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  بدنی   ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت

 جمهوري اسالمی ایران

 4محمد احسانیدکتر ، 3چیان ههاشم کوزدکتر  ،2مهدي سیفی سالدهی، 1محمد هادي سیفی سالدهی

  چکیده

. شامل فرآیند جستجو و پیگیري فرصت و حداکثرسازي ارزش ناشی از آن است ،کارآفرینی :مقدمه و هدف

هاي امروزي براي افزایش کارآیی و اثربخشی خود، در برابر تغییرات روبه تزاید محیط، نیازمند توجه بیشتر  سازمان

مدیر ارشد به مفهوم کارآفرینی در درون سازمان متعهد شد، گام بعدي تعیین  وقتی که. به مقوله کارآفرینی هستند

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی  .استساختار مناسب کارآفرینی 

  . ایران با رویکردي کارآفرینانه و تبیین ارتباط آن با کارآفرینی این سازمان بود

نفر آنها بر  194که  هستندآماري پژوهش، کلیه کارشناسان ستادي سازمان تربیت بدنی جامعه  :روش شناسی

براي گردآوري اطالعات از دو پرسشنامۀ ساختار کارآفرینانه . اي انتخاب گردیدند گیري تصادفی طبقه اساس نمونه

اي آن و کارآفرینی سازمانی از ه براي تعیین وضعیت ساختار کارآفرینانه و مؤلفه. و کارآفرینی سازمانی استفاده شد

آزمون میانگین یک جامعه و براي تبیین ارتباط بین متغیرهاي پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

  . استفاده گردید

دار و  داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی نشانیافته ها  :یافته ها

هاي آن به شکل  همچنین میانگین کارآفرینی سازمانی و ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه. ردمستقیم وجود دا

 . استداري از حد متوسط پایینتر  معنی

تواند در بهبود  هاي پژوهش، طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی می بر اساس یافته :نتیجه گیري

 .اشدوضعیت کارآفرینی این سازمان مؤثر ب
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 مقدمه

همانطور که . امري اجتناب ناپذیر است ،ها در جهان امروز تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان

ن بستگی دارد، رشد و بقاي آنها نیز به عواملی اسهاي مؤس ها به بینش، بصیرت و توانایی تولد و مرگ سازمان

هایی که در  یادگیري و نوآوري براي سازمان). 1(ي منابع انسانی آنها وابسته استنظیر توانایی، خالقیت و نوآور

ها و رویکردهاي  ها شدیداً به دنبال روش پی بقا و اثربخشی هستند، یک نیاز اساسی است و بسیاري از سازمان

در همین راستا، کارآفرینی . پذیري هستند و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخشی و کارآمدي و انعطاف نوآورانه

 .هاي بزرگ است ها به ویژه سازمان سازمانی در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابی براي بسیاري از سازمان

یک کشور از بسترهاي اصلی رشد و بخش دولتی و نظام اداري . بخش دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست

بنابراین، ناکارآمدي این بخش . شود ها محسوب می ها و وظایف دولت توسعه و از ابزارهاي اصلی اجراي فعالیت

هاست، حتی در  حیطه وظایفی که بر عهده دولت. مشکالت متعددي را براي یک جامعه به همراه خواهد داشت

غیر دولتی فراهم شود، بسیار گسترده بوده و پیامدهاي انجام این صورتی که زمینه مشارکت بخش خصوصی و 

هاي  هاي اصلی سازمان توان گفت ویژگی به طور کلی می. سازد وظایف، عده کثیري از افراد جامعه را متأثر می

کند که ضمن  هایی می ها را مجهز به قابلیت ، این سازمانچه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کارآفرین

پذیري بیشتر با محیط پیرامونشان  هاي موجود و انطباق گیري بهتر از فرصت تقاي کارآمدي، قادر به بهرهار

هاي پژوهشی در مطالعات  ترین حوزه بر همین اساس، امروزه مطالعه کارآفرینی به یکی از عمومی). 2(شوند می

هاي اخیر، یکی از  ییم کارآفرینی در دههاغراق آمیز نخواهد بود اگر بگو ي،از این رو. مدیریت تبدیل شده است

 ).3(هاي علمی است موضوعات مهم مطرح در جامعه، آموزش و پژوهش

هاي مختلف مورد توجه قرار  آن را از دیدگاه کردندوتعاریف متعددي از کارآفرینی ارائه  ،صاحبنظران مختلف     

ها براي تولید محصوالت  فرآیندي است که فرصت ،، کارآفرینی)2000(1بر طبق دیدگاه شانپ و ونکاتارامان. دادند

کارآفرینی را ایجاد ) 2002(2دیکنز و فریل). 4(گیرند برداري قرار می و خدمات آینده کشف، ارزیابی و مورد بهره

فعالیت اقتصادي جدید که مبتنی بر محصول یا خدمت جدید بوده و حداقل از نظر محصوالت و خدمات تفاوت 

