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مطالعات مدیریت ورزشی

رابطۀ چابکی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
3

حامد فرزی ، 1همایون عباسی ، 2شیرین زردشتیان
 -1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

*

 -2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ پذیرش39/11/16 :

تاریخ دریافت39/11/13 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ بين چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت
ورزش و جوانان ایران از نظر کارشناسان حوزۀ معاونتهای ششگانۀ وزارت ورزش و جوانان
میباشد .مؤلفههای چابکی سازمانی از نظر موسسۀ ای اتی کرنی ( )9119شامل رهبری،
تغيير سازمانی ،مدیریت عملکرد ،ارزش و فرهنگ ،خدمت به مشتری و فناوری و مؤلفه های
کارآفرینی سازمانی از نظر استيونسون شامل :فلسفۀ پاداش ،تعهد به منابع ،ساختار
مدیریت ،کنترل منابع ،تعهد به فرصت و گرایش استراتژیک میباشد .جامعۀ آماری شامل
تمام کارشناسان معاونتهای ششگانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال  3139بود که تعداد
آنها حدود  111نفر بود .نتایج پژوهش نشان داد که بين چابکی سازمانی و کارآفرینی
سازمانی ،درجۀ باالیی از رابطه وجود دارد و همچنين ،تأثير انکارناپذیر فناوری در
چابکشدن سازمان و کارآفرینی در عرصۀ ورزش کشور تأیيد شد.
واژگان کلیدی :چابکی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ،وزارت ورزش و جوانان
*نویسنده مسئول

Email: farzi_hamed@yahoo.com
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مقدمه
اکثر سازمانها و دستگاههای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،وزارت کار و نیروهای مسللح ،در زمینلۀ تربیلتبلدنی و ورزش ،فعالیلت مسلتق و
گستردهای را در سطح کشور دارند .امور مربوط به تربیتبدنی و ورزش در کشور ما به عهدۀ
وزارت ورزش است (حسینی ،قربانعلیزاده قاضیانی و طیبی .)1331 ،با توجه به ایل املر،
ضرورت توجه بیشتر به ای سازمان بهعنوان سازمانی دولتی و غیرانتفاعی بهمنظور افلاایش
کارایی آن احساس میشود که ای توجله ،موجبلات رشلد و شلووفایی ورزش و درنهایلت،
توسعۀ کالن ورزش کشور را فراهم میآورد .برای سازگاری بلا تغییلرات روزافلاون ،سلری و
پیچیده و نامطمئ محیط و کشف فرصلتهلای بلالقوه در عرصلۀ ورزش ،وزارت ورزش بله
کارکنان کارآفرینی نیاز دارد که خالقیت و نوآوری و توان تبدی تهدیلدها بله فرصلتهلای
جدید از بارزتری ویژگیهای آنان باشد .یوی از مهلمتلری عوامل تسلهی و تقویلت تلوان
کارآفرینی در سازمانها ،ساختار مناسب و تشلویالت متناسلب بلا اهلدا ملوردنظلر اسلت
(ناسوردی  ،نامایا و بنگ .)2002 ،1دراکر 2ساختار سازمانی مناسب را بهتری فضا برای ایجاد
کارآفرینی میداند .درای میان ،چابوی سازمانی میتوانلد محلیط و سلاختاری مناسلب بلرای
کارکنان خالق فراهم آورد .ورزش ،فرآیندی کارآفری اسلت و رویولرد کلارآفرینی در ورزش
میتواند سازوکاری برای حل بحلرانهلای اقتالادی فلراهم آورد (راتل  .)2010 ،3املروزه،
کارآفرینان ورزشی منبعی برای تسری رشد کسب و کار و موفقیت محسوب میشلوند و در
سراسر جهان ،نقشی با اهمیت در ایجاد ارزش و فرصتهای شغلی در کشورهای توسعهیافته
و رو به توسعه دارند (احمدپور داریانی .)1311 ،با شناخت زمینههلای کلارآفرینی در ورزش،
میتوان فرصتهای جدیدی به کارآفرینان و جامعه معرفی کلرد تلا از آن بلرای پیشلرفت و
توسعۀ اقتاادی و اجتماعی بهره گیرند (فرید .)1333 ،کشور ایران که با مشلوالت اقتالادی
زیادی مانند نرخ باالی تورم و بیواری مواجله اسلت ،بلرای رهلایی از ایل مسلا در ب لش
خاوصی و دولتی ،نیاز به کارآفرینان سازمانی باشهامت ،خالق ،نوآور و ریسکپذیر دارد تلا در
راستای رشد و توسعۀ سازمان و جامعۀ خود ،دستبهکار شده و نوآوری داشته باشد( .آقازاده و
رضازاده .)1333 ،بهطورکلی ،شناخت زمینههای کارآفرینی در ورزش و سازمانهای ورزشلی

