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چکیده
در چند سال گذشته بهدلیل فشارهای اجتماعی ،فرهنگی و رقابتی میزان عالقۀ سازمانها به کارآفرینی
سازمانی افزایش یافته است .عوامل مختلفی مانند ساختار سازمانی میتواند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر
شگرفی داشته باشد .ساختار مکانیکی به شکل منفی با نوآوری کارآفرینی سازمانی همبستگی دارد و
ساختار ارگانیک به توانمندسازی مدیران و کارکنان منجر شده ،باعث میشود آنها خطرهای حاصل از
تغییر استراتژیک را پذیرا باشند و سازمان دارای گرایشهای کارآفرینانه شود .ساختار سازمانی به-
عنوان یکی از پیشبران اصلی کارآفرینی سازمانی مطرح است .پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگویی
مطلوب در زمینۀ ارتباط بین ساختار سازمانی ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت
بدنی انجام شده است .متغیر پیشبین در این پژوهش ساختار سازمانی با طیف ارگانیک  -مکانیک و
متغیرهای مالک ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی است که  5بعد نوآوری ،خطرپذیری ،استقالل
طلبی ،رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار را در بر میگیرد .عالوه بر متغیرهای فوق ،متغیرهای تعدیل-
کنندۀ ویژگیهای جمعیتشناختی نیز مد نظر واقع شده است .نمونۀ آماری تحقیق شامل  191نفر از
کارکنان سازمان تربیت بدنی است .ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ ویژگیهای جمعیتشناختی و دو
پرسشنامۀ ساختار سازمانی با پایایی  9/35و گرایش کارآفرینانۀ سازمانی با پایایی  9/33بود .برای
بررسی روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادهها و پاسخ به سؤالهای
پژوهش از مدلهای آماری  tتک گروهی (بهمنظور بررسی دیدگاه نمونههای تحقیق) ،برای ارتباط بین
متغیرها از رگرسیون تک و چندمتغیری و برای طراحی مدل از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد ساختار سازمانی در سازمان تربیت بدنی به شدت مکانیکی است و
همچنین گرایشهای کارآفرینانه در سطحی پایینتر از حد متوسط است .بین ساختار سازمانی با
گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی ارتباطی مثبت و معنیدار در سطح  α >9/92مشاهده میشود .نتایج
پژوهش نشان میدهد سازمان تربیت بدنی در وضعیت غیرکارآفرینانه قرار دارد؛ بنابراین پیشنهاد
میشود این سازمان در روند برنامهریزیهای راهبردی خود به مؤلفههای کارآفرینی سازمانی از جمله
ساختار سازمانی توجه کند.
واژگان کلیدی :کارآفرینی سازمانی ،ساختار سازمانی ،گرایشهای کارآفرینانه ،سازمان تربیت
بدنی.