عبارت است از فرآیند  ،کارآفرینی) 2005(3از دیدگاه هیسریچ، پترز و شفرد .دانند ه بازار دارد، میداري با بقی معنی

کارآفرینی را شامل ) 2005(4ترنر. پذیري و دریافت پاداش مالی ایجاد کاال یا ارایه خدمات جدید همراه با خطر

بر این باور ) 2003(5تینا سلیگ). 5(داند فرآیند جستجو و پیگیري فرصت و حداکثرسازي ارزش ناشی از آن می

ها بدون توجه به منابعی است که هم  یک سبک مدیریتی است که شامل تعقیب فرصت ،است که کارآفرینی

تواند وقتی که یک فرد یا گروهی از افراد، یک فعالیت جدید را آغاز  کارآفرینی هم می). 6(اکنون در کنترل هستند

کارآفرینی درون «اخل یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد، که نوع اخیر را می کنند، اتفاق افتد و هم در د

ها در  ها و فرصت کارآفرینی سازمانی به معناي توسعه شایستگی). 7(گویند می» کارآفرینی سازمانی«یا » سازمانی

تجدید ساختار کارآفرینی سازمانی به عنوان فرآیند  ).8(درون سازمان از طریق ترکیبات مختلف منابع جدید است

  

1. Shanp & Venkataram 
2. Deakins & Freel 
3. Hisrich, Peters & Shepherd 
4. Turner 
5. Tina Seelig 



   57 ...بدنی   ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت

 

. اما مرتبط دارد که عبارتند از ابتکار و تجدید استراتژي،که دو بعد متمایز ) 1،1993زاهرا(سازمانی تعریف شده است 

المپکین و . پذیري خودجوشی یا خودکارآمدي، ابتکار و ریسک: این ایده را با سه مؤلفه بیان کرده) 1983(2میلر

هاي  اي از مؤلفه پذیري، خودجوشی و رقابت کردن را به عنوان مجموعه سکنیز استقالل، ابتکار، ری) 1996(3دیس

وجه مشترك در مفاهیم کارآفرینی ) 1999(4بنا به نظر کاوین و مایلز. مرتبط با کارآفرینی سازمانی تعیین کردند

د و استفاده از جهت ایجا ،بنابراین کارآفرینی سازمانی، فرآیند ارتقاي توانمندي سازمان. سازمانی، ابتکار است

هاي اعضاي  ها، ابتکارات و مهارت بکارگیري توانایی ،در حقیقت. هاي ابتکاري و توانایی کارکنان است مهارت

گزینه مهمی براي پایداري، سودآوري،  ،کارآفرینی سازمانی). 9(گردد سازمان، قلب کارآفرینی سازمانی محسوب می

  ).10(شود ها محسوب می رشد و نوسازي سازمان

شود که باالترین مقام اجرایی  زمانی در یک سازمان ایجاد می معتقد است کارآفرینی شرکتی) 1993(5فراي     

نسبت به مفهوم کارآفرینی متعهد شود و بعد از آن کل سازمان کارآفرینی را بپذیرد تا ساختاري مناسب در سازمان 

ادامه حیات باید با تغییرات محیط تغییر کند و متحول سازمان به عنوان یک سیستم باز براي بقا و ). 7(ایجاد شود

ها در  شود که سازمان محیط اجتماعی کنونی، پیچیده و همواره در حال تغییر است و همین موضوع باعث می. شود

ها و مراحل تولید، یکی از  نوسازي سازمان ).11(دید متناسب با شرایط جدید باشندپی طراحی ساختارهاي ج

مطالعه در کارآفرینی است که به عنوان عنصر حیاتی در مدیریت استراتژیک مورد شناسایی قرار  موضوعات مورد

از ) 1993(فراي. داند ترین فضا براي ایجاد کارآفرینی می ساختار سازمانی را مناسب 6دراکر. گرفته است

براي شروع فعالیت فعالیت کارآفرینانه را که  يصاحبنظران برجسته کارآفرینی نیز معتقد است که اجزا

کارآفرین، فرصت، ساختار، : می توان در قالب پنج جزء خالصه نمود که عبارتند از،آمیز، عمومیت دارند مخاطره

هنگامی که کارآفرین بخش خصوصی یا دولتی . ساختار، هویت قانونی فعالیت را شامل می شود. منابع و استراتژي

انتخاب ساختار مناسب براي کسب و کار . براي سازماندهی وجود داردهاي زیادي  کند، گزینه فعالیت را طراحی می

هاي خود  در بررسی 7بورینس). 7(آمیز در توانایی سازمان در دستیابی به اهداف بلندمدت تاثیر حیاتی دارد مخاطره

بخش  رسد که موانع کارآفرینی در بخش عمومی، عمدتاً نشأت گرفته از عوامل درون سیستمی به این نتیجه می

