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چکيده
این حتقیق به منظور تعیین ریسکپذیری و توجه به
نظرات زیردستان و مافوقان در بین مدیران ورزشی
نفر از مدیران
اجنام شد .برای این منظور 1
میانی سازمانهای ورزشی ( 14درصد مرد و 1درصد
زن) به طور تصادفی انتخاب شدند .ابزار حتقیق
َق ساخته بوده که روایی و پایایی آن
پرسشنامه حمق
َصین تأیید شد .پرسشنامهها مورد جتزیه
با نظر متخص
و حتلیل قرار گرفت .آلفای کرونباخ آن  9/0به
دست آمد .برای جتزیه و حتلیل دادهها و به دست
آوردن ویژگیهای فردی منونهها از آمار توصیفی
استفاده شد .از آزمون  tبرای حماسبه اختالف
میانگین فرضیهها استفاده گردید .نتایج حتقیق
حاکی از آن بود که  %7از مدیران ورزشی ریسک-
پذیر بودند و میزان توجه به نظرات زیردستان و
مافوقان در بین آنان  % 11بود.
واژگان کليدی:
سازمان ورزشی.
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ظهور سازماهنای اجتماعی و گسرتش روزافزون آهنا از
ویژگیهای بارز متدن بشری است .به طوری که با
توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها
و نیازهای خاص جوامع خمتلف ،مهه روزه انواع
سازمانهای اجتماعی ظهور و گسرتش مییابند و بر
تعدادشان افزوده میشود .بدیهی است هر سازمان
اجتماعی برای نیل به اهداف خود ،به مدیریتی
متناسب با ساختار خود نیازمند است .مدیریت
فرآیندی است از کارکردن به وسیلۀ افراد و گروهها
و
سرمایه
جتهیزات،
(مانند:
منابع
ودیگر
تکنولوژی) تا اهداف سازمان را برآورده سازد.
مدیریت برای رسیدن به هدف ،وظایف متعددی را بر
عهده دارد .یکی از اجزاء اصلی مدیریت تصمیمگیری
است .در واقع تصمیمگیری و مدیریت را میتوان
مرتادف دانست .مدیران هنگام اختاذ تصمیم با شرایط
خمتلفی سرو کار دارند .مهچنین تصمیماتی که توسط
آنان اختاذ میشود ،ماهیتی متفاوت دارند .عوامل
خمتلفی بر تصمیماتی که توسط مدیران اختاد میشود
تأثیر دارند که از مجلۀ آنان میتوان به ریسکپذیری
مدیر و توجه به نظرات زیردستان و مافوقان اشاره
کرد:
ریسکپذیری

