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چکیده
هاي شمالی تعیین ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استانهدف از پژوهش حاضر،

بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماري آن را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ایران
هاي گیالن، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب ورزش و جوانان شمال ایران (استان

آوري ابزار جمع.اري بصورت تمام شمار در نظر گرفته شد. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آمشدتابعه، تشکیل
و ها با استفاده از آمار توصیفیو عملکرد سازمانی بود. تجزیه و تحلیل دادهات پرسشنامه استاندارد کارآفرینیاطالع

نی در ادارات هاي کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمامؤلفهاستنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق ارتباط معناداري بین
با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقالل خطاها از .نشان دادرا ورزش و جوانان شمال ایران 

میزان عملکرد سازمانی را تبیین تغییر دردرصد55هاي کارآفرینی سازمانی)، مؤلفهبین (یکدیگر، متغیرهاي پیش
خالقیت و ساختار مدیریتی سهم بیشتري را در پیش بینی مؤلفهمانی دوهاي کارآفرینی سازمؤلفه. از بینکردند

شود که از مدیران خالق و نوآور و ریسک پذیر در عملکرد سازمانی داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می
د. هاي جدید پرداخته شوهاي سازمانی استفاده شود و به ترغیب و تشویق ایدهپست

کارآفرینی سازمانی، عملکرد سازمانی، ادارات ورزش و جوانان، مدیرانلیدي: هاي کواژه

:Aminkalanii@yahoo.comEmailنویسنده مسئول                 *
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مقدمه
، جوامع و سازمانها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و عصر حاضر با افزایش جمعیتدر

تعامل چند سویه هم در مفهوم کارآفرینی در یک.در پی آن، پیچیدگی آنها نیز رو به فزونی است
ها و بهبود فرایند ها و هم به عنوان عامل شتغال و هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوريایجاد ا

کلیدي در رشد و توسعه اقتصادي، به شدت مورد نیاز است. حتی می توان بحث کارآفرینی را در 
بنیادي هر کشور محسوب کرد. زیرا یکی از عصر مدرن امروزي یکی از اصلی ترین راهبردهاي 

کشورهاي توسعه یافته و جهان سوم را می توان در میزان کارایی و عملیاتی اي مهم تمایزمعیاره
هجوم همزمان به سوي 1980از اوایل دهه .)39-1388،58ناهید، (کردن کارآفرینی بر شمرد

هاي کارآفرینی که بیش از پیش ها بر نوآوري براي بقا و رقابت با سازمانو تاکید سازمانکارآفرینی
کرد نائیچ، (ها شدهاي کارآفرینانه به درون سازمانر صحنه بازار ظاهر شدند، موجب هدایت ویژگید

1386 ،159-141(.
سرعت تغییرات کنونی به گونه اي است که شناسایی و پیش بینی تغییرات از حالت یکنواخت و 

نیست؛ یعنی نده ، الزامی در تضمین موفقیت آیشده و تجارب و دستاوردهاي گذشتههمسان خارج
در اساس تئوريبینی است و حاکم شدن این ، عصر عدم تداوم و عدم پیشتوان گفت عصر حاضرمی

، این جوامع را بیش از پیش به سوي خالقیت و نوآوري و پذیرش تفاوت و مع امروزيتغییرات جوا
،1388ناهید، (فتتوان این مهم را در میزان کارآفرین بودن آنها یاکه میسوق داده است ،تغییر

ها متوجه فرصتهابا این وجود کارآفرینی سازمانی فرایندي است که از طریق آن سازمان.)58-39
بهبهانی، (دهنداي براي ایجاد ارزش جدید سرو سامان میشوند و عوامل تولید را به طرز خالقانهمی

ها با گیري از فرصتري و بهرهکارآفرینی عبارت است از: فرایند نوآوبه عبارتی ).1386،25-23
هاي مالی، روانی، اجتماعی که البته با انگیزه سود تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک

).74-1387،89نظري، پذیرد (مالی، توفیق طلبی، رضایت شخصی و استقالل صورت می
انی در پی ارتقاء و بهبود هاي جهان مدیران و رهبران سازمهمواره در اکثر سازماناز طرف دیگر 