1. Nasurdin, Ramaya, Beng
2. Draker
3. Ratten
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کشور میتواند فرصتهای جدیدی را به کارآفرینان جامعه معرفی کند (مندعلیااده و هنلری،
.)1331
کارآفرینی سازمانی بهمعنای توسعۀ شایسلتگیهلا و فرصلتهلا در درون سلازمان از طریل
ترکیب مناب جدید است (طالبپور ،معرفتی و غالمیلان .)1333 ،در مطالعلات اخیلر دربلارۀ
کارآفرینی دولتی که توسط موریس و جونا )1111( 1انجام شد ،کاربری مدل استیونسون 2در
فراینللد کللارآفرینی بللرای ب للش دولتللی نشللان داده شللد (زربینللاتی و سللوتاریس.)2002 ،3
استیونسون و هموارانش ،ویژگیها و مهارتهای ملرتبط بلا ملدیریت کارآفرینانله را درمقابل
سلاخت یلا
مدیریت اداری ای گونه توصیف میکنند" :مدیریت کارآفرینانله ،فراینلد مشل
ایجاد یک فرصت برای خل ارزش از طری نوآوری و تعقیب فرصت است؛ علیرغلم آنوله در
آغاز مناب کافی وجود ندارد" .وی ای تعریف م تار کلارآفرینی را بلا توجله بله شلش بعلد
اساسی عملیات سازمان ،مورد بررسی قرار میدهد .ای شش بعد اساسی بلهطلور م تالر در
ذی تشریح میگردد (مقیمی.)1332 ،
 .1گرایش استراتژیک :بعدی از سازمان است که عوام جهتدهنده به شو گیری اسلتراتژی
سازمان را تشریح میکند.
 .2تعهد به فرصت :ضروری است تا عالوه بر شناسایی فرصتها ،حرکتی بلرای تعقیلب آنهلا
صورت گیرد.
.3تعهد به مناب  :مش اۀ دیگر سازمان کارآفری ای است که تعهد چندمرحلهای به منلاب ،
توأم با تعهد حداق در هر مرحله دارد.
.2کنترل مناب  :کارآفرینان یاد میگیرند که از مناب افراد دیگر بهخوبی استفاده کنند و می-
دانند که چه منابعی موردنیاز آنها است.
 .1ساختار مدیریت :مدیران ترفی گرا ،دانش مربلوط بله پیشلرفت و ترقلی خلود را از طریل
تماس مستقیم با تمامی عوام اصلی طلب میکنند.
 .2فلسفۀ پاداش :سازمانهای کارآفری تمای دارند که جبران خلدمات ،مبتنلی بلر عملولرد
باشد و پاداشدهی به تیمها را بیشتر موردتوجه قرار میدهند.
رشد سری فناوری ،موجب تغییر ماهیت کارها شده و رایانهها ،رباتها و دستگاههلای کلامالا
خودکار ،جایگای مشاغ روزانه شدهاند .ای اباار ،تغییلرات شلدیدی در نلو مهلارتهلای
1. Mourise & Jonse
2. Steavenson
3. Zerbinati, Souitaris
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موردنیاز افراد و اعضای سازمان ایجاد کرده است (رابینا ،1ترجمه :پارسیان و اعرابلی.)1312 ،
بدیهی است برای رویارویی با چنی چالشلی ،سلازمانهلا بایلد چابلک باشلند؛ زیلرا چلابوی،
راهبردی مهم برای توسعۀ سازمانهای م تلف است و برای تطلاب بلا تغییلرات خلارجی ،از
مسا اصلی سازمانها بهشمار میآید .چابوی بهمعنای توانایی پاس گویی و واکنش سری و
موفقیتآمیا به تغییرات محیطی است .در تمامی تعاریف چابوی ،سرعت و انعطلا پلذیری از
خاوصیات اصلی یک سازمان چابک است (شرهی ،کاروسوی و لیلر .)2001 ،2یلک سلازمان
چابک ،با اتفاقات و تغییرات ناگهانی بهسادگی از پا درنمیآید؛ سری السیر ،سازگار و قدرتمند
است و به تغییرات ناگهانی ،فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهلای مشلتری پاسل سلری
میدهد .چابوی دارای اهمیت فراوانی است؛ زیرا نتایج و موفقیتهلای سلازمانهلای دولتلی
چابک ،جالبتوجه و تحسی برانگیا است .مطالعات نشان میدهند که ایل سلازمانهلا ،نلرخ
