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  ورزشی هاي  بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه مؤثّر تبیین عوامل

 خصوصی استان مازندران

  2عباس نامدار، 1حسنعلی آقاجانیدکتر

  

  چکیده

زیادي را به توجه ، ورزشیهاي  وکارفرینی ورزشی در قالب کسبهاي اخیر خلق ارزش از طریق کارآدر دهه: زمینه 

توسعه تکنولوژي و ایجاد اشتغال ، خلق ثروت، به موضوع کارآفرینیتوجه  خود جلب کرده است چرا که سه دلیل مهم

  . مولد است

استان مازندران  وصیورزشی خصهاي  بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه مؤثّر متغیر تبیین اثرات شش: هدف

  . باشد می

اند که بان جهانی کارآفرینی بودهکارآفرین ورزشی مطابق با تعریف سازمان دیده 610، جامعه آماري :شناسیروش

سپس با ، نمونه انتخاببه عنوان  نفر 291تعداد ها  آن از میان. اندحداقل یک باشگاه ورزشی خصوصی را تأسیس کرده

به آزمون فرضیات ، %78با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی هاي  نام پرسشرد نیاز با استفاده از هاي مو آوري داده جمع

  . گانه پرداخته شده است شش

کننده  بخوبی تبیین، مورد مطالعه در قالب یک مدل معادالت ساختاري متغیرشده است که شش   نشان داده: ها یافته

به صورت  و هر کدام هم، ورزشی خصوصی استان مازندران بودههاي  فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه

بیشترین اثرگذاري ، بر این اساس. اند بر فرآیند مذکور تأثیرگذار بوده، غیرمستقیم و تعاملیبه صورت  و هم، مستقیم

هاي  ویژگی، )79/0( محیطیهاي  هاي حمایتمتغیرو ، بوده%) 83( یمدیریتعوامل  متغیرمستقیم مربوط به 

، )13/0( و باالخره فرهنگ خانواده و آشنایان، )42/0( ماهیت کار، )49/0( تیشخصیهاي  ویژگی، )60/0(شناختی  روان

  . قرار دارند اهمیتبه ترتیب در درجات بعدي 

طح والن استان مازندران بمنظور بهبود فرآیند کارآفرینی مستقل در سؤتوصیه شده است که مدیران و مس :گیرينتیجه

  . نمایندتوجه  هامتغیرچگونه باید به این ، ورزشی خصوصیهاي  باشگاه

  

  .مازندران، خصوصی، ورزش، باشگاه، کارآفرینی، فرآیند: هاي کلیدي واژه
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  لهأو بیان مس مقدمه ـ1

هاي رشته. اخیر توجهات زیادي را به خود جلب کرده است ۀکارآفرینی و مدیریت ورزشی در ده

اي هستند که هاي کارآفرینانه فعالیت، کنند همگیمیتوجه  که به مسائل اقتصادي نیز، ورزشی موفق

کارآفرینان منشاء تحوالتی بزرگ  )1( .هستندها  آن پذیري و تغییر از عناصر کلیدي ریسک، نوآوري

ی در شوند و نقش مهم می تولیدي و خدماتی در سطح جامعه محسوب، هاي صنعتی در زمینه

تجاري در هاي  موفّقیتپیشگامان ها  آن )2( .هاي توسعه اقتصادي ملل به عهده دارند حرکت چرخ

بهره وري و تشکیل ، رقابت، ایجاد شغل، کارایی، نوآوري، مدیریت، جامعه بوده و از نظر رهبري

الزم ، در جوامع امروزین بنابر اعتقادي. در رشد اقتصادي دارندمهمی  سهم، جدیدهاي  شرکت

 اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیتاین انقالب در قرن حاضر . انقالب کارآفرینی رخ دهد است که

اگر یک نفر مستقیماً به کاري مولد ، تبه موجب یک اصل در مدیری )3( .انقالب صنعتی دارد

و سه دلیل . به صورت غیر مستقیم براي حداقل سه نفر دیگر شغل ایجاد کرده است، گمارده شود

ترین  از مهم. تکنولوژي و اشتغال مولد است ۀتوسع، تولید ثروت، به موضوع کارآفرینیوجه ت مهم

ایجاد اشتغال مولد نیازمند . کارآفرینانه ایجاد اشتغال مولد استهاي  اندازي شرکت محاسن راه

ل باشد و از دالی می کارآفرینی و اشتغال موجود در جامعههاي  خلق و استفاده از فرصت، شناسایی

فرآیند اشتغال زایی و کسب سود از ترکیب ، کارآفرینی. گردد می به کارآفرینی محسوبتوجه  مهم

یک هاي  شود مخاطره تعهدشود که م می اصطالح کارآفرین به کسی اطالق. باشد می ارزشمند منابع

هاي   گیحاصل برخورد ویژ، کارآفرینی )4( .اداره و تقبل کند، اقتصادي را سازمان دهی فعالیت

مهمی  تبدیل به حرفه بسیارو ، )5( .نما یافته فردي کارآفرینان با محیطی است که در آن نشو و

در حالی وارد قرن . انسانی درك کنیمهاي   ما نیازمند هستیم که نقش آن را درتوسعه ظرفیت و، شده

وي حیات آفرین از ایم که اقتصاد کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه با نیر بیست و یکم شده

ی که علیرغم نقش مهم، کارآفرینی ورزشی همانند دیگر اقسام کارآفرینی )6( .نو زنده شده است

اي گونهه المللی جوامع داشته باشد هنوز بتکنولوژیکی و بین، تواند در ایجاد تغییرات اجتماعیمی

کارآفرینی و ایجاد  اهمیت )7( .قرار نگرفته استتوجه  شایسته و بایسته شناخته نشده و مورد

وکارهاي ورزشی تا آن حد است که ساالنه مشاغل مختلفی در ارتباط با آن ایجاد شده و کسب

اي رشتهکارآفرینی نظامی میان )8( .شوددرآمدهاي هنگفتی در قبال این مشاغل در جوامع ایجاد می

تباط بین نظامهاي آموزش عالی و ار. تواند در ارتباط باشدهاي مختلف علمی میاست که با رشته
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هاي رشته. همه مدیران استتوجه  چالشی مهم و موردها  آن هاي سازي دانش و تکنولوژيتجاري