هاي سیاسی، دراین میان، مهمترین مانع کارآفرینی و نوآوري در  دولتی است تا عوامل بیرونی و یا دخالت

بنابراین، پس از تعهد مدیریت به مفهوم ). 12(هاي دولتی، فعالیت در درون ساختار بوروکراتیک است سازمان

شود که چه  حال این سؤال مطرح می). 7(استکارآفرینی در سازمان، گام بعدي تعیین ساختار مناسب کارآفرینی 

  ؟ یا ساختار سازمانی کارآفرینانه چگونه ساختاري است؟استساختاري مناسب کارآفرینی در سازمان 

پذیر، مبتنی بر  کنند که ساختار ارگانیک، انطباق استدالل می) 1994(9و جنینگز) 1990(8اسلوین و کاوین     

هاي کنترلی آزاد، توأم با مقررات و قواعد حداقلی،  نامتمرکز، منعطف و داراي ویژگی ارتباطات باز، مبتنی بر اجماع،
  

1. Zahra 
2. Miller 
3. Lumpkin & Dees 
4. Covin & miles 
5. Fry 
6. Drucker 
7. Borins 
8. Slevin & Covin 
9. Jennings 
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بوروکراسی وبري و مبتنی بر مفروضات تیلوریسم که وظایف تخصصی شده . گردد باعث تحریک کارآفرینی می

، پروکوپنکو )1985(1ینکوی). 12(گردد نماید، مانع از ظهور و بروز کارآفرینی می توأم با مقررات رسمی را تجویز می

هاي  هاي کوچکتر و منعطف، پرورشگاه کنند که سازمان پیشنهاد می) 1994(و جنینگز) 1991(2پروکوپنکو و پاولین

نیز معتقد است، ساختار ) 1993( فراي). 12(هاي بوروکراتیک و بزرگتر هستند کارآفرینی بهتري نسبت به سازمان

) 2002(3هانتر). 7(رگانیک در سراسر سازمان ایجاد شده باشدساختاري است که به صورت ا ،سازمانی کارآفرینانه

در تحقیقی به این نتیجه رسید که هر چقدر تعداد سلسله مراتب سازمانی کمتر و ارتباطات عمودي و افقی بین 

 ).13(سازد افراد سازمان بیشتر باشد به همان نسبت فضاي مناسب را براي طرح کارآفرینی مهیا می

 ،بیان داشت رسمیت و تمرکز در ساختار ارگانیک در سطح پایینی قرار دارد و ساختار ارگانیک) 2005(4دونالدسون

). 14(شود مناسب شرایطی است که نیازمند حل مشکل بوده و به میزان زیادي نوآوري را موجب 

کارآفرینی با ) پیچیدگی، رسمیت، تمرکز(اعالم کرد بین ابعاد مختلف ساختار سازمانی ) 1386(سلطانی خلیفه

هاي ابعاد ساختاري  ویژگی اعتقاد داردکه) 1382(آقایی  صمد). 15(دار و منفی وجود دارد سازمانی رابطه معنی

اي  رنگ بودن سلسله مراتب، پیچیدگی اندك، تمرکز کم و حرفه شامل رسمیت کم، کم ،هاي کارآفرین سازمان

  ).16(استبودن 

توان در مورد  ها می کند که بر اساس آن زمانی کارآفرینانه ارائه میشش مؤلفه را براي ساختار سا) 1384(مقیمی

 :میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی قضاوت کرد

  عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی؛ -1

 ؛)اي به جاي استفاده از واحدهاي رسمی و وظیفه(انجام کار از طریق تیم سازي  -2

  پذیري و خالقیت؛ ها و مقررات مشوق ریسک وابط تعریف شده رسمی سازمان و آیین نامهر -3

 هاي محوله به مدیران؛ تناسب بین اختیارات و مسئولیت -4

 تأکید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به جاي رعایت صرف قوانین و مقررات؛ -5

 .موضوعات خاصعدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در مورد  -6

پذیري و انعطاف، حداقل سلسله مراتب سازمانی و صرفاً  در واقع ساختار کارآفرینانه ارگانیکی داراي دگرگون     

 ).7(داراي مقررات ضروري بوده و بر مرزگستري افقی تأکید دارد

وم، تحقیقات و فناوري، مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت عل؛هاي دولتی  ها و دستگاه اگرچه اکثر سازمان     

اي در سطح کشور دارند،  در زمینه تربیت بدنی و ورزش فعالیت مستقل و گسترده... وزارت کار، نیروهاي مسلح و 

سازمان تربیت ). 17(بدنی است بدنی و ورزش در کشور ما به عهده سازمان تربیت ولی در کل، امور مربوط به تربیت

اي  به گونه. استاي در این حوزه برخوردار  ور بوده و از تأثیرگذاري گستردهبدنی، متولی اصلی امر ورزش در کش

بر این اساس، . )18(که پویایی این سازمان رشد و شکوفایی ورزش و در نهایت توسعه کالن کشور را در پی دارد