موفقیت فاایندهای (تقریباا  )%20در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود بلهدسلت
میآورند که نشاندهندۀ قابلیت استفادۀ چابوی سازمانی در ارگانهای دولتی میباشد .دولت-
هایی که در زمینۀ سرعت ،انعطا پذیری و پاس گویی بیشتر سرمایهگلذاری ملیکننلد ،بله
احتمال قوی به اهدافشان خواهند رسید؛ زیرا عوام سیاسی ،اجتماعی ،اقتاادی و فناوری با
سرعت هرچه تمامتر بر دولتها و تامیمات آنها تلث یر گلذارده و شلهروندان بله خلدمات
سری تر و ت اایتری نیاز پیدا میکنند (باقرزاده ،بالویی جام انه و معافی معلدنی.)1333 ،
سازمانهای ورزشی (بهعنوان سازمان دولتی) باید سیر در گذشته را متوقف کرده و خلود را
برای تثمی نیازهای واقعی جهان امروزی ورزش آماده کنند .الزم است آنها نگرش ،رفتار و
راهبرد خود را تغییر دهند؛ حتی اگر ای تغییر باعث تغییرات در اصول مدیریتی آنها شود.
مدیران ورزشی برای رویارویی مناسب با انوا خطرات ،ضعفها ،کاسلتیهلا و چلالشهلا در
هاارۀ سوم ،نیازمند ات اذ رویورد رهبری نوی هستند (هرناندز ،3ترجمه :الهی و خسرویزاده،
زاده )1332 ،که منجر به بروز کارآفرینی در جامعه شود .عنایتی ( )1333در پایانناملۀ خلود
به مثبتبودن رابطۀ سبک رهبری با کارآفرینی سلازمانی پلی بلرده اسلت .وی نشلان داد کله
سبک رهبری استبدادی ،سبک رهبری تفویضی ،سلبک رهبلری مشلورتی و سلبک رهبلری
مشارکتی بر میاان کارآفرینی کارکنان سازمانهای ملوردمطالعله تلث یرگلذار اسلت (عنلایتی،
 .)1333علیمردانی و همواران ( )1333نیا در پژوهشی به بررسی رابطۀ سلاختار سلازمانی بلا
کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی پرداختنلد .نتلایج حلاکی از ایل بلود کله بلی
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ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد (علیمردانلی ،قهرملانی و ابوالقاسلمی،
 .)1333توجه به ای نوته ضروری است که تنها با داشت تعدادی افراد خلالق و کلارآفری
نمیتوان در رقابت میان سازمانها پیروز شد ،بلوه بایلد ملوقعیتی فلراهم کلرد تلا در هملۀ
کارکنان ،روحیه و فرهنگ کارآفرینی ایجاد شود و آنها بتوانند فعالیتهای کارآفرینانه فردی
یلا گروهلی را بلهراحتلی بله اجلرا درآورنلد (حل شلناس ،جمشلیدیان ،شلا می ،شلاهی و
یادانشناس .)1333 ،قهرملانی و همولاران ( )1331بله بررسلی رابطلۀ فرهنلگ سلازمانی و
کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیرهیثتعلمی پرداختند که در نتایج پژوهش خود ،بله
رابطۀ مثبت بی ای دو متغیر دست یافتنلد .بلهعبلارتدیگلر بلا بهبلود فرهنلگ سلازمانی،
کارآفرینی سازمانی در بی اعضای غیرهیثت علمی افاایش یافته است (قهرمان ،پرداختچی ،و
حسی زاده قهرمانی .)1331 ،با نگاهی به مبانی نظری چابوی سازمانی ،از مؤلفههای تث یرگذار
در کارآفرینی را میتوان از عملورد مدیران و استفاده از دولت الوترونیلک در سلازمان توسلط
آنها نام برد .دربان آستانه و همواران ( )1310در پلژوهش خلود بله بررسلی رابطلۀ مهلارت
کارآفرینی دهیاران با عملورد آنها پرداختهاند که به رابطۀ مثبت بلی ایل دو متغیلر دسلت
یافتند (دربان آستانه ،قدیری و فیروزی .)1310،وفایی و مقیمی ( )1310در پژوهش خود بله