، انگیزش، انایی، دانشاین کار مدیران باید براي تقویت دبراي باشند.عملکرد سازمانهاي خویش می
تعهد به اهداف سازمانی، نیروي انسانی شاغل در سازمان تحت مدیریت پذیري وروحیه مسئولیت
ترکیب ،عملکرد سازماننابراینب).5-1387،17، خواجويزاده، خلجی،خسروي(خود، اقدام کنند

هاي عینی و دانش سازمانی و هم دریافتهاي غیرملموس، همچون افزایشاي هم از دریافتیگسترده
اي است که آنچه را ملموس، همچون نتایج اقتصادي و مالی است. عملکرد سازمانی مفهوم گسترده

گیرد. به عبارت دیگر،امل است در بر میهایی را که با آنها در تعکند و نیز حوزهسازمان تولید می
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هاي سازمانی و نتایج حاصل از انجام و فعالیتوظایف ،هاعملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت
،برترعملکردباسازمان.)76-1391،86تدوین، حر محمدي، ، صفرزاده(شودق میالآنها اط

وتغییراتبامناسبانطباق،تواناییطریقازمدتبلندزمانیدورهیکدرکه؛استسازمانی
هايقابلیتمستمربهبودهدفمند،ومسنجممدیریتساختارایجادتغییرات،اینبهسریعواکنش
ترازهمهايسازمانازبهترنتایجیبه،داراییتریناصلیعنوانبهکارکنانبامناسبرفتاروکلیدي

).24-29، 1387خانی، عیسی(یابدمیدستخود
یافته، توسعهدر کشورهاي غربی وهاي کارآفرینانه دهد که همواره گرایش و فعالیتشواهد نشان می

شان را با این هاي کارآفرینانهها فعالیتشود و سازمانمنجر به بهبود عملکرد و رشد سازمانی می
ا حداقل حفظ سطح کنند که اقدامات آنها منجر به عملکردي در سطحی باالتر یفرض پیگیري می

که روي شود بلشود و از طرفی منافع کارآفرینی تنها محدود به سازمان خاصی نمیعملکردشان می
و وري و بهبود عملکردگذار است زیرا کارآفرینی می تواند با افزایش بهرهاقتصاد آن کشور نیز تاثیر

غالمی، (ثیر قرار دهدأا تحت تاقتصاد آن کشور ر،المللیدر عرصه ملی و بینپذیريافزایش رقابت
1387،24 .(
باشد. ورزش بر ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سالمت و نشاط جامعه میامروزه 

گذارد. در نتیجه بر رونق اقتصادي کشور تاثیر مثبت بر جاي میگذاشته ووري ملی اثر بهره
کند و از سوي ز یک سو اشتغال ایجاد میگذاري در تولید محصوالت و خدمات ورزشی، اسرمایه

- در حال توسعه است و همین تحرك میافزاید. ورزش در کشور ما دیگر بر تولید ناخالص ملی می

کیرنی، هیسریچ (آفرینانه در کنار ورزش میسر سازدهاي کارهاي مناسبی جهت فعالیتتواند زمینه
یت اشتغال و باال بودن نرخ بیکاري در میان بنابراین با توجه به اهم).313-2008،295، 1و روچ

جوانان و با توجه به اهمیت نقش ورزش در ارتقاء سطح سالمت اقشار جامعه و پیشگیري از 
گذاري در صنعت ورزش، فراهم نمودن زمینه توسعه انحرافات اجتماعی و ایجاد جو رقابتی در سرمایه

ها جهت ایجاد اشتغال و رفع بیکاري حلترین راهبدنی از مناسبکارآفرینی در حیطه ورزش یا تربیت
نقش موثري را در ورزشاي نوین در رو کارآفرینی به عنوان پدیدهاز این).1385،12زارع، (باشدمی

کند. امروزه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، کارآفرینی توسعه پیشرفت اقتصادي کشورها ایفا می
لذا تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک بازار رقابتی بزرگ در جوامع ،باشدداراي نقش کلیدي می