ریسک بیانگر اهبام و معیاری در چارچوب تصمیمگیری
است .افرادی که ریسکپذیر نیستند به دنبال یک
وضعیت مطمئن هستند در صورتی که افراد ریسکپذیر
با وضعیت مبهم و نامشخص برانگیخته میشوند.
انگیزۀ گروه اول امنیت و اطمینان و انگیزۀ گروه
دوم فرصت و موقعیت است .افرادی که ریسکپذیر
نیستند در سطوح پایین سازمانی و ریسکپذیرها در
سطوح باال دیده میشوند .از نظرروانی ریسکپذیرها
ً حتصیلکرده هستند و جتربۀ
انعطافپذیرند .آهنا معموال
موفقی از ریسکپذیری دارند .جتربیات جدید را
جستجو میکنند و به حمرکها سریع پاسخ میدهند.
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ریسکپذیرها انگیزه برای سریعرت بودن و هبرت بودن
دارند و هدفهای مشکلی را بر میگزینند و برای
رسیدن به آن تالش میکنند .آهنا از نظر شخصیتی نوع
 Aحمسوب میشوند .مردان نسبت به زنان ریسکپذیرتر
هستند .و ریسکپذیری با درآمد و حتصیالت باالتر
ً جوانرت،
رابطه مستقیمی دارد .ریسکپذیرها احتماال
جمرد و دارای یک شغل حرفهای هستند .افرادی که
مهارت و دانش الزم را دارند ،متایل به پذیرش ریسک
در آهنا بیشرت است .تصمیمگیرندگان هنگامی که
حمدودیتهایی برای آهنا به وجود میآید از ریسک
متنفر میشوند .این افراد با توجه به سطح
رضایتمندیشان ریسک پذیری خود را تغییر میدهند.
یعنی وقتی که تصمیمگیرنده از آنچه که به دست می-
آورد راضی نباشد ریسکپذیری او در سطح باالست ولی
اگر راضی باشد ریسکپذیری پایین را ترجیح میدهد.
بین ریسکپذیری در مرحلۀ شکست و اجتناب از ریسک
در موقعیت پیروزی ارتباط بسیار قوی وجود دارد.
ریسک پذیر بودن و اختاذ تصمیماتی که مهراه با
ریسک باشد حتت تأثیر عوامل خمتلفی قرار میگیرد.
عوامل اثرگذار بر تصمیمات مهراه با ریسک شناسایی
شده است.
ً کمی
علیرغم امهیت ریسکپذیری ،مطالعات نسبتا
دربارۀ ریسک و اجزای آن ،نتایج مورد انتظار،
متایل به پذیرفنت ریسک و احتماالت صورت گرفته است.
تصور کلیشهای ما در مورد ریسکپذیری این است که
جوانان ،شغلهایی مانند :بازرگانی و رانندگی
ماشینهای مسابقهای و قانونشکنان (جمرمان) ،افراد
َج و کسانی که الکل و دیگر
طرفدار ورزشهای مهی
َر را مصرف میکنند ریسکپذیرتر هستند.
مواد خمد
مدیران در ریسک پذیری بیش از احتماالت به آنچه
که به دست خواهند آورد یا از دست خواهند داد
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توجه میکنند .کوملن ( ) 997نشان داد که تنها نیمی
از مدیران اجرائی متایل به پذیرش ریسک دارند .در
حتقیقی بر روی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و
َصین مشخص شد که بین  47و  17درصد این افراد
متخص
ریسکپذیرند.
توجه به نظرات زیردستان و مافوقان

