآفرینی کارمندان آن ادارات وجـود دارد. بـه    اصفهان نشان داد که همبستگی مثبت و معنی
هـد کـه   د عبارت دیگر، استفاده مدیران از سبک رهبري تحولی موجب افزایش رفتارهاي کارآفرینی کارمندان خواهد شد. ضریب اثر نیز نشان می

هاي رگرسیونی، سبک رهبري تحـولی   باشد. بنابر تحلیل درصد می 10گذاري سبک رهبري تحولی مدیران بر رفتار کارآفرینی کارمندان  میزان اثر
 هاي نوآوري، ارتباطات، ریسک پذیري و شناسایی فرصت کارکنان تأثیر دارد و در صورتی کـه مـدیران ادارات ورزش و جوانـان    مدیران بر مؤلفه

بینی کرد که میزان رفتارهاي نوآورانه، برقراري ارتباطـات مناسـب در جهـت     توان پیش استان اصفهان از سبک رهبري تحولی استفاده نمایند، می
هـاي مناسـب    هاي نوآوري، ریسک پذیري و پذیرش خطر با هدف خلق فرصت و موقعیتی تازه و نو و همچنین شناسـایی فرصـت   انجام فعالیت
 هاي نوآورانه را توسط کارمندان در ادرات آن افزایش یابد. عالیتبراي انجام ف

) کارآفرینی را فرآیندي براي تشـخیص، توسـعه و بـه واقعیـت درآوردن یـک رؤیـا در       2004( 7مرکز کارآفرینی دانشگاه میامی در اوهایو
شیوه بهتري براي انجـام برخـی از کارهـا باشـد و در     تواند یک فکر بدیع، یک فرصت تازه و یا به طور ساده  داند که این رؤیا می زندگی می

بـه   .آمیز تحت شرایط ناپایدار و عـدم قطعیـت اسـت    توان براي این فرایند انتظار داشت ایجاد یک موقعیت مخاطره اي که می نهایت، نتیجه
رآینـد کـارآفرینی را در کارکنـان و    اي توسط مدیران انتخاب شـود کـه بتوانـد ف    ها نیاز است که سبک مدیریتی ویژه همین جهت در سازمان

) نیز مدیران و مربیان داراي نقشهاي اساسـی،  2000( 8ها به صورت مطلوبی توسعه دهد. در مدل بیشاپ، کرون و ویور کارمندان آن سازمان
 باشند. می مهم و کلیدي در پرورش افراد کارآفرین

7. Entrepreneurship center at Miami university of Ohio 
8. Bishop Model, Crown & Weaver 
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شـود. بنـابراین هـر     دستان می عملکرد، ایجاد انگیزه و رضایت زیر ) رهبري کارآمد موجب بهبود1386( 9به عقیده هرسی و بالنچارد
هاي یک فرد یا یک گروه اسـت   مدیري باید درك دقیقی از مفهوم رهبري در سازمان داشته باشد. رهبري فراگرد تأثیرگذاري بر فعالیت

  رینی در سطوح مختلف سازمان هستند.کنند. رهبران موفق توسعه دهنده کارآف معینی در جهت تحقق هدفی کوشش می که در وضعیت
سیسـتم سـازمانی و پیـروان     ). این رهبـران در 1985(باس،  کند نگر معرفی می تحولرهبران ها را به عنوان  آن مند، باس در مدل رهبران فره

دیـد   آفـرین،  رهبران تحـول  کنند. نفوذ میاي هستند و در قلوب پیروان خود  العاده داراي قدرت فوق ها آنآورند.  به وجود میرا تغییر و تحول  خود،
کارکنـان را   و با پذیرش پیشنهادهاي کارکنان و بازخورد این پـذیرش بـه آنـان،    دهند میان کارکنان ترویج میدر یجاد و آن را افرهنگ جمعی را 

د بود. در همین ارتبـاط در پـژوهش رئیسـی و    که این فرآیند توسعه دهنده کارآفرینی خواه هایشان را رشد و توسعه دهند انگیزند که توانایی برمی
 10هاي شخصیتی مدیران با کارآفرینی کارکنان گزارش داده شـد. همچنـین اریکسـون    داري بین ویژگی ) رابطه مستقیم و معنی1389( همکاران

مستقیم وجـود دارد کـه در ایـن     شناختی و کارآفرینی سازمانی رابطه ) نیز طی پژوهشی گزارش کردند که بین عوامل روان1385) و زارع (2007(
) 2010( 11هاي روانی مدیران براي تولید کارآفرینی بسیار مهم بوده است. در این ارتباط زهـو  ها، حمایت میان عالوه بر سبک مدیریت در سازمان

 اند.  رکنان دادهترین نقش را به سبک رهبري تحولی مدیر براي تقویت کارآفرینی کا هاي خود مؤثر ) در پژوهش2001( 12و پولیتیس
تـوان بـه    انـد مـی   دار گـزارش نمـوده   کارآفرینی کارکنان را مثبت و معنیهایی که نقش مدیریت و سبک رهبري بر  از دیگر پژوهش

کـوئی   )،2005( 15)، کرافـورد 2005( 14)، کوخ2004( 13)، ري1385السادات ( )، اکبر1383پور ( )، مینایی1384پور داریانی ( مطالعات احمد
)، هنـري، هیـل و   2010( 20، دیمـر و ارل )2010( 19اییال و کـارك ، )2009( 18کیم)، 2009( 17، جانز و انگلیش)2008( 16چن چن و شو