فته، و ارتباط آن ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران با رویکردي کارآفرینانه مورد تحلیل قرار گر

پاسخگویی به این سؤال است که  ،در واقع هدف اصلی از پژوهش حاضر. با کارآفرینی این سازمان، سنجیده شد

  

1. Quinn 
2. Prokopenko & Pavlin 
3. Hunter 
4. Donaldson 
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هاي آن با کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی  آیا ارتباطی بین ساختار کارآفرینانه و مؤلفه

هاي  گویی به این سؤال به ارزیابی وضعیت ساختار کارآفرینانه، مؤلفهوجود دارد؟ همچنین، در ضمنِ پاسخ ایران

  .آن و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی پرداخته خواهد شد

بندي شده است در  بر اساس آنچه بیان شد مدل مفهومی پژوهش که فرضیات پژوهش بر اساس آن صورت     

بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی «: عبارت است از ،وهشپژ این فرضیه اصلی. شود ارائه می) 1(شکل 

این فرضیه اصلی، خود از شش فرضیه فرعی . »در سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران، رابطه وجود دارد

ر تشکیل شده است که به ارزیابی رابطۀ بین هریک از شش مؤلفۀ ساختار کارآفرینانه با کارآفرینی سازمانی د

 .سازمان تربیت بدنی خواهد پرداخت

  

  شناسی پژوهش روش

جامعه . که به صورت میدانی انجام گرفته است استپیمایشی و از نوع همبستگی -روش این پژوهش توصیفی

آماري این پژوهش را کلیه کارشناسان ستادي سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران مستقر در اداره مرکزي 

نفر بوده که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان و با  299ل دادند که در مجموع این سازمان تشکی

هاي شش گانه؛ سرپرستی و دفاتر  کارشناس در حوزه 194احتساب احتمال عدم بازگشت تعدادي از پرسشنامه ها 

هماهنگی و امور اي، معاونت  مستقل، مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه

استانها، معاونت توسعه مدیریت و منابع، و معاونت امور حقوقی و مجلس، به عنوان نمونه آماري انتخاب گردیدند و 

پرسشنامۀ قابل استفاده به پژوهشگر عودت  171هاي توزیع شده  از میان پرسشنامه. بین آنها پرسشنامه توزیع شد

براي انجام این پژوهش از دو . ستها ي، تعداد مناسبی براي نمونهداده شد که با توجه به حجم جامعه آمار

و ) 1384(مقیمی به وسیلههاي ارائه شده  پرسشنامۀ ساختار کارآفرینانه که محقق ساخته بوده و بر اساس مؤلفه

در  کارآفرینی سازمانی که توسط رضازاده سؤال طراحی گردید و پرسشنامۀ 23ا مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع ب

اي  رتبه 5ها در قالب مقیاس  پرسشنامه. سؤال طراحی و به کار گرفته شده بود، استفاده گردید 30با ) 1382(سال

امتیاز، گزینه  3امتیاز، گزینه متوسط  2امتیاز، گزینه کم  1لیکرت طراحی شدند به نحوي که به گزینه خیلی کم 

  .رفتامتیاز تعلق گ 5امتیاز، و گزینه خیلی زیاد  4زیاد 

محقق طراحی  به وسیلهساختار کارآفرینانه که  ایی و صوري ابزار پژوهش، پرسشنامۀبراي ارزیابی روایی محتو     

 تاداندر اختیار چند تن از اس ،رضازاده طراحی شده بودبه وسیله کارآفرینی سازمانی که قبالً  گردید و پرسشنامۀ

رار داده شد و با اعمال نظرات ایشان اصالحات الزم، لحاظ نظر در مقوله کارآفرینی و مدیریت ورزشی ق صاحب

در این . هاي موجود در پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد براي ارزیابی روایی سازه. گردید

در این تحلیل . استفاده گردید 1و روش دوران واریماکس Principal Axis Factoringروش از تکنیک برآورد 

و درصد واریانس بیان شده، و همچنین  KMO2 هاي شاخص بازان کفایت و مناسبت مدل تحلیل عاملی ابتدا می

. بدست آمد 3/0در مرحله بعد بارهاي عاملی مربوط به فاکتورها با اعمال نقطه برش . ارزیابی شد 3آزمون بارتلت

  

1. Varimax rotation 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3. Bartlett’s Test of Sphericity 
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ل و مقادیر بارهاي عاملی، روایی بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در دو بخش ارزیابی کفایت مد

  .اي پرسشنامه تأیید گردید سازه

هاي تعریف شده در پرسشنامه، و  براي ارزیابی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفاي کرونباخ براي هریک از سازه     

ا نشان این شاخص پایایی مطلوب ر 7/0مقادیر بزرگتر از . ، استفاده شد30بر اساس یک نمونه مقدماتی به حجم 