 نویسندۀ مسئول

Email: taheremoosavirad@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،سازمانها و پژوهشگران نیاز به کارآفرینی را درک کردهاند .کارآفرینی سازمانی که به
گرایشها و فعالیتهای کارآفرینانه در سطح سازمان منجر میشود ،عنصری مهم در توسعۀ
اقتصادی ،ایجاد ثروت و بهبود عملکرد تشخیص داده شده است .کارآفرینی سازمانی میتواند
برای حیات مجدد و ارتقای عملکرد سازمانها مهم باشد .سازمانها میتوانند بهصورت طیفی از
کارآفرینی کم تا زیاد درجهبندی شوند .در مطالعات کوین و اسلوین  1بیان شده است که بین
سازمانهای محافظهکار (خطر گریز ،بدون نوآوری و منفعل) و سازمانهای کارآفرین (خطرپذیر،
نوآور و پیشتاز در بازار) تمایز وجود دارد ( .)1زمانی که شرایط مناسب کارآفرینی در سازمان
فراهم باشد ،سازمان محرک ،مشوق و آموزشدهندۀ افراد برای اجرای فعالیتهای کارآفرینانه
خواهد بود.
در کلیۀ مدلهای مفهومی کارآفرینی سازمانی که به وسیله محققان طراحی شدهاند ،ساختار
سازمانی بهعنوان یکی از عوامل اصلی پیشبرندۀ کارآفرینی سازمانی مطرح شده است (.)2،3
ساختار سازمانی به معنی شکل رسمی ارتباطات بین افراد و گروهها در زمینۀ تخصیص کارها،
وظایف و قوانین سازمان است .سازمانهای کارآفرینانه ساختار ارگانیک دارند (.)1
در ساختارهای ارگانیک ،بهجای روابط عمودی بر روابط موازی تأکید میشود ،نفوذ در آنها به-
جای اینکه بر مبنای اختیارات حاصل از پست سازمانی باشد ،براساا مهاارت و داناش اسات؛
مسئولیتها بهجای اینکه صرفاً بر اسا شرح شغل باشد ،بهصورت انعطافپذیر تعریاف شاده و
بهجای صدور دستورات ،روی مبادلۀ اطالعات تأکیاد مایشاود .سااختار ارگانیاک در محیطای
متالطم و متغیر بهکار میرود .این سازمانها پویا و انعطافپذیرند ،معموالً قوانین و مقررات به-
صورت نوشته وجاود نادارد ،سلساله مراتاب اداری مشاخص نیسات و سیساتم تصامیمگیاری
غیرمتمرکز است .به عقیدۀ برنز و استاکر 2مؤثرترین سااختار ،سااختاری اسات کاه خاود را باا
الزامات محیط تطبیق دهد ( .)4اغلب پژوهشگران ،کارآفرینی سازمانی را از طریق پان ویژگای
اساسی گرایشهای کارآفریناناه شاامل ناوآوری ،اساتقالل طلبای ،پیشاتازی در باازار ،رقابات
تهاجمی و خطرپذیری ،بررسی و مفهومسازی کردهاناد .ساازمانی کاه دارای بساترهای مناساب
کارآفرینی سازمانی باشد به سمت گرایشهای کارآفرینانه سوق مییابد .این عوامل اغلب با هام
کار میکنند تا عملکرد کارآفرینانۀ سازمان را افزایش دهند و به بهبود عملکارد ساازمان منجار
شوند (.)5
1. covin and slevin
2. Bernez & staker
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نوآوری 1در سرمایهگذاری سازمان به ایجاد بازارهای جدید منجر میشود .نوآوری در ورزش میتواند از
طریق تیمها ،سازمانها و بازیکنان ورزشی پدیدار شود .از نوآوریهای مهم در ورزش طی دهۀ
گذشته میتوان به استفاده از برنامههای رایانهای برای تحلیل عملکرد تیمها ،نوآوری در
تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده در ورزش و نوآوری اجتماعی از طریق فعالیتهای
ستارههای دنیای ورزش و سازمانهای ورزشی اشاره کرد (.)6
پیشتازی در بازار 2باعث میشود سازمانها بتوانند در بازارهای رقابتی پیروز شوند و بخشی از حیات
مدیریت تیمهای ورزشی از این طریق تضمین میشود .سازمانهای ورزشی به دنبال فرصتهای
جدید تجاری مانند پوشش تلویزیونی بیشتر برای افزایش بازاریابی و بهرهبرداری از استادیومها
برای کاربردهای گوناگون پیشتاز شدهاند (.)7
خطرپذیری 3بیانگر تمایالت سازمانها برای در نظر گرفتن خطرات متفاوت به همراه ایجاد کسب و کار
جدید است ،به خصوص زمانی که برگشت مالی قطعی نباشد.
خطرپذیران در ورزش میتوانند گروههایی نظیر ورزشکاران ،سازماندهندگان رویدادهای
ورزشی ،مقامات رسمی ،مربیان و مدیران ورزشی باشند ( .)8خطرپذیری تجاری در ورزش اغلب
توسط مالکان تیمهای ورزشی با بستن قراردادهای چند میلیون دالری برای ورزشکاران بر
مبنای پتانسیل آینده انجام میشود .بهعالوه ،هزینههای زیاد استادیومهای ورزشی و حق امتیاز
روی خطرپذیری در تجارت تأثیر دارد .بسیاری از مالکان تیمهای ورزشی خطرپذیری مالی را به
امید بازگشت به شکل قدرت و سرگرمی میپذیرند ( .)9استقاللطلبی عملی غیروابسته به-
وسیلۀ یک فرد یا یک تیم بهمنظور پیش بردن مفهوم یا چشمانداز کسب و کار و ادامۀ آن تا
تکمیل کار است و رقابت تهاجمی ،تالش شدید برای برد در صحنۀ رقابت در صنعت است که از
طریق پاسخی هجومی بهمنظور بهبود جایگاه یا پیروزی بر تهدید در بازاری رقابتی انجام
میشود .کارآفرینی سازمانهای ورزشی دینامیک است و روی تعدادی از حوزههای مدیریت
مانند ساختار تجاری ،مدیریت بحران ،ارتقای ورزشهای جدید ،مدیریت اجرایی ،ایجاد نوآوری،
ساختارهای تبلیغاتی ،موضوعات اجتماعی ،نگرانیهای پی در پی و پیشرفتهای فناورانه اثر
میگذارد (.)6
اغلب تحقیقات کارآفرینی در دهۀ گذشته در حوزههای مختلف و تا حدی کمتر در بخش
ورزش متمرکز بوده است .کارآفرینی در ورزش با آنکه مقولهای نو به شمار میرود ،میتواند

