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 چكیده

کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران بود. ساختار و استراتژی هدف از پژوهش حاضر ارائۀ الگوی 

عنوان  عنوان متغیرهای پیش بین و همچنین توانمندسازی روانشناختی به سازمانی مؤثر بر کارآفرینی به سازمانی از جمله عوامل درون

نفر شامل کلیۀ کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود  431عامل میانجی، در نظر گرفته شدند. جامعۀ آماری پژوهش 

سازمانی و  عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش عوامل درون نفر از آنها به 213ای،  گیری تصادفی طبقه که به روش نمونه

سؤالی  12شناختی کارکنان از پرسشنامۀ  ازی روانو برای سنجش توانمندس 85/1پایایی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامۀ حق شناس با 

مسیر و در نهایت برای طراحی  تحلیل نمونه و تک -tهای آماری  ها از روش استفاده شد. برای تحلیل داده 81/1اسپریتزر با ضریب پایایی 

شناختی و کارآفرینی  سازی رواناستفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح ساختار، استراتژی، توانمند LISRELافزار  الگو از نرم

سازمانی با کارآفرینی سازمانی و  سازمانی کمتر از حد متوسط است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین هر یک از عوامل درون

وزارت  شناختی مشاهده شد و الگوی ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توانمندسازی روان

 ورزش و جوانان فاقد ساختار و استراتژی کارآفرینانه است.
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 استراتژی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان.
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 مقدمه

 صورت به گذشته، سال پنجاه در ورزش رشد صنعت

 شده داده نسبت مختلفی عوامل به و ناگهانی اتفاق نیفتاده

 های مجله تنوع و تعداد افزایش مواردی چون است که

 خدمات و کاالها گسترش و افزایش تجاری، و ورزشی

 افزایش بازار، مختلف های بخش برای ورزش با مرتبط

 جوامع تجاری، سوی از ورزشی گذاری سرمایه و حامیان

 کاالها، تکنولوژی در قراردادها، افزایش میزان افزایش

 (.1گیرد ) را در برمی آموزش و ورزش با مرتبط خدمات

 ورزش از عوامل بسیار مهم و اساسی تأمین سالمت و

 که طوری وری ملی است، به نشاط جامعه و افزایش بهره

 های ورزشی در جوامع پیشرفته نقش توجه به فعالیت

(. ورزش در ایران نیز 2بسزایی در رونق اقتصادی دارد )

 که این تحول فزاینده، طوری ای دارد، به به توسعه رو روند

 های کارآفرینانه در کنار های مناسبی را برای فعالیت زمینه

 از تواند می در ورزش (. نوآوری3سازد ) ورزش میسر می

 از .شود پدیدار ورزشی بازیکنان و ها سازمان ها، تیم طریق

 استفاده توان به می دهة گذشته در ورزش مهم های نوآوری

 ها تیم بهتر عملکرد به کمک برای کامپیوتری های تحلیل از

 (. وجود4کرد ) اشاره های ورزشی لیگ سازی المللی بین و

بستر مناسب برای فعالیت کارآفرینانة کارآفرینان در 

کننده از  و نیز وجود محیط بیرونی پشتیبانی سازمان

وسعة ها، از جمله عوامل مهم رشد و ت فعالیت گونه این

(. کارآفرینی 5روند ) شمار می سازمانی به کارآفرینی

تنها بر سازمان، بلکه بر افراد  است که نه سازمانی مفهومی

ها، ساختار و فرایندهای سازمانی نیز  فرهنگ همچنین بر و

 (. 6) متمرکز است

 ( نقش کارآفرینی2002و همکاران ) 1از نظر هیسریچ

 کلیدی است که از آنحدی  در توسعة اقتصادی کشورها به

 شود و تمام عنوان موتور توسعة اقتصادی نام برده می به

                                                           

1 . Hisrich 

کنند تا کارآفرینی را در کشورشان  کشورها تالش می

و همکاران  2(. در این زمینه کوراتکو7دهند ) توسعه

سازمانی که  مطالعة تحقیقی از پنج عامل درون ( در1990)

تفاده کردند کنند، اس سازمانی حمایت می از کارآفرینی

ها، در دسترس بودن منابع،  سازمانی، پاداش )استراتژی

(. در کلیة 8پذیری( ) مرزهای سازمانی، ریسک ساختار و

مفهومی کارآفرینی سازمانی که توسط محققان  های مدل

استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار  شده، ارائه 

عنوان عوامل  بهحمایت سازمانی و منابع سازمانی  سازمانی،

(. 9در کارآفرینی سازمانی مطرح شده است ) اصلی مؤثر

 طور خاص نقش مهمی در تشویق سازمانی به درون عوامل

رو  (، ازاین10کنند ) کارآفرینی سازمانی ایفا می

اند تا برخی متغیرهای کلیدی  درصدد بوده پژوهشگران

و  های پاداش کارآفرینی سازمانی مانند سیستم اثرگذار بر

و  (12ساختار سازمانی ) (،11فرهنگ ) (،9کنترل )

 ( را شناسایی کنند.13) حمایت مدیریتی

 دارند وجود بالقوه صورت به کشوری کارآفرینان در هر

 تر و مهم شود بالفعل های آنها توانایی که شود تالش باید و

 ابراز کارآفرینان که دهند اجازه موجود ساختارهای همه، از

 ترین عوامل درونی رو از مهم (. ازاین14)وجود کنند 

 عنوان عوامل سازمان، یعنی ساختار سازمانی و ابعاد آن، به

 مؤثر بر ایجاد و نگهداری کارآفرینی سازمانی در نظر گرفته

 همراه اهداف، فناوری و منابع شوند. ساختار سازمانی به می

 .(15شود ) انسانی جزء ارکان اصلی سازمان محسوب می

 اند و های سنتی بر ساختارهای سنتی مبتنی انسازم

 های ساختار بوروکراتیک، ظرفیت یک سازمان را ویژگی

 که برخی سازد، درحالی برای پرورش کارآفرینی محدود می

 اند که ساختارهای سازمانی نویسندگان اظهار داشته

 (.16کنند ) ارگانیک، رفتار کارآفرینانه را ترغیب می

 های کارآفرین شامل ختاری سازمانهای ابعاد سا ویژگی

                                                           