متفاوت با توجه به هاي هاي گوناگونی را در زمینهتخصصهاي شغلی زیاد وتواند فرصتامروزي می

1. Kearney, Hisrich & Roche



1395، خرداد و تیر 63مطالعات مدیریت ورزشی شماره 212

بوجود آورده و در جهت درآمدزایی کالن، رشد و توسعه اقتصادي نهادهاي ورزشیهاي فزاینده نیاز
وزارت از اینرو .)1378،57احمدپور داریانی، (داردگامی اساسی بري ورزشیهانها و سازماخانواده

ورزشیهايفعالیتتمامیبراثرگذارواصلینهادهايایران ازاسالمیجمهوريورزش و جوانان
متأثروتأثیرگذاروداردکشورازخارجوداخلمختلفهايبا سازمانوسیعیارتباطاتواستکشور

-ادارات کل ورزش و جوانان مناطق شمالی کشور که از زیر مجموعهعالوه،بههاست.سازمانینااز

پایدار،توسعۀسالمت،وورزشسطحارتقايدرچشمگیريباشند، نیز نقشهاي وزارتخانه می
خود،سازمانیاهدافبهدستیابیراستايدرها،سازمانهمانند دیگرودارد...وکشورسرافرازي

.)1390،14اسکندري، (سازمان هستندکاريسطوحتمامدرکارآفرینی و عملکرد باال،نیازمند
و وضعیت حاکم در باشدبنابراین با توجه به این که کشور ایران جزء کشورهاي در حال توسعه می

ه یکی از رسد کچنین به نظر می،باشدهاي دولتی در آن، تقریباً سنتی و غیر کارآفرینانه میسازمان
هاي دولتی ایران، ناشی از فقدان نوآوري و کارآفرینی سازمانی ترین دالیل ناکارآمدي سازمانمهم

هاي اساسی هاي اخیر در ایران به عنوان یکی از چالشطی سالبا توجه به این مساله، اشتغال،است. 
با .ملی مطرح استهاي امنیت و توسعهترین تهدیداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در زمره مهم

هاي آن به توان با شناخت وضعیت کارآفرینی سازمانی و مؤلفهمیدر این زمینه،هاییپژوهشانجام 
هاي مطلوب کارآفرینی را به کار گیرند و بازدهی هاي ورزشی کمک کرد تا استراتژيمدیران سازمان

که همان اشبخشی و کارآییر اثربالقوه کارکنان را به بالفعل تبدیل کرده و سازمان را به حداکث
نزدیک کنند تا بتوانند در عصر تحوالت و تغییرات به رشد و پیشرفت سازمانی است،باالي عملکرد

).1384فروغی پور، (سازمانی برسند
هاي پیشرو در نماید که سازمانبنابراین اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این مقوله ایجاب می

هاي بلندي را در راستاي توسعه و ر امر شناخت وضعیت کارآفرینی سازمانی قدمامر ورزش کشور د
هاي ورزشی پیشرفت بردارند. در این خصوص اهمیت عملکرد و کارآفرینی سازمانی سازمان

خود را به این موضوع هايپژوهشمختلف را بر آن داشته تا پژوهشگران(باالخص در ایران)، 
کارآفرینی بینرابطهپژوهشی) در2005(١اسکارلتوآنتونیکه؛معطوف سازند. در این زمین

وهافعالیت،آنهانظربراساس.کردندرومانی بررسیواسلوونیکشورهايدرراعملکردوشرکتی
. همچنین نتایج باشداثرگذاربسیارسازمانیبینی عملکردپیشدراندتومیکارآفرینیهايگرایش

کارآفرینی شرکتیبینمعنادارمثبت وهمبستگیبرداللتدر همین زمینه) 2005پژوهش فاکس (
عملکرد سازمانی دارا پذیري باالترین درصد همبستگی را درلفه ریسکؤ، که مداردعملکردو

1. Antoncic & Prodan
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سازمانی عملکردبرکارآفرینیاعمالتاثیربررسیدیگري بهپژوهشی) در1386الجیمی (باشد.می
از گیريبهرهجزبهابعادتمامیدردهد، کارآفرینیمینشانهایافتهکهترقابتی پرداخمزیتو