1. Innovativeness
2. Proactiveness
3. Risk - Taking
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جنبههای مختلفی از جمله اشتغال و آموزش را در برگیرد .بر اسا سیاستهای برنامۀ چهارم
توسعه ،توجه به ورزش و یافتن راههای مناسب برای عملی کردن این برنامهها به توصیف
وضعیت کارآفرینی سازمان ورزشی نیاز دارد و با توجه به اینکه ورزش و تربیت بدنی جذابیت
زیادی در میان مردم دارد ،مسئوالن سازمانهای ورزشی را ترغیب میکند که راه حلهای
جدیدی خلق کنند و استراتژیهای آن را برای ایجاد نوآوری و مزایای رقابتی بهکار گیرند.
تفکر کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانهای ورزشی اجتنابناپذیر است .همانطور که در
سازمانهای مختلف کارآفرینی از ابزارهای تأمینکنندۀ حیات و مزیتی رقابتی برشمرده
میشود ،حیات و مزیت رقابتی در سازمانهای ورزشی نیز به عواملی نظیر توانایی ،خالقیت و
نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است .اگر سازمانهای ورزشی ،بهخصوص سازمان تربیت بدنی
که در رأ قرار دارد ،سازمانی کارآفرین باشند ،میتوانند موقعیتی ایجاد کنند که مدیران،
برنامهریزان ،تصمیمگیرندگان و کارکنان کارآفرین فرصتها را بهتر درک کنند ،از منابع موجود
و فرصتها بهمنظور نوآوری استفادۀ بیشتری کنند و در نتیجه سریعتر رشد کرده ،در صحنه
رقابت جهانی ،منطقهای و ملی دوام آورند و رسالتی را که بر عهده دارند به نحو احسن ایفا
کنند .برای پاسخ به این نیاز ،در این تحقیق ابتدا ساختار سازمانی ،ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ
سازمانی و ارتباط بین آنها بررسی شده و سپس بر اسا آن الگو ترسیم شده که امید است
بهعنوان ابزاری برای ایجاد فرصتهای کارآفرینانه و نوآورانه در تولید رفتارهای کارآفرینانه بهکار
رود و بدین وسیله مسئوالن وضعیت کارآفرینی سازمانی را با رویکرد کارآفرینانۀ متناسب
تحلیل کنند و برنامهریزیهای الزم را انجام دهند؛ بنابراین مقالۀ حاضر با هدف ارائۀ الگویی در
زمینۀ ارتباط بین ساختار سازمانی با ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت
بدنی انجام شده است.
روش پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است .جامعۀ آماری
پژوهش را کلیۀ کارکنان ستادی سازمان تربیت بدنی به تعداد  400نفر تشکیل میدادند.
پرسشنامهها به تمامی اعضای جامعۀ نمونه ارسال شد که از این تعداد  202پرسشنامه قابل
استفاده بود و از همین تعداد در فرآیند تجزیه و تحلیل استفاده شد .متغیر پیشبین در این
پژوهش ساختار سازمانی و متغیر مالک ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی شامل نوآوری،
خطرپذیری ،استقاللطلبی ،پیشتازی در بازار و رقابت تهاجمی است .عالوه بر متغیرهای فوق،
متغیرهای تعدیلکنندۀ ویژگیهای جمعیتشناختی شامل سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان
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تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،وضعیت استخدام ،سابقۀ خدمت و  ...نیز مد نظر واقع شده است.
برای انجام این پژوهش از پرسشنامههای زیر استفاده شده است
پرسشنامۀ محققساختۀ ویژگیهای جمعیتشناختی شامل متغیرهای جنسیت ،سن ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،رشتۀ تحصیلی ،وضعیت استخدامی ،سابقۀ خدمت ،میزان تقریبی
ساعات کار در روز ،متوسط میزان حقوق ماهیانه.
پرسشنامۀ استاندارد ساختار سازمانی (با پایایی )0/95این ابزار حدی را که هر سازمان دارای ساختار
ارگانیک یا مکانیک است ،مشخص میکند .این پرسشنامه توسط ساشکین و موریس 1ابداع شده و
شامل ده گویه است که در قالب مقیا پن ارزشی لیکرت و به صورت ( )1خیلی کم تا ()5
خیلی زیاد ارزش گذاری شدهاند ()10
پرسشنامۀ محققساختۀ ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی (با پایایی  )0/99که در قالب مقیا
هفت ارزشی لیکرت ارزشگذاری شده است.
بهمنظور تحلیل دادهها و پاسخ به سؤالهای پژوهش از مدلهای آماری  tتک گروهی (بهمنظور
بررسی دیدگاه نمونههای تحقیق) و رگرسیون تک و چندمتغیری برای ارتباط بین متغیرهای
تحقیق استفاده شده است .در نهایت ،برای طراحی مدل از نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
نتایج
یافتههای توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای تحقیق نشان میدهد میانگین سن
در دامنۀ  36تا  40قرارد دارد 55 ،درصدنمونۀ تحقیق مرد 78/7 ،درصد متأهل 66/3 ،درصد
دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند 58/9 ،درصد افراد در رشتۀ تربیت بدنی تحصیل
کردهاند ،وضعیت استخدامی  64/4درصد به صورت رسمی است 29/7 ،درصد  11تا  15سال
سابقۀ خدمت دارند و میزان ساعت کاری آنها شش تا هشت ساعت است ،از این تعداد55/4 ،
درصد دارای حقوق ماهیانۀ  300تا  600هزار تومان بودند.
در بررسی ساختار سازمانی نتای زیر بهدست آمده است
جدول  t .2تکگروهی بررسی وضعیت موجود نسبت به ساختار سازمانی
میانگین نظری

