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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ

ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
3

ﺻﻔﻮرا ﻧﯿﮏ ﻧﻬﺎد ، 1ﺳﯿﺪ ﻋﻤﺎد ﺣﺴﯿﻨﯽ ، 2ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﺿﻮي
 -1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ

*

 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
 -3داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش92/09/16 :

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ91/11/21 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ،ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻠﯿﻪ

ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎر ) 293ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ .اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ  12ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ روش
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ) r =%71ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و  r =%83وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎنداد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ )ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و رﺳﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ )ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ.

*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :

Email: niknahad83@yahoo.com
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مقدمه
ورزش یکییی از اوامییی بسیییار مهییی و اساسییی تییامیط سییعمت و نشییار ام ی اسییت کی بییر
بهییرهوری ملییی ا ییر گهاشییت و در نتیریی بییر رونییو اتتثییادی کشییور تیی یر م ییت دارد
سرمای گهاری د ر تولیید مصثیو و و میدماو ورزشیی ،از ییا سیو اشیتاال ایریاد مییکنید
و از سییوی دیگییر بییر تولییید نامییال ملییی میییافزاییید ( هییانگیری )1331،ورزش در کشییور
مییا رو ب ی تصییول و توس ی اسییت و مییییط تصییر میییتوانیید زمین ی مییای مناس ی ی هییت
ف الیتمیای کارففرینانی در فن ایریاد نیایید در هیان امیروز ،تفکیر نیوفوری و کیارففرینی و
اسییتفاده از فن در سییازمانمییا امییری ا تنییای ناسییهیر اسییت میییانوور کیی تولیید و مییر
سازمانما ب بیینش ،بثییرو و توانیایی میای موسسییط بسیتگی دارد ،رشید و بآیای فنهیا نییز
بی اییواملی نتیییر توانییایی ،معتیییت و نییوفوری منییاب انسییانی فنمییا وابسییت اسییت یکییی از
مهیتییریط لییالشمییای مییدیران در اثییر راسییر در سییازمانمییا ،اییدت اسییتفاده از منییاب
فکییری ،تییوان منییی و رفیییتمییای بییالآوه منییاب انسییانی مو ییود اسییت امییا متاسییفان در
اغلب سازمانما از توانیاییمیای کارکنیان اسیتفاده بهینی نیییشیود بی ا یارو دیگیر ،افیراد
توان بیروز معتییت ،ابتکیار و ف الییت بیشیتری را دارنید امیا در مصییم سیازمانی بی د یلیی
از ایط تابلیتما بی ویور مولیوی بهیرهوری نییی شیود اگیر برنامی رییزان ،تثییییگیرنیدگان
و کارکنییان سییازمانمییای ورزشییی کییارففریط باشییند ،فر ییتمییای سیییش روی مییود و ار یۀ
ورزش را بهتییر در کییرده و تادرنیید از منییاب مو ییود بی منتییور نییوفوری اسییتفاده بیشییتری
نیاینید و در نتیری سییری تیر رشید کییرده و بیا مصیییم مییراه شیوند بنییابرایط بیرای تصآییو
ایییط امییر باییید ف الیییتمییای کارففرینانیی را در سییازمانمییا تییروید داد و روری ی کییارففرینی
تثیییییگیرنییدگان و کارکنییان سییازمان سییرورش داده و در نهایییت مصیوییی کارففرینانیی در
سازمان راکی گردانید
کییارففرینی سییازمانی شیییوه بییرانگیستط و سی بهییرهگیییری از افییراد در درون یییا سییازمان
میییباشیید شیییوه ای کی افییراد فکییر میییکننیید تادرنیید کارمییا را بی وریآییی متفییاوو و بهتییر
انرییات دمنیید از وریییو توسی روریی کییارففرینی در درون سییازمانمییا مییی تییوان بییر موانی
مو ییود بییر سییر راه ان وییا سییهیری ،رشیید و نییوفوری فییاپو فمیید سییرورش افییراد کییارففریط در
درون سییازمان مسییتلزت فییرامی فوردن بسییتری مناسییب و تییروید رورییی کییارففرینی اسییت
(رابینییز )1331 ،اارابییی ( )1331گییزارش نیییود ک ی از یل ی شییام مییای مناسییب بییرای
توس کارففرینی سازمانی میی تیوان بی سی ا رم یری ،کیار تیییی ،ریاییت کیافی میدیران
از افییراد مییعن و نییوفور ،سیسییتی سییاداش مناسییب و تشییویو کارکنییان مییعن و ریسییا سییهیر

ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان...
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اشییاره نیییود (اارابییی )1331 ،بنییابرایط بییرای تییروید کییارففرینی سییازمانی باییید شییرایم
مناس ی در درون سیازمان و یود داشیت باشید ولی  )1991(1در ویی تصآیآیی نشیاندادنید
کیی متایرمییای شسثییی و متایرمییای سییازمانی از ت یییی تکنولییو،ی ،سییامتار ،اسییترات ی
فرمنی و میچنیییط متایرمییای سییی در سییی مصیوییی بییود بییر نییوفوری و کییارففرینی سییازمان
تی یر مییی گهارنیید ک ی از ایییط س ی دسییت  ،متایرمییای سییازمانی بیشییتریط نآییش را در تییوان
کییارففرینی و نییوفوری سییازمانمییا دارنید و در نهایییت در تصلیییی مییود بی ایییط نتیری رسییید
کی مآیدار می سیتگی بییط سیامتار سیازمانی و معتییت نسی ت بی اوامیی دیگیر در سییو
بیا تری تیرار دارد (سیازمان تربییت بیدنی )1333،سیامتار سیازمانی کی رفتیار کارففرینانی
را (کش فر ت ،تسهیی فر ت ،دن یال کیردن فر یت) تشیویو مییکنید ،انثیر اولیی زت
بیرای موفآییت کارففرینانی سیازمانی اسیت در سی ومشمیای مت یددی بی ماننید امیرمیانی
( )1391و فورسیت )2111( 2بییانشیدهاسیت کی سیامتار سیازمانی ،یکیی از ایواملی اسیت
ک بر کیارففرینی سیازمانی ا یر مییگیهارد الییردانیی و میکیاران ( )1333در سی ومش میود
اشاره کردهانید کی بییط سیامتار سیازمانی و کیارففرینی سیازمانی رابوی م نیادار و یود دارد
و بیط مولفی میای سیامتار سیازمانی (رسیییت ،تیرکیز ،سیچییدگی) بیا کیارففرینی سیازمانی
رابو م کوس و ود دارد مومسی ی 3و میکیاران ( )2112بییان مییکننید کی سیند فیاکتور
درون سیازمانی بی ویور مریزا بیرای ریاییت از کیارففرینی سیازمانی زت اسیت کی یکیی از
مهیتیریط اوامیی سیامتار سیازمانی اسیت کانیدو )1991( 4در ویی تصآیآیی ا هیار داشیت
ک مر لی مییزان استانداردسیازی امیور بیشیتر باشید ،بی مییان نسی ت از تیوان معتییت و
ب ت ی فن از مییزان کیارففرینی افیراد در درون سیازمانمیا کاسیت مییشیود بی ویوری کی
هییت ایرییاد ت ییادل و تناسییب بیییط میییزان اسییتانداردسییازی و تییوان معتیییت ،مییدیران
سییازمانمییا باییید از ان وییا بیشییتری در ا ییرای امییور مربییور بیی دوایییر مییعن سییازمانی
برمیییوردار باشیییند لیوسیییکیو ،)1991( 1در تصآیآیییی تصیییت انیییوان "اوامیییی می ی ر بیییر
کییارففرینی مییدیران ا راپییی ارشیید" بیییان داشییت کیی متایرمییای سییو تصثیییعو و
نسیییت رابویی م نییاداری بییا کییارففرینی دارد وی میچنیییط گییزارش نیییود کیی از نتییر
1. Wolf
2. Furst
3. Hornsby
4. Cando
5. Levesque
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سیچیییدگی ایییودی یییا ت ییداد سییوو سییازمانمییای بییا سییامتار تسییت و یی مییای مییدیریتی
کیتر نس ت ب سازمانمیای بیا سیامتار بلنید و یی میای میدیریتی بیشیتر ،مو یب افیزایش
مییییزان کیییارففرینی بیشیییتری مییییشیییوند میییانتر ، )2112( 1در ویییی تصآیآیییی تصیییت
انییوان"توس ی ایلکییرد سییازمانی از وریییو اسییتفاده از وی گیییمییای ا ییزا م ی ر سییامتار
سازمانی"ب ایط نتیر رسیید کی  :واریدمای سیازمانی بیا سیچییدگی کیتیر کی میدیران فنهیا
از سیی ا سیسییتی مییدیریت مشییارکتی اسییتفاده نیییودهانیید در یید کییارففرینی سییازمان را
افزایش دادند مر لآیدر ت یداد سلسیل مراتیب سیازمانی کیتیر و ارت اویاو اییودی و افآیی
بیط افراد سیازمان بیشیتر باشید بی مییان نسی ت فضیای مناسیب را بیرای ویر کیارففرینی
مهیییا میییسییازند مآییییی و میکییاران ( )1333در وییی تصآیآییی نشییان دادنیید کیی و ییود
سییامتارمای ارگانیییا و سویییا در سییازمانمییای غیییر دولتییی تصییت موال یی  ،کییارففرینی
سییازمانی را مو ییب میییشییود رسییازاده ( )1332در وییی تصآیآییی بیییان داشییت کیی بیییط
اوامییی سییامتار سییازمانی (رسییییت ،سیچیییدگی ،تیرکییز) و کییارففرینی سییازمانی ارت ییار
م نییادار و منفییی و ییود دارد ،بییدیط م نییی کیی شییر و ییای مییدون ،دسییتورال ییمییا،
تفکیییا وارییدمای سییازمانی ،ت ییداد سییوو مییدیریت ،تیرکییز تثیییییگیییری در راس
سییازمان و تفییویر نکییردن امتیییار بیی سییوو سییاییطتییر ،رابوییۀ م کوسییی بییا کییارففرینی
سازمانی دارد
روی می رفتی میر لنید سیازمانمیای دولتیی بیرای کیارففریط شیدن بیا مشیکعتی رو بی رو
مستند ،ولی اییط سیازمانمیا دارای ستانسییی و تیوانی ویی ه بیرای کیارففرینی مسیتند کی در
ورو فرامی نیودن زمین مای زت ب نتیایری بهینی در اییط زمینی مییتیوان دسیت یافیت
بیرای فیرامی نییودن اییط زمینی میا ،تایییراو اساسیی در سیامتار اییط سیازمانمیا امیری
سروری بی نترمییرسید بنیابرایط در اییط مآالی کیارففرینی را بی م ابی اسیترات ی مناسیب
برای گسترش بهرهوری و توس سیازمانمیای ورزشیی تلآیی نییوده و بیرایط بیاور اسیت کی
کییارففرینی مو ییب ارتآییای بهییرهوری در سییوو مستلی فییردی ،گرومییی ،سییازمانی ،ملییی و
بیط الیللی است و اییط امیر نییاز بی بسیتری مناسیب در سیامتار سیازمان دارد سیازمانمیای
ورزشی ایران هیت سیازگاری بیا تایییراو روزافیزون ،سیری  ،سیچییده و نیامویئط مصییم و
کش ی فر ییتمییای بییالآوه در ار ی ی ورزش نیازمنیید کارففرینییانی اسییت ک ی معتیییت و
نوفوری و توان کش فر تمای دیید از بیارزتریط وی گییمیای فنیان اسیت کی بیرای بیروز