تأثیر)2008(پرادان ودارد. آنتونیکمعناداررابطهرقابتیمزیتوسازمانیعملکردبافرصت
کهدادنشانآنهاپژوهشنتایج.کردندبررسیعملکرد سازمانیبررامحورفناوريکارآفرینی
) در 1390دارد. ابراهیم پور و همکاران (معناداريتأثیرسازمانیعملکردزمانی رويساکارآفرینی

تبریز به شرکت پتروشیمیتجاريعملکردوسازمانیکارآفرینیرابطهپژوهشی تحت عنوان بررسی
وپذیري، پیشگامیریسکنوآوري،شاملسازمانیکارآفرینیهايمؤلفهبیناین نتیجه رسیدند که

سال درو همکاران1بنیتز. داردوجودمعناداريومثبترابطهتجاريعملکردباتهاجمیرقابت
. پرداختندهاشرکتعملکردوکارآفرینیفرهنگبراطالعاتفناورينقشتاثیربه بررسی2010
عملکردتعییندرکلیديعاملیککارآفرینیفرهنگدهدمینشانپژوهشاینازحاصلنتایج

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین 1391صفرزاده و همکاران (.باشدیمهاشرکت
).86-1391،76نوآوري و عملکرد سازمانی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد (صفرزاده و همکاران، 

برکارآفرینانه شرکتیاقداماترابطهتحت عنوان تبین)1391قاسمیه و عبدالهی (آزموننتایج
پذیري وریسکجزبهشدهمطالعهمتغیرهايتمامیبینکهدهدمیسازمانی نشانعملکرد 

کهدهدمیدارد. همچنین نتایج نشانوجودمعناداريومثبتهمبستگیکارکنان،رضایتمندي
دارد. در همین ارتباط سازمانیبر عملکردرامثبتتاثیرو نوآوري بیشترینجدیدکاروکسبایجاد

برو مستقیمیمثبتتاثیرآفرینیکار) نشان داد فرهنگ1391راموز و جوانمرد (نتایج پژوهش
.داردهاشرکتعملکرد

در پژوهش خود با عنوان ارتباط بین کارآفرینی، نوآوري و )2012(2ارفتیخیاوبیسی و اولیند
وري و هاي کوچک و متوسط نشان دادند که بین کارآفرینی، نوآعملکرد: مقایسه سرمایه گذاري

هاي کارآفرینی سه بعد و از بین خرده مقیاسعملکرد ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد
و حتی نوآوري به طور پذیري، پیشتاز بودن و استقالل داشتن ارتباط باالیی با عملکرد داشتندخطر

نشان داد ) 2013(همکارانو3در همین ارتباط نتایج پژوهش چومستقیم با عملکرد ارتباط دارد.
)2013(و همکاران4فلیکیو. که گرایش کارآفرینانه ارتباط مثبت و معناداري با عملکرد شرکتی دارد

1. Benitez
2. Oly Ndubisi & Iftikhar
3. Choe
4. Felício
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ن ارزش اجتماعی و عملکرد ینقش کارآفرینی اجتماعی در رهبري تغییرپذیر و تبیخوددر پژوهش
ید ؤنتایج آنها م(خیریه) را تجزیه تحلیل کردند و هاي اجتماعی بدون منفعتسازمانی در سازمان

مثبت و قوي ين ارزش اجتماعی و عملکرد سازمانی اثریاست که کارآفرینی اجتماعی بر تبیاین
و عملکرد خود تحت عنوان گرایش کارآفرینانه) در پژوهش 2013(1میزر اسمیت و والزدارد.

رآفرینانه ایش کاداري بین گراتباط معننشان داد که اري جوان: نقش مدیریت منابع انسانی،هاشرکت
) در مقاله خود تحت عنوان 2013(2هینز و اینگرفورت.داردنو پیشرفت عملکرد شرکت وجود 

ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد در بخش مراقبت از سالمت، به این نتایج دست یافت که کارآفرینی 
راقبت از سالمتی بخش مپذیري بر عملکردهاي پیشتاز بودن ، نوآوري و ریسکلفهؤسازمانی با م

ثیرگذار است. نتایج نشان داد که بین کارآفرینی و عملکرد بیمارستان ارتباط مستقیم و مثبت أت
وجود دارد. عالوه بر آن اثر مثبت بر مالکان و محیط هم دارد.