2 . Kuratko, D.F 
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مراتب، پیچیدگی اندک،  رسمیت کم، کمرنگ بودن سلسله

ها مشخص  ای بودن است. از این ویژگی تمرکز کم و حرفه

های کارآفرین، ارگانیک  شود که نوع ساختار سازمان می

( 1989)2( و جنینگز1990)1(. اسلوین و کوین17است )

پذیر،  نیک، انطباقکنند که ساختار ارگا استدالل می

بر ارتباطات باز، غیرمتمرکز و منعطف باعث  مبتنی

شود. ساختار کارآفرینانة ارگانیک  برانگیختن کارآفرینی می

مراتب و  پذیری و دگرگونی، حداقل سلسله دارای انعطاف

(. 18-19مقررات است و بر مرزگستری افقی تأکید دارد )

 داد ان( نش2010)3و همکاران ارتگا تحقیق نتایج

 مثبت و منفی رابطة ترتیب به تمرکز و سازمانی پیچیدگی

 که درحالی دارند، کارآفرینی آن تبع به دانش و عملکرد با

(. 20ندارد ) وجود ای رابطه دانش عملکرد و رسمیت بین

 با ارگانیک سازمانی ( ساختار2008)4همکاران و کلودین

 کارآفرینی برای را کم و تمرکز کم رسمیت ویژگی

 و چیان (. کوزه21اند ) کرده معرفی تر مناسب سازمانی

 ساختار خود دریافتند تحقیق در (1389) همکاران

چنین  و است بوروکراتیک بدنی تربیت سازمان سازمانی

(. 22نیست ) مناسب سازمانی برای کارآفرینی ساختاری

 بررسی تحقیقی به ( در1391نژاد و همکاران ) حیدری

 در سازمانی کارآفرینی و سازمانی ساختار ابعاد بین رابطة

 بلوچستان و سیستان استان بدنی کل تربیت ادارة

پیچیدگی و  رسمیت، داد نشان تحقیق پرداختند. نتایج

دارند  دار منفی معنا رابطة سازمانی کارآفرینی با تمرکز

(23 .) 

 در خود های هدف به رسیدن برای ها سازمان امروزه

 احتیاج و نامطمئن پویا رقابتی، پیچیده، چنان محیطی

 از که دارند سازمانی تکنولوژیکی و های نوآوری مبرمی به

(. 17است ) حصول قابل کارآفرینی های طریق استراتژی
                                                           

1 . Slevin, D.P., & Covin, J.G 

2 . Jennings, D.F. 

3 . Ortega. E. M; Zaragoza– S.P and Claver, C. E 

4 . Claudine, K. Hisrich, R. Roche, F. 

کنند که یک استراتژی  ( بیان می1978)5مایلز و اسنو

سازمانی دارای سه حیطه شامل: حیطة کارآفرینانه، حیطة 

ین آنها چهار نوع اداری و حیطة فنی است. همچن

گر، تدافعی و انفعالی( را  نگر، تحلیل استراتژی کاری )آینده

کنند. از نظر مفهومی، کارآفرینی سازمانی، بیش از  ارائه می

نگر متناسب  هر نوع استراتژی دیگر، با یک استراتژی آینده

( استراتژی کارآفرینانه را 2008)6(. زاهرا24است )

وجوی  ای که جست ستراتژیکند: ا صورت تعریف می بدین

دائمی برای کسب مزیت رقابتی از طریق نوآوری را ارتقا 

دهد، چه اینکه استراتژی پیشبرندة اصلی سازمان باشد  می

تر باشد.  و چه اینکه عامل کوچکی از استراتژی گسترده

گر با  نگر و هم تحلیل وی معتقد است، هم استراتژی آینده

 (.25تبط خواهد بود )های کارآفرینانه مر استراتژی

های کارآفرین باید در ارتباط با نوآوری و رشد،  سازمان

هایی برخوردار باشند که مشخصة اصلی آنها  از استراتژی

های آنها باید دارای  پذیری است. استراتژی ریسک

هایی همچون تأکید بر نوآوری، توسعة فناوری،  ویژگی

به بازار  ارائة محصوالت و خدمات جدید بهبود محصول و

گر نیز باید در یک  نگر و تحلیل های آینده باشد. استراتژی

بر این، رابطة  سازمان کارآفرینانه وجود داشته باشند. عالوه

تر از رابطة  نگر و کارآفرینی باید قوی بین استراتژی آینده

(. کوین و 26گر و کارآفرینی باشد ) بین استراتژی تحلیل

ه یک وضعیت کارآفرینانة ( بیان کردند ک1990اسلوین )

های رشد  هایی با استراتژی استراتژیک در بین شرکت

های رشد از نظر مفهومی به  بیشتر خواهد بود و استراتژی

(. 18اند ) نگر بسیار نزدیک های آینده استراتژی

( نیز استراتژی مایلز و اسنو را در مطالعة 2006)7ویراواردنا

نگرها بر  ندهخود تأیید کردند و دریافتند که آی

های توسعة بازار جدید و محصول جدید بیش از  استراتژی

                                                           