عنوان یکی از نیازهاي اساسی مردم تلقی ه به اینکه در بطن جامعه و مردم بوده و بتوجه  ورزشی با

به توجه  وکارهاي ورزشی از طریقسببه مقوله کارآفرینی و ایجاد کتوجه  شوند نیازمندمی

ه اي که بازاریابی ورزشی بگونهه هاي ترکیبی کارافرینی ورزشی هستند بطراحی و ایجاد رشته

   )9( .و اثربخش آن خواهند بود موفّقیتعنوان یکی از ضروریات 

- اداره میگروهها و یا مردمی هستند که کسب و کار جدیدي را تأسیس و ، افراد، کارآفرینان     

به نیاز توجه  باها  آن )10( .که حداقل براي بیش از یک نفر ایجاد اشتغال کنندهاي  کنند بگون

به ، خود تحت شرایط چالشی و رقابتی) سود و غیره، رشد( طلبی و با هدف بهبود عملکردتوفیق

صیت منحصر این خصو )15، 14، 13، 12، 11( .کنندوکار اقدام میتأسیس و اداره کردن یک کسب

سوي چالشی رودررو در کار ه ب، در کار و تعالیموفّقیت  بفردي است که کارآفرینان را در راستاي

هاي استفاده  کی است که نقش آن یافتن فرصتنیروي محرّ ،کارآفرینی )17، 16، 13( .انگیزاندبرمی

و موتور محرك توسعه و  ،)18( .نشده در بازار بوده و به دنبال ایجاد تعادل جدیدي در بازار بوده

یکی از به عنوان  نوآوري )19( .شود پیشرفت اقتصادي و ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب می

 ها سازمانبنابراین . شود تلقی می ها سازمانناپذیر همه  یک ضرورت اجتناب، کارآفرینیهاي  مؤلفه

، از طریق نوآوري، رقابتی پایدار هاي تدر عملکرد خود و دستیابی به مزی موفّقیتمنظور ه باید ب

هاي  پذیري از جمله ویژگیو ریسک، )20( .همواره به دنبال کشف فرصتهاي جدید باشند

پذیر کسی است که فرد ریسک )23، 22، 21( زیادي شده است تأکیدکارآفرینانه است که بر آن 

طلبی شخصی توفیق )22( .دگیري عدم اطمینان کار کنتصمیمهاي  موقعیتتمایل زیادي دارد تا در 

از  )24( .بر آن تأثیر بگذارد مدیریتتواند بر ادراك وي از ریسک و چگونگی یک کارآفرین می

   )25( .کارآفرینان همواره در جستجوي ریسک هستند، منظر کارآفرینی

أسیس ت، )30، 29، 28، 27، 26( و شکست فرآیند کارآفرینی موفّقیتبر  مؤثّر در مورد عوامل     

هاي  در کسب و کارهاي مختلفی مانند شناسایی فرصتها  آن هاي کارآفرینانه و عملکرد شرکت

هاي پیشرفته و  تکنولوژي، تجاري، ورزشی، خدماتی، توریستی، صنعتی، تولیدي، )31( ورزشی

تا مدتها تصور غالب این بود . مطالعات زیادي انجام شده است) 33، 32( کسب و کارهاي کوچک

 شده استمی تأکیدرآفرینی یک خصوصیت ویژه فردي بوده و بر وراثتی بودن صرف آن که کا

توان به یکی از سه گروه کلی  بر فرآیند کارآفرینی را می مؤثّر این در حالی است که عوامل )34(
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، شناختی روانهاي  ویژگی، شناختیجمعیتهاي  ویژگی متغیر شامل چهار( ویژگیهاي فردي

شامل ( عومل سازمانی و شرکتی، )اساسی فرد کارآفرینهاي  و شایستگی، ار کاريرفتهاي  ویژگی

-مشورتیهاي  حمایت، واجراییداخلی مدیریت، ايمنابع سرمایه، عوامل ساختاري متغیر چهار

، دولتی مدیریتعملکرد ، عوامل اقتصادي کالن متغیر شامل چهار( و محیط بیرونی، )وتکنیکی

چهار گروه ، )35( )امکانات کالبدي محیطی، فرهنگی و  اجتماعیي ها ها و نگرش ارزش

هاي  تابیجذّ، حمایتهاي مالی و مشورتی دولتی، هاي شخصی و روانشناختی کارآفرینان ویژگی

خرد و ، سه گروه عوامل کالن، )36( و تنوع خدمات قابل ارائه، شرکت فعالیتمحیطی محل 

، کاريهاي  پذیري الگوانعطاف، )37( المللی و بینملّی  ،اي هاي شخصی در سه سطح منطقه ویژگی

، )38( امنیت و اطمینان، نوآوري، کاهش بوروکراسی، تشویقیهاي  پاداش، پاسخگویی، خودگردانی

 مدیریت، نگرکنترل پیش، مداريمشتري، )39( مالی و بودجه، )2( ایجاد منابع بالقوه براي نوآوري

، نوآوري سازمانی، بازاریابی و بازرگانی، فرهنگ خالقیت، تمرکزعدم ، گرایی نتیجه، مشارکتی

گیري غیرمتمرکز و تصمیم، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی، سازگاري و نوآوري، پذیريریسک

 محدودیتپاسخگویی به تقاضاي بازار و ، پذیريشناسی و ریسکفرصت، ساختار غیربوروکراتیک

استفاده از امتیاز ، رقابت موازي، کاال و خدمت جدید، مرکزت، تمایز، هارهبري در هزینه، منابع

گذاري سرمایه، قرارداد با مشتریان، کسري موجودي براي فروش، گسترش جغرافیایی، مخصوص

حمایت ، تفویض اختیار، پروريتیم، پذیريریسک، تشویق نوآوري، فروش سهام، مشترك

 بازاریابی و فروش، )41( مداريمشتري، )1388، جهانگیري و مبارکی( )40( شیوه پاداش، مدیریت

، )47( ازهاند ، )46( منابع انسانی، )45( اتاطّالعآوري فن، )44( مالی، )43( تحقیق و توسعه، )42(

دخالت ، سیستم پاداش، درك اهداف، )49( سازمانیهاي  سیستم، )48( استراتژي، تولید و عملیات