این واقعیت که اداره مستبدانه امور ،حیطهای
آشناست ،متامی ما را اسیر دیدگاه حمدود ،حمتاطانه و
حتی هراسناک خودمان کرده است .دنیای نوینی در
انتظار ماست که در آن اداره کردن امور ،مشارکتی
است .شکی نیست که رفتار مدیر حتت تأثیر جتربه و
اطالعات و صفات ذاتی وی قرار میگیرد که عبارتند
 معتقدات و ارزشهای شخصی مدیر یعنیاز:
اعتقاد وی به اینکه آیا افراد را باید در اخذ
تصمیماتی که مربوط به آنان است شرکت داد یا
خیر؟  -درجه اعتماد مدیر نسبت به زیردستان -
متایالت و نیازمندیهای روانی مدیر .مدیر ممکن است
در هنگام تصمیمگیری به نظرات زیردستان و
مافوقان امهیت دهد و آهنا را در امر تصمیمگیری
درگیر کند .این دخالت و ورود کارکنان خمتلف
سازمان در ردههای گوناگون بر حسب ضرورت در
فرآیند تبیین مشکل ،جتزیه و حتلیل موقعیت ،بررسی
و دستیابی به راهحلهای مناسب را مدیریت مشارکتی
نیز مینامند .شیوه مدیران میتواند انگیزههای
کاری را در کارکنان واحدهای تابعه حتت تأثیر
قرار دهد .مشارکت دادن کارکنان دارای فواید
اقتصادی ،اجتماعی و روانی میباشد .از نظر
اقتصادی مشارکت میتواند به هببود کیفیت و افزایش
َت کار منجر شود و از حلاظ اجتماعی موجب درک
کمی
هبرت آنان از مهدیگر و از وظایف میشود.
با وجود اینکه مشارکت افراد در تصمیمگیری
امهیت خاصی دارد موانع زیادی بر سر راه این امر
.Coleman
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قرار دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
موانع فرهنگی ،جهل ،خودخواهی ،خودحموری ،بی-
اعتمادی به دیگران ،ساختار سازمانی هرمی و
سلسله مراتبی ،قوانین و مقررات و دستورالعملهای
سازمانی ،نظام متمرکز سازمانی و کمبود وقت.
مدیران ورزشی موفق که در سطح دانشگاه فعالیت
میکردند بیشرت از سبک مشاورهای استفاده میکردند
و توصیه شده است که مدیران ورزشی به مست شیوه
مشارکتی گام بردارند .مدیران ورزشی درونگرا به
مطالعه و حتقیق و مسائل علمی عالقهمندند ،افرادی
فکور ،آیندهنگر و کم حرفاند و در مدیریت سبک
مدیریت مشارکتی را ترجیح میدهند .سبک غالب
مدیریت مدیران بیمارستاهنای دانشگاهی شهر اصفهان
از دیدگاه خودشان و کارکنان حتت سرپرستی آهنا سبک
مدیریت مشارکتی است .چالدوری و صا حل ( ) 071و
و
چالدوری
ک و ( ) 017و سیلش م ن ( ) 017نشان دادند که
ورزشکاران و دانشجویان ،رفتار محایتی و تصمیم-
و
میدهند
ترجیح
را
مربیان
گیری مشارکتی
رضایتمندی ورزشکار با محایت اجتماعی مربی ارتباط
مثبت و معناداری دارد.
ریسک ،زیردست و مافوق از مجله عواملی هستند که
در مهه سازماهنا وجود دارد و مدیران در طول دوره
مدیریتی خود ناگزیر به مواجه شدن با این عوامل
هستند و مدیرانی که بتوانند این دو عامل را به
طور مناسبی مدیریت و هدایت کنند میتوانند به
موفقیت در سازمان امیدوار باشند .این حتقیق
مدیران را از جنبه ریسکپذیری و توجه به نظرات
زیردستان و مافوقان مورد بررسی قرار میدهد .با
آگاهی از نظرات مدیران در مورد ریسکها و رفتار
. Chelladurai & Saleh
. Chelladurai & Cow
. Silishman
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آهنا با اعضای سازمان هبرت میتوان رفتار مدیران را
جتزیه و حتلیل یا پیشبینی کرد و برای تغییرات
احتمالی که مورد نیاز است یا برنامههایی که پیش
روی سازمان است برنامه ریزی هبرتی کرد.

روش حتقيق
روش پژوهش این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی
ّق
است و برای مجعآوری اطالعات از پرسشنامه حمق
ساخته استفاده شده است .در تدوین پرسشنامه
ازمقیاس  5ارزشی لیکرت استفاده شد .پرسشنامه
َصین مدیریت و
برای تأیید و جتدیدنظر به متخص
تربیت بدنی ارجاع داده شد تا سؤاالت اصالح و
تأیید گردد .پرسشنامه شامل :سه متغیر بود که
سبکهای تصمیمگیری مدیران ورزشی را میسنجید.
َصان صورت
اعتباریابی حمتوایی پرسشنامه توسط متخص
گرفت و پس از مجعآوری نظرات به تصحیح موارد
اشاره شده پرداخته شد .سپس پرسشنامه برای
مطالعه مقدماتی در بین خبش کوچکی از جامعه آماری
پرسشنامه بدست
توزیع و مجعآوری گردید و از 9
 9/0بدست آمد که
آمده ،آلفای کرونباخ آن
بیانگر قابلیت و اعتماد باالی ابزار حتقیق است.
جامعه آماری این حتقیق ،مدیران ورزشی کشور
میباشند که در قسمتهای خمتلف سازمان و مکانهای
ورزشی درگیر امر برنامهریزی و تصمیمگیری در
نفر
زمینه ورزش میباشند .منونه آماری شامل 1
از مدیران بود .پرسشنامه به صورت مقطعی در سال
در بین مدیران ورزشی توزیع گردید و در
17
هنایت به منظور جتزیه و حتلیل دادههای گردآوری شده
از طریق اجنام عملیات میدانی از آمار توصیفی و
آزمون  tاستفاده گردید.