5 . Miles, R. E., & Snow, C. C 

6 . Zahra, S. A., Rawhouser, H. N., Bhawe, N 

7 .Weerawardena, J., Sullivan Mort, G 
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کنند. بر این اساس، باید رابطة  گران تأکید می تحلیل

مثبت بین انتخاب استراتژی و کارآفرینی سازمانی وجود 

نگرها باید نسبت به  ویژه اینکه آینده داشته باشد؛ به

ها،  فعیگرها نسبت به تدا گرها و همچنین تحلیل تحلیل

( در پژوهشی به 1392(. هنری )27تر باشند ) کارآفرین

انداز کارآفرینی در ورزش کشور از  بررسی و تدوین چشم

نظران ورزشی پرداخت. نتایج نشان داد،  دیدگاه صاحب

انداز کارآفرینی در ورزش کشور با محوریت سازمان  چشم

(. 28تربیت بدنی، در توسعة اشتغال، اثربخش است )

 موقعیت ( به تعیین1391زاده و همکاران ) یمندعل

 در کارآفرینی مطلوب و موجود وضعیت و استراتژیک

 داری معنا تفاوت داد نشان اقدام کردند. نتایج کشور ورزش

 کشور ورزش در کارآفرینی مطلوب و موجود وضع بین

دارد.  تهدیدها وجود ها و ها فرصت ها، ضعف قوت شامل

 قرار آمیز مخاطره موقعیت در کارآفرینی جایگاه همچنین

 در کارآفرینی برای WT باید استراتژی که گرفته است

گونه  این نهایت شود. در گرفته نظر در کشور ورزش

 کشور ورزش در کارآفرینی فعلی وضعیت استنباط شد که

(. موسوی راد و 29دارد ) فاصله بسیار مطلوب وضعیت از

 سازمانی کارآفرینی مدل ( به طراحی1391همکاران )

های  گرایش ابعاد با سازمانی راهبرد رابطة بر مبتنی

بدنی پرداختند.  تربیت سازمان در سازمانی کارآفرینانة

 کارآفرینانه و راهبرد های شامل مؤلفه بین پیش متغیرهای

سازمانی بود.  های کارآفرینانة گرایش ابعاد مالک متغیرهای

 کارآفرینانة اهبردر سطح نشان داد تحقیق های یافته

 حد از کمتر سازمان در کارآفرینانه های گرایش و سازمانی

بین  داری و معنا مثبت ارتباط همچنین است. متوسط

 سازمانی راهبرد سازمانی با کارآفرینانة های گرایش

بود که  آن از حاکی پژوهش طور کلی نتایج شد. به مشاهده

است  غیرکارآفرینانه استراتژی دارای بدنی تربیت سازمان

عنوان  با خود تحقیق ( در2012همکاران ) و 1ژنگ .(30)

 با اثربخشی سازمانی استراتژی و ساختار فرهنگ، ارتباط»

 عوامل بین از« سازمانی و توسعة کارآفرینی در سازمان

 موفقیت برای تری عامل مهم را سازمانی فرهنگ مذکور،

 توسعة کارآفرینی دانش، بهبود عملکرد نوآورانه و مدیریت

( در 2008) 2گرین، کاوین و اسلوین .(31دانند ) می

های  بررسی رابطة بین واکنش»تحقیقی با عنوان 

استراتژیک و تمایالت کارآفرینانه: نقش سبک مناسب 

های  داده ، به نتایج زیر دست یافتند:«ساختار

دهد که  شرکت تولیدی نشان می 110شده از  آوری جمع

داری با تمایالت  تراتژیک ارتباط معناهای اس واکنش

هایی که همراستایی  کارآفرینانه ندارند، اما در شرکت

گیری  تئوریکی بین ساختار سازمانی و سبک تصمیم

داری در  مدیریت ارشد آنها وجود دارد، ارتباط مثبت معنا

های استراتژیکی آنها  بین تمایالت کارآفرینانه و واکنش

 (.32شود ) دیده می

هایی مانند  توانند گروه آفرینان در ورزش میکار

دهندگان رویدادهای ورزشی، مقامات  ورزشکاران، سازمان

رسمی، مربیان و مدیران ورزشی باشند. سطح رفتار 

کارآفرینی افراد در ورزش به خصوصیات شخصی افراد نیز 

(. مفاهیم جدیدی مانند توانمندسازی 33بستگی دارد )

ی ارتباطی، میل به موفقیت، ها شناختی، مهارت روان

های شخصیتی است  پذیری و تحمل ابهام از ویژگی ریسک

اند  اخیراً وارد ادبیات رفتار سازمانی و کارآفرینی شده

عنوان یک  شناختی کارکنان به (. توانمندسازی روان34)

رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها و 

راهم کردن بسترها و قدرت درونی افراد و همچنین ف

ها برای شکوفایی استعدادها،  وجود آوردن فرصت به

های کارکنان است. در واقع شامل  ها و شایستگی توانایی

                                                           

1 . Zheng 

2 . Green, Covin & Slevin 
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ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان 

شناختی شامل پنج بعد  شود. توانمندسازی روان می

احساس شایستگی، احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، 

دار بودن شغل  س خودمختاری و احساس معنااحسا

( در پژوهشی با عنوان 1392(. ساربان )35شود ) می

شناختی بر تقویت کارآفرینی  نقش توانمندسازی روان»

به بررسی عوامل مؤثر رفتاری بر مقولة « روستایی

کارآفرینی پرداخت. نتایج حاصل از آزمون همبستگی 

ستگی، اثرگذاری، اسپیرمن نشان داد که بین ابعاد شای

معناداری و خودتعیینی با متغیر تقویت کارآفرینی رابطة 

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در آزمون 

رگرسیون چندگانة خطی ابعاد شایستگی، اثرگذاری و 

درصد از تغییرات متغیر  92/0خودتعیینی، توانایی تبیین 

ن (. فراهانی و همکارا36تقویت کارآفرینی را دارند )