تمایل ، تعامل بین افراد و واحدها، ق و ترغیب نوآورياختصاص منابع الزم براي تشوی، سیاسی کم

به حمایت از  تعهد، اعتقاد به استفاده از مشاوران و خبرگان، پذیرش تضاد بین گروهها، به تغییر

هدفگذاري از پایین به ، گرایی میان کارکنانتخصص، مشارکتی مدیریت، ازه سازماناند ، خالقیتها

فضاي تجاري ، رقابت شدید، محیط خارجی ناآرام، اختیار سازمانی، کاري منسجمهاي  گروه، باال

، پذیريریسک، استقالل کاري، مداريمشتري، )50( برداريقابل بهرههاي  نبود فرصت، نامناسب

، ساختار، )51( آگاهی از قوانین حمایتی، نگرش بلندمدت، تحمل شکست، سیستم پاداش
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 محصوالت، فرهنگ، ساختار، استراتژي، یم کاريت، )52( نوع شرکت تأسیس شده، استراتژیها

  . تقسیم کرد) 54( یمدیریت، )53(

، 28، 29، 30، 26( )32( اگرچه تاکنون مطالعات مختلفی در مورد تأسیس شرکتهاي کارآفرینانه

هاي  نقش ویژگی، )37( هاي شخصی کارآفرینان ویژگی، )34( بودن کارآفرینیوراثتی، )27

بر فرآیند  مؤثّر تبیین عوامل ،و غیره انجام شده است) 35( آیند کارآفرینیشناختی بر فر تجمعی

بر این . ورزشی موضوعی است که هنوز نیازمند کار و مطالعه بیشتر استهاي  کارآفرینی در نهاد

، روانشناختیهاي  ویژگی ـ1تعیین و تبیین نقش شش عامل ، حاضر تحقیقاز اجراي  هدف، اساس

فرهنگ  ـ 6، شخصیتیهاي  ویژگی ـ 5، ماهیت کار ـ4، محیطیهاي  حمایت ـ3 ،یمدیریتعوامل  ـ2

ورزشی خصوصی استان هاي  بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه، خانواده و آشنایان

در تحقیق حاضر فرضیات ذیل مورد ، ات موضوعی فوقمستند به مرور ادبی. باشد مازندران می

  :رفتبررسی و آزمون قرار خواهد گ

  

  :فرضیات

هاي  ویژگی، ماهیت کار، محیطیهاي  حمایت، یمدیریتعوامل ، روانشناختیهاي  ویژگی متغیر شش

ورزشی هاي  بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه، و فرهنگ خانواده و آشنایان، شخصیتی

  . خصوصی استان مازندران تأثیر معنادار دارند

  

  شناسی روش ـ3

  نمونه ـ1ـ3

س حداقل یک باشگاه اند که مؤس نفري تحقیق حاضر را افرادي تشکیل داده 610آماري  ۀعجام

را کارآفرین مستقل و ها  آن اي که بتوان گونهه باشند ب ورزشی خصوصی در سطح استان مازندران 

بندي شده بوده و تعداد  گیري از نوع تصادفی ساده و طبقه روشهاي نمونه. قلمداد کرد) 55( فردي

درصد داراي  89، درصد مرد 74در نمونه مذکور . نمونه آماري انتخاب شدندبه عنوان  نفر 291

  . اند درصدشان داراي تحصیالت زیر لیسانس بوده 86و ، سال 40سن زیر 

  گیريازهاند ها و مقیاسداده ـ2ـ3
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، 46، 48، 42، 54، 35( اي با اجزاء استاندارد هنام پرسش اي مورد نیاز تحقیق حاضر به وسیلۀه داده

اي از خیلی کم  ده گزینه )192، 1377، اصغرپور( )56(هاي  سؤال در مقیاس فاصل 59حاوي  )،49

و هفتاد ، )KMO=0. 76( هاي تحلیل عاملی با و با استفاده از آزمون، گیري شده ازهاند تا خیلی زیاد

هاي  حمایت، یمدیریتعوامل ، شناختی روانهاي  ویژگی متغیر به شش، درصد تبیین واریانسها

. اندتقلیل داده شده، و فرهنگ خانواده و آشنایان، شخصیتیهاي  ویژگی، ماهیت کار، محیطی

نمونه آماري قرار گرفته و  يدر اختیار اعضا، در مراجعه حضوري نخست، ه طراحی شدهنام پرسش

نسبت به  آنگاه در مراجعات حضوري دوم تا چهارم. توضیحات الزم نیز برایشان داده شد

  . اقدام شده استها  آن آوري جمع

  اعتبار ـ3ـ3

گیري از ادبیات  ازهاند هاي موردمتغیراز رویه استخراج اجزاء  منظور معتبرسازي مقیاس تحقیقه ب

مقدماتی هاي  ان و نیز نمونمتخصصگیري از نظرات سازي آن با بهرهو آنگاه بومی، موضوعی

) 59( این اساس ارزیابی دو ویژگی اعتبار محتوایی بر )59، 58، 57( استفاده شده است

ه تحقیق حاضر داراي نام پرسش ،یعنی ؛قضاوت کیفی بوده استبه صورت  گیري ازهاند مقیاس

، گیري از ادبیات موضوعی تحقیق اخذ شده ازهاند هاي موردمتغیراعتبار محتوا بوده است زیرا اجزاء 

، بدین منظور. اند نمونه آماري بدرستی درك شده ايه وسیله اعضه نیز بنام پرسشهاي  و سازه

و خبرگان قرار  تاداننفر از اس 12آزمون در اختیار تعداد  پیشبه صورت  ،ه طراحی شدهنام پرسش

نفر از  28مجدداً در اختیار تعداد ، گرفت آنگاه پس از اخذ نظرات اصالحی و تعدیل موادي از آنها

رفت و طبق نظرات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن نمونه آماري مقدماتی قرار گ ياعضا

ه نهایی نام پرسش، در نهایت. مورد مطالعه اطمینان حاصل شدجامعۀ آماري  بهتوجه  سؤاالت با

 نیز که GFI = 0. 91شاخص ، در ضمن. ها مورد استفاده قرار گرفت آوري داده طراحی و براي جمع

آمده به دست  90 .0در این تحقیق بیشتر از ) 61( ی استیکی از معیارهاي سنجش روایبه عنوان 