یافتههای حتقيق
در این حتقیق آزمودنیها با توجه به سن در چهار
گروه تقسیم بندی شدند.

بررسی ریسکپذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به
7
...

44
45

38
34

40
35
30
25
نف
تعداد
 20ر

12

15
10
5

باالی
4
 59سال

منودار

ین 9
ین 49
ب 2
ب 3
تا 0
تا 40
سال سن
سال

زیر 91
سال

0

 .توزیع درصد فراوانی سن منونههای حتقیق

مهانطور که در منودار فوق مشاهده میشود بیشرت
منونهها بین  9تا  0سال سن داشتهاند.
از نظر سطح حتصیالت مدیران دارای مدرک لیسانس و
توزیع
کارشناسی ارشد و دکرتی بودند .جدول
مدیران براساس مدرک را نشان میدهد .بیشرت منونهها
دارای مدرک کارشناسی ارشد و البته تعداد قابل
توجهی هم مدرک دکرتی دارند.
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جدول

 .توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطح حتصیالت
مدیران ورزشی

سطح حتصیالت

تعداد

دکرتی
کارشناسی ارشد
لیسانس
جمموع
جدول

4

درصد
/1

57

44/5

1

/0

1

99

 .توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران براساس
سابقه خدمت

سابقه/سال
زیر  5سال
5-0
9- 4
5- 0
باالی  9سال
جمموع

تعداد
55
45
1
7
5
1

درصد
4 /0
5/
/5
5/5
/5
99

از نظر سابقه خدمتی و جتربه کاری مدیران در
تعداد
پنج گروه قرار گرفتند .جدول مشاره
افرادی که در هریک از این گروهها قرار گرفتهاند
را نشان میدهد .مالحظه میشود که درصد باالیی از
مدیران منونه پژوهش زیر  5سال سابقه دارند.آمار
ً کم مدیریتی آنان می-
فوق حاکی از سابقه نسبتا
باشد.
منونه آماری این حتقیق در برگیرنده  91مدیر
مرد و  9مدیر زن بود.
فرضیه ها و نتایج حاصل که از
در جدول مشاره
آزمون  T-Testاز طریق نرم افزار  SPSSبه دست آمده
ذکر گردیده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن
است که  % 11مدیران ،نظرات زیردستان و مافوقان
را در تصمیمگیری دخالت میدهند .میانگین منره کسب
بود .کسب منره 5
/ 4
شده توسط آزمودنیها
بیانگر دخالت کامل زیردستان و مافوقان و کسب
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بیانگر عدم دخالت نظر دیگر اعضا در تصمیم-
منره
گیری است.کسب منره  /51در فرضیه دوم نشانگر این
امر است که ریسک پذیری مدیران حدود  % 7می-
باشد.
جدول
فرضیه

 .نتیجه آزمون تی برای آزمون فرضیهها

نظرات
مدیرانو
زیردستان
در
را
مافوقان
تصمیم گیری دخالت
می دهند.
در
مدیران
تصمیم گیری ریسک
پذیر هستند.

