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ی هاي خصوصهاي رهبري مدیران باشگاههدف تحقیق حاضر بررسی نقش سبک
حقیق ها بود. روش تهاي غرب کشور در میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاهاستان

تحلیلی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده  -حاضر توصیفی
هاي خصوصی غرب کشور نفر از کارکنان باشگاه 480است. نمونه نهایی تحقیق 

قق ساخته بود که یکی در بخش نامه محآوري اطالعات دو پرسشبودند. ابزار جمع
هاي ) و دیگري در بخش سبک =82/0Cronbach's Alphaکارآفرینی (

نفر از  12توسط ها ) که روایی آن=74/0Cronbach's Alphaرهبري بودند (
 افزاري نرمۀ بست از ها،داده تحلیل و تجزیه اساتید تربیت بدنی تأیید گردید. براي

SPSS 18 تحلیل انجام جهت لیزرل افزار نرم و توصیفی آمار انجام منظور به 
شد. نتایج تجزیه و  استفاده (SEM) ساختاري معادله سازي مدل و ییديأت عاملی
استنباطی و مدل سازي معادالت ساختاري نشان داد که ضریب تأثیر هاي تحلیل
). ضریب تأثیر سبک  =89/5Tو  43/0هبري بر کارآفرینی معنادار بود (رسبک 

). ضریب =T 13/8و 82/0باشد (می مشارکتی به طور قابل توجهی معناداررهبري 
). همچنین در میان =T 62/6و  45/0تأثیر سبک رهبري مشورتی نیز معنادار بود (

کار تیمی " و "نیاز به موفقیت"، "کاردانی و تدبیر "االت مربوط به کارآفرینی ؤس
ان با توان گفت که مدیرمی نبیشترین بار عاملی را داشتند. بنابرای "کارکنان

ند توانند کارکنانی کارآفرین داشته باشمی رهبري مشارکتی و مشورتیهاي سبک
(پژوهش از نوع همبستگی بوده اماره دلیل انجام محاسبات با نرم افزار لیزرل مقادیر 

T .(مربوطه گزارش شده است 

 هاواژه کلید
 کارکنان.هاي رهبري، کارآفرینی، باشگاه خصوصی، سبک

The purpose of this research was to study the  role of 
leadership styles of private sport clubs' managers in 
Iranian western provinces on their employees' 
entrepreneurship. Research methods was analytical- 
descriptive and correlation survey. Final samples 
consisted of 480 employees of the clubs. Data gathering 
tools were two researcher made questionnaires in 
entrepreneurship (Cronbach's Alpha= 0.82) and 
leadership styles (Cronbach's Alpha= 0.74) which their 
validity was approved by physical education faculty 
members. SPSS 18 statistical package was used for 
descriptive analysis, and LISREL software leveraged for 
Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation 
Modeling (SEM). Results of inferential statistics and 
SEM showed that path coefficient of leadership style on 
entrepreneurship (0.43) was significant (t value= 5.89). 
Coefficient of participatory leadership style was (0.82) 
more than consolatory style (0.45) and both styles were 
significant (t>1.96). For entrepreneurship variable, 
"ingenious and devise", "need for success" and 
"employees' team work" had greatest factor loadings. So, 
it can be said that managers with participatory and 
consolatory leadership styles can have entrepreneur 
employees. 
 
Keywords 
Private Clubs, Leadership Styles, Entrepreneurship,  
Employees. 
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 همقدم
ــاخص  ــعـه و از اهداف مهم   کـارآفرینی یکی از شـ هـاي توسـ

هاي خصوصی و عمومی است که باعث ایجاد تحول و سـازمان 
گردد (آراستی، غالمی ها میوري در سازمانرشد و افزایش بهره

هاي خصوصی به عنوان یکی از ). باشـگاه 2و 184-163 :1389
ستند نی اهاي خصوصی از قاعده کارآفرینی مستثنهمین سـازمان 

و پورداریــانی  163-184، ص 1387(پرداختچی و همکــاران 
ــد روزافزون 69-65 :1381 ). عالوه بر این بــا توجــه بــه رشـ

هاي هیبدنی و افزایش آگاثیر آن بر توسعه تربیتأتکنولوژي و ت
ــی و نیاز به بدنی و فعالیتعمومی در زمینـه تربیت  هاي ورزشـ