  . است

  پایایی ـ4ـ3

که  )62( .سنجش سازگاري درونی آن است) پایایی( د تعیین قابلیت اعتمادمتعدهاي  یکی از روش

و در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار  )64، 63( .شودگیري می ازهاند  با ضریب آلفاي کرونباخ

و  6/0اما مقادیر  ؛باشد 7/0اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي این ضریب باید  )65( .گیرد می



   113 هاي ورزشی خصوصی استان مازندران رآفرینی مستقل در باشگاهتبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کا

 

قابلیت اعتماد ، در تحقیق حاضر )67، 66( .نیز قابل قبول و پذیرش است 55/0ی حتّ

نیز نشان داده است که  آزمون فریدمن این که ضمن. بوده است 78/0گیري  ازهاند ابزار

تفاوت  این که هماند و  به سؤاالت پاسخ گفتهداوري دور از پیشهم درست و به ، دهندگان پاسخ

  )40( .اند درك کردهبه درستی بین سؤاالت را 

  

  ها  یافته ـ4

  بر فرآیند کارآفرینی مستقل مؤثّر کننده عوامل مدل معادالت ساختاري تبیین ـ1ـ 4

فرینی مستقل در کننده فرآیند کارآ تبیین متغیردر این قسمت مدل معادالت ساختاري شش 

ارائه ) Lisrel( افزار لیزرل ورزشی خصوصی استان مازندران بر اساس خروجی نرمهاي  باشگاه

قابل ذکر اینکه از میان شاخصهاي مختلف و متعدد تعیین برازندگی یک مدل معادالت . خواهد شد

توانند  و می شان بوده از بهترین و معروفترین NFIو  i( RMSEA ،GFI( شاخصهاي، )68( ساختاري

نشان  RMSEA ≤ 0. 10. برازندگی یک مدل معادله ساختاري را تعیین کنند، در حد کفایت الزم

در تحقیق حاضر  )69( هاي دنیاي واقعی دارددهد که این مدل برازش قابل قبولی با دادهمی

RMSEA = 0. 038 ،GFI = 0. 91 ،AGFI = 0. 80 ،NFI=0. 94  وNNFI=0. 86 ا بوده است لذ

% 10کمتر از  RMSEAمدل تحقیق داراي برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است چرا که 

نامشهود  متغیر% 80توانند  هاي مشهود ششگانه میمتغیرو ، بوده% 90نیز بیشتر از  NFIو  GFIو 

ندران ورزشی خصوصی استان مازهاي  اصلی مورد مطالعه یعنی فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه

  . توجیه و تبیین نمایندمستقیم و غیرمستقیم به صورت  را

هاي ششگانه مشهود متغیرمدل معادله ساختاري روابط بین ، گانه شماره یک در نمودارهاي سه     

ها متغیر، در معادالت ساختاري. نامشهود فرآیند کارآفرینی مستقل نشان داده شده است متغیرو 

 T Valueهمانگونه که در نمودار . کنندگی مستقیم و غیر مستقیم هستند یینداراي دوگونه روابط تب

اند  همه روابط مورد تأیید قرار گرفته، اثرات مستقیم و غیر مستقیمبخش  شود در هر دو مالحظه می

مقادیر ، افزار لیزرلبر اساس خروجی نرم( اندنشده 2کمتر از ها  آن زیرا مقدار عددي هیچکدام از

در دو نمودار دیگر نیز ضرائب رگرسیونی استاندارد و  )شوندقرمز رنگ می 2تر از عددي کم

جدول و در ، مستقیم و غیر مستقیم مدل معادله ساختاري ارائه شده) غیر استاندارد( برآوردي

ضرائب استاندارد و ، هاي مشهود و نامشهودمتغیرتوضیحات بیشتر مربوط به یک نیز  شمارة
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در ، در ضرائب رگرسیونی استاندارد. معادله ساختاري ارائه شده است T Valueو ، قیمغیراستاندارد مست

بر اساس مقیاسی ها  آن گیريازهاند  نظر از چگونگی ها صرفمتغیرگیري تمامی ازهاند حقیقت مقیاسهاي

گیري ازهاند  هايبه مقیاستوجه  این در حالی است که ضرائب برآوردي با. شوندمشترك و ارائه می

- والن قرار میگیري در اختیار مدیران و مسؤصمیمات بیشتري را براي تاطّالعها و داده، مختلف خود

  . دهند

  استاندارد ضرائب  T Value ضرائب
   برآوردي ضرائب

  )غیر استاندارد(

      

نمودار شماره یک ـ مدل معادله ساختاري روابط بین متغیرهاي مشهود ششگانه و 

 هود فرآیند کارآفرینی مستقلمتغیر نامش

  

  ها و ضرائب مستقیم مدل معادله ساختاريمتغیر ـ یک جدول شمارة

 متغیر

  نامشهود

  هايمتغیر

  مشهود

BJ1 6ـ  

  عالمت

  اختصاري 
T 

Value 

ضرائب 

  استاندارد

ضرائب 

  غیراستاندارد

  رد/ تأیید

  کلیت مدل

  رد روابط/تأیید
رتبه 

  اثرگذاري

  رمستقیمغی  مستقیم  مستقیم

ل
ستق

 م
ی

رین
رآف

کا
د 

آین
فر

 
اه

شگ
 با

ح
سط

ر 
د

 
ي 

ها
ی 

ص
صو

خ
ی 

زش
ور

ن 
را

ند
از

 م
ان

ست
ا

 =
IE

PP
S

C
 

هاي  ویژگی

 روانشناختی
F1 32/10  60/0  54/0  

 
RMSEA=0. 
038 GFI = 0. 