هـاي مـذکور    هاي پژوهش حاضر در راستاي نتایج پژوهش ) اشاره نمود. بر این اساس یافته1392و نصیرزاده و همکاران ( )2011( 21لیچ
 باشد. می

ـ   مؤثرترین عوامل محدود کننده کارآفرینی کارکنان در سازمانحال حاضر از جمله  در ویـژه سـازمان ورزش و   ه هاي ورزشی کشـور ب
). در واقـع مـواردي همچـون شایسـته     1390باشد (محمد کاظمی و همکـاران،   جوانان (سازمان تربیت بدنی) سبک رهبري مدیران می

 الزمـه  و مـدیریتی  مهـم  هـاي  مؤلفـه  ها کـه از  کارکنان در تصمیم گیريو مشارکت  ساالري، تفویض اختیار به کارکنان خالق و نوآور
باشد. همچنین نبـود   نمی سازمان هاي آن  نیاز گوي  پاسخ و رنگ است کم بسیار کشور بدنی سازمان تربیت در بوده سازمانی کارآفرینی

باشد. در  یز از دیگر عوامل مؤثر در این ارتباط میفرهنگ سازمانی مطلوب براي ساختن بستري مناسب در ارتباط با کارآفرینی کارکنان ن
توانـد گـام پرارزشـی در جهـت      گرا در نظام ورزش کشور می گرایی در مدیران و استفاده از مدیران تحول این میان پرورش روحیه تحول

و ه مـدیران در ادارات ورزش  لذا الزم اسـت کـ   ورش کاکنان خالق و نوآور کمک کند؛ها بوده و به پر گسترش کارآفرینی در آن سازمان
 اي داشته باشند. در استان اصفهان به این امر توجه ویژه جوانان کشور و به ویژه

 .کنندگان در این پژوهش کمال تشکر را دارد پژوهشگر از تمامی شرکت سپاسگزاري:
 

 منابع
 .داریانی، محمود احمدپور##.چاپ چهارم ،سیپرد ،). کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها. تهران1381احمدپور داریانی، محمود. ( -

السادات، زهرا.  اکبر##.امیرکیبر. چاپ اول :). تجارب کارآفرینی در کشورهاي منتخب. تهران1384رضازاده، حجت اهللا. ( .شیخان، ناهید
واحد  ی. دانشگاه آزاد اسالمارشد یکارشناس نامه انیکارکنان. پا ینیدر توسعه کارآفر یدولت ریو غ یدولت ينقش سازمان ها ی). بررس1385(

وابسته به  یو درمان یبهداشت يها در سازمان ینیبا کارآفر رانیمد یتیشخص يها یژگیرابطه و ی). بررس1389. (میابراه ،یسیرئ##.خوراسگان
عوامل  نی). ارتباط ب1385قاسم. ( زارع،##.زیواحد تبر یارشد. دانشگاه آزاد اسالم  یکارشناس نامه انی. پازیتبر یدانشگاه علوم پزشک

9. Hersey and Blanchard 
10. Erikson 
11. Zhao  
12. Politis  
13. Rae 
14. Koch 
15. Crawford 
16. Kuei Chen & Shuo Chen 
17. Jones & English 
18. Kim  
19. Eyal & Kark 
20. Damer & Earle 
21. Henry, Hill & Leitch  
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 یو علوم ورزش یبدن تیارشد. دانشکده ترب  یکارشناس نامه انیکشور. پا یبدن تیسازمان ترب ینیکارشناسان و کارآفر يتوانمندساز یشناخت روان
 .). سازمان هاي کارآفرین. تهران1378یل. (جل صمدآقایی،##.آییژ. چاپ اول :کارآفرینی . تهران). 1383(حسینی، علی.     شاه##.دانشگاه تهران

-33 . صص29 شماره). کارآفرینی و رسالت دانشگاه. مجله رهیافت.1382ابوالفضل. ( علوي،##.مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول
). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات. 1383هزارجریبی، جعفر. ( ؛ربانی، رسول ؛صمد کالنتري،##.28

). نگرشی معاصر برکارآفرینی. مترجمان: 1384. (چاردیهاجتس، ر ؛دونالد کوراتکو،##.171-189 . صص11 . شمارهفصلنامه علوم اجتماعی
 ینی). کارآفر1390. (اوری ،يدیام ؛رضا ،یمحمدکاظم##.فردوسی مشهد. چاپ سوم دانشگاه: تبرایی، محسن. مشهد .عامل محرابی، ابراهیم

-86 . صص2 ی. شمارهو رفتار حرکت یورزش تیری. دوفصلنامه پژوهش در مدیورزش تیریو مد ینینوظهور در کارآفر يکردی: رویورزش
در سازمان  یسازمان ینیکارآفر يموانع رفتار لیو تحل یی). شناسا1390رستم بخش، محمدرضا. ( ؛دیحم ،یقاسم ؛رضا ،یکاضم محمد##.70
). 1383( .الهام پور، یینایم##.89-100 . صص2 ی. شمارهو علوم حرکت یورزش تیریمد يها (وزارت ورزش) کشور. پژوهش یبدن تیترب
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