  ).1جدول (دهد  می

هاي آماري به کار گرفته شده در  روش. استفاده شد SPSS/16افزاري  ها از بسته نرم براي تجزیه و تحلیل داده     

از روش آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، . این پژوهش شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی بوده است

و انحراف   ، درصد، میانگین فروانی(هاي نمونه  خام و توصیف اندازههاي  بندي نمره خالصه کردن، و طبقه

اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع -کولموگوروف  و در بخش آمار استنباطی، ابتدا با آزمون. استفاده شد) استاندارد

هاي آماري پارامتریک میانگین یک جامعه جهت بررسی وضعیت متغیرهاي  ها مشخص شد، سپس از آزمون داده

 .گردیدژوهش، و ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهاي پژوهش استفاده پ

  

  نتایج و یافته هاي پژوهش

  هاي توصیفی یافته

 2/30ها متأهل و  درصد از داده 8/69. درصد از آنها را مردان تشکیل دادند 9/43ها را زنان و  درصد از داده 1/56

 1/2، و )40-50(درصد  8/45، )30-40(درصد  1/45، )20- 30(ها  درصد از داده 9/6. درصد از آنها مجرد بودند

، )10-15(درصد  8/26، )5-10(درصد  6/24، و )سال 5تا (ها  درصد از داده 9/4. سال سن داشتند) 50-60(درصد 

درصد از  6/3. اند سال سابقه خدمت داشته) 25- 30(درصد  5/3، و )20-25(درصد  1/21، )15- 20(درصد  0/19

درصد فوق لیسانس و  3/18درصد لیسانس، و  4/70درصد فوق دیپلم،  7/7ها داراي مدرك تحصیلی دیپلم،  داده

درصد در سایر  49ها در رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی و  درصد از داده 51همچنین، . باالتر بودند

  .اند ها تحصیل کرده رشته

شود؛ میانگین ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی جمهوري  مالحظه می) 2(همانگونه که در جدول      

همچنین، . قرار دارد 3هاي ساختار کارآفرینانه نیز زیر عدد  و میانگین همه مؤلفه. است 36/2اسالمی ایران 

  .است 33/2میانگین کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران 

  

  اي استنباطیه یافته

هاي آن، و کارآفرینی سازمانی از آزمون میانگین یک  براي بررسی وضعیت ساختار کارآفرینانه، هریک از مؤلفه

هاي آن و کارآفرینی سازمانی  در این آزمون مقدار میانگین ساختار کارآفرینانه، هر یک از مؤلفه. جامعه استفاده شد

 .یسه شدمقا) هاي پرسشنامه میانه پاسخ( 3با عدد 

هاي آن و کارآفرینی سازمانی در سازمان  ؛ میانگین ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه)3(بر اساس نتایج جدول      

  )P < 0/01.(بود) حد متوسط( 3داري کوچکتر از عدد  تربیت بدنی به صورت معنی

 ):4(بر اساس نتایج جدول 

  .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی 99/0در سطح اطمینان بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی  -1
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سطح و کارآفرینی سازمانی در » عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی«بین  -2

  .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی 99/0اطمینان 

رابطۀ مستقیم و  99/0سطح اطمینان در  و کارآفرینی سازمانی» انجام کار از طریق تیم سازي«بین  -3

 .داري وجود دارد معنی

 و کارآفرینی» پذیري و خالقیت ها و مقررات مشوق ریسک روابط تعریف شده رسمی سازمان و آیین نامه«بین  -4

 .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی 99/0سطح اطمینان سازمانی در 

 99/0سطح اطمینان سازمانی در و کارآفرینی » هاي محوله به مدیران تناسب بین اختیارات و مسئولیت«بین  -5

 .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی

سازمانی و کارآفرینی » تأکید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به جاي رعایت صرف قوانین و مقررات«بین  -6

 .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی 99/0سطح اطمینان در 

سطح سازمانی در  و کارآفرینی» عدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در مورد موضوعات خاص«ین ب -7

 .داري وجود دارد رابطۀ مستقیم و معنی 99/0اطمینان 

 
 گیري بحث و نتیجه

ري هاي آن در سازمان تربیت بدنی جمهو هاي پژوهش حاضر، ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه بر اساس یافته 

بنابراین، ساختار این سازمان به . استتر  اسالمی ایران وضعیتی نامطلوب داشته و امتیاز آنها از حد متوسط پایین

تواند شرایط الزم را براي بروز خالقیت، نوآوري و کارآفرینی از سوي کارکنان  هیچ عنوان کارآفرینانه نبوده و نمی

و اگر مدیران سازمان عالقمند به ایجاد  یستانی کارآفرین نچنین ساختاري مناسب سازم. سازمان فراهم آورد

این . کارآفرینی در سازمان خود هستند باید در وهلۀ اول در الگوهاي ساختاري سازمان خود تجدید نظر نمایند