91 
AGFI=0. 80 
NFI=0. 94 

NNFI=0. 86  

  

  

  کلیت مدل

  شود تأیید می

  سوم تأیید  تأیید

  عوامل

 یمدیریت
F2 14/15  83/0  26/1  اول تأیید  تأیید  

هاي  حمایت

  محیطی
F3  26/14  79/0  05/1  دوم تأیید  تأیید  

  ماهیت

  کار
F4  78/6  42/0  66/0  پنجم تأیید  تأیید  

هاي  ویژگی

  شخصیتی
F5  17/8 49/0  51/0  چهارم تأیید  تأیید  

  ششم تأیید  تأیید F6 00/2  13/0 25/0  فرهنگ
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شود همه روابط و اثرات  نیز نمودار شماره یک مشاهده میهمانگونه که در جدول باال و      

عوامل ، روانشناختیهاي  هاي مشهود ششگانه یعنی ویژگیمتغیرمستقیم و غیر مستقیم بین 

با ، و فرهنگ خانواده و آشنایان، شخصیتیهاي  ویژگی، ماهیت کار، محیطیهاي  حمایت، یمدیریت

لذا در استخراج معادله ساختاري الزم است . گرفته است فرآیند کارآفرینی مستقل مورد تأیید قرار

مدل عمومی معادله ساختاري روابط تعاملی . مستقیم وارد معادله شوند همه روابط مستقیم و غیر

  : عبارت است از) اثرات مستقیم و غیرمستقیم( هامتغیربین 

  مدل معادله ساختاري) = اثرات مستقیم( ) +اثرات غیر مستقیم(

بر مدل معادله ساختاري تبیین کننده فرآیند کارآفرینی مستقل ، به نمودار شماره یکتوجه  با     

  : به شرح زیر هستند) فقط روابط مستقیم( حسب ضرائب استاندارد

 
F = (0. 60 F1 + 0. 83 F2 + 0. 79 F3 + 0. 42 F4 + 0. 49 F5 + 0. 13 F6)  

  

بر حسب ضرائب غیر استاندارد  یند کارآفرینی مستقلفرآ ةکنند مدل معادله ساختاري عوامل تبیین و

  :عبارت است از

F = (0. 54 F1 + 1. 26 F2 + 1. 05 F3 + 0. 66 F4 +. 0. 51 F5 + 0. 25 F6) ( راثرات مستقیم ششمتغی( 

 
F1 = ( 17 .0ـ F1 × 1. 26 F2) + ( 12 .0ـ F1 × 1. 05 F3) + (0. 01 F1 × 0. 66 F4) + (0. 27 F1 × 0. 51 F5) + (0. 06 F1 × 0. 25 F6) 

 )شناختی روانهاي  ویژگی اثرات غیر مستقیم) 

 
F2 = ( 17 .0ـ F2 × 0. 54 F1) + (0. 94 F2 × 1. 05 F3) + ( 32 .0ـ F2 × 0. 66 F4) + (0. 01 F2 × 0. 51 F5) + ( 47 .0ـ F2 × 0. 25 

F6)  (تعوامل  اثرات غیر مستقیمیمدیری( 

 
F3 = ( 12 .0ـ F3 × 0. 54 F1) + (0. 94 F3 × 1. 26 F2) + (0. 15 F3 × 0. 66 F4) + ( 35 .0ـ F3 × 0. 51 F5) + (0. 16 F3 × 0. 25 F6) 

 )محیطیهاي  حمایتاثرات غیر مستقیم ) 

 
F4 = (0. 01 F4 × 0. 54 F1) + ( 32 .0ـ F4 × 1. 26 F2) + (0. 15 F4 × 1. 05 F3) + (0. 12 F4 × 0. 51 F5) + (0. 65 F4 × 0. 25 F6)  

 )ماهیت کاراثرات غیر مستقیم )

 
F5 = (0. 27 F5 × 0. 54 F1) + (0. 01 F5 × 1. 26 F2) + ( 35 .0ـ F5 × 1. 05 F3) + (0. 12 F5 × 0. 66 F4) + (0. 05 F5 × 0. 25 F6)  

 )شخصیتیهاي  ویژگی اثرات غیر مستقیم)
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F6 = (0. 06 F6 × 0. 54 F1) + ( 47 .0ـ F6 × 1. 26 F2) + (0. 16 F6 × 1. 05 F3) + (0. 65 F6 × 0. 66 F4) + (0. 05 F6 × 0,51 F5)  

  )فرهنگ خانواده و آشنایاناثرات غیر مستقیم )

  

هاي  هرگونه تغییر و بهبود در فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه، بر اساس معادالت باال

به توجه  هاي ششگانه فوق و بامتغیربه ه توج تواند از طریق ورزشی خصوصی استان مازندران می

بر فرآیند کارآفرینی  مؤثّر مثال در توجیه عواملبه عنوان  .روابط ریاضی باال بررسی و تبیین گردد

بیشترین ، هاي ورزشی استان مازندران بر اساس ضرائب مدل استاندارد مستقل در سطح باشگاه

این در . است) 83/0( مدیریتی با ضریب اثرگذاريعوامل  ،یعنی ؛دوم متغیراثرگذاري مربوط به 

هاي  ویژگی، )60/0(شناختی  روانهاي  ویژگی، )79/0( هاي حمایتهاي محیطیمتغیرحالی است که 

در درجات بعدي ) 13/0( و فرهنگ خانواده و آشنایان، )42/0( ماهیت کار، )49/0( تیشخصی

منظور توسعه و گسترش فرآیند ه تربیت بدنی بکه مدیران سازمان  یعنی این. قرار دارند اهمیت

خود را به توجه  شایسته است بیشترین، وکارهاي ورزشی خصوصیکارآفرینی مستقل در کسب

 . نمایندتوجه  هامتغیرعوامل محیطی و در درجات بعدي به دیگر 

  هاي ششگانه آزمون فرضیه ـ2ـ 4

و نیز بازه ، تحقیقهاي  ر بودن فرضیهدابه جهتتوجه  با، استیودنت زیر Tهاي  در آزمون

% 70، حداقل میانگین مشاهده شده قابل قبول براي پذیرش فرضیات، )1ـ 10( گیري ازهاند مقیاس

 55/0و حتی  60/0اگر چه براي این امر مقادیر . یعنی عدد هفت در نظر گرفته شده است، مقیاس

  . دهدانجام شده را نشان میهاي  آزمونجدول زیر نتایج  )66، 67( نیز قابل قبول و پذیرش است

  

  ششگانه هاي  استیودنت فرضیه Tهاي  نتایج آزمون ـ دو جدول شمارة

  اي یک نمونه tآزمون 

  