ارتباط کارآمدی سامانۀ الوترونیوی فرآینلدهلای اداری و کلارآفرینی درونسلازمانی دانشلگاه
تهران پرداختهاند .نتایج حاکی از ایل اسلت کله میلاان کیفیلت سلامانه ،کیفیلت اطالعلات،
خدمات ،کاربرد و رضایت کاربران و کارآمدی سامانۀ الوترونیوی فرآیندهای اداری رو به بهبود
است و رابطۀ معناداری با کلارآفرینی درونسلازمانی دانشلگاه تهلران دارد (وفلایی و مقیملی،
.)1310
پژوهشها نشان میدهد کارآفرینی در سطح سازمان و رفتار کارآفرینانه میتوانلد بلهعنلوان
مایت رقابتی جدید تلقی شود (کوی و مایلا .)1111 ،1مؤسسات دولتی در فرآینلد توسلعۀ
بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه ،نقش برجستهای دارند؛ اما بهعل م تلفی
ای سازمانها در کشورهای جهان سوم ،به مرور زملان کلارایی خلود را در پاسل گویی بله
نیازهای متنو و رو به رشد از دست میدهند .بسیاری از نویسندگان و پیشگامان تغییلرات
در سازمان و خدمات مدیریت دولتی ،کارآفرینی را بهعنوان محور مدیریت دولتی در مواجهه
با چالشهای فرارو ،ا رب شتر و پاس گوتر میدانند (تامپسلون .)1111 ،2سلیفی سلالدهی و
همولاران ( )1310در پلژوهش خلود نشلان دادنلد میلانگی سلاختار کارآفرینانله و تملامی
مؤلفههای آن و ا رب شی سازمانی ،بهشو معناداری از حد متوسط پلایی تلر اسلت و بلی
1. Covin, Miles
2. Thampson
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ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفههای آن با ا رب شی سازمانی ،رابطهای معنادار وجلود دارد
(سیفی سالدهی ،کوزهچیان ،احسانی .)1310 ،حمیدی و محملدی ( )1333نیلا در پلژوهش
خود ،سطح پایی کارآفرینی را در سازمان موردمطالعۀ خود نشان دادند و همچنی  ،درنتیجۀ
تجایه و تحلی و آزمون فرضیهها بی هریک از متغیرهای ویژگیهای فلردی ،ش الیتی و
سازمانی با کارآفرینی ،رابطۀ معناداری بهدست آوردند (حمیدی و محمدی .)1333 ،با توجه
به اهمیت شغلی کارکنان وزارت ورزش بهدلی خدماتی که ارا ه میکنند (مسئولیت سالمت
جامعه از بعد ورزشهای همگانی و پرورشی ،مسئولیت قهرمانپروری و نیا مسئولیت عمران
و ایجاد ،توسعه و نگهداری اماک ورزشی) ،پرداخت به کارآفرینی ایل گلروه از کارکنلان از
جایگاه ویژهای برخوردار است که الزمۀ آن ،شناسایی کارکنانی است که خاوصیات فردی و
ویژگیهای ش ایتی خاص کارآفرینی را دارا باشند .پیچیدگیهای سازمانهای ورزشلی در
سالهای اخیر ،بهسرعت افاایش یافته و با وجود قوانی و رویههای سازمانی که بهطور مورر
درحال تغییر هستند و رقبا نیا در محیط بیرونی مدام تغیر میکننلد؛ للذا بلرای رسلیدن بله
اهدا سازمان ،به ساختاری چابک نیاز است .وزارت ورزش نیا بهعنوان متلولی اصللی ورزش
کشور ،از ای قاعده مستثنی نیست .پژوهش حاضر با هد بررسی رابطۀ چلابوی سلازمانی و
کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش انجام شد .با توجه به اهمیت موضو و وجود مشوالت و
پیچیدگیها در سازمانهای ورزشی و نیا کمبود مطالعات در ایل زمینله ،بلهویلژه در وزارت
ورزش ،ضرورت انجام چنی پژوهشی احساس میشود تا شاید از طری چابکسلاخت بسلتر
سازمانهای ورزشی ،زمینهساز ظهور نبوغ و کارآفرینی شویم و درنهایت ،هد اصلی سلازمان
که همانا تثمی سالمتی و شادی و نشاط در جامعه است محق گردد.
چابوی سازمانی
رهبری
کارآفرینی
سازمانی