میانگین تجربی

میزان t

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

4

2/36

-33/20

201

0/001

1. Marshall sashkin & W.C.Morris
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با توجه به اعداد جدول  1و با تأکید بر میزان  tمیتوان گفت بین میانگین نظری و میانگین
تجربی در مؤلفۀ ساختار سازمانی تفاوت معنیداری در سطح  α>0/01وجود دارد و با توجه به
اینکه میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری است ،میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه
نمونههای تحقیق طیف ارگانیک  -مکانیک ساختار سازمان تربیت بدنی به شدت به سمت
ساختار مکانیکی تمایل دارد؛ از این رو سازمان تربیت بدنی دارای ساختار مکانیکی است.
در بررسی ابعاد گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی نتای زیر بهدست آمده است
جدول  t .1تکگروهی بررسی وضعیت موجود نسبت به گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی
میانگین
نظری
4

میانگین
تجربی
2/86

درجۀ
آزادی
201

میزان
t
-12/90

سطح
معنیداری
0/001

با توجه به جدول  2و با تأکید بر میزان مقادیر  tمیتوان نتیجه گرفت بین میانگین نظری با
میانگینهای تجربی در تمامی مؤلفهها تفاوت معنیداری در سطح  α>0/01وجود دارد؛
بنابراین ،با توجه به اینکه در تمامی مؤلفهها میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری است ،می-
توان گفت از دیدگاه نمونههای تحقیق ،میزان گرایشهای کارآفرینانه کمتر از حد متوسط است.
در بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی با ابعاد گرایشهای کارآفرینانه سازمانی نتای زیر به-
دست آمده است
جدول  .9رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی گرایش کارآفرینانه از طریق ساختار سازمانی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

رگرسیون

321392/67

درجۀ
آزادی

سطح

میانگین مجذورات

میزان
F

معنیداری

321392/66

359/03

0/001

1

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان  Fمیتوان نتیجه گرفت بین ساختار سازمانی و
گرایشهای کارآفرینانه سازمانی ارتباط معنیداری در سطح  α>0/01مشاهده میشود؛ به
عبارت دیگر توان پیشبینی گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی از طریق ساختار سازمانی وجود
دارد؛ از این رو ،برای شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون ضروری است به جدول ضرایب
رگرسیون رجوع شود.
ادامۀ ضرایب رگرسیون مرتبط با جدول 9
متغیر مالک