 و یشناخت توانمندسازی روان عوامل بین ةرابط (1390)

 استان بدنی تربیت کل ةادار کارکنان سازمانی ینیکارآفر

نتایج نشان داد بین چهار را بررسی کردند.  رضوی خراسان

شامل احساس  یشناخت عامل کلیدی توانمندسازی روان

داری بودن، احساس خودتعیینی، احساس تأثیر و  امعن

ستقیم و م ةسازمانی رابط کارآفرینی اعتماد، بااحساس 

 داری وجود دارد، اما بین احساس شایستگی و امعن

 (.37) داری وجود ندارد معنی ةسازمانی رابط کارآفرینی

( در پژوهشی با 2012)1، یوو و کریلیزسان چین، رامان

 در معنوی هوش و عاطفی هوش بین رابطة»عنوان 

« موفق کارآفرینان میان در نوآوری و خالقیت پرورش

 کارآفرینیروحیة  موفقیت، مثبت احساسات دریافتند که

در کار  عبارت دیگر، کارآفرینانی که به. بخشد یم ارتقا را

ی باالیی شناخت روانو از توانمندسازی  پرشور خود

های مثبت درونی  یهسرما، از هوش هیجانی و برخوردارند

                                                           

1 . Suan Chin, Raman, Yeow & Cyril Eze 

قیت و کارآفرینی در توسعة خال بیشتری برخوردار بوده و

 (.38ند )تر موفق

پرورش و تقویت روحیة کارآفرینی در وزارت ورزش و 

رو  جوانان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است. ازاین

برای نیل به این مطلوب، عوامل سازمانی و عوامل انسانی 

تواند  شود که می بررسی و ارتباط بین آنها ارزیابی می

های کارآفرینانه و نوآورانه  اد فرصتعنوان ابزاری در ایج به

کار رود و وضعیت کارآفرینی سازمانی را تحلیل و  به

های الزم برای آن صورت گیرد. با توجه به  ریزی برنامه

موارد مذکور پژوهش حاضر در پی پاسخ علمی به این 

پرسش است که آیا بین همه و هر یک از عوامل درونی 

مل میانجی توانمندسازی کارآفرینی از طریق عا سازمان و

های هر انسانی  ترین ویژگی شناختی که همانا از مهم روان

است، ارتباط وجود دارد؟ همچنین آیا مدل مفهومی 

 پیشنهادشده از برازش مطلوب برخوردار است؟

 

 شناسی پژوهش روش

های  تحلیلی است که داده -این تحقیق از نوع توصیفی

با همچنین  است. شده  آوری صورت میدانی جمع آن به

حاضر، همبستگی از توجه به هدف تحقیق، طرح پژوهش 

بین علّی است. جامعة آماری این پژوهش شامل  نوع پیش

کلیة کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان 

نفر( بود که از جامعة مذکور  430جمهوری اسالمی ایران)

ان، کارشناس براساس جدول حجم نمونة مورگ 203تعداد 

کارشناس به شکل  203برآورد شدند. بر این اساس تعداد 

های مختلف اعم از معاونت امور  ای از حوزه تصادفی طبقه

بانوان، معاونت توسعة ورزش همگانی، معاونت ورزش 

ای، معاونت سازماندهی امور جوانان،  قهرمانی و حرفه

معاونت امور فرهنگی و تربیتی، معاونت توسعة منابع و 

ها،  انی و معاونت حقوقی امور مجلس و استانپشتیب

عنوان نمونة آماری انتخاب شد. در ضمن از شروط الزم  به
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ها داشتن حداقل رابطة استخدامی  برای انتخاب نمونه

)شرکتی، قراردادی، پیمانی یا رسمی( با وزارتخانة مذکور 

 بود. 

 های دموگرافیک شامل مشخصات برای بررسی ویژگی

مدرک  کار و سابقة تأهل، وضعیت سن، جنسیت، فردی،

 ساخته استفاده شد. همچنین تحصیلی از پرسشنامة محقق

 ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و بررسی برای

( 1386شناس ) ای که حق از پرسشنامه سازمانی کارآفرینی

 پرسشنامة اساس ب که شد طراحی کرده است استفاده

بود.  شده طراحی رتلیک ارزشی پنج مقیاس در استاندارد

برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامه از نظرهای 

شناسی  دوازده نفر از استادان مدیریت ورزشی و روان

صنعتی استفاده شد. همچنین برای بررسی روایی 

محتوایی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی استفاده شد و 

دست آمد. برای محاسبه پایایی درونی  به 87/0ضریب 

ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی  هپرسشنام

کرونباخ برای عوامل  آلفای پرسشنامه از طریق

گزارش  73/0و برای عامل کارآفرینی  94/0 سازمانی درون

منظور ارزیابی عامل توانمندسازی  گردیده است. به

شناختی  شناختی از پرسشنامة توانمندسازی روان روان

که دارای چهار ( استفاده شد 1995)1اسپریتزر

مقیاس معناداری، شایستگی، خودمختاری و  خرده

ماده  12(. پرسشنامة حاضر شامل 39اثرگذاری است )

ماده در نظر گرفته شده  3مقیاس  است و برای هر خرده

 آزمون از ها داده نرمال توزیع از است. برای اطمینان

 از ها داده وتحلیل تجزیه برای و اسمیرنوف کولموگروف

منظور بررسی و تدوین مدل از  به و توصیفی مارآ روش

تحلیل مسیر )مدل  نمونه و تک -tهای آماری  روش

  LISRELافزار  گیری از نرم معادالت ساختاری( با بهره

 استفاده شد.