تغییر سازمانی
دولت الوترونیک
خدمت به مشتری
مدیریت عملورد
فرهنگ و ارزشها
شو 1ل مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هد  ،از نو پژوهشهای کاربردی است .بهمنظور گردآوری دادهها از
روش توصیفی ل پیمایشی استفاده شد که هد آن ،بررسی رابطلۀ بلی چلابوی سلازمانی و
کلارآفرینی سلازمانی وزارت ورزش و جوانلان اسلت .جامعلۀ آملاری ایل پلژوهش را کلیلۀ
کارشناسان حوزههای ششگانۀ معاونت وزارت ورزش و جوانان مسلتقر در سلاختمان شلمارۀ
یک و دو ای سازمان تشوی دادند که شلام  :معاونلت سلاماندهی املور جوانلان ( 12نفلر)،
معاونت امور فرهنگی و تربیتی ( 11نفر) ،معاونت توسلعۀ ورزش قهرملانی ( 20نفلر) ،معاونلت
امور بانوان و توسعۀ ورزش همگانی ( 13نفر) ،معاونت حقوقی املور مجللس و اسلتانهلا (12
نفر) و معاونت توسعۀ مناب و پشتیبانی ( 11نفر) که درمجملو  320 ،نفلر بودنلد ملیباشلد.
روش نمونهگیری در ای پژوهش ،بهصورت روش تاادفی ل طبقلهای انجلام شلد .بلراسلاس
جدول برآورد حجم نمونۀ مورگان )1110( 1و با احتساب احتمال عدم بازگشلت تعلدادی از
پرسشنامهها 130 ،کارشناس در حوزههای ششگانۀ معاونت وزارت ورزش ،بهعنلوان نمونلۀ
آماری انت اب شدند .برای انجام ای پژوهش ،از دو پرسشنامه استفاده شد :الف .پرسشناملۀ
چابوی سازمانی :جهت سنجش چابوی سازمانی ،از پرسشناملۀ پژوهشلگرسلاختۀ  30سلؤالی
براساس مدل مؤسسۀ ای تی کرنی )2002( 2استفاده شد .مؤلفههای چابوی سلازمانی از نظلر
مؤسسۀ ایاتی کرنلی ( )2002شلام  :رهبلری ،تغییلر سلازمانی ،ملدیریت عملولرد ،ارزش و
فرهنگ ،خدمت به مشتری و فناوری میباشد .ای پرسشنامله در قاللب مقیلاس  1رتبلهای
لیورت طراحی شد؛ بهنحویکه به گاینۀ خیلی کم  1امتیلاز ،گاینلۀ کلم  2امتیلاز ،گاینلۀ
متوسط  3امتیاز ،گاینۀ زیاد  2امتیاز و گاینۀ خیلی زیاد  1امتیاز تعل میگیلرد و  2مؤلفلۀ
چابوی سازمانی را اندازهگیری میکند .ب .پرسشنامۀ کلارآفرینی سلازمانی :جهلت سلنجش
کارآفرینی سازمانی ،از پرسشنامۀ  20سؤالی براون )1111( 3که براسلاس ملدل استیونسلون
طراحی شده استفاده شده است .مؤلفههای کلارآفرینی سلازمانی از نظلر استیونسلون شلام :
فلسفۀ پاداش ،تعهد به مناب  ،ساختار مدیریت ،کنترل مناب (فرهنگ کارآفرینانله) ،تعهلد بله
فرصت (رشدگرایی) و گرایش استراتژیک میباشد .بلرای اطمینلان بیشلتر ،بلا بهلرهگیلری از
نظرات اساتید ،پرسشنامهها بازبینی شدند و ابهامات آنها تاحلدودی برطلر شلد .ایل املر
1. Morgan
2. AT Kearny
3. Brawn
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بیانگر روایی ظاهری و محتوایی قاب قبول اباار گردآوری میبلاشلد .همچنلی بلرای سلنجش
روایی متغیر مستق  ،از اعتبار سازه استفاده شد .اعتبار سازه با رابطه برقرارکردن بلی وسلیلۀ
اندازهگیری و چارچوب کلی نظری جهت تعیی ای نوته که تا چه حلد وسلیلۀ انلدازهگیلری
مفاهیم و پیشفرضهای نظریۀ بهکارگرفتهشده را منعوس میکنلد ،سلروکار دارد .بلراسلاس
اطالعات جدول زیر مالحظه میشود که ضریب کی ام او  1برای سؤالهای سلیگانلۀ چلابوی
سازمانی برابر با  0/313است که حاکی از کفایت نمونه میباشد .همچنلی  ،مقلدار بارتللت در
سطح  0/01معنادار است که نشان میدهد تفویک عام ها براساس بارهای عاملی بلهدرسلتی
اجرا شده و بی عام ها همپوشانی وجود ندارد .ازطر دیگر ،برای تثیید پایلایی ابلاار از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .بههمی منظلور ،تعلداد  21پرسلشنامله بلی کارشناسلان وزارت
ورزش و جوانان توزی گردید .پس از جم آوری پرسشنامهها و تحلی آنهلا ،میلاان ضلریب
آلفای کرونباخ پرسشنامۀ کلارآفرینی سلازمانی برابلر بلا  0/32و بلرای پرسلشناملۀ چلابوی
سازمانی برابر  0/1بود که نشانگر پایایی خوب اباار پژوهش است.
جدول 1ل مقدار کی ام او و آزمون بارتلت
مقدار کایارمایر -اولوی