  هافرضیه

  تأیید یا

 عدم تأیید فرضیه صفر

  ـ64/1بیشتر از هاي   t: سطح پذیرش فرضیه صفر 7= عدد شاخص 

  

t 

 
df  

 
Sig 

 (tailed ـ2)

  %95فاصله اطمینان   میانگین تفاوت

  حد باال  حد پایین

  65/0  44/0  55/0  000/0  290  39/10  تأیید شناختی روانهاي  ویژگی

  27/0  ـ 08/0  097/0  275/0 290  09/1 تأیید یمدیریت عوامل

  ـ 52/0  ـ 83/0  ـ 68/0  000/0 290  ـ 57/8 عدم تأیید  محیطیهاي  حمایت

  31/0  ـ 05/0  13/0  164/0 290  40/1 تأیید  کار ماهیت
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  اي یک نمونه tآزمون 

  

  هافرضیه

  تأیید یا

 عدم تأیید فرضیه صفر

  ـ64/1بیشتر از هاي   t: سطح پذیرش فرضیه صفر 7= عدد شاخص 

  

t 

 
df  

 
Sig 

 (tailed ـ2)

  %95فاصله اطمینان   میانگین تفاوت

  حد باال  حد پایین

  88/0  64/0  76/0  000/0 290  44/12 تأیید  تیشخصیهاي  ویژگی

  48/0  03/0  26/0  024/0 290  26/2 تأیید  فرهنگ

تواند هاي محیطی می حمایت متغیرکه  رغم این همانگونه که قبالً اشاره شده است علی     

هاي ورزشی  در سطح باشگاه بیشترین تأثیر را بر توسعه و گسترش فرآیند کارآفرینی مستقل

کننده فرآیند کارآفرینی تبیین متغیر شود که از ششمالحظه می ،خصوصی استان داشته باشد

محیطی بر توسعه هاي  حمایت متغیر این که ؛ یعنی،سوم مورد تأیید قرار نگرفته است متغیر، مستقل

وصی استان مازندران تأثیر ورزشی خصهاي  و گسترش فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه

، شناختی روانهاي  ویژگی؛ یعنی، دیگر متغیر این در حالی است که پنج. دار نداشته استمعنی

شدت  هر کدام با، و فرهنگ خانواده و آشنایان، شخصیتیهاي  ویژگی، ماهیت کار، یمدیریتعوامل 

 tگونه که در ستون  همان. اندشتهدار داو ضعف خاص خود بر فرآیند کارآفرینی مستقل تأثیر معنی

ها بر فرآیند کارآفرینی متغیراثرگذاري ؛ یعنی، صفرهاي  شود شرط پذیرش فرضیه مالحظه می

شود مشاهده می tکه در ستون  در حالی. محاسبه شده استهاي   tبودن  ـ64/1بزرگتر از ، مستقل

و از این . سه با بقیه برخوردار استنسبتاً بهتري در مقای وضعیتشخصیتی از هاي  ویژگی متغیر

ی مدیریتو عوامل ، ماهیت کار، فرهنگ خانواده و آشنایان، شناختی روانهاي  ویژگیهاي  متغیر، نظر

  . قرار دارند اهمیتدر مراحل بعدي 

  

  ها همبستگی و آماره ـ3ـ 4

 انهششگهاي  متغیرهاي توصیفی  و آماره، )01/0سطح ( همبستگی ـ سه جدول شمارة

  F1  F2  F3  F4  F5  F6 میانگین  
  انحراف

  معیار

ضریب 

  تغییرات

= شناختی  روانهاي  ویژگی

F1  

1  465/0  438/0  256/0  526/0  107/0  55/7  90/0  119/0  

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  داري سطح معنی

  F2    1  684/0  286/0  408/0  019/0  10/7  52/1  214/0= ی مدیریتعوامل 

  746/0  000/0  000/0  000/0  000/0    داري معنیسطح 
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  F1  F2  F3  F4  F5  F6 میانگین  
  انحراف

  معیار

ضریب 

  تغییرات

  F3      1  366/0  264/0  140/0  33/6  34/1  212/0= محیطی هاي  حمایت

  017/0  000/0  000/0  000/0      داري سطح معنی

  F4       1  268/0  255/0  13/7  59/1  223/0= ماهیت کار 

  000/0  000/0  000/0        داري سطح معنی

  F5          1  087/0  76/7  04/1  134/0= شخصیتی هاي  ویژگی

  138/0  000/0          داري سطح معنی

= فرهنگ خانواده و آشنایان 

F6  

          1  26/7  94/1  267/0  

  000/0            داري سطح معنی

هاي  ی و ویژگیمدیریتعوامل هاي  متغیردهند که  ضرائب همبستگی جزیی فوق نشان می     

بقیه ضرائب حالی که دار ندارند در  خانواده و آشنایان رابطه معنی فرهنگ متغیربا ، شخصیتی

دهند که علیرغم پراکندگی نسبتاً برابر  سه ستون آخر جدول نیز نشان می. دار هستند مذکور معنی

بهتري نسبت به بقیه بوده  وضعیتداراي شناختی  روانهاي  ویژگی متغیر، ها در مقایسه با هممتغیر

  . است

  

  گیرينتیجه و ثبح ـ 5

هاي علوم انسانی و اجتماعی هاي مربوط به بعد زمان و مکان در تمامی تحقیقات رشته تمحدودی 

هاي  صورتی خاص باعث شده است که یافتهه اي کارآفرینی برشتهعام و نظام میانبه طور 

قابل هاي  وتداراي تفا، ها و روش مورد استفادهمتغیرموجود در هاي  علیرغم شباهت، تحقیقاتی

، به شرایط زمانی و مکانی مورد استفادهتوجه  بر این اساس الزم است ابتدا با. توجهی باشد

هاي الزم مرتبط با نتایج مطالعات انجام شود تا کاربردهاي نتایج مذکور مقرون به  سازي بومی

لمی ارتباط هاي مختلف عاي است که با رشتهرشتهکارآفرینی نظامی میان. صحت و درستی باشد

وکارهاي ورزشی از طریق به مقوله کارآفرینی و ایجاد کسبتوجه  هاي ورزشی نیازمندرشته. دارد

هاي اثرگذار متغیرعوامل و  از این رو،. هاي ترکیبی کارآفرینی ورزشی هستندطراحی و ایجاد رشته