                                                           

1 . Spreitzer, G. M 

 

 

 

 های پژوهش یافته

شناختی  های جمعیت نتایج حاصل از توصیف ویژگی

تا  37سنی قرار است: میانگین سن جامعه در دامنة  ازاین

 30درصد نمونة تحقیق مرد و  70سال قرار دارد؛  42

درصد افراد  6/28دهند؛  درصد آن را زنان تشکیل می

سال بودند؛ میزان  15تا  10دارای سابقة خدمت 

درصد  4/40درصد افراد، کارشناسی و  3/43تحصیالت 

 آنها کارشناسی ارشد و دکتری بودند.

سازمانی در  مل درونوزارت ورزش و جوانان دارای عوا

 tحد متوسط است. برای آزمون این فرضیه از آزمون 

نمونه استفاده شد. نتایج آزمون این فرضیه در جدول  تک

 آمده است.  1
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 کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر سازمانی مبتنی . بررسی وضعیت موجود عوامل درون1جدول 

 متغیر
(3مقدار ثابت مورد آزمون)   

احتمال مقدار درجة آزادی آمارةt انحراف از معیار میانگین  

71/2 سازمانی استراتژی  50/0  06/8-  202 0001/0  

69/2 سازمانی ساختار  49/0  93/8-  202 0001/0  

 

  با تأکید « سازمانی استراتژی»در بررسی عامل

= 0001/0دار در سطح  و تفاوت معنا t = -06/8بر میزان 

α (و با 71/2( با میانگین تجربی )3بین میانگین نظری )

توجه به اینکه میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری 

ی تحقیق، میزان ها نمونهاست، نشان داده شد که از نظر 

کارآفرینی سازمانی در  استراتژی سازمانی متناسب با

 وزارت ورزش و جوانان کمتر از حد متوسط است.

  با تأکید بر « سازمانی ساختار»در بررسی عامل

 α= 0001/0دار در سطح  و تفاوت معنا t = -93/8میزان 

( و با 69/2( با میانگین تجربی )3بین میانگین نظری)

توجه به اینکه میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری 

ی تحقیق، میزان ها نمونهست، نشان داده شد که از نظر ا

ساختار سازمانی متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت 

 ورزش و جوانان کمتر از حد متوسط است.

وزارت ورزش و جوانان دارای کارآفرینی سازمانی در 

 tحد متوسط است. برای آزمون این فرضیه از آزمون 

ج آزمون این فرضیه در جدول نمونه استفاده شد. نتای تک

 آمده است.  2

 

 . بررسی وضعیت موجود متغیر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان2جدول 

 متغیر
(3مقدار ثابت مورد آزمون)   

احتمال مقدار درجۀ آزادی آمارةt  انحراف از معیار میانگین  

77/2 کارآفرینی  32/0  89/9-  202 0001/0  

 

دهد میانگین کارآفرینی  طورکه نتایج نشان می همان

شده با  باشد و مقایسة میانگین کسب می 75/2سازمانی 

( بیانگر آن است که کارآفرینی 3مقدار متوسط )عدد 

 باشد. سازمانی در حد کمتر از متوسط می

کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارای توانمندسازی 

اند. برای آزمون این فرضیه از  شناختی در حد متوسط روان

نمونه استفاده شد. نتایج آزمون این فرضیه در  تک tآزمون 

 آمده است.  3جدول 

 

 ورزش و جوانان شناختی در وزارت . بررسی وضعیت موجود متغیر توانمندسازی روان3جدول 

 متغیر
(3مقدار ثابت مورد آزمون)   

احتمال مقدار درجۀ آزادی آمارةt  انحراف از معیار میانگین  

71/2 توانمندسازی  28/0  60/14-  202 0001/0  

دهد میانگین  طورکه نتایج نشان می همان

باشد و مقایسة  می 71/2شناختی  توانمندسازی روان
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( بیانگر آن 3شده با مقدار متوسط )عدد  کسبمیانگین 

شناختی در حد کمتر از  است که توانمندسازی روان

 باشد. متوسط می

سازمانی و کارآفرینی سازمانی از  بین عوامل درون

شناختی در کارکنان  طریق میانجیگری توانمندسازی روان

رابطة علّی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از تحلیل 

 و ضرایب استاندارد( استفاده شد. tقادیر مسیر )م

 

 سازمانی بینی کارآفرینی سازمانی از طریق عوامل درون . ضرایب رگرسیونی پیش4جدول 
ضریب مسیر مستقیم  متغیر

 استاندارد
ضریب مسیر  tمقدار 

 غیرمستقیم
 مقدار ضریب تعیین اثر کل

R
2 

 39/0 09/0 81/3 30/0 سازمانی استراتژی
66/0 

 46/0 17/0 52/4 29/0 سازمانی ساختار

 

 دهد: نشان می 4های جدول  طورکه داده همان

  ضریب مسیر مستقیم بین استراتژی سازمانی و

، ضریب غیرمستقیم 30/0کارآفرینی برابر با 

است، در نتیجه اثر کل برابر با  09/0برابر با 

تر از  که بزرگ tبوده و با توجه به مقدار  39/0

گیریم که بین استراتژی  است، نتیجه می 96/1

 دار وجود دارد. سازمانی و کارآفرینی رابطة معنا

ضریب مسیر مستقیم بین ساختار سازمانی و 

 17/0، ضریب غیرمستقیم برابر با 29/0کارآفرینی برابر با 

بوده و با توجه به  46/0است، در نتیجه اثر کل برابر با 

گیریم که بین  است، نتیجه می 96/1تر از  که بزرگ tمقدار 

 ساختار سازمانی و کارآفرینی رابطة معنادار وجود دارد.