باشد که با نتایج تحقیق  نتایج بیانگر حاکمیت ساختاري بوروکراتیک و مکانیکی در سازمان تربیت بدنی می

 ).8(همخوانی دارد) 1383(یمیمق

و در وضعیت  داشتندها میانگین نمرات پایینی  هاي تحقیق حاکی از آن است که اگر چه تمامی مؤلفه یافته     

برند اما تأکید بیش از حد بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی،  تقریباً یکسانی به سر می

ها و مقررات مشوق ریسک پذیري و خالقیت در سازمان، و تأکید  و آیین نامه عدم وجود روابط تعریف شده رسمی

بر رعایت صرف قوانین و مقررات سازمانی به جاي وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به عنوان موانع اصلی در 

عدم ) 1383(در پژوهش مقیمی. کنند تبدیل ساختار سازمان تربیت بدنی به ساختاري کارآفرینانه ایفاي نقش می

هاي محوله به مدیران، تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله  وجود تناسب بین اختیارات و مسئولیت

مراتب سازمانی، و تأکید بر رعایت صرف قوانین و مقررات به جاي وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به عنوان 

  ).8(موانع اصلی شناسایی شده بودند

. استداري کمتر از حد متوسط  فرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی به شکل معنیهمچنین میانگین کارآ     

نیز  نه تنها این سازمان از لحاظ کارآفرینی در سطح مطلوبی قرار ندارد بلکه با کارآفرینی در حد متوسط ،بنابراین

زمانی است که تحت هدایت و این امر بیانگر لزوم توجه بیشتر مدیران سازمان به اوضاع و احوال سا. فاصله دارد

شاید اگر سازمان تربیت بدنی یک سازمان غیر دولتی و خصوصی بود، در محیط پیچیده و . مدیریت آنها قرار دارد



62   93بهار و تابستان / شماره نوزدهم/ سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش  

 

هاي  البته این امر در مورد دیگر سازمان. رقابت افزاي کنونی، تا به حال بارها دچار سرنوشتی دایناسوري شده بود

شاید دلیلش رسد،  به نظر می. تحقیقات دیگري از این دست، به تقریب صادق است دولتی در کشور نیز به شهادت

ها و تخصیص  هاي آن براي کاهش هزینه باشد که سازمانهاي دولتی کمتر در معرض مسایل بازار و انگیزهاین 

لت و وارد ساختن مطالعات متعددي نیاز به بازآفرینی و کارآتر و مؤثرتر ساختن دو). 19(کارآمد منابع قرار دارند

هاي ریسک پذیر را مورد بحث و بررسی قرار  هاي بازار به بخش دولتی، بهبود خالقیت و توسعه فرهنگ مکانیسم

واحدهاي بخش دولتی اغلب به صورت ). 2(اند و بدین ترتیب اصطالح کارآفرینی بخش دولتی را مطرح کردند داده

شوند و این تصویر ممکن است به این نتیجه  تصویر کشیده می کار و بوروکراتیک به واحدهایی انحصاري، محافظه

هرچند، خود بخش دولتی با کارآفرینی دشمن نیست، بلکه . تواند کارآفرین باشد منجر شود که بخش دولتی نمی

روند ). 2(ساختارها، بوروکراسی، ارزشها و فعالیتهاي سنتی بخش دولتی است که براي کارآفرین بودن مضر هستند

ها، سنتی و غیر  هاي دولتی ایران مؤید این مطلب است که وضعیت حاکم در این سازمان در سازمانکلی 

هاي دولتی ایران ناشی از فقدان  رسد یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدي سازمان و به نظر می استکارآفرینانه 

  ).20(نوآوري و کارآفرینی سازمانی است

هاي آن با کارآفرینی  داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد و مؤلفههاي پژوهش نشان  همچنین یافته     

هاي آن  با بهبود وضعیت ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه یعنی ؛داري وجود دارد سازمانی ارتباط مستقیم و معنی

یران سازمان تربیت این امر بیانگر این موضوع است که اگر مد. شود و بالعکس بر کارآفرینی سازمان افزوده می

بدنی در پی افزایش خالقیت، نوآوري و کارآفرینی در سازمان خود هستند و اگر تمایل دارند سازمان آنها تبدیل به 

ها  محیط از خود واکنشهاي مناسب بروز داده و از فرصت افزونیسازمانی کارآفرین گردد که در برابر تغییرات رو به 

ساختاري مبتنی بر . اگزیر به ایجاد ساختاري کارآفرینانه در سازمان خود هستندبه نحو مطلوب استفاده نماید، ن

گیر، و گروهی بودن کارها  رسمیت پایین، دسترسی آسان به اطالعات، کنترل سهل ارتباطات باز، تفویض اختیار،

زم را براي بروز و چنین ساختاري شرایط ال. شود  پذیري، خالقیت و نوآوري کارکنان تأکید می که در آن بر ریسک