0/313

بارتلت
سطح معناداری

2213/211
0/000

نتایج
شد که با توجه به نمونهگیری طبقهای ،نمونهها به تعلداد
براساس نتایج محاسبهشده مش
مساوی از شش حوزه انت اب شدهاند %22 ،از پاس دهندگان مرد هستند %11 ،زیر  10سلال،
 %22بللی  10تللا  20و  %21بللاالی  20سللال سللابقه دارنللد و  %11نمونللههللا دارای مللدر
کارشناسی %23 ،کارشناسی ارشد و  %1دارای مدر دکتری هسلتند .درادامله ،نرملالبلودن
دادهها با آزمون کولموگرو اسمیرنو بررسی شد )برای چابوی سازمانی P= 0/122 ،و برای
کارآفرینی سازمانی  .( P=0/321چون  Pمقدار محاسبهشده از سطح معناداری  0/01بارگتر
میباشد؛ لذا میتوان بهصورت پیشفرض ،نرمالبودن دادههلا را پلذیرفت .بلا توجله بله نحلوۀ
محاسبۀ امتیازات پرسشنامهها ،میانگی چابوی سازمانی ( )32/22در حد بلاالیی ملیباشلد و
میانگی کارآفرینی سازمانی ( )201/21پایی تر از حد متوسط میباشد.

1. Kmo
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جدول 2ل آمارههای توصیفی مؤلفههای چابوی سازمانی
مؤلفه

تعداد

میانگی

انحرا معیار

چابوی سازمانی

130

32/22

10/013

رهبری

130

20/2

2/331
3/131

تغییر سازمانی

130

11/21

دولت الوترونیک

130

11/12

2/102

خدمت به مشتری
مدیریت عملورد

130
130

1/13
11/21

2/113
1/313

فرهنگ و ارزشها

130

3/21

0/111

ضریب هم بستگی بی چابوی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در جامعۀ موردنظر بررسلی شلد.
نتایج آزمون نشان داد بی چابوی سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطۀ معناداری وجلود دارد.
همچنی  ،بی تمام مؤلفههای چابوی سازمانی (بهجا یک مؤلفه) و کارآفرینی سازمانی رابطلۀ
معناداری وجود دارد (جدول .)3
جدول 3ل آمارههای توصیفی مؤلفههای کارآفرینی
انحرا معیار

مؤلفه

تعداد

میانگی

کارآفرینی سازمانی
گرایش استراتژیک
گرایش به مناب
ساختار مدیریت
فلسفۀ پاداش
رشدگرایی
فرهنگ کارآفرینانه

130
130
130
130
130
130
130

201/21
20
23/11
20/22
21/3
20/2
20/2

23/012
3/11
1/02
23/22
2/22
1/32
11/32

جدول 2ل میاان همبستگی بی مؤلفههای چابوی سازمانی و کارآفرینی سازمانی
متغیر مستق

متغیر وابسته

سطح معناداری

میاان همبستگی

جهت

رهبری
تغییر سازمانی
دولت الوترونیک
خدمت به مشتری
مدیریت عملورد
فرهنگ و ارزشها
چابوی سازمانی

کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی

0/001
0/001
0/001
0/002
0/001
0/123
0/001

0/222
0/223
0/301
0/212
0/312
0/123
0/113

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
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در ادامه و برای نشاندادن ارتباط همزمان همۀ متغیرهای مستق با متغیر وابسته (کارآفرینی
سازمانی) و تحلی روابط بی آنها ،از رگرسیون چندگانله بلا روش هلمزملان اسلتفاده شلد.
همانطور که جدول زیر نشان میدهد ،از میان متغیرهای واردشده به معادلۀ رگرسلیون ،سله
متغیر بهشرح زیر متغیر وابسته را تبیی میکنند :اولی متغیر ،فنلاوری اسلت کله بلراسلاس
ضریب بتای بهدستآمده ( )0/101بیشتری رابطه را با میاان کارآفرینی سازمانی داشته است.
براساس بتای محاسبهشدۀ ای متغیر ،با یک واحد تغییلر در میلاان فنلاوری %10 ،تغییلر در
میاان کارآفرینی بلهدسلت ملیآیلد .بعلد از آن ،متغیلر رهبلری اسلت کله  %33از تغییلرات
کارآفرینی را تبیی میکند و سومی متغیلر ،متغیلر سلازمانی اسلت کله  %32از تغییلرات را
پیشبینی میکند .ضریب همبستگی کارآفرینی با ای سه متغیر مسلتق  ،بلهطلور هلمزملان
 0/102و ضریب تعیی  0/313است .درواق بهوسیلۀ متغیرهلایی کله وارد معاملله شلدهانلد،
 %31واریانس متغیر وابسته تبیی شده است؛ بدی معنیکه  %31از تغییرات حاص در متغیر
وابسته (کارآفرینی سلازمانی) توسلط متغیرهلای رهبلری ،تغییلر سلازمانی و فنلاوری تبیلی
میشود.
جدول 1ل خالصۀ مدل رگرسیون بی چابوی سازمانی و کارآفرینی سازمانی
ضریب
همبستگی
0/102