گرایشهای کارآفرینانه

متغیرهای
پیشبینی کننده

ساختار سازمانی

میزان B

5/70

ضریب بتا
استاندارد

0/80

میزان t

18/94

سطح
معنیداری

0/001
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با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری میتوان گفت بین ساختار سازمانی و گرایشهای
کارآفرینانۀ سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری مشاهده میشود .بدین ترتیب که با افزایش
ساختار سازمانی به سمت ارگانیک (در طیف مکانیک  -ارگانیک) گرایشهای کارآفرینانه نیز
افزایش مییابد.
در بررسی تحلیل عاملی گرایشهای کارآفرینانه و ساختار سازمانی نتای زیر بهدست آمده است
جدول  .4نتایج آزمون بارتلت و کیسر – مییر و اوکلین
پیش فرض

گرایشهای کارآفرینانه

ساختار سازمانی

مقدار کیسر – مییر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
مجذور کای
آزمون کرویت
درجۀ آزادی
بارتلت
سطح معنیداری

0/967
19582/573
820
0/001

0/908
2954/558
45
0/001

نتای جدول فوق نشان میدهد تمامی پیشفرضهای مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش
تحلیل عاملی رعایت شده است .آزمون کیسر  -می یر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه
است .بر اسا آزمون مذکور میتوان میزان تعلق متغیرها به یکدیگر (علیت عاملی) و در نتیجه
مناسب بودن آنها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و نیز مناسب بودن هر متغیر را به تنهایی
مشخص کرد؛ بنابراین قضاوت در مورد آن در حد عالی گزارش میشود .در آزمون کرویت
بارتلت ،فرض همبستگی بین سؤاالت بررسی میشود .با توجه به مقدار مجذور کای و سطح
معنیداری نتیجه گرفته میشود که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد؛ در نتیجه ادامه و
استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.
در طراحی مدل رگرسیونی پیشبینی گرایشهای کارآفرینانه از روی عامل ساختار سازمانی از
نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
جدول  .5شاخصهای مرتبط با برازش مدل
شاخص

مجذورکای (نسبت درستنمایی)
لوئیز  -تاکر (شاخص برازش غیرنرم)
بونت  -بنتلر (شاخص برازش نرمشده)
هولتر
ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریب

Chi Square
Tucker- Lewis Index
Bentler- Bonett
Hoelter
Root- Mean- Squreerror- approaimation

میزان

تفسیر

3303/21
0/99
0/89
0/88

برازش کامل در سطح α>0/001
برازش خوب (مالک بیش از)0/90
برازش خوب (مالک بیش از)0/90
برازش خوب (مالک بیش از )0/70
برازش خوب (مالک کمتر از
)0/05

0/01
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با توجه به جدول  ،5مدل پیشنهادی برازش کامل برازش مطلوب را نشان میدهد.