مندي از دستاوردهاي بی بدیل آن را براي ذینفعان این  آورد و امکان بهره ظهور کارآفرینی در سازمان فراهم می

در تحقیق . سازد باشند، مهیا می سازمان دولتی که همانا مدیران و کارکنان آن و در نهایت همه مردم می

هاي آن با کارآفرینی سازمانی مشاهده  ارآفرینانه و تمامی مؤلفهنیز چنین ارتباطی بین ساختار ک) 1383(مقیمی

  ).8(شد

نتایج آن در باال  و) 1383مقیمی، (اگر چه تا بحال تنها در یک تحقیق به موضوع حاضر پرداخته شده است      

اي از آنها  هذکر شد، اما تحقیقات مشابهی از لحاظ مفهومی در این حوزه به مورد اجرا در آمده است که به گزید

در تحقیقی نشان داد که کاهش رسمیت و تمرکز در فرآیندهاي اداري در حد ) 1998(1بارون. شود اشاره می

طی تحقیقاتی اظهار ) 2003(2لندرز و همکاران). 21(مطلوب در خالقیت و کارایی افراد سازمان اثر مثبت دارد

خاص نظرات و اطالعات بیشتري را ارائه و مبادله می داشتند که در پست هاي سازمانی با سطوح پایین تمرکز، اش

طی تحقیقی نشان دادند ) 2003(3بونر، و همکاران). 22(شوند هاي خالق می کنند و در نتیجه موجب ایجاد دیدگاه

  

1. Barron 
2. Leanders, et al 
3. Bonner, et al 
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در تحقیق ) 2007(1سو ووك). 21(دار منفی وجود دارد بین میزان کنترل رسمی و خالقیت کارکنان رابطۀ معنی

نتیجه گرفت، افزایش رسمیت و تمرکز در اداره » اي ساختار سازمانی و عملکرد مدیریت زنجیره« خود با عنوان

رویکار و  .)23(شود اي در درون یک شرکت مانع از انسجام کامل ساختار و بهبود عملکرد می مدیریت زنجیره

ترند و در  ات مناسبهاي افقی براي عصر اطالع در تحقیق خود ابراز داشتند که سازمان) 2005(2همکاران

در بخشی از ) 2007(3بوزبورا). 24(پذیري بیشتري دارند هایی با تغییرات سریع و رقابتی کسب و کار، انعطاف محیط

وجود ساختار غیر متمرکز را در ایجاد محیطی که کارکنان در آن بتوانند در فرآیند خودجوش دانش  ،کار خود

طی تحقیقی نشان دادند که پیچیدگی ) 2009(4ارتگا و همکاران). 25(مشارکت نمایند مناسب تشخیص داده است

ها نشان داد ارتباط مثبتی  سازمانی و تمرکز بترتیب تاثیر منفی و مثبت بر عملکرد دانش دارند و همچنین تحلیل

در تحقیقی نشان داد که بین ساختار ، )1382(رضازاده ).26(بین رسمیت و عملکرد دانش وجود ندارد

در ) 1385(امیدي ).27(دار منفی وجود دارد و کارآفرینی سازمانی رابطۀ معنی) پیچیدگی ،تمرکز، رسمیت(سازمانی

دار وجود ندارد، اما  تحقیق خود بیان داشت بین پیچیدگی ساختار سازمانی و خالقیت مدیران ستادي رابطه معنی

دار و منفی  تربیت بدنی رابطه معنیبین رسمیت، تمرکز و میزان تحصیالت با خالقیت مدیران ستادي سازمان 

سازي رابطه  اعالم کرد بین رسمیت و تمرکز ساختاري با عوامل شناختی توانمند) 1386(دستگردي). 21(وجود دارد

دار و منفی وجود دارد و پایین بودن رسمیت و تمرکز در ساختار سازمان را براي افزایش سطح توانمندي  معنی

به این نتیجه رسید که بین رسمیت و تمرکز با کارآفرینی سازمانی ) 1387(جعفري ).28(داند کارکنان مفید می

توان از عوامل مؤثر بر  بیان داشت که ساختار سازمانی را می) 1387(صفري). 29(دار و منفی وجود دارد رابطه معنی

کمک به پیشرفت  هاي نو در جهت نوآوري مورد بررسی قرار داد و ساختار و محیط مناسب را براي طرح ایده

اعالم کرد که با بکارگیري فناوري ) 1387(و نهایتاً عزیزي). 30(سطح ورزش کشور در ابعاد مختلف مهیا ساخت

اطالعات در سازمان تربیت بدنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز افزایش یافته که این امر باعث کاهش قدرت 

تحقیقات ذکر شده در باال به این نکته اشاره شده  در تمامی). 31(خالقیت کارکنان و کندي ارتباطات شده است

به سمت کاهش میل نموده و ساختار سازمانی ) پیچیدگی، رسمیت، تمرکز(است که هر گاه ابعاد ساختار سازمانی 