 

 

 

 بینی کارآفرینی سازمانی از روی ساختار و استراتژی سازمانی در حالت ضرایب استاندارد . مدل رگرسیونی پیش1شكل 

 

 که نتایج حاصل از مدل رگرسیونی در جدولطور همان

ضریب مسیر مستقیم بین  دهد، مینشان  1 و شکل 4

و ضریب مسیر  30/0استراتژی سازمانی و کارآفرینی برابر

 29/0مستقیم بین ساختار سازمانی و کارآفرینی برابر 

است. از طرفی ضریب مسیر مستقیم بین توانمندسازی 

 است. 37/0و کارآفرینی سازمانی برابر شناختی روان
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بینی کارآفرینی سازمانی از روی ساختار و استراتژی سازمانی در حالت معناداری  . مدل رگرسیونی پیش2شكل 

 (tضرایب ) مقادیر 

از طرف دیگر، براساس ضرایب استاندار مسیر بین 

شود  مالحظه می 2مکنونات تحقیق با کارآفرینی در شکل 

کارآفرینی بیشترین رابطه که بین استراتژی سازمانی و 

( و بین ساختار سازمانی و کارآفرینی نیز کمترین 04/5)

( وجود دارد. همچنین بین توانمندسازی 52/4رابطه )

( برقرار 15/5شناختی و کارآفرینی سازمانی رابطه ) روان

شود که بین عوامل  رو چنین استنباط می است. ازاین

ینی سازمانی از سازمانی )استراتژی، ساختار( و کارآفر

شناختی در کارکنان  طریق میانجیگری توانمندسازی روان

 رابطة علّی وجود دارد.

پس از انجام تحلیل مسیر به بررسی کفایت مدل 

پردازیم، قابل ذکر اینکه از میان  شده می داده برازش

های مختلف و متعدد برازندگی الگوی موردنظر،  شاخص

د و نیکویی برازش از ریشة میانگین مربعات خطای برآور

توانند در حد کفایت الزم،  ترین بوده و می بهترین و معروف

 5برازندگی الگوی موردنظر را تعیین کنند. جدول 

های برازندگی الگوی تحلیل در مدل علی تحقیق  شاخص

 دهد. را نشان می

 

 های برازش الگو . شاخص7جدول 

RMR IFI CFI GFI AGFI NFI NNFI RMSEA  
Df P-

Value  
 

به صفر 

تر  نزدیک

 باشد

IFI > 

8/0  

CFI > 

8/0  

GFI> 

8/0  

AGFI> 

8/0  

NFI > 

8/0  

NNFI> 

8/0  

RMSEA < 

1/0  3 df≥0 - - 
مقدار قابل 

 قبول

051/0  93/0  93/0  86/0  82/0  92/0  92/0  09/0  956/2  100 0000/0 58/295  

مقدار 

یافته 

 پژوهش

 

شود، مقدار  مالحظه می 5طورکه در جدول  همان

، درجة آزادی مدل نیز 58/295دو در مدل -آمارهة کای

 956/2است که حاصل نسبت آنها برابر با  100برابر با 

است و در حدود مقدار قابل قبول قرار دارد. از طرف دیگر 

df

2 2

df

2
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، NNFI ،NFI ،AGFIهای برازندگی الگو مانند  شاخص

GFI  ،CFI ,  وIFI  همگی در حد قابل قبول و مناسب

 است. 051/0نیز  RMRقرار دارند و شاخص 

 گیری بحث و نتیجه

توان  تقویت و تسهیل عوامل ترین مهم از یکی

و  اهداف با متناسب وجود ساختار ها سازمان در کارآفرینی

 ساختار مهم های از جمله ویژگی است. استراتژی موردنظر

کارآفرین، ارگانیک بودن است.  های سازمان در سازمانی

سطح رفتار کارآفرینی افراد در ورزش به خصوصیات 

(. مفاهیم جدیدی مانند 33شخصی افراد نیز بستگی دارد )

شناختی، میل به موفقیت،  توانمندسازی روان

های شخصیتی است  پذیری و تحمل ابهام از ویژگی ریسک

اند  ینی شدهکه اخیراً وارد ادبیات رفتار سازمانی و کارآفر

(34 .) 

ساختار سازمانی در وزارت  که داد نشان تحقیق نتایج

دارد.  قرار متوسط حد از کمتر سطحی در ورزش و جوانان

 سازمانی با ساختار بین داری معنا همچنین ارتباط

های  دارد. این یافته با یافته کارآفرینی سازمانی وجود

(، 1990(، اسلوین و کوین )1387تحقیقات صمدآقایی )

( و حیدری 2008(، کلودین و همکاران )1386شناس) حق

، 18، 21، 26،23( همخوانی دارد )1391نژاد و همکاران)

( نشان داد نوع 1382(. نتایج تحقیقات صمدآقایی )17

های کارآفرین، ارگانیک است و ابعاد  ساختار سازمان

ساختاری آنها شامل رسمیت کم، کمرنگ بودن 

(. اسلوین و 17ز کم است )مراتب و تمرک سلسله

کنند که ساختار کارآفرینانه  ( استدالل می1990کوین)

پذیری و دگرگونی، حداقل  ارگانیک دارای انعطاف

مراتب و مقررات بوده و بر مرزگستری افقی تأکید  سلسله

سازمانی و  ( عوامل درون1386شناس) (. حق18دارد)

ی ایران را های دولت سازمانی مؤثر بر کارآفرینی بخش برون

های دولتی  بررسی کرد و نتایج تحقیق نشان داد که بخش

ایران فاقد ساختار کارآفرینانه است، زیرا نوع ساختار آنها 

( 2008همکاران ) و (. کلودین26اغلب مکانیکی است )