ایییط تابلیییت نییوا سییامتار سییازمانی مناسییب باییید و ییود داشییت باشیید لییها شیینامت
1.Hunter
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وی گیییمییای بسییتر مناسییب بییرای ییهی و رشیید کارففرینییان ،اولیییط تییدت و اساسیییتییریط
مسییئل سییازمانمییای ورزشییی مصسییوی میییگییردد بنییابرایط باتو ی ب ی نتییاید تصآیآییاو
متفییاوو در ارت ییار بیییط کییارففرینی و سییامتار سییازمانی از یییا سییو و میچنیییط امییییت
مییدیران سییازمانمییای ورزشییی ب ی انییوان کارففرینییان رییوزه ورزش و مییدایت کننییده تیییات
امییور ورزشییی در کشییور از سییوی دیگییر مصآییو بییرفن اسییت ،تییا ب ی لگییونگی ارت ییار بیییط
سییامتار سییازمانی و کییارففرینی سییازمانی در بیییط مییدیران سییازمانمییای ورزشییی سردامت ی و
میزان اییط ارت یار را میورد بررسیی و ترزیی و تصلییی تیرار دمید امیید اسیت اییط تصآییو
اعوه بر شینامت وسی مو یود سیامتار سیازمانمیای ورزشیی کشیور ،بیا اراپی سیشینهاداتی
در اییط زمینی  ،مصیویی مناسیب را بیرای نهادینی کیردن تفکیر میعن ،نیوفوری و کییارففرینی
در بیط مدیران اییط سیازمان میا فیرامی فورد بی ا یارو دیگیر ،در اییط تصآییو سی ی شیده
اسییت ب ی ایییط سییوال ساس ی داده شییود ک ی فیییا بیییط اب ییاد سییامتار و کییارففرینی سییازمانی
مدیران سازمان مای ورزشی کشور رابو ای و ود دارد؟
روش شناسی
تصآییو راسیر از نتیر مید  ،کیاربردی و از نتیر روش تو ییفی -می سیتگی و از نتیر
نیوا یی فوری دادهمیا ،مییدانی اسیت ام ی فمیاری اییط تصآییو  331نفیر از میدیران
سییازمانمییای ورزشییی یهییوری اسییعمی ایییران مسییتند کیی شییامی مییدیران بسییشمییای
مستلیی فکییادمی ملییی الی یییا ،کییتیی ملییی الی یییا ایییران ،مییدیران سییتادی سییازمان
تربیت بدنی و میئت رپیس فدراسییونمیای ورزشیی یهیوری اسیعمی اییران مییباشید بی
الت کی بیودن ت یداد ام ی فمیاری ،نیونی فمیاری بی روش تییات شییاری بدسیت فمیده و
نیونیی برابییر ام یی اسییت در ایییط تصآیییو ت ییداد  331سرسشیینام تهییی و بیییط مییدیران
ورزشییی توزیی گردییید و  313سرسشیینام یی فوری شیید کی ت ییداد  14سرسشیینام ب لییت
نآ کنار گهاشیت شید و در نهاییت  293ساسیسنام میورد بررسیی تیرار گرفیت ابیزار انیدازه
گیییری شییامی سرسشیینام سییامتار سییازمانی ترکی ییی از  3سرسشیینام داگان ی اسییتیفط سییی
رابینییز در موسییوااو تیرکییز ،رسییییت و سیچیییدگی اسییت کیی در تالییب یییا مآیییاس 1
گزین ی ای لیکییرو تنتیییی شییده اسییت گزین ی "ال ی " مربییور ب ی مییر سییوال  1امتیییاز و ب ی
گزین ی "ه" مییر سییوال  1امتیییاز ت لییو مییی گیییرد سرسییشمییای  1تییا  3ایییط سرسییش نام ی
میییزان سیچیییدگی سییامتار سییازمان را میییسیینرد و سرسییشمییای  3تییا  14فن مربییور ب ی
میییزان رسییییت سییامتار سییازمان اسییت و در نهایییت سرسییشمییای  14تییا  24میییزان تیرکییز
سامتار سیازمانی را مییسینرد سرسشینام وی گییمیای کارففرینانی در سیال  1331توسیم
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شییریفیان در ایییران تر ی ی و بییومی سییازی شییده اسییت در ایییط سرسشیینام بییرای سیینرش
وی گی میای کیارففرینی (معتییت ،توفییو ول یی ،اسیتآعل ول یی ،مسیاوره سیهیری ،ایزت و
اراده) از  14سییوال ک ی بییر اسییاس وی ی سییند ارزشییی لیکییرو نیییرهگییهاری شییده اسییتفاده
شییده اسییت سرسییشمییای  1تیا  12ایییط سرسییش نامی میییزان معتیییت ،سییوا و  13تییا 24
فن مربور ب مساوره سیهیری ،سیوا و  21تیا  31مربیور بی توفییو ول یی ،سیوا و 33تیا
 42مربییور بیی اسییتآعل ول ییی و در نهایییت سییوا و  43تییا  14میییزان اییزت و تییعش را
مورد انیدازه گییری تیرار مییداد رواییی مصتیوایی سرسشینام میا ،توسیم  12نفیر از اسیاتید
تربیییت بییدنی و الییوت ورزشییی و سایییایی فن بیی روش فلفییای کرون ییا در یییا موییال
مآییدماتی ( r=%31سامتارسییازمانی و  r=%33کییارففرینی سییازمانی) ت ییییط شیید در نهایییت
اوعااو و دادهمیای تصآییو بیر اسیاس روشمیای فمیار تو ییفی (مییانگیط ،انصیرا م ییار،
فراوانی ،در ید فراوانیی) بیا اسیتفاده از یدول و نییودار میورد ترزیی و تصلییی تیرار گرفیت
و در ادام ی بییرای بدسییت فوردن ارت ییار بیییط سییامتار سییازمانی ،سییابآ مییدمت و سییط بییا
کیییارففرینی سیییازمانی از فزمیییون فمیییاری می سیییتگی سیرسیییون و بیییرای ارت یییار سیییو
تصثیییعو و کییارففرینی سییازمانی از فزمییون فمییاری می سییتگی رت ی ای اس ی یرمط اسییتفاده
شد کلی ایلیاو فماری با استفاده از نرت افزار اس سی اس 1و اکسی 2انرات شد
نتایج
ن تاید را یی از می سیتگی سیرسیون نشیان دمنیده فن اسیت کی بییط کیارففرینی سیازمانی
وسییابآ مییدمت مییدیران سییازمانمییای ورزشییی کشییور رابو ی منفییی و م نییاداری در سییو
یییا در یید و ییود دارد میچنیییط بیییط کییارففرینی سییازمانی و سییط مییدیران سییازمانمییای
ورزشییی کشییور رابوی م نییا داری و ییود نییدارد نهایتییا بییا تو ی بی فزمییون اسی یرمط بیییط
کییارففرینی سییازمانی و تصثیییعو مییدیران سییازمان مییای ورزشییی کشییور رابو ی م ن یاداری
مشامده نشد ( دول )1
دول  -1رابو بیط سابآ مدمت ،سط و میزان تصثیعو با کارففرینی سازمانی مدیران سازمان مای ورزشی کشور
متایر