گویی به هاي خصــوصـی و عمومی به منظور پاســخ وجود ارگان
در  ها توجه به کارآفرینیحسن توجه عموم نسبت به این فعالیت

 التحصیالن اینهاي شغلی براي فارغاین حیطه و جذب فرصت
ــناس و ناپذیر میحیطه امري ضــروري و اجتناب ــد (حق ش باش

 ).31-73 :1386همکاران 
ــت مخـاطره    آمیز که فردي در پی کـارآفرینی فعـالیتی اسـ

گذاري، اجراي یک ایده معموالً اقتصادي توجه نهادهاي سرمایه
علمی، صــنعتی و غیره را جلب نموده و نیروي آنها را به ســمت 

 :1387(جهانگیري و همکاران  کندعملی نمودن ایده هدایت می
انند م . بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی)46-34

ــرورت توجه به تربیت بدنی و فعالیت ــی،ض ــکل هاي ورزش  ش
-86 :1386(زارع و همکاران  گرفته از ملزومات کارآفرینی است

. کارآفرینی عالوه )107-124 :1391و درودیان و همکاران  71
ــتغال براي  ،بر حل نیازهاي اجتماعی د توانمی دیگران،ایجاد اش

 ،هانوآوري در محصوالت جدید، افزایش سودآوري شرکتباعث 
کارآفرین ). 1384شود (شریفیان، و افراد  هاي خصوصیسازمان

هاي موجود، قابل ایجاد و یا کشف در ورزشـی بایسـتی فرصـت   
ــت ۀزمینـ  ها براي خلق فعالیت ورزش را دریافته و از آن فرصـ

و  1388(صــارمی و علیزاده ثانی  نمایدنوپا اســتفاده ۀ کارآفرینان
شود هاي متعددي را شامل می. ورزش زمینه)1382صـمدآقایی  

ــایر توانـد زمینه کـه می  هاي تولیدي، خدماتی، توزیعی و یا سـ
، عنایتی فتح اهللاهاي فرعی مرتبط با ورزش را شامل شود (جنبه

ــازمان نیاز). 1389 ــی به مدیریت کارآمد در اداره س هاي ورزش
هاي ورزشی به صورت برجسـته شده است. امروزه اکثر سازمان 

 .Lee, J( کنندفعالیت می ییاند و در سطح باالاي درآمدهحرفه
Ferreira, M. 2013, 161-172( در کشور ما نیز سیاست .

ــازي ورزش پیگیري میحرفه ــود و تاکنون در برخی اي سـ شـ
ین گونه هاي ورزشــی اعمال گردیده اســت. لذا مدیریت ارشــته

ها بایستی داراي دانش و تجربه مدیریتی سطح باالیی سـازمان 
. از این رو )203-223 :1388(فراهــانی و همکــاران  بــاشـــد

ــاب مدیران هاي متعددي را میجایگاه توان براي تربیت و انتص
 هایی همراه باشد وتواند با نوآوريدر نظر گرفت که خود نیز می

برخی از موارد این  .)1386ی پور، د (فروغبـه کارآفرینی بیانجام 
هاي جدید ورزشــی، بخش عبارتند از: طراحی و تأســیس رشــته

ریزي براي هـاي جـامع مـدیریتی، برنامه   طراحی و اجراي طرح
ــی خوابگاهفعالیت ــجویی، خانوادههاي ورزشـ ..، .ها وهاي دانشـ

ــالح مدیریت    ــی، اصـ طراحی و اداره تورهـا و اردوهـاي ورزشـ
هاي ورزشــی شــی دولتی، مدیریت باشــگاه هاي ورزباشــگاه

ن (عنایتی قانون اساسی و امثال آ 44خصوصی در راستاي اصل 
). بدیهی اســـت که مدیر با هر نوع ســـبکی که 1389فتح اهللا، 

تواند به موارد گفته شـــده در زمینه کارآفرینی نایل بخواهد نمی
). ســبک رهبري به عنوان 1386شــود (فروغی پور و همکاران، 

ــازمان نحوه ها تواند بر کارآفرین بودن آنها میمدیریت بر سـ
ــد به گونهأت اي که به عنوان یک عامل محرك و ثیر گذار باشـ