اي هماهنگ و سازگار هدر کارآفرینی ورزشی نیز بگون هابر فرآیند کارآفرینی همانند دیگر رشته

- بر شکل مؤثّر گونه که در پبشینه تحقیق نیز نشان داده شده است عوامل همان )8( وجود دارند
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هاي  تأسیس شرکت، )26، 27، 28، 29، 25( و شکست فرآیند کارآفرینی موفّقیتگیري و 

، )30( ورزشیهاي  در کسب و کارهاي مختلفی مانند شناسایی فرصتها  آن کارآفرینانه و عملکرد

تکنولوژیهاي پیشرفته و کسب و کارهاي ، تجاري، ورزشی، خدماتی، توریستی، صنعتی، تولیدي

عومل سازمانی ، ویژگیهاي فردي، )33( شامل خصوصیات ویژه فردي و وراثتی) 31، 32( کوچک

حمایتهاي مالی و ، هاي شخصی و روانشناختی کارآفرینان ویژگی، )34( محیط بیرونی، و شرکتی

، )37( ...پذیري وانعطاف، )36( هاي شخصی خرد و ویژگی، عوامل کالن، )35( ...مشورتی دولتی و

 اتاطّالعآوري فن، )43( مالی، )42( تحقیق و توسعه، )41( بازاریابی و فروش، مداريمشتري

) 48( نیسازماهاي  سیستم، )47( استراتژي، تولید و عملیات، )46( ازهاند ، )45( منابع انسانی، )44(

به آزمون تحلیل عاملی انجام شده در تحقیق توجه  هاي اشاره شده در باال بامتغیر. اندبوده ...و

 متغیرهاي مدل مفهومی تحقیق حاضر شامل شش متغیراي در یک از گونهه هر کدام ب، حاضر

، شخصیتی هاي ویژگی، ماهیت کار، محیطیهاي  حمایت، یمدیریتعوامل ، روانشناختیهاي  ویژگی

 متغیر، در تحقیق حاضر بر خالف نتایج تحقیقات فوق. اندو فرهنگ خانواده و آشنایان وجود داشته

اي بر توسعه و گسترش فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح کنندهمحیطی اثر کمکهاي  حمایت

ضر با نتایج که نتایج تحقیق حا این ،یعنی ؛اندورزشی خصوصی استان مازندران نداشتههاي  باشگاه

گانه پنجهاي  متغیرتحقیقات دیگران متفاوت و ناهماهنگ بوده است این در حالی است که دیگر 

به و از این نظر نتایج . انداشاره شده در باال همگی تأثیر معناداري بر فرآیند کارآفرینی مستقل داشته

  . آمده تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین سازگار و هماهنگ بوده استدست 

ورزشی هاي  بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح باشگاه مؤثّر در تحقیق حاضر نقش عوامل     

شناسی اجرا شده در تحقیق حاضر شامل روش. خصوصی استان مازندران پیگیري شده است

-ازهاند ابزار، ي ورزشی خصوصیها سازمانهاي سنجش و تبیین فرآیند کارآفرینی مستقل در متغیر

گیري ازهاند تعیین اعتبار و پایایی ابزار، شیوه تحلیل، هانحوه انتخاب نمونه، سازي شدهمیگیري بو

کشور قابلیت تعمیم داشته هاي  ي ورزشی دیگر استانها سازمانتواند براي و غیره می، هامتغیر

الزم ، شورشرایط زمانی و مکانی دیگر استانهاي کتوجه  اینکه باتوجه  البته نکته مهم قابل. باشد

هاي الزم مرتبط با نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شود تا کاربردهاي نتایج  سازي است بومی

در تحقیق حاضر نشان داده شده است که فارغ از بعد . مذکور مقرون به صحت و درستی باشد

ري بر دا به شکلی اثرات تبیینی قابل قبول و معنی هاي ششگانهمتغیرهر کدام از ، زمان و مکان
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گیري قابل قبولی براي فرآیند ازهاند یک ابزاربه عنوان  توانندو می، فرآیند کارآفرینی مستقل داشته

این در حالی . ي ورزشی خصوصی استانهاي مختلف کشور باشندها سازمانکارآفرینی مستقل در 

شوند که آیا هاي جداگانه معلوم ها در قالب آزمون فرضیهمتغیرتک است که الزم است براي تک

این شش ، شود یا خیر؟ در استان مازندرانمیتوجه  ازه کافیاند ها به این عوامل به در دیگر استان

ي ها سازمانتغییرات فرآیند کارآفرینی مستقل را در  %80معادل  اند در مجموعتوانسته متغیر

مورد  متغیر شش از. گیري توجیه و منعکس نمایندازهاند یک ابزاربه عنوان  ورزشی خصوصی

و از ، ی بیشترین اثرگذاري مستقیم را در تبیین فرآیند کارآفرینی مستقل داشتهمدیریتعوامل ، مطالعه

ماهیت ، شخصیتیهاي  ویژگی، شناختی روانهاي  ویژگی، محیطیهاي  حمایتهاي  متغیراین حیث 

این در حالی است . اندبوده اهمیتبه ترتیب در درجات بعدي ، و فرهنگ خانواده و آشنایان، کار

رد فرضیه سوم نشان داده است که مدیران و مسئوالن ، مورد مطالعهجامعۀ آماري  که در سطح

عوامل  متغیرکه  این ،یعنی ؛اندشایسته و بایسته را نداشتهتوجه  عوامل محیطی متغیرورزشی به 

 مورد، رآیند کارآفرینی مستقلمنظور توسعه و گسترش فه رتبه سوم آن ب اهمیتمحیطی علیرغم 

به همت و توجه  خصوصی استان بابخش  والن ورزشی نبوده و کارآفرینان ورزشیمسؤتوجه 

توان بر اساس این یافته می. اندمهم را حل کرده و پشت سر گذاشته ۀلأتالش خود این چالش و مس

مورد مطالعه جامعۀ آماري  سطحگیري نمود که بمنظور بهبود در فرآیند کارآفرینی مستقل در نتیجه

از این منظر . آن در دنیاي واقعی اقدام کرد ةکنند هاي ششگانه تبیینمتغیربه توجه  توان از طریق می

هاي متغیرو در درجات بعد به ، یمدیریتعوامل  متغیر بهتوجه  بیشتریناول الزم است در درجه 