/ 4

- 4/15

درجه
آزادی
00

میانگین

/519

-4 /94

1

t

سطح
معناداری
9/9

9/9

اختالف
میانگین
- /151

- /4 0

حبث و نتيجه گيری
یافتههای حتقیق این فرضیه را که مدیران ورزشی در
تصمیمگیری ریسکپذیر هستند تأیید کرده و میزان
ریسکپذیری مدیران را حدود  % 7برآورد منود .با
توجه به تغییرات بسیار زیادی که در حال رخ دادن
است و اهبامهایی که پیش روی افراد وجود دارد تا
حدی قابل پیشبینی بود که افراد ناگزیر به پذیرش
ریسک باشند .شیها ن ( ) 990سازماهنا را از جانب
ررات و فنآوری در
عواملی مانند :جهانی سازی ،مقَ
معرض هتدید معرفی کرده و بزرگرتین چالش پیش روی
آهنا را مدیریت هبینه این موقعیتها و ریسکها
عنوان کرد .مهچنین گارا ت ( ) 997ریسک را برای
سازمان ضروری دانسته و مهه تصمیمات اداره کردن و
مدیریت را مهراه با حمدودیت اطالعات میداند .منونه-
های انتخابی این پژوهش دارای حداقل مدرک لیسانس
بودند و این امر از عوامل اثرگذار بر نتیجه
. Sheehan
. Garrat
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حتقیق بود و باعث شد ریسک پذیری در سطح باالیی
گزارش شود .افراد حتصیل کرده انعطافپذیری بیشرتی
دارند و یکی از ویژگیهای ریسک پذیرها انعطاف
پذیری است .برابر با نتایج تریمپوپ ( ) 004افراد
دارای حتصیالت باالتر ریسکپذیرتر هستند .هارتوگ و
کاربونل ( ) 999نیز ارتباط ریسکپذیری با حتصیالت
باالتر را مستقیم نشان دادند ( .) 1گرابل (,) 999
هات و تورسک ی ) 00 ( 4ریسک پذیرها را دارای شغل
حرفهای و صاحب دانش و مهارت معرفی کردهاند.
کوملن(،) 997لوئیز و زوال ن ) 994( 5نشان دادند
َص و مهارت افزایش مییابد
ریسک پذیری با داشنت ختص
و ختصص نقش مهمی در تسهیل اختاذ تصمیمات مهراه با
ریسک دارد .پیرتاکی س ) 995( 1نشان داد سطح باالی
حتصیل و توانایی باالتر ،نشاندهندۀ عدم اطمینان در
مدیریت است .مطالعات لوی و لو ی ) 99 ( 7که بر
َین اجنام
روی دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و متخصص
شد نشان داد که ریسک پذیری بین  47تا  % 17بوده
و نتایج مشاهبی هم از جامعه مدیران توسط مک
0
کریمون و ورون گ ) 014( 1و ویلیامز و نارندرا ن
( ) 000گزارش شده است .نتایج کوملن ( ) 997هم
حاکی از این بوده که  % 51مدیران ریسکپذیر
هستند .با توجه به حتقیقات پیمانی زاد (  ) 1که
عنوان کرد  % 11مدیران ورزشی دارای خصوصیت تیپ
 Aهستند ریسک پذیری مدیران قابل توجیه است.
تریمپوپ ( ) 004ریسکپذیرها را از نظر شخصیتی
نوع  Aمعرفی کرد و کوملن( ) 997نیز نشان داد
. Trimpop
. Hartog & Carbonel
. Grable
. Heath & Tversky
. Lewise & Zalan
. Petrakis
. Levy & Levy
. Maccrimon & Wehrung
. Williams & Narendran
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ریسک پذیرها دارای تیپ  Aمیباشند و از نظر
اجتماعی ،اعتماد به نفس ،زمینه پذیرش ریسک و
کسب موفقیت را دارند .به نظر میرسد که مدیران
با اهبامات و ریسکهای بیشرتی در تصمیمگیری مواجه
هستند که میتواند حتت تأثیر عوامل گوناگونی باشد
و نیاز به حتقیقات بیشرتی در این حوزه دارد .از
دیگر یافتههای پژوهش حاضر این بود که مدیران
ورزشی به نظرات زیردستان و مافوقان توجه دارند
و نظرات آهنا را در تصمیمگیری حلاظ میکنند و حدود
توافق با این امر حدود  % 11به دست آمد.
به نظر میرسد مدیران به این باور نزدیک می-
شوند که در تصمیمگیریها باید بیشرت به نظرات
دیگر افراد توجه کنند و ارتباطات خود را با