 .Asrar-ul-Haq, Mکند (انگیزاننده براي کارکنان عمل می
K. Kuchinke, P. 2016: 54-64توان ). بدون تردید می

خدمات هاي موفق که محصوالت و عنوان کرد که در سـازمان 
کنند نوعی از ســـبک رهبري صـــحیح و اي را ارائه مینوآورانه

اي که تمامی یا اکثر کارکنان با آن به گونهکـارآمد وجود دارد به 
 ,Bhattacharyya, s. 2006رســـند (اهداف مورد نظر می

ــبک رهبري را به میزانی که 107-115 ). در یکی از تعاریف س
ور اند (فروغی پشد بیان کردهیک رهبر، کارمدار یا کارمندمدار با

). بنا به نظر برخی محققان ســـبک 55-68 :1386و همکاران، 
 شود و دررهبري کارمدار منتج به سـطح باالتري از عملکرد می 

اند که ســبک رهبري مقابل برخی دیگر از پژوهشــگران دریافته
ــغلی بهتري براي کارمندان    ــایت شـ کـارمنـدمدار منتج به رضـ

توان عملکرد بهتري را از ســوي جهت می شــود که از اینمی
 :Sidra, A. M. Zuhair, F. 2013کارکنان انتظار داشت (

ــبک رهبري  111-124 ــتر س ). در حقیقت رهبران کارمدار بیش
دهند اما اسـتبدادي یا دســتوري را سـرلوحه کار خویش قرار می  

هاي مشورتی، مشارکتی و تفویضی رهبران کارمندگرا از سـبک 
-Sidra, A. M. Zuhair, F. 2013: 111ند (جویبهره می

). با توجه به رشد و توسعه تکنولوژي و ضرورت استفاده از 124
ــتر و بهتر نیروي کاري،  آن بـه منظور بـه   کـارگیري تعداد بیشـ

هاي امروزي به مدیریت کارآفرین و ســـبک مدیریت ســـازمان
و  31-73 :1386کارآفرینانه نیاز دارند (حق شــناس و همکاران 

). مدیریت کارآفرینانه فراســوي مدیریت سنتی و 1383قیمی، م
 ــازمان را فراهم می بوروکراتیـک بوده و جو آورد نوآوري در سـ
). مدیریت کارآفرینانه 113-186 :1389(مندعلی زاده و هنري، 

گیري از آن براي خلق فرایند کشـــف یا ایجاد فرصـــت و بهره
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یمی فیل آبادي، ارزش از طریق نوآوري اســت (هادي زاده و رح
) اگرچه ممکن است در ابتدا منابع کافی در اختیار مدیریت 1384

پذیري، داشــتن نباشــد. قدرت ادراك محیط، بصــیرت و انعطاف
ــویق به کار تیمی و مباحثه آزاد، ایجاد   توانمنـدي مدیریتی، تشـ

ــتکار از جمله  ائتالفی از حمـایـت   ــاري و پشـ کننـدگان و پافشـ
ــت (هاي رهبرمهمترین ویژگی  ,Andersonي کارآفرین اسـ
2008: 31-50.( 

بـه اعتقـاد برخی از محققــان داخلی در زمینـه کــارآفرینی،    
 اي قابل پیگیريکـارآفرینی و رفتـار کـارآفرینـانـه در هر زمینه     

 باشدها، امور ورزشـی می ترین این زمینهاسـت، که یکی از مهم 
هاي شتهورزشی از منظر ر). هرچند علوم1389(عنایتی فتح اهللا، 

متنوعی همچون مدیریت، بازاریابی، فلسفه، اقتصاد، روانشناسی 
 :Baron, 2007اند (شـناسی مورد مطالعه قرار گرفته و جامعه

ــته 104-119 ) اما در این حوزه کمبود مطالعات متمرکز بر رشـ
ــت که کارآفرینی    کـارآفرینی وجود دارد. این مهم در حـالی اسـ

هاي اده اســت که با ســایر حوزهاي جلوه دهمواره خود را رشــته
 :Baum, 2001مطالعات مدیریت، پیوندي ناگسـستنی دارد ( 

292-303 .( 
اي هشــود کارآفرینان افرادي هســتند که ویژگی گفته می

پذیر شــان امکانای ها، توان شــناخت فرصــت را برايخاص آن
) حتی برخی 1384کنـد (هـادي زاده و رحیمی فیـل آبادي،    می