به توجه  نه که قبالً نیز اشاره شد سه دلیل مهمهمانگو. شودتوجه  شاناهمیتدیگر به ترتیب 

تغییر و تحوالت . توسعه تکنولوژي و ایجاد اشتغال مولد است، تولید ثروت، موضوع کارآفرینی

آوري و اقتصادي قرار داده  موجود در دنیاي امروز کارآفرینان را در خط مقدم عامل توسعه فن

رفته و نیز برخی کشورهاي در حال توسعه در آمیز اغلب کشورهاي پیش موفّقیتتجربه . است

و التفات به توسعه کارآفرینی و کارهاي نوآورانه توجه  به یمن، هاي اقتصادي مدیریت بر بحران

به توجه  با. گردند خاصی قائل می اهمیتبوده است و به همین دلیل براي کارآفرینی و کارآفرینان 

به توجه  و با، ان کارآفرینان در توسعه بسیاري از کشورهاکارآفرینی و سابقه درخش اهمیتنقش و 

عام و در سطح به طور  دولتیبخش  خصوصی و چه دربخش  مشکالت اقتصادي کشور چه در

و بسترسازي براي فرهنگ حامی ، ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، بصورتی خاص استان مازندران
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با توانند  محترم می مسؤولینمدیران و . ر استو ضرورت حیاتی برخوردا اهمیتکارآفرینی از 

بر فرآیند کارآفرینی مستقل در  مؤثّر گیري و استفاده از نتایج تحقیق حاضر در مورد عوامل بهره

توسعه کارآفرینی ورزشی و ایجاد اشتغال مولد در جامعه ، ي ورزشی استان و کشورها سازمانمیان 

ورزشی قابل تجاري شدن را مورد مطالعه و پیگیري  هاي خلق و ایجاد فرصت، از طریق شناسایی

  . قرار دهند

منظور انجام تحقیقات آتی ه ی بیاهپیشنهادبه عنوان  موارد زیر، به مطالب اشاره شدهتوجه  با     

بر  مؤثّر شناختی گروهی و روان، محیطی، ايزندگینامههاي  تعیین و تبیین ویژگی ـ ♦ :گردد ارائه می

اجراي مدل مفهومی تحقیق حاضر در زمان و مکان دیگر و مقایسه  ـ ♦. ینی مستقلفرآیند کارآفر

  . نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر

  

  پانویسها ـ 6

1. Root Mean Square Error of Approximation, Goodness of Fit Index & Normed Fit 
Index.  
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Reliability Coefficients 
 

N of Cases = 291. 0 N of Items = 59 
 

Alpha =. 776  

One-Sample Statistics

291 7.5473 .89838 .05266

291 7.0975 1.52058 .08914

291 6.3275 1.33846 .07846

291 7.1296 1.58464 .09289

291 7.7550 1.03554 .06070

291 7.2577 1.94198 .11384

A1=i1.i2.i3.i4.b2.b3

A2=j2.j3.e5

A3=e1.e2.e3.e4

A4=b1

A5=i5.j1

A6=i6

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
One-Sample Test

10.392 290 .000 .5473 .4436 .6509

1.094 290 .275 .0975 -.0779 .2729

-8.571 290 .000 -.6725 -.8269 -.5180

1.395 290 .164 .1296 -.0532 .3124

12.437 290 .000 .7550 .6355 .8745

2.264 290 .024 .2577 .0337 .4818

A1=i1.i2.i3.i4.b2.b3

A2=j2.j3.e5

A3=e1.e2.e3.e4

A4=b1

A5=i5.j1

A6=i6

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 7
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Correlations

1 .465** .438** .256** .526** .107

. .000 .000 .000 .000 .068

291 291 291 291 291 291

.465** 1 .684** .286** .408** .019

.000 . .000 .000 .000 .746

291 291 291 291 291 291

.438** .684** 1 .366** .264** .140*

.000 .000 . .000 .000 .017

291 291 291 291 291 291

.256** .286** .366** 1 .268** .255**

.000 .000 .000 . .000 .000

291 291 291 291 291 291

.526** .408** .264** .268** 1 .087

.000 .000 .000 .000 . .138

291 291 291 291 291 291

.107 .019 .140* .255** .087 1

.068 .746 .017 .000 .138 .

291 291 291 291 291 291

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A1=i1.i2.i3.i4.b2.b3

A2=j2.j3.e5

A3=e1.e2.e3.e4

A4=b1

A5=i5.j1

A6=i6

A1=i1.i2.i
3.i4.b2.b3 A2=j2.j3.e5

A3=e1.e2.
e3.e4 A4=b1 A5=i5.j1 A6=i6

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Explanation of Effective Factors on Independent Entrepreneurship Process at Private Sports Clubs in 

Mazandaran Province 

Aghajani. H (Ph.D) 

Namdar. A (Msc) 

Abstract 

Introduction and Purpose: During recent decades creating value via sport ـbased entrepreneurship in format 

of sport businesses attract much attention, because creating wealth, technology development and productive 

employment are three important causes of attention to entrepreneurship. Explanation of six variables effects 

on Independent Entrepreneurship Process at Private Sports Clubs of Mazandaran Province.  

Methodology: The statistical population and sample were 610 and 291 entrepreneur according to Global 

Entrepreneurship Monitoring definition that established minimum one Private Sports Clubs. Data collection 

instruments was Questionnaire includes some standard questions with reliability of 0. 78.  

Results and Conclusions:  It is states that, these six variables were explained Independent Entrepreneurship 

Process at Private Sports Clubs of Mazandaran Province, and everyone were affected on above process both 

direct, indirect and also interactionally. Based on, in the view of direct affecting, variable of managerial 

factors (0. 83) affects on Independent Entrepreneurship Process more than others, and from this view, 

variables of environmental supports (0. 79), psychological specifications (0. 60), personality specifications (0. 

49), nature of work (0. 42), and after all, culture of family and friends (0. 13) were in next rating, respectively. 

Finally, it is recommended that for development of Independent Entrepreneurship Process at Private Sports 

Clubs of Mazandaran Province, managers how should attend to these variables.  

 

Keywords: Process, Entrepreneurship, Club, Sport, Private, Mazandaran.  

  