ضریب تعیی
0/313

ضریب همبستگی
تعدی شده

خطای
استاندارد

مقدار آزمون
آنوا

معناداری

0/302

10/121

121/111

0/000

جدول 2ل ضرایب رگرسیون برای پیشبینی کارآفرینی سازمان
ابعاد

مقدار ابت
رهبری
تغییر سازمانی
دولت
الوترونیک

ضرایب
استانداردشده

ضرایب
استانداردنشده
ضریب
استاندارد نشده

خطای معیار

ضریب بتا

11/232
2/211
1/112
11/113

آزمون تی

معناداری

3/033
0/301
0/223

0/303
0/232

2/222
3/022
1/112

0/012
0/001
0/001

1/012

0/101

11/113

0/001
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بحث و نتیجهگیری
هد از ای پژوهش ،بررسی رابطلۀ بلی چلابوی سلازمانی و کلارآفرینی سلازمانی در وزارت
ورزش و جوانان بود .یافتههای پژوهش نشلان داد کله بلی چلابوی سلازمانی بلا کلارآفرینی
سازمانی ،رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .اگرچه تاکنون پژوهشی با ای موضو انجلام
نشده است ،اما برخی از پژوهشگران مانند خرمگاه ( )2012بله بررسلی ارتبلاط بلی سلاختار
کارآفرینانه با چابوی در سازمان پرداختهاند که نتایج مثبتی در ای زمینه بلهدسلت آوردهانلد
(خرمگاه.)2012 ،
طب اطالعلات جلدول  ،3رابطلۀ بلی رهبلری ،تغییلر سلازمانی ،ملدیریت عملولرد ،دوللت
الوترونیک و کارآفرینی سازمانی ،معنادار بود کله بلهترتیلب بلا نتلایج پلژوهشهلای عنلایتی
( ،)1333علیمردانی و همواران ( ،)1333دربان آستانه و همواران ( )1310و وفایی و مقیملی
( )1310همخوانی دارد؛ اما رابطۀ بی ارزش و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی معنادار نبود کله
با نتیجۀ پژوهش قهرمانی و همواران ( )1331تناقض دارد .درنهایت ،نتایج رگرسیون چندگانه
نشان داد سه مؤلفه از چابوی سازمانی ،تبیی کنندۀ مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هسلتند
و میتوان جهت ارتقای کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان از ای مؤلفلههلا اسلتفاده نملود.
طب جدول سه و چهار مشاهده میشود کله از مؤلفلههلای تلث یرگلذار چلابوی سلازمانی بلر
کارآفرینی سازمانی ،رهبری ،تغییر سازمانی و دولت الوترونیک را میتوان نام برد کله در ایل
میان ،نقش فناوری در تبیی کارآفرینی پررنگتر از دیگر مؤلفهها است.
مسئلۀ مهم در باالبردن چابوی سازمانی ،نگرش مدیران ارشد و اجرایی سازمانها نسلبت بله
فناوریهای نوی  ،تشوی به اسلتفاده از فنلاوریهلا در سلازمان و ایجلاد بسلتری مناسلب در
سازمان برای پذیرش فناوری در ساختار سازمان میباشد که درنهایت ،منجر به کارآفری شدن
سازمان میشود .در وزارت ورزش نیا اگر مدیران ارشد تامیم به گسترش استفاده از فنلاوری
اطالعات در سازمان بگیرند ،بله منلاب اطالعلاتی ارزشلمندی دسلت خواهنلد یافلت و بلرای
تامیمگیری در شرایط بحرانی از ای اطالعات استفاده خواهند کرد.
براساس دیگر یافتههای پژوهش (جدول  ،)1وضعیت چابوی در ای سازمان در حلد مطللوبی
است که شاید بهعلت تغییر ای سازمان به وزارت باشلد کله درنتیجله ،باعلث ایجلاد نگرشلی
جدید در رهبری و تغییر ساختار و مدیرت عملورد در ای سازمان شده است؛ املا کلارآفرینی
سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران وضعیتی نلامطلوب دارد و امتیلاز
آن از حد متوسط پایی تر است (جدول  .)2ای یافتهها با نتایج حمیدی و محمدی ()1333
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و سیفی سالدهی و همواران ( )1310هم وانی دارد .ب ش دولتی اغلب بهصورت واحلدهایی
انحااری ،محافظهکار و بوروکراتیک به تاویر کشیده میشوند و ای تاویر ممو است بله
ای نتیجه منجر شود که ب ش دولتی نملیتوانلد کلارآفری باشلد .خلود ب لش دولتلی بلا
کارآفرینی دشم نیست ،بلوه ساختارها ،بوروکراسی ،ارزشها و فعالیتهلای سلنتی ب لش