ها را مهمترین گام در برداري از فرصتبهره محققان تشخیص و
 ترین توانایی یک کارآفرین موفقفراینـد کارآفرینی و حتی مهم 

 ,Bruyat، 1384داننـد (هـادي زاده و رحیمی فیل آبادي،   می
2001: 165-180 ،Ensley, 2006: 243-263 در این (

اند که در آن وجود راستا صارمی و همکاران پژوهشی انجام داده
 ترین عاملهبري با سـبک مناسب با شرایط و موقعیت را مهم ر

 ). صارمی و همکاران دانند (ها میدر شناخت این فرصت
در مطالعاتی که آندرسـون انجام داد به این نتیجه رسید که  

تواند بر کارآفرین بودن ها میسـبک رهبري مدیران در سازمان 
ــد و رفتارهاي أها تآن ــعه دهد ثیر گذار باشـ کارآفرینانه را توسـ

)Anderson. S, Floren. H. 2008: 31-50.( 
هاي خود به آراســـتی و برخی محققـان خـارجی در پژوهش  

تیجه اند و به این ندنبال شـناسـایی علل شکست کارآفرینان بوده  
ــیـده  ــنا نبودن شـــخص کارآفرین با مهارترسـ ها و اند که آشـ

ناســب با شــرایط و  هاي مدیریتی نظیر ســبک رهبري مقابلیت
 ،Howard, 2011ها بوده است (موقعیت از عوامل شـکست آن 

 ).Liao, 2004، 69-86 :1390محمدکاظمی و امیدي 
انســـلی و همکـاران وي در مطـالعـات خویش به جایگاه مهم    

ی دارد که رهبري یککنند و بیان میرهبري در کارآفرینی اشــاره می

اشـــد و بدون حضـــور رهبر باز اجزاي فراینـدهـاي کارآفرینانه می  
هاي فردي و جمعی، منجر شوند و تالشها شـناسایی نمی فرصـت 

شـــونـد، بنابراین کارآفرینان و بنیان گذاران  بـه تحقق اهـداف نمی  
کسب و کارهاي جدید باید به منظور حفظ و نگهداري و رشد کسب 

). همچنین Marber, 2005و کار خود، نقش رهبري را ایفا کنند (
اي دارد که همه کارآفرینان، کسب و کار خود را با شیوهیوي بیان م

ها در برخورد با کارمندان از کننـد. آن یکســـان اداره و رهبري نمی
هاي مختلف رهبري (اســتبدادي، مشــورتی، مشــارکتی،    ســبک

 ).Marber, 2005کنند (تفویضی) استفاده می
، هاي شخصیتیبام در تحقیق خویش نشـان داد که ویژگی 

سـتقیمی بر عملکرد کسب و کار ندارند، وي بیشتر بر روي  اثر م
ها، سطح انگیزشی که مدیر با توجه به سبک رهبري شایستگی

ــب در کارمندان به وجود می آورد و راهبردهاي کارآفرینان مناس
ــبک ــت یافت که سـ هاي رهبري کار کرد و به این نتیجه دسـ

ــی اثر معنـاداري بر عملکرد کـارآفر   ــارکتی و تفویضـ ه ینانمشـ
 ).1387کارمندان داشته است (قوامی و لطفعلی پور، 

در تحقیقی که درودیان، مظفري و تندنویس انجام دادند به 
 هاي مدیریتی و سبک رهبرياین نتیجه رسیدند که بین مهارت

مشـارکتی و تفویضی با عملکرد کسب و کار کارآفرینان ورزشی  
 50تواند می رابطـه مثبـت و معنـاداري وجود دارد و در مجموع   

ــب و کار را تبیین کند اما رابطه   ــد از تغییرات عملکرد کس درص
معناداري بین سـبک رهبري عملگرا (اسـتبدادي یا دستوري) با   

 ).Olivier, 2006عملکرد کسب و کار مشاهده نشد (
عالوه بر تمامی ضـروریات گفته شده در مورد وجود سبک  

ــب جهت کارآفرینی، می  امروزه با  کهتوان گفت رهبري منـاسـ
ــته ورود فناوري ــه ورزش، رش هاي جدیدي هاي نوین در عرص