فماره

سابآ مدمت

سط

تصثیعو

کار ففرینی سازمانی

سریب می ستگی
سو م ناداری
ت داد

-1/113
1/119
293

1/129
1/121
293

1/113
1/391
293

بییا تو ی بی ییدول ( )2نتییاید را ییی از می سییتگی سیرسییون نشییان دمنییده فن اسییت کی
بیییط سییامتار سییازمانی بییا کییارففرینی مییدیران سییازمانمییای ورزشییی کشییور رابو ی منفییی و
1.SPSS
2.EXCEL
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م نییادار در سییو  1در یید و ییود دارد میچنیییط بیییط سیچیییدگی سییازمانی و تیرکییز
سازمانی بیا کیارففرینی سیازمانی میدیران سیازمانمیای ورزشیی کشیور و سیچییدگی سیازمانی
مدیران سیازمانمیای ورزشیی کشیور رابوی م نیاداری و یود نیدارد میچنییط بیا تو ی بی
سییریب می سییتگی سیرسییون بیییط رسییییت سییازمانی بییا کییارففرینی سییازمانی مییدیران
سازمان مای ورزشی کشور و رابو منفی م ناداری در سو یا در د و ود دارد
دول  -2رابو بیط سامتار سازمانی و اب اد فن با کارففرینی سازمانی در مدیران سازمان مای ورزشی کشور
متایر
کار ففرینی
سازمانی