 و تمرکز کم رسمیت ویژگی با ارگانیک سازمانی ساختار

اند  کرده معرفی تر مناسب سازمانی کارآفرینی برای را کم

 تحقیقی به ( در1391نژاد و همکاران ) (. حیدری21)

 کارآفرینی و سازمانی ساختار ابعاد بین رابطة بررسی

 و سیستان استان بدنی کل تربیت ادارة در سازمانی

 رسمیت، داد نشان تحقیق پرداختند. نتایج بلوچستان

منفی  رابطة سازمانی کارآفرینی با پیچیدگی و تمرکز

 و ارتگا نتایج تحقیق با یافته (. این23دارند ) دار معنا

 ناهمخوانی این (.20است ) ( ناهمخوان2010) همکاران

 بررسی مورد های سازمان نوع در تفاوت دلیل به احتماالً

 ساختار ابعاد تأثیر بررسی مورد در ارتگا تحقیق است، زیرا

 ولی بازرگانی بوده، سازمان در دانش تولید بر سازمانی

  .است شده  انجام ورزشی یک سازمان در حاضر پژوهش

 عاملی ها سازمان در رسمیت بودن طور کلی زیاد به

 زیرا با است، سازمانی کاهش کارآفرینی در مؤثر بسیار

 بیشتری گرایش سازمان ساختار مقررات، و قوانین افزایش

 چنین کند. در پیدا می مکانیکی ساختارهای به

 کارکنان و دارد وجود کمتری پذیری انعطاف هایی سازمان

 ابتکار و نوآوری بروز از مانع که کمتری دارند عمل آزادی

 افزایش میانگین .شود می سازمانی کارآفرینی و آنها عمل

 مشاهدة عدم دالیل از تواند می نیز پیچیدگی بعد

های  ها باشد، ولی سازمان سازمان در سازمانی کارآفرینی

 دارای مدیریتی، های الیه کمترین داشتن با کارآفرین

 هستند. تخت سازمانی ساختار

استراتژی سازمانی در  که داد نشان تحقیق نتایج

 متوسط حد از کمتر سطحی در وزارت ورزش و جوانان

 استراتژی بین داری معنا دارد، همچنین ارتباط قرار

دارد. این یافته با  کارآفرینی سازمانی وجود سازمانی با

(، 1386شناس ) (، حق2008ت زاهرا )های تحقیقا یافته
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( و موسوی راد 1391زاده ) (، مندعلی2006ویراواردونا )

( در 2008(. زاهرا )25-30( همخوانی دارد )1391)

های کارآفرینی  سازی فرصت جهانی»ای با عنوان  مقاله

نگر و هم  ، معتقد است، هم استراتژی آینده«اجتماعی

ینانه مرتبط خواهد بود و های کارآفر گر با استراتژی تحلیل

وجوی دائمی برای کسب  وجود یک استراتژی، جست

دهد، اعم از  مزیت رقابتی از طریق نوآوری را ارتقا می

عنوان استراتژی پیشبرندة اصلی سازمان باشد یا  اینکه به

(. 25تر باشد ) عامل کوچکی از یک استراتژی گسترده

سازمانی  نسازمانی و برو ( عوامل درون1386شناس ) حق

های دولتی ایران را بررسی کرد و  مؤثر بر کارآفرینی بخش

 در سازمانی های یاستراتژنتایج تحقیق نشان داد که 

 گرایانه، فرصت وضعیت از مطالعه مورد یها سازمان

( 2006(. ویراواردنا )26) دارد فاصله کارآفرینانه و نگر یندهآ

ای به طراحی الگوی چندبعدی کارآفرینی از  طی مطالعه

منظر اجتماعی پرداخت. وی دریافت که بین انتخاب 

استراتژی و کارآفرینی سازمانی رابطة مثبت وجود دارد. 

گرها و همچنین  نگرها باید نسبت به تحلیل همچنین آینده

 (27تر باشند ) فرینها، کارآ گرها نسبت به تدافعی تحلیل

 سازمانی کارآفرینی مدل ( به طراحی1391موسوی راد ).

های  گرایش ابعاد با سازمانی راهبرد رابطة بر مبتنی

بدنی پرداخت.  تربیت سازمان در سازمانی کارآفرینانة

 کارآفرینانة راهبرد سطح نشان داد تحقیق های یافته

 حد از کمتر سازمان در کارآفرینانه های گرایش و سازمانی

بین  داری و معنا مثبت ارتباط همچنین است. متوسط

 سازمانی راهبرد سازمانی با کارآفرینانة های گرایش

بود که  آن از حاکی پژوهش طور کلی نتایج شد. به مشاهده

است  غیرکارآفرینانه وضعیت دارای بدنی تربیت سازمان

های حاصل از تحقیق  (. نتایج تحقیق حاضر با یافته29)

(. این ناهمخوانی 28( ناهمخوان است )1392هنری )

احتماالً به این دلیل است که هنری و همکاران فقط به 

انداز کارآفرینی در ورزش پرداختند،  بررسی چشم

انداز تنها یکی از ارکان استراتژی است.  که چشم درحالی

 وضع بین داری معنا تفاوت داد نشان طور کلی نتایج به

 شامل وزارت ورزش در ارآفرینیک مطلوب و موجود

 همچنین دارد. تهدیدها وجود ها و ها، فرصت ها، ضعف قوت

 گرفته است قرار آمیز مخاطره موقعیت در کارآفرینی جایگاه

 در کشور ورزش در کارآفرینی برای WT باید استراتژی که

 گونه استنباط شد که این نهایت شود. در گرفته نظر

 وضعیت از کشور ورزش در کارآفرینی فعلی وضعیت

 دارد. فاصله بسیار مطلوب

شناختی نیز  از طرف دیگر سطح توانمندسازی روان

داری بین  کمتر از حد متوسط بود، ولی ارتباط معنا

شناختی و کارآفرینی سازمانی مشاهده  توانمندسازی روان

 از این زمینه، در گرفته انجام تحقیقات از بسیاری نتایج شد.