ــوص مورد توجه نوجوانان و جوانان هاند که بوجود آمدههب خصـ
هاي ) و مدیران هشـیار باشـگاه  Ozgen, 2003( اندقرار گرفته

توانند به کارآفرینی در این ها میخصـوصی با درك این فرصت 
ــت کارآفرینی در این زمینه. ت بگمارندها همزمینه ها عبارت اس

 هايهاي ایروبیک و استپ، برگزاري کالساز: برگزاري کالس
هــاي کــارتینــگ، برگزاري حرکــات موزون، برگزاري کالس

ــه کالس ــیش ــتخرهاي ش ــینکرونایز در اس اي، برگزاري هاي س
غیره که در صورت وجود  ها وهاي اسکواش باز در پاركکالس

وانند ترهبري مقتضی شرایط می ةبا شـیو یک مدیریت مناسـب  
بدنی شــغلی مناســب با  تربیت ۀالتحصــیالن رشــت براي فارغ

 )Shephered, 2005و  Ragani, 2008 ( تخصـص باشد. 
ر ثیألذا پژوهش حاضـر با درك ضـروریات گفته شده در مورد ت   

ــازمان  ــبـک رهبري مدیران بر کارآفرینی سـ هاي گوناگون سـ
شی بر آن شده است که به واکاوي هاي ورزخصوص سازمانبه
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هاي خصـوصی استان  هاي رهبري مدیران باشـگاه نقش سـبک 
ازد. و در ها بپردلرستان بر میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه
 این راستا مدل مفهومی زیر را ارائه کرده است:

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 
 هامواد و روش

نوع  تحلیلی از -توصیفی روش تحقیق حاضـر از نظر استراتژي 
ده میدانی انجام ش ةهمبستگی است و از نظر مسیر اجرا به شیو

هاي ورزشی خصوصی است. جامعه آماري تحقیق حاضر باشگاه
کارمند هستند بود.  3هاي غرب کشـور که داراي حداقل  اسـتان 

ي گیراي ابتدا به روش نمونهگیري چند مرحلهطی یـک نمونه 
، کردستان، همدان و کرمانشـاه، لرسـتان  هاي اي اسـتان خوشـه 

ــد که این   10ایالم از میان  ــور انتخاب شـ ــتان غربی کشـ اسـ
باشگاه خصوصی با شرایط گفته شده بودند  320ها داراي استان

گیري تصـادفی و با استفاده از جدول مورگان  که به روش نمونه
هاي نهایی باشگاهۀ باشـگاه خصوصی به عنوان نمون  175تعداد 

ــو ــد کـه داراي   خصـ ــی انتخـاب شـ کارمند بودند که  480صـ
 450هـا توزیع گردیـد و در نهـایت    هـا بین آن نـامـه  پرســـش

هاي فوتبال، ها در رشتهنامه عودت داده شد. این باشگاهپرسـش 
هاي رزمی، شنا، دو و میدانی و ایروبیک فوتسال، کشتی، ورزش

 محقق نامهآوري اطالعات دو پرسشفعالیت داشـتند. ابزار جمع 
ــاختــه یکی در بخش کــارآفرینی (  82/0Cronbach'sســ

Alpha=ــبــک هــاي رهبري بودنــد ) و دیگري در بخش سـ
)74/0Cronbach's Alpha= 15) که جهت روایی سنجی به 

نفر از اساتید تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی فرستاده شدند 
نفر از اسـاتید مدیریت ورزشی   12ها توسـط  روایی آن که نهایتاً

أیید گردید. در ادامه تحلیل عاملی اکتشافی چرخش یافته مورد ت
بررســی قرار گرفت و آزمون کرویت بارتلت نیز انجام گردید که 

نیز  KMOمقادیر معنی داري را به دست داد. همچنین آزمون 
ــت آمد و در مجموع  794/0انجـام پـذیرفـت کـه عدد      به دسـ

لی اکتشــافی ها براي انجام تحلیل عاممشــخص گردید که داده
ــب می  ــند. پس از انجام تحلیل عاملی، تعدادي از  منـاسـ بـاشـ

هاي دو متغیر مشـارکتی و مشورتی در عامل مربوطه قرار  لفهؤم
ــی نیز    ــتبـدادي و تفویضـ نگرفتنـد و همچنین در دو متغیر اسـ