فماره

کارففرینی
سازمانی

سیچیدگی
سازمانی

رسییت سازمانی

تیرکز سازمانی

سریب می ستگی

*-1/132

1/112

**-1/222

-1/131

سو م ناداری

1/124

1/343

1

1/229

ت داد

293

293

293

293

بحث و نتیجه گیری
بیرای دسیتیابی بی کیارففرینی نییاز بی ابیزار اسیت یکیی از ابزارمیای زت بیرای رشید
کارافرینی ،و ود سیامتار سیازمانی منو یو بیا مفیامیی کیارففرینی اسیت .سیامتار نامناسیب
مو ب تنش و ت ارض در سازمان و نییز میان ابتکیار و معتییت مییشیود کی اساسیی تیریط
وی گیی کیارففرینی در ییا سیازمان اسیت .تصآییو راسیر بیا مید ارت یار مییان سیامتار
سازمانی با کارففرینی سازمانی مدیران سازمانمای ورزشی کشور انرات سهیرفت
نتیاید را ییی از می سییتگی سیرسییون نشییاندمنیده فن اسییت کی بیییط کییارففرینی سییازمانی
و سییابآ مییدمت مییدیران سییازمانمییای ورزشییی کشییور رابو ی منفییی و م ن یاداری در سییو
یییا در یید و ییود دارد میچنیییط بیییط کییارففرینی سییازمانی و سییط مییدیران سییازمانمییای
ورزشی کشور رابوی م نیاداری و یود نیدارد بررسیی نتیاید را یی از می سیتگی اسی یرمط
نشییانداد ک ی بیییط کییارففرینی سییازمانی و تصثیییعو مییدیران سییازمانمییای ورزشییی کشییور
رابویی م نییاداری در یید و ییود نییدارد لیوسییکیو ( )1991گییزارش نیییود کیی متایییر سییط
ارت ار م ناداری با کارففرینی نشان نداد
نتاید اسیتن اوی نشیانداد کی بییط سیامتار سیازمانی و کیارففرینی سیازمانی رابویۀ م نیادار
منفیی و م کیوس و یود دارد رنیدال شیومر بی نآیی از دیویدسیون و ویکلنید ()2111
ارت یار بییط فزادی اییی و تشیویو ناشیی از اامییمیای سیامتاری و رویی میای سیازمانی را
بررسی کرده و برای سرورش افراد کیارففریط در سیازمان بیر اییط بیاور اسیت کی اگیر سیازمان
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دارای ریداتی بوروکراسیی و ان ویا بیا یی باشید ،میی توانید از ف الییتمیای کیارففرینی
ساییط ب ف الیتمای کارففرینی بیا ارتآیا یابید کی اییط موردمیا بیا یافتی میای اییط سی ومش
میسوانی دارد.
با تو ب ایط کی بییط سیامتار سیازمانی و کیارففرینی سیازمانی رابویۀ م نیادار و یود دارد
و ایط رابو ب ورو منفیی و م کیوس مییباشید ،لیها بی مسیئو ن سیشینهاد مییشیود کی
در سیامتار سیازمانی میود تردییدنتر کننید و فنیرا بی گونی ای وراریی نیاینید کی در
واکنش در برابر نیازمای در رال تایییر مصییم ان ویا سیهیر اییی کنید ،از مییزان تیوانیط و
مآیرراو کی بیرای کارمنیدان دسیت و سیاگیر اسیت ،کاسیت شیود کارکنیان را در تثیییی-
گیری مشارکت دمد و شرایوی را ایریاد کنید کی ارت اویاو بی گونیۀ شیفا و دو سیوی (از
با ب ساییط و از ساییط ب با ) ایراد شود.
از نتاید دیگیر اییط تصآییو بررسیی ارت یار ب ییط سیچییدگی و کیارففرینی میدیران سیازمان-
مییای ورزشییی بییود ک ی ایییط ارت ییار م ن یادار بیییطشییان مشییامده نشیید میید از وییر ایییط
فرسی ایط بود ک فییا تفکییا واریدمای سیازمانی ییا بسیش بنیدی درونیی سیازمانی ت یداد
سوو مدیریت ،سراکنیدگی ارافییایی شی میا و بسیشمیا و سیامتیانمیای سیازمانمیای
ورزشییی بییا کییارففرینی مییدیران فن سییازمانمییا ارت ییار م ن یاداری دارد یییا میییر؟ نشییان داده
شیید ک ی ارت ییار م ن یاداری و ییود نییدارد در مییورد سیچیییدگی سییامتار ،لرنییر و شییاکر و
کومیوی )2113( 1بییان داشیت انید کی ایدت سیچییدگی سیامتار سیازمان و میسیو بیودن
سیامتار سیازمان بیا م یارمیای سیازمان باای به یود کیارففرینی سیازمانی مییشیود ،کی بیا
نتییاید تصآیییو راسییر میییمییوان نییییباشیید میچنیییط یافت ی مییای س ی ومش راسییر در اییدت
ارت ییار بیییط سیچیییدگی سییازمانی بییا کییارففرینی بییا نتییاید رسییازاده ( ،)1332مییانتر،)2112(2
کییاتز ،)2114(3لیوسییکیو ،)2111(4اندرسییون )1991( 1میسییو نییییباشیید مصآآییان فییون
در توسییی ارت ییار منفییی بیییط سیچیییدگی و کییارففرینی بیییان داشییتند ک ی اگییر سییازمان در