دولتی است که برای کارآفری بودن مضر هستند (حل شلناس و همولاران)31 ،1333 ،؛ املا
بهنظر میرسد درمورد وزارت ورزش ،میاان گرایش به مناب در بی اعضای نمونه پایی است.
به بیان بهتر ،بهجای ای که افراد بووشند از مناب محلدود ،حلداکثر بهلره را بلرده و بلاالتری
ارزش را ایجاد نمایند ،به مناب موجود بسنده میکنند .دالی ایجاد چنی روحیلهای را ملی-
توان فقدان کنترل بر مناب از طری نیروهای سیاسی و تونوللويیوی ،کلاهشدادن ریسلک و
افاایشدادن بازده کوتاهمدت عنوان کرد .دلیل دوم را ملیتلوان در رابطله بلا فلسلفۀ پلاداش
جستجو کرد .در مطالعۀ حاضر ،فلسفۀ پاداش از میاان میانگی پایی تر بود و ای نشان ملی-
دهد که ای فلسفه عمدتاا مبتنی بر مسئولیت فردی و محافظت از موقعیت فعلی است .دالی
ای امر را میتوان در رقابت پایی  ،هنجارهای اجتماعی و اطالعات ناق درخاوص محاسلبۀ
ارزش کموی فرد جستجو کرد .دلی سوم مربوط به رشدگرایی و نحوۀ دنبالکردن فرصلتهلا
میباشد .بنا بر نتایج تجایه و تحلی  ،میاان ایل گلرایش در بلی افلراد نمونلۀ ملوردمطالعله
پایی تر از میانگی بود .دالی ای جهتگیری میتواند ملواردی از قبیل  :هاینلههلای بلاالی
ورود به فرصت جدید ،عدم مدیریت ریسک ،حوزههای محدودشدۀ تامیم و فراینلد تالمیم-
گیری پیچیده و طوالنی باشد .درنهایت ،میاان مؤلفۀ فرهنگ کارآفرینانه که به یافت ایلدههلا
برای بهرهبرداری از مناب میپردازد ،در میان افراد نمونه پایی تر از میلانگی بلود و ایل املر
نشان میدهد که افراد بهجای فرهنگ کارآفرینانه ،به داشت فرهنگ اداری تمای نشان ملی-
دهند .دالی ای امر میتواند فقدان ایدههلای امیلدب ش بلرای سلازمان ،فقلدان یلک مرکلا
آموزش کارآفرینی مناسب ،پایی بودن انگیاۀ پیشرفت و پایی بودن ویژگیهای کلارآفرینی در
افراد باشد .اگر واقعاا سازمانی قاد دارد کارآفرینی داشته باشلد ،بایلد فرهنلگ سلازمان بله
فضای کارآفرینانه مبدل شود که البته ای کار در کوتاهمدت امولانپلذیر نیسلت؛ وللی اگلر
مدیریت عالی حمایتهای الزم را بهعم آورد ،میتوان در طول زمان بله ایل مهلم دسلت
یافت (فرای.)21 ،1113 ،1
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درنهایت ،باید اذعان داشت که بهدلی نقش و جایگاه کارآفرینی سازمانی در توسعۀ اقتاادی،
بسیاری از دولتها تالش میکنند با حداکثر اموانات و بهرهبرداری از دستاوردهای پژوهشی،
شمار بیشتری از سازمانها را به فعالیتهای کارآفرینانه ،تشوی و هدایت نمایند .کارآفرینی
سازمانی با مهارتی که در تش ی فرصتها و استفادۀ حداکثری از آنها در سازمان بهعمل
میآورد ،پیشگامی آن سازمان را در تحوالت اقتاادی و اجتماعی فراهم میسازد.
تا کنون چابوی را چارچوبی جدید در محیط تولید میدانستند؛ که در مفهوم ،گامی به جللو و
ایجاد معانی جدید برای عملورد بهتلر و موفقیلت در تجلارت بلوده و درعمل نیلا رویولردی
استراتژیک در تولید و درنظر گرفت شرایط جدید محیط تجاری است .در محیط سازمانی نیا
چابوی برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان ،ساختارهای سازمانی را بله گونله
ای سازماندهی میکند که منعطف و نوآور باشند و بتوانند تامیم گیری سری را ارتقا دهنلد.
تولیللللدکنندگلان چابک نیا باید مناب انسانی سازمان را که بتوانند عدم اطمینان و تغییر را
به رشد تبدی کنند ،حفظ کنند و به ایجاد سازمانهای کارآفری بپردازند.
اما ای پژوهش نشان داد که چابوی را میتوان در سازمانهای دولتی نیا بوار برد و از ماایای
آن در ایجاد کارآفرینی در ورزش که نیاز امروز همه سازمانهای دولتی ب اوص سازمانهای
ورزشی در کشور میباشد بهرهمند گردید.
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