ــتهلفهؤم  بندي نبودند وهاي مربوطه کال در یک عامل قابل دس
ها آماده تجزیه و تحلیل مدل هداد حذف شـــدند و نهایتاً لذا کالً

ــازي گردیـد. در جهـت تجزیه و تحلیل داده   هاي تحقیق از سـ
شـــناختی هاي جمعیتبراي توصـــیف ویژگی SPSSافزار نرم

براي انجـام تحلیـل عاملی    LISRELافزار هـا و از نرم نمونـه 
 استفاده شد.) SEM( ییدي و مدل سازي معادله ساختاريأت
 

  هااطالعات و داده
هاي تحقیق ابتدا به توصــیف راســتاي تجزیه و تحلیل داده در

ه خته شد کاهاي تحقیق پردهاي جمعیت شـناختی نمونه ویژگی
 کنید.مشاهده می 1-1نتایج آن را در جدول 

 
 هاي پژوهشهاي جمعیت شناختی نمونهتوصیف ویژگی .1جدول 

 

 سن تأهل جنسیت
سابقه اشتغال در 
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ر هاي رهبري بثیر سبکأساختاري براي بررسی تسـازي معادله  ییدي، تجزیه و تحلیل مدل أپس از انجـام تحلیـل عاملی ت  
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ــکل  ــت)   2میزان کارآفرینی کارکنان (که در ش ــده اس آورده ش
ــازي معادله   ــکل زیر نتایج مربوط به مدل سـ انجـام گردید. شـ
ساختاري (ضرایب اثر ) را به صورت مقادیر استاندارد شده نشان 

 دهد.می
ر سبک کنید ضریب اثمشاهده می 2گونه که در شـکل  همان

 82/0و  45/0مشـورتی و سبک مشارکتی بر کارآفرینی به ترتیب  
ــبک رهبري بر کارآفرینی  می ــریب اثر س ــد و به طور کلی ض باش
 12همچنین ضـــریب اثر کارآفرینی بر ســـوال  .باشـــدمی 43/0

(نیاز به موفقیت) هردو با ضریب اثر  13(کاردانی و تدبیر) و سوال 
 7ال ؤه است و در مرتبه بعدي ساالت بودؤبیشـتر از بقیه س  75/0

ــریب اثر  ــت که مربوط به کار تیمی کارکنان  70/0با ض قرار داش

ــرکردن فعالیت ــگاه و س ــکل ها با یکدیگر میباش ــد. در ش  3باش
 مشخص شده است. t valueمعناداري این ضرایب با مقادیر 

دار دار بودن یا معنیکه نشان از معنی tمقادیر  3در شـکل  
 ).t>1/96<1.96-ارتباطات دارد آورده شـده است ( نبودن این 

باشند تا  -96/1تر از و یا کوچک 96/1تر از باید بزرگ tمقادیر 
نشان  tمعناداري روابط بین متغیرها باشد. مقادیر ة نشـان دهند 

ــت آمده در مورد روابط بین دهـد کـه تمامی مقادیر به  می دسـ
هاي اصلی شد. شاخصباها معنی دار میهاي آنلفهؤمتغیرها و م

ــامــل   ,Chi-Square, df, P- Valueبرازش مــدل شــ
RMSEA  ــب بودن مدل نیز همگی حاکی از برازش و مناسـ

 .براي استخراج روابط میان متغیرها دارد
 

 
 مقادیر ضرایب اثر استاندارد شده .2شکل 

 
روابط بین متغیرها tمقادیر  .3شکل 
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 بحث و نتیجه گیري 
ظر از نتعریف، ماهیت و فرآیند و ابعاد اسـاسـی کارآفرینی صرف  

هاي اســاســی در ماهیت و زمینه آن، یکســان اســت اما تفاوت
هاي خصـوصـی و دولتی است که یکی از این   واقعیت سـازمان 

ــازمان  ــبک رهبري موجود در این س ــت (موارد س  یتیعناها اس
اند که ارائه سبک رهبري ). تحقیقات نشـان داده 1389، اهللافتح

ــب می  توانـد منجر بـه کارآفرینی موفق در کارکنان هر   منـاسـ
). زمانی که کارکنان 1391 ،و همکاران انیدرودسازمانی بشود (

و  شودها ترتیب اثر داده میآن هاياحسـاس نمایند به پیشـنهاد  
ان کارکن هايمودن پیشــنهادمدیریت با روي باز پذیراي مطرح ن