سو افآی (ت یداد مشیاغی و و یای ) و ییا در سیو اییودی (ت یدد سسیتمیای میدیریتی)
از سیچییدگی برمییوردار باشیید و ارت اوییاو سییازمانی فن تانونینییدتر و رسییییتییر شییود ،امکییان
ت امییی گرومییی در سییازمان بیی شییدو تآلیییی مییی یابیید و ایییط امییر سییازمان را از امییدا
1. Lerner, Shaker, Kohavi
2. Hunter
3. Katz
4. Levesque
5. Anderson
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کارففرینی مود دور می سیازد تصآیآیاو انریات شیده در اییط رابوی نییز م یید رابوی منفیی
سیچیدگی سیامتار و کیارففرینی سیازمانی اسیت در رآیآیت فنهیا بی اییط نکتی اشیاره میی-
کنند ک سیچیدگی سامتار ییا سیازمان ا یرا و سییادهسیازی بهینی فرفینیدمای کارففرینانی
در فن را مستیی سیامت و بی ت وییو میانیدازد شیاید یکیی از د ییی ایدت میسیویی نتیاید
تصآیآاو گهشیت بیا نتیری اییط تصآییو ،تفیاوو نیوا سیامتار متفیاوو و مامییت سیازمان-
مای ورزشی باشد
در بسش دیگر ایط تصآیو ب بررسی رابو بیط رسییت و کارففرینی مدیران سازمانمای
ورزشی سردامت شد ک ایط رابو منفی و م نادار مشامده گردید مد از ور ایط فرسی ایط
بود ک فیا میزان اسناد و مدار  ،روش ما و مآرراو مو ود در سازمان ما ک باید راایت و ا را
شود با کارففرینی مدیران ورزشی ارت ار م ناداری دارد یا میر؟ نتاید ایط تصآیو نشان میدمد
ک بیط رسییت و کارففرینی مدیران سازمان مای ورزشی ارت ار م ناداری و منفی و ود دارد
ب ایط م نی ک رسییت زیاد در امور سازمانی باا کامش کار ففرینی سازمانی میگردد
رسازاده در س ومشی ک در سال  1332با انوان "بررسی رابوۀ سامتار سازمانی و کارففرینی
سازمانی در سازمان ت میط ا تیاای تهران" انرات داد ب ایط نتیر رسید ک بیط رسییت
سازمانی و کارففرینی سازمانی رابوۀ م کوس و منفی و وددارد در س ومش ایوانرلیا و
میکارانش ( )2111نتیر گیری شد ک رسییت ااملی است ک ا ر منفی بر استآعل کاری و
تنوا شالی دارد از فنرایی ک استآعل ول ی یکی از اب اد گرایش کارففرینان است ،تصآیو
مهکور ب تا یر رسییت بر گرایش کارففرینان افراد سازمان ص میگهارد .میچنیط م کیط و
میکاران )2111( 1بیانکردهاند رسییت ک رابو سامتار سازمانی دارد ،مهیتریط و مو رتریط
2
ب د گرایش کارففرینان است ک به ود ایلکرد سازمان را ب دن ال دارد بورنر ،راکرو و والکر
( ،)2113در وی تصآیآی نشان دادند بیط میزان کنترل رسیی و کارففرینی کارکنان سازمان
رابو م نادار منفی و ود دارد؛ بووریک در او ساییط کنترل رسیی برای مدیریت کارفمد
سروری است و کنترل رسیی نامناسب یا بیش از رد میتواند توان کارففرینی تییی را در
سازمانما کامش میدمد ک می یافت مای مصآآیط مهکور با نتاید تصآیو راسر میسوست
از سوی دیگر س ومشی ک ب وسیلۀ ال رو کاریوفنا ،میچیی اچ موری و فنتونی ج و  3در سال
 1993با انوان "ت یر تیرکز و رسییت بر کارففرینی در شرکتمای اداراتی" انرات شد ،نشان
1. Lumpkin, Cogliser, Schneider
2. Bonner, Reukert, Walker
3. Caruana; Morris, Vella
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داد ک میزان با ی سو رسییت رابوۀ م ت با کارففرینی سازمانی دارد ک ایط مورد با ایط
س ومش میسوانی ندارد
میانوور ک از تصآیآاو و نتاید را ل بر میفید دو متاییر رسییت و کارففرینی ارت ار منفی
با می دارند بدیط م نا ک با افزایش رسییت از میزان کارففرینی مدیران کاست میشود ب
ا ارو دیگر مرل توانیط ،فییطنام ما و دستورالی یمای رسیی بیشتر باشد و از فنها نیز
استفاده بی شتری شود ب میان اندازه نیز کارففرینی مدیران سازمان کامش مییابد در شرایوی
ک سازمان از رسییت با یی برموردار باشد ،افراد فزادی ایی ندارند کارما از ان وا تابی
ت ول و تابی تصیی برموردار نیست و بروز رفتارمای مستل از انب کارکنان سلب میگردد
در ایط شرایم لون یادگیری نآشی در سیش رد برنام و ارتآای ایلکردما نسوامد داشت ،لها
کارکنان تیایی ب یادگیری را نیز از دست موامند داد دررالی ک در سازمان کارففریط،