 در مذکور های هر یک از مؤلفه سطح بودن پایین

نتایج پژوهش  .حکایت دارد بررسی مورد های سازمان

( 1390(، فراهانی )1392حاضر با نتایج تحقیقات ساربان )

 -38( همخوانی دارد )2012و سان چین و همکاران )

نقش »( در پژوهشی با عنوان 1392(. ساربان )36

« ی روستاییشناختی بر تقویت کارآفرین توانمندسازی روان

به بررسی عوامل مؤثر رفتاری بر مقولة کارآفرینی 

پرداخت. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان 

داری و  داد که بین ابعاد شایستگی، اثرگذاری، معنا

خودتعیینی با متغیر تقویت کارآفرینی رابطة مثبت و 

 (1390(. فراهانی و همکاران )36معناداری وجود دارد )

 فرینیآکار و توانمندسازی یشناخت روان عوامل بین ةرابط

 خراسان استان بدنی تربیت کلة ادار کارکنان سازمانی

نتایج نشان داد بین چهار عامل را بررسی کردند.  رضوی

توانمندسازی شامل احساس  یشناخت کلیدی روان

داری بودن، احساس خودتعیینی، احساس تأثیر و  امعن

ستقیم و م ةسازمانی رابط فرینیکارآ احساس اعتماد، با
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( 2012سان چین و همکاران )(. 37) داری وجود داردامعن

 هوش و عاطفی هوش بین رابطة»در پژوهشی با عنوان 

 کارآفرینان میان در نوآوری و خالقیت پرورش در معنوی

 کارآفرینی موفقیت، مثبت احساسات دریافتند که« موفق

در کار  دیگر کارآفرینانی کهعبارت  به. (38برد ) یم باال را

ی باالیی شناخت روانو از توانمندسازی  پرشور خود

های مثبت درونی  یهسرما، از هوش هیجانی و برخوردارند

در توسعة خالقیت و کارآفرینی  بیشتری برخوردار بوده و

 ند.تر موفق

تحقیق و  ادبیات براساس نهایی بندی جمع در

رفت عوامل گ نتیجه توان می های پژوهش یافته

سازمانی )ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی( و  درون

 سازمانی کارآفرینی با شناختی همچنین توانمندسازی روان

سطوح هر  حاضر تحقیق دارد. از طرفی در دار معنا رابطة

 ساختار .یک از این عوامل کمتر از حد مورد انتظار بود

 کشور های سازماناز  بسیاری وزارت ورزش مانند سازمانی

 با بنابراین دارد. مکانیکی ساختار سمت به بیشتری گرایش

 مقررات و قوانین شود می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه

 و ها دستورالعمل یابد، کاهش وپاگیر دست و خشک

 انعطاف ورزشی های سازمان در های سازمانی نامه آیین

سمت  به سازمانی، بیشتر ساختار و باشد داشته کافی

 شود فراهم موقعیتی داده شود. همچنین، سوق ارگانیکی

 مختلف در سطوح واحدها و ها بخش همة کارکنان که

 های گیری تصمیم در بتوانند سازمانی مراتب سلسله

 نشان ها یافته باشند. بیشتری داشته مشارکت سازمانی

 از مطالعه مورد سازمان در سازمانی استراتژی دهد یم

د و دار فاصله کارآفرینانه و نگر یندهآ گرایانه، فرصت وضعیت

 و جدید یها فرصت پیگیری و کشف دنبال  به کمتر افراد

 .هستند محیط تغییرات روند و بیرونی محیط بررسی

 تقویت و مستقل یمهن واحدهای از استفاده رو ازاین

 بیرونی، محیط بررسی منظور به توسعه و پژوهش واحدهای

 جامعه در سازمان که نقشی در یازن مورد تحوالت بررسی

 و مناسب تواند یم جدید، های یدها خلق نیز و کند یم ایفا

 که است پایینیة نمر دیگر، مهم بسیار ةنکت .باشد مفید

 ویژگی خصوص در مطالعه مورد سازمان کار نیروی

 اینکه به توجه با. کردند کسب یشناخت روانتوانمندسازی 

احساس  ،معناداریهایی همچون احساس  یژگیو

 از پذیری یسکرشایستگی، خودمختاری، اثرگذاری و 

 ،شوند یم محسوب کارآفرین افراد اصلی خصوصیات

 .یابند پرورش و یرندگ قرار توجه مورد بیشتر دبای رو ینازا

مدل ارتباطی عوامل  جوانان و در وزارت ورزش که آنجا از

 برخوردار برازش مطلوبی از سازمانی و کارآفرینی سازمانی

وزارت  اثربخشی کارایی و وری، بهره در عامل این و بوده

 شود می باشد، توصیه داشته مستقیم تأثیر تواند می ورزش

افزایی ابعاد عوامل  با هم کشور وزارت ورزش مسئوالن

سازمانی شامل ساختار سازمانی و استراتژی سازمانی 

سازمانی همراه با عوامل انسانی موجبات تحقق کارآفرینی 

شک حمایت از منابع انسانی و هدایت  را فراهم آورند. بی

هدفمند تمامی ابعاد مذکور به بهبود سطح ورزش کشور، 

 شود. زایی و توسعة مالی منجر می کارآفرینی، اشتغال
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