شکل  .2مدل رگرسیونی پیشبینی گرایشهای کارآفرینانه از روی عامل ساختار سازمانی

ساختار سازمانی با نماد  ORGANICو گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی با نماد  OEنشان داده
شده است.
بحث و نتیجهگیری
نتای تحقیق نشان میدهد سازمان تربیت بدنی از حیث ساختار سازمانی در طیف ارگانیک –
مکانیک به سمت مکانیک گرایش دارد و گرایشهای کارآفرینانه در سطحی پایینتر از حد مورد
انتظار است .همچنین بین ساختار سازمانی و ابعاد گرایشهای کارآفرینانه ارتباط معنیداری
وجود دارد .بسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است نشاندهندۀ مکانیکی بودن
ساختار سازمانی در سازمانهای مورد بررسی است.
نتای تحقیق وسطی کالیی ( )1386که به ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق سازمان دولتی
کارآفرین پرداخته است نشان میدهد ،سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی دارای ساختار
سازمانی مکانیکی است .حق شنا ( )1386تحقیقی با هدف ارائۀ الگوی کارآفرینی سازمانی
در بخش دولتی تهران انجام داده است .در این تحقیق عوامل مختلف درونسازمانی و برون-
سازمانی مطالعه و تأثیر آنها بر وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد نظر بررسی شده است.
یکی از عوامل درونسازمانی در این تحقیق ساختار سازمانی بوده است .نتای نشان داد
سازمانهای مورد مطالعه ساختار سازمانی ارگانیکی ندارند ( .)11،12نتای تحقیقات صابونچی
( )1388و سلیمانی ( )1386نیز نشان داده است ساختار سازمانهای مورد بررسی مکانیکی
بوده است و نتای تحقیقات زیودار ( ،)1387وکیلی ( ،)1387رحیمی ( ،)1383رضا زاده
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( )1382نیز نشان داد بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنیدار وجود دارد
( .)13 -18استیونسن ) 2001( 1نیز به دنبال عملی کردن ادراک کارآفرینی در سازمانها بوده
است .وی  1200سازمان را با اندازه ،ساختار و وابستگی صنعتی مختلف بررسی و عوامل پیش-
برندۀ کارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی را ارزیابی کرده و سپس به بازخوردهای
کارآفرینی سازمانی با عنوان گرایشهای کارآفرینانه (شامل نوآوری ،خطرپذیری ،پیشتازی در
بازار) پرداخته است .نتای تحقیق نشان داد ساختار سازمانی در اغلب سازمانهای مورد بررسی
مکانیکی بوده است که با نتای تحقیق حاضر همخوانی دارد .همچنین در این تحقیق به بررسی
ارتباط بین ابعاد گرایشهای کارآفرینانه (نوآوری ،پیشتازی در بازار ،رقابت تهاجمی ،استقالل-
طلبی و خطرپذیری) و ساختار سازمانی پرداخته شده که نتای نشان میدهد بین ساختار
سازمانی و گرایشهای کارآفرینانۀ سازمانی (نوآوری ،پیشتازی در بازار ،رقابت تهاجمی،
2
استقاللطلبی و خودمختاری) ارتباط قوی و معنیداری وجود دارد .ایرلند ،کوین وکوراتکو
( )2009مقالهای تحت عنوان «مفهومسازی کارآفرینی سازمانی» ارائه کردهاند که در آن کلیۀ
عوامل کارآفرینی سازمانی را بهصورت یکپارچه بررسی نمودهاند .اجزای مدل کارآفرینی
سازمانی در این تحقیق شامل پیشبرندههای کارآفرینی سازمانی (چشمانداز استراتژیک
کارآفرینانه ،مدیریت ارشد سازمان ،ساختار سازمانی ،فرآیند رفتار کارآفرینانه و خروجیهای
استراتژی کارآفرینی سازمانی) است که در بر گیرندۀ توسعۀ قابلیتهای رقابتی و توسعۀ
موقعیتهای کارآفرینی سازمانی است .نتای این تحقیق نشان میدهد ساختار سازمانی با
گرایشهای کارآفرینانه ارتباط دارد ( .)19،20در تحقیقات متیو ودنیل ( ،)2004چان لینگ
( )2010و منگوک ( )2010نیز ارتباط معنیداری بین ساختار سازمانی و نوآوری سازمانی
مشاهده میشود (.)21 -23
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت سازمان تربیت بدنی از حیث متغیرهای مورد بررسی در
این تحقیق سازمانی غیرکارآفرین است و در روند برنامهریزیهای استراتژیکی سازمان باید به
مؤلفههای کارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی توجه کند .الزم است در سازمان تربیت
بدنی وظایف و کارها براسا گروههای کاری تعریف و تعیین شوند ،منشأ قدرت و نفوذ مهارت
و خبرگی (به جای اختیار سازمانی) باشد ،هماهنگی بهصورت شخصی و غیررسمی انجام شود،
حیطۀ نظارت وسیع و گسترده باشد ،سازمان قوانین و مقررات خشک و غیرمنعطف نداشته
باشد و هر شخص اجازه داشته باشد تواناییها و استعدادهای خود را بروز دهد ،سازمان سعی در
1. stevenson
2. Ireland R.D , Covin J.G and kuroctko
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 بر تطبیق مستمر و،کاهش خطوط سلسله مراتب و افزایش گروههای کاری موقت داشته باشد
دائمی با تغییرات محیطی بهطور اثر بخش تأکید داشته باشد و اطالعات به راحتی در سطح
 همچنین سازمان تربیت بدنی باید به دنبال کاهش وابستگی به شرح.سازمان توزیع شود
، توجه به کاستیهای این عوامل.خدمات شغلی و دستورالعملهای انعطافناپذیر اجرایی باشد
میتواند تا حد زیادی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی را در سازمان تربیت بدنی
.روشن سازد
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