زیردستان و مافوقان افزایش دهند .نتیجه مطالعه
مک الچ ال ن (  ) 99در اسرتالیا نشان داد که % 19
کارکنان از مدیرانشان متنفر هستند و مدیران
باید با توامنندسازی ،تقدیر ،ارتباطات و صداقت،
رضایت آهنا را به دست آورند .اسدی و قربانی
( ) 17آگاه منودن کارشناسان تربیت بدنی از
راهربدها ،چشم اندازها و اهداف سازمان را اهرمی
جهت افزایش یکپارچگی ،مهاهنگی و توافق در آهنا
معرفی کرد .آگاه کردن افراد از اهداف و مشورت
با آهنا باعث مشارکت آهنا در اجرای برنامهها
میشود .پارسامهر و زارع ( ) 17نشان دادند که
درک از نقش مثبت فعالیت بدنی باعث افزایش شرکت
افراد در فعالیت بدنی میشود .قلیچ لی () 11
نشان داد ارتباطات با کارکنان هم در سطح مدیریت
میانی و هم در سطح مدیریت ارشد در جهت هببود
رابطه با کارکنان است .فور د ( ) 990نشان داد
هببود ارتباطات باعث هبرت شدن رهربی میشود و % 01
. Mclachlan
. Ford
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رهربان این مطلب را تأیید کردند .بایرن و
برادل ی ( ) 997رهربی مجع گرایانه را موفقرت توصیف
کردند .مدیران با ارج هنادن به نظرات زیردستان و
مافوقان میتوانند ضمن برقراری و ایجاد روابط و
حمیط مناسب از نیروهای موجود استفاده الزم را
بربند .استیون س ( ) 990عنوان کرد که در وضعیت
اقتصادی امروزه الزم است که مدیران بیشرتین
استفاده را از مهه کارکنان به دست آورند .برای
این کار الزم است تا مهارهتای مدیریت را افزایش
داد نه اینکه کارکنان را تغییر یا نیروهای جدید
را جذب کرد.
اگر چه مدیریت مشارکتی طرفداران زیادی دارد
ولی افرادی هم هستند که این شیوه را نامناسب می-
انگارند .الک و شویجر ( ) 070با توجه به معیارهای
هبره وری نشان دادند که هیچ روندی به نفع مدیریت
مشارکتی در مقایسه با سبکهای دستوری وجود
ندارد .از نظر هاروی و براون (  ) 01مدیریت
مشارکتی انتظارات و قوهلای غیرواقعی ایجاد می-
کند ،وقتگیر است ،به تصمیمات میانهای منجر می-
شود ،جوابگویی را دچار خدشه میکند ،تضادهای
شکنندهای را ایجاد و موجب از بین رفنت اقتدار
مدیریتی میشود.
در مقایسه با حتقیقات سابق که در جامعه مدیران
ورزشی صورت گرفته ،یافتههای این حتقیق با پژوهش
َق راد (  ) 1مهخوانی دارد و
آقایی (  ) 1و مصد
مطابق با حتقیق حمرم زاده ( ) 77که متداولترین
سبک مورد استفاده مدیران ورزشی را مشارکتی
معرفی کرد و مهخوان با حتقیق اصالخنانی ( ) 75است
که سبک مشارکتی را اثرخبشترین و هبرتین سبک معرفی
میکند و با پژوهش نورایی ( ) 15که سبک غالب در
دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی را به ترتیب
. Byrne & Bradly
. Stevencse
. Lock & Schweiger
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سبک استداللی ،دستوری ،مشارکتی و تفویضی تعیین
کرد ،مغایرت دارد .اگر چه ریسک اجتنابناپذیر
است و اهبام در امور پیش روی مدیران قرار دارد
ولی توصیه میشود که مدیران میزان ریسکپذیری را
کاهش دهند و سعی کنند با برنامهریزی کامل و
جامع به استقبال امور بروند و در تصمیمگیریها
خود را از نظرات دیگر اعضای سازمان حمروم نسازند
و به زیردستان و دیگر اعضای سازمان توجه داشته
باشند .امید است این حتقیق دیگر پژوهشگران را
نسبت به اجنام پژوهش در امور ریسکها و اهبامات
پیش روی مدیران ورزشی و حنوه مدیریت این امور و
ایجاد حمیط مناسب در ارتباط با کارکنان جهت
رسیدن به اهداف سازمان برانگیزد.
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