شــود که در تصــمیم ها بر این میباشــد ســعی و تالش آنمی
هایی را ارائه نمایند که ها مشــارکت فعال نموده و راه حلگیري

باشـــد (آراســـتی، توانایی منجر شـــدن به کارآفرینی را دارا می
). نتایج توصیفی نشان دادند که بیشتر 163-184 :1389غالمی 

ها درصد از کل نمونه 3/94درصـد) و   3/75بودند ( ها مردنمونه
که کارآفرینی  1باشند که با این تفاسیر به گفته هواردمتأهل می

ــتري در میان مردان و افراد مخاطره جو دارد  ظهور و بروز بیشـ
تري در تحقیق حاضـــر که اکثریت را توان نتایج قابل تعمیممی

ها دهند به دست آورد. اکثریت کارکنان باشگاهمردان تشکیل می
سال در باشگاه فعالیت داشتند که این  5تا  2درصد) بین  7/80(

 ،لی زیاد نیسـت و از نظر کارشــناســان سازمان مقدار سـابقه خی 
ــازمان آن  ها مراحل اولیه روحیـه کارآفرینی در کارکنانی که سـ

) که از این Howard, 2011گذراند بسیار باالست (خود را می
ــی نقش منظر نمونه ــر گواه خوبی براي بررس هاي تحقیق حاض

 باشند.ها میسبک رهبري بر کارآفرینی آن
 سازي معادالتهاي اسـتنباطی و مدل حلیلنتایج تجزیه و ت

سـاختاري نشان داد که ضریب تأثیر سبک رهبري مشارکتی به  
) ضــریب =T 13/8و 82/0باشــد (طور قابل توجهی معنادار می

) =T 62/6و  45/0تأثیر سبک رهبري مشورتی نیز معنادار بود (
ــبک رهبري بر کارآفرینی نیز معنادار   ــریب تأثیر س همچنین ض

آید ســبک ). چنانچه از نتایج فوق بر می =89/5Tو  43/0بود (
ــارکتی داراي تأثیر فراوان و معناداري بر کارآفرینی  رهبري مشـ

 باشد که این یافته با نتایجهاي خصـوصـی می  کارکنان باشـگاه 
باشد که در تحقیقات آراسـتی و همکاران همخوان و همسو می 

دند و ایران بو تحقیق خود به دنبال علل شـکست کارآفرینان در 
یکی از دالیل مهمی که بر شـــمرده بودند عدم مشـــارکت و یا 

                                                                                                                                                    
1. Howard 

2. Ensley 

3. Baum 

4. Ragani 

یري گهاي تصمیمها در فرآیندمشارکت ضعیف کارکنان سازمان
ــبک رهبري      بود همچنین برخی کـارمنـدان بـه دلیـل عدم سـ

 گیري را نداشته و ترجیحمناسـب تمایل به مشـارکت در تصمیم  
ها را در حد تکلیف به انجام ناند که تنها وظایف محوله به آداده

ــانند و در نهایت یکی از روش ــعه کارآفرینی در رسـ هاي توسـ
تی، اند (آراسسازمان را استفاده از سبک رهبري مشارکتی دانسته

). همچنین با نتایج تحقیقات درودیان 163-184 :1389غالمی 
ها نیز باشد چرا که آنو همکاران ایشـان همخوان و همسـو می  

 ق خویش بر اثربخشــی ســبک رهبري مشــارکتی بر  در تحقی
ــتند (درودیان و همکاران   :1391کارآفرینی کارکنان تأکید داشـ

). همچنین بــا نتــایج تحقیقــات محمــدکــاظمی و 124-107
اي عدم مشارکت ها نیز به گونهوان اسـت آن مخهمکاران نیز ه

هاي جدید، مقاومت در برابر تغییرات جدید و کارکنان در فعالیت
ــارکـت در کـارکنـان را از موانع کارآفرینی در     ن بود روحیـه مشـ

ــمت با    ــته اند. همچنین نتایج مربوط به این قس ــازمان دانس س
همخوانی  5و شپرد 4، راگانی3و همکاران، بام 2هاي انسـلی یافته

هاي اي بر رهیافتونهگدارد چرا کـه هرکدام از محققان فوق به 
ن کارآفرینی در بی هايمدیریت مشـارکتی جهت افزایش فرصت 