یادگیری ،ان وا سهیری و سهیرش مور ازسوی سازمان ا ول مصوری مصسوی میشوند ب
ا ارتی دیگر ،سازمان در شرایوی میتواند کارففریط تلیداد گردد ک سیط سهیرش مور،
تدرو تثیییگیری و تضاوومای شایست را ب ااضا مود واگهار و در انرات امور ا ازه ب
کارگیری معتیتمای فردی را ب فنها ادر کند ایط امر زمانی میسر میگردد ک میزان
دستورال ییما ،بسشنام ما و استانداردمای ایلیاتی تارد امکان تآلیی یابد و فر ت برای بروز
توانایی ب کارکنان دادهشود با ایط و  ،رابو کارففرینی سازمانی و رسییت رابو ای م کوس
موامدبود .بنابرایط در نآو مآابی رسییت ،ان وا سهیری تراردارد ک ان وا سهیری بیشتر
ارتیا مو ب بروز وی گیمای کارففرینان میگردد میانوور ک مند فدونیسی ،)2111(1در
تصآیآی تصت انوان" ارت ار بیط کارففرینی سازمانی ،تیایی ب بازار ،ان وا سهیری سازمانی و
رسایت شالی" ب نتاید یی دست یافت ک بیط کارففرینی سازمانی و ان وا سهیری سازمانی
یا ارت ار م نادار و م تی و ود دارد لها ب مسئو ن سیشنهاد میشود ک از مآرراو رسیی
زیادی ک بر کارکنان اایال میشود ،کاست شود و تا ردودی ب کارکنان ا ازه امتیار ایی در
کارما و ف الیتمایشان را بدمند و مدیران در ایراد رابو با کارکنان رابوۀ غیر کارکنان
غیرسیی و دوستان داشت باشند و و ای سازمانی را تدویط کنند ک در فن فزادی ایی و
ان وا زت منتور شده باشد زیرا کنترل کردن کارکنان و وادار کردن فنان ب انرات دادن کارما
بر اساس مآرراو باا می شود ک کارکنان ،تدرو معتیت و نوفوری مود را از دست بدمند
با تو ب ارت ار منفی رسییت و کارففرینی سیشنهاد میشود تا فنراپیک میکط است
تثیییاو در سازمانما بثورو مشارکتی اتسا گردد و میچنیط میزان بکارگیری توانیط و
1. Adonisi, Mandla
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دستورال یی ما در ایط بسش متناسب با میزان فزادی افراد در هت اراپ الگومای نو و دید
باشد
در بسش دیگر ایط تصآیو ب بررسی ارت ار بیط تیرکز و کارففرینی مدیران سردامت شد ک ایط
رابو م نادار نییباشد مد از ور ایط فرسی ایط بود ک فیا میزان یا در ای از اتسا
تثییی ک در نآو ما ی از سازمانمای ورزشی متیرکز است با کارففرینی مدیران فن سازمان
ارت ار م ناداری دارد یا میر؟ نتاید ایط تصآیو نشان داده است ک بیط مراکز و کارففرینی
ارت ار م نادار ندارد ک با یافت مای مالتی ( ،)1331لواتی ( ،)1333رسازاده (،)1332
امیدی ( ،)1331شالی ،)2111(1فندریوسولوس و و )2111( 2میموانی ندارد لیندرز ،انگلط و
کراتزر )2111(3در وی تصآیآاتی ب ایط نتیر رسیدند ک بیط سوو تیرکز و کارففرینی
مدیران سازمان ارت ار م ناداری و ود دارد و ا هار داشتند ک در سستمای سازمانی با سوو
ساییط تیرکز ،اشساص نتراو و اوعااو بیشتری را اراپ و م ادل میکنند و در نتیر مو ب
ایراد کارففرینی میشوند میچنیط تسهییسازی م اد و اوعااو و تآابی بیط افراد منرر ب
تولید اوعااو م نادارتری میشود ک برای مآابل با مصیممای سویا کارامدتر است در اوض
سوو با ی تیرکز منرر ب بروز دیدگاهمای م ترسان و امعلگر شده و مان توس
کارففرینی میشود میانوور ک از نتاید تصآیو برمیفید با افزایش تیرکز میزان کارففرینی
مدیران افزایش مییابد بدیط م نا ک با اتسا تثیییگیری در یا نآو ماص ،ب مر میزانی
ک افزایش سیدا کند میزان کارففرینی مدیران افزایش مییابد اما ن ب ایط مفهوت ک از نتراو
و دیدگاهمای دیگران استفاده نشود ب انوان م ال بسش تصآیو و توس در سازمانما بوور
ایده روی اراپ روشما و ایدهمای معن و نو تیرکز دارد اما در درون ایط بسش ن اید
تثیییاو بثورو فردی و متیرکز اتسا شود؛ لها با تو ب نتاید بدست فمده مر ل
دستوراو و فپیطنام ما از با ب ساییط باشد و سعیو شسثی اایال شود توه کارففرینی
مدیران کی سازمان و افراد زیردست فن ما تض ی می شود در ایط ورو ادت و ود اتان فکر
در سازمانمای ورزشی هت برمورداری از نتراو ایوت افراد بوور فزاد و اایال نتراو فردی
سازمانما را از مد مود دور سازد
مدیران االی سازمانمای ورزشی بایستی ب مفهوت کارففرینی بییی وور اای و کارففرینی