ها، ابتکارات و  از حالت بوروکراتیک و مکانیکی خارج شود، شرایط مطلوبی در سازمان براي بکارگیري توانایی

 .که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد گردد ضاي سازمان ایجاد میهاي اع مهارت

شود،  هاي مشابه در این حوزه پیشنهاد می هاي پژوهش حاضر و پژوهش بندي کلی بر اساس یافته در یک جمع     

زان ساختاري کارآفرینانه جایگزین ساختار بوروکراتیک و مکانیکی حاضر در سازمان تربیت بدنی گردد تا بر می

هاي الزم در این سازمان براي دستیابی به اهداف عمده و اجراي  کارآفرینی این سازمان افزوده شده و قابلیت

 .رسالت خطیر آن ایجاد گردد

  

  

  

  

1. Soo Wook 
2. Ruikar, et al 
3. Bozbura 
4. Ortega, et al 
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  :اشکال و جداول

  

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  

 ها نامهمیزان پایایی پرسش )1(جدول 

 پایایی میزان ضریب آلفاي کرونباخ شاخص

87/0 ساختار کارآفرینانه  مطلوب 

86/0 کارآفرینی سازمانی  مطلوب 

  

  

  

  

  

  

  

عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي 

 سلسله مراتب سازمانی

 انجام کار از طریق تیم سازي

 تأکید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی

عدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در 

 مورد موضوعات خاص

ساختار 

 کارآفرینانه

پذیري و  شوق ریسکها و مقررات م آیین نامه

 خالقیت

هاي محوله به  تناسب بین اختیارات و مسئولیت

 مدیران

کارآفرینی 

 سازمانی
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 هاي آن و کارآفرینی سازمانی میانگین ساختار کارآفرینانه، مؤلفه) 2(جدول

 انحراف استاندارد میانگین عنوان متغیر

 73/0 93/1 عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی

به جاي استفاده از واحدهاي رسمی و (نجام کار از طریق تیم سازي ا

 )اي وظیفه

50/2 59/0 

روابط تعریف شده رسمی سازمان و آیین نامه ها و مقررات مشوق ریسک 

 پذیري و خالقیت

94/1 60/0 

 65/0 30/2 تناسب بین اختیارات و مسئولیت هاي محوله به مدیران

سازمانی، به جاي رعایت صرف قوانین و  تأکید بر وظایف و تحقق اهداف

 مقررات

27/2 59/0 

 82/0 79/2 عدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در مورد موضوعات خاص 

 42/0 36/2 ساختار کارآفرینانه

 56/0 33/2 کارآفرینی سازمانی

 

 سازمانیآن و کارآفرینی  هاي نتایج آزمون میانگین جامعه براي ساختار کارآفرینانه، مؤلفه )3(جدول 

 Test Value = (3(ارزش آزمون  عناوین متغیرها

درجه  tآماره 

 آزادي

سطح 

 داري معنی

 00/0 170 -12/19 عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی

 00/0 167 -03/11 )اي به جاي استفاده از واحدهاي رسمی و وظیفه(انجام کار از طریق تیم سازي 

روابط تعریف شده رسمی سازمان و آیین نامه ها و مقررات مشوق ریسک پذیري و 

 خالقیت

16/23- 170 00/0 

 00/0 170 -04/14 تناسب بین اختیارات و مسئولیت هاي محوله به مدیران

 00/0 167 -97/15 تأکید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به جاي رعایت صرف قوانین و مقررات

 00/0 170 - 41/3 عدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در مورد موضوعات خاص 

 00/0 170 -97/19 ساختار کارآفرینانه

 00/0 170 -27/15 کارآفرینی سازمانی
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 هاي آن با کارآفرینی سازمانی نتایج آزمون همبستگی بین ساختار کارآفرینانه و مؤلفه )4(جدول 

ضریب  ها گویه

همبستگی 

 پیرسون

 داري سطح معنی

 00/0 727/0 ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی

و کارآفرینی » عدم تأکید بر رعایت دقیق و بی چون و چراي سلسله مراتب سازمانی«

 سازمانی

479/0 00/0 

 00/0 317/0 و کارآفرینی سازمانی» انجام کار از طریق تیم سازي«

پذیري و  ها و مقررات مشوق ریسک ی سازمان و آیین نامهروابط تعریف شده رسم«

 کارآفرینی سازمانیو » خالقیت

676/0 00/0 

 00/0 563/0 کارآفرینی سازمانیو » هاي محوله به مدیران تناسب بین اختیارات و مسئولیت«

و » تأکید بر وظایف و تحقق اهداف سازمانی، به جاي رعایت صرف قوانین و مقررات«

 ی سازمانیکارآفرین

600/0 00/0 

کارآفرینی و » عدم وجود قوانین و مقررات متنوع و گوناگون در مورد موضوعات خاص«

 سازمانی

430/0 00/0 
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