ــتند (  ــازمان تأکید داش  :Baum, 2001کارکنان مرد و زن س
292-303  Ensley, 2006,  Ragani, 2008, ،

Shephered, 2005 .( 
ــته و هم یک  6بـاتاچري  که خود هم یک کارآفرین برجسـ

ــد در مدیر موفق می مورد از مطالعات موردي خویش در  5باشـ
ف هاي مختلهاي رهبري و کارآفرینی در شرکتارتباط با سبک

ــت یافت که کاردانی و تدبیر مدیریت و  لندن به این نتیجه دسـ
تواند از طریق مشورت و مشارکت نیاز به کسـب موفقیت او می 

 ها ایندن کارکنان و در میان گذاشـــتن نظریات خویش با آندا
هاي برجسته کارآفرینی را در کارکنان خویش بیدار نماید ویژگی

ــتاي کارآفرینی لفعل آنالقوه و باهاي بو از خالقیـت  ها در راسـ
 هاي تحقیق حاضر در یکاستفاده نماید که از این جهت با یافته

 ). Bhattacharyya, 2006باشند (راستا می
ان پور و همکارنتایج تحقیقات محققان داخلی نظیر فروغی

ــان می 7و محققان خارجی نظیر هوارد دهد که هم در میان نشـ
ــازمان ــی و هم در بین جوانان، کاردانی و کارکنان س هاي ورزش

ــب موفقیت باالي آن   ها از جملهدرایـت کارکنان و نیاز به کسـ
ــلی در بروز ایده ــتند که توانایی منجر عوامل اص هاي جدید هس

5. Shephered 

6. Bhattacharyya 

7. Howard 
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باشــند که با توجه به ضــریب اثر شــدن به کارآفرینی را دارا می
هاي مربوط به کاردانی و تدبیر و نیاز به موفقیت با ویهبـاالي گ 

ــند (فروغی پور نتایج تحقیق حاضــر همخوان و همســو می باش
 ).Howard, 2011و 68-55 :1386

ــازمان ها به ویژه با توجه به اهمیت باالي کارآفرینی در سـ
که  کنندهاي ورزشی محققان تحقیق حاضر پیشنهاد میسازمان

ــعیت کارآفرینی  ورزش و جوانانارت مدیریت کالن و وز به وض
اي مســکوت مانده اســت توجه الزم را  ها که به گونهباشــگاه

ــگاه هاي ایران مبذول دارد و این روحیه را که کارآفرینی در باش
به سـختی امکان پذیر است را مورد تردید جدي قرار دهند چرا  

اي هتحقیق اشـاره شد که این پتانسیل در رشته  ۀکه در پیشـین 
مختلف ورزشــی وجود دارد و نتایج تحقیقات در خارج از کشــور 

ــد ارائه قوانین و کنـد لـذا بـه نظر می   ییـد می أنیز این را تـ  رسـ
مینـه مفیـد واقع گردد. به مدیران تربیت   زراهکـارهـایی در این   

ــتان  ــنهاد میبـدنی اسـ ــود که کالسها پیشـ هاي آموزش شـ
ها اهی مدیران باشگاهراهکارهاي کارآفرینانه را براي افزایش آگ
د و در کنار آن به لزوم نبه ویژه بخش خصـــوصـــی برگزار نمای

ها جهت ارائه مشارکت دادن و مشورت کردن با کارکنان باشگاه
یشنهاد ها نیز پکید شود. به مدیران باشگاهأنظرات جدید و بدیع ت

گردد کـه توانـایی کارکنان خویش را جدي گرفته و به طور   می
هاي خویش در جهت ارائه ا را در تصـــمیم گیريهپیوســـته آن

توانند که ها میجدید شـــرکت دهند. مدیران باشـــگاه هاينظر
هاي جدید ورزشــی را به گســتره باشــگاه خویش اضــافه رشــته

نموده، با توجه به تعداد زیاد دانشجو در هر شهرستان به ورزش 
ــجو و ورزش خوابگــاهی بــا  ــجویی و جــذب افراد دانشـ دانشـ

ــتی  ــرپرس هاي قوي در کارکنان خویش همت و ایجاد انگیزه س
 د.نگمار

 
 منابع
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