سازمانی ب وور ام رساس باشند و فن را ب انوان یکی از اوامی ایده برای بآا و رشد
1. Shally
2. Andripoulos & Lowe
3. leenders, Engelen, Kratzer
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سازمان در شرایم سرتعوی و شدیداً رتابتی دنیای امروز درنتر بگیرند مساپی امروز سازمانما با
راهریمای دیروز ری شدنی نیست و سیش بینی فینده ،مشکعو فتی را ری نییکند ،بلک باید
برای سیشسازی فینده اتدات کرد سازمانما باید ب تدر کافی من و باشند تا بتوانند
ساسسگوی تیات شرایم میکط باشند ایراد و کارففرینی در سازمانما کیا می کند تا ایط
ان وا سهیری را ب دست فورد و نیز کیا می کند تا سازمان برای مر وس یتی یا ایده
داشت باشد و کیا میکند تا معتیت در سازمان نهادین شود مست ا لی کارففرینی نوفوری
است و نوفوری در سازمانما لزوماً یا فرایند ساییط ب با است کارففرینی سازمانی تنها وتتی
ب وتوا میسیوندد ک سوو ساییطتر سازمان نوفوری داشت باشند اما تنها وتتی ک ب
کارکنان امتیار زت داده میشود و فنها تشویو میگردند ،کارففرینی سازمانی امکان بآا
موامدیافت بنابرایط ،ت هد ب کارففرینی سازمانی یا فرایند با ب ساییط است تشویو ب
کارففرینی می تواند از مر ا (ل درون و ل بیرون سازمان) باشد ،اما دادن امتیار زت ب
سوو ساییط تر تنها از مدیریت االی سازمان ادر می شود برمی از ایط مشکعو بر میگردد
ب مامیت سازمانمای بزر ورزشی
ا و ً ردهمای فراوان مدیریتی در ایط سازمانهای ورزش نیاز ب کنترل مای مییشگی دارند و
و ود فرمن مصافت کاری باا می شود ک ف الیتمای کارففرینان در سازمانمای بزر سا
نگیرد مسئل دیگر تو سازمانما ب سودمای کوتاهمدو و تنتیی استرات یمایی است ک
اتداماو کوتاه مدتی را در سیش میگیرند ورزش ایگامی مناسب و متنوا برای ایراد اشتاال
و ایراد فر تمای دید ف الیتمای اتتثادی است با شنامت زمین مای کارففرینی در
ورزش ،میتوان فر ت مای دیدی را ب کارففرینان و ام م رفی کرده تا از فن برای
سیشرفت و توس اتتثادی ا تیاای بهره گیرند (دسلر )1313،سازمانمای ورزشی ایران هت
سازگاری با تاییراو روزافزون ،سری  ،سیچیده و نامویئط مصیم و کش فر ت مای بالآوه در
ار ۀ ورزش نیازمند کارففرینانی است ک معتیت و نوفوری و توان کش فر تمای دید از
بارزتریط وی گیمای فنان است و ا و ً مثو یاو روانی و رفتاری ایط گون افراد (از ت یی
استآعل ول ی ،نیاز ب سیشرفت ،ریسا سهیری و ) و مامیت و ی ی نوفوری ،شرایم ماص و
متفاوتی را میول د لها شنامت وی گیمای بستر مناسب برای هی و رشد کارففرینان ،اولیط
تدت و اساسیتریط مسئل ایط سازمان ورزشی مصسوی می گردد
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Abstract
The purposive of this study is investigating the relationship between
organizational structure and entrepreneurship of managers of physical
organizations in Iran. This study has an applicative object, seurvey method
was chosen and information gathered through field method. Specific
population was all managers of physical organizations in Islamic republic of
Iran. Specific sample is conforming to specific population. This study used 2
types of questionnaires: one for organizational structure and another for
entrepreneurship, which their reliability was estimated by 12 professors of
physical science and estimated by Alpha Cronbach’s method. (R-71%
organizational structure, r-83% entrepreneurship characteristics). Needed
information was gathered personally from managers and we use descriptive
method to analyze results. Outcome shows that there is a significant relation
between organizational entrepreneurship and work experience organizational
formality, there is no relation between organizational entrepreneurship and
age, education background, organizational complication and focus.
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