با اینکهتواند اثر مثبتی بر عملکرد سازمان داشته باشد.توان ادعا کرد که کارآفرینی میبنابراین می
المللی و داخلی مطرح شده کارآفرینی یک عامل محرکی براي ارزش آفرینی هم در بازارهاي بین

رسد مطالعات تجربی محدودي در ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد است با وجود آن هنوز به نظر می
ر، در با توجه به پیشینه موضوع و اهمیت این ام).257-2008،265، پرادانوآنتونیکوجود دارد (

هاي ورزشی و توسعه کارآفرینی براي ارتقاء هر چه بهتر مدیریت مدیران سازمانحاضرپژوهشواقع 
کند. با توجه به هاي ورزشی کشور ضرورت پیدا میکارآمد و عملکرد باالي سازمانی در ادارات و نهاد

- در شمال کشور میورزشاصلینهادهايازهاي شمالی ایراناستانادارات ورزش و جوانان که این

با.شوندکشورورزشدرتحولی عمیقمنشاءتواندمیهااستفاده از این راهکارها و پژوهش،باشند
هاي اندك در حوزه کارآفرینی سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد نهادهاي پژوهشبهتوجه

به حاضرهشپژودرکه،را مضاعف نموده است، بطوريپژوهشیورزشی، ضرورت انجام چنین 
تواند سازمانی میکارآفرینیو اینکه تا چه اندازه عملکرد سازمانسازمانی وکارآفرینیارتباط بررسی

پیش بین معناداري براي عملکرد سازمان باشد، از دیدگاه مدیران و کارشناسان ادارات کل ورزش و 
.جوانان مناطق شمالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

1. Messersmith
2. Hinz & Ingerfurth
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پژوهششناسیروش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به شکل میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماري 
پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان شمال ایران 

منتخب تابعه که هاي گیالن، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان (استان
). 1392باشند و به علت محدود بودن جامعه از تمامی آنها نظر سنجی شد (سال نفر می108جمعاً 

نامه در بین مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان پرسش108درنهایت 
براي گردآوري اطالعات آوري گردید. نامه جمعپرسش100شمال ایران توزیع شد و در پایان تعداد 

) تهیه و تدوین 2001در سال (کهو همکاران1برونکارآفرینی سازمانیاستانداردنامهپرسشاز
کارآفرینی سازمانی مؤلفهششگویه براي 20نامه شامل این پرسش.، استفاده شدبودشده 

پنجساختار مدیریتی، گویهسه، طرح و برنامه سازمان گویهسهپذیري ، خطرگویهدو(خالقیت
نامه پرسشهمچنین باشد. می) گویهپنج، فرهنگ کارآفرینی گویهدو، فلسفه پاداش و تشویق گویه

د، ترجمه باشگویه میششداراي که ) 1996(3) و المپکین و دس1978(2کمرونعملکرد سازمانی
ورزشی در این زمینه کمک نفر از اساتید مدیریت10ها از و جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه

نامه نامه، یک مطالعه مقدماتی (با تکمیل پرسشگرفته شد و سپس جهت تعیین پایایی پرسش
نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ درحد نفر) انجام گرفت و ضریب پایایی این پرسش30توسط 

) بدست آمد، که =901/0α() و عملکرد سازمانی=915/0αسازمانی (کارآفرینیقابل قبولی براي 
حاکی از ثبات ابزار اندازه گیري بود.

نامه، اطالعات جمعیت شناختی کارکنان از قبیل سن، جنسیت همچنین در بخش دیگري از پرسش
هاي آمار توصیفی و ها از روشآوري گردید. براي تجزیه و تحلیل آماري یافتهو سابقه خدمت جمع

فاده گردید. در بخش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، استنباطی در دو بخش مجزا است
جداول توزیع فراوانی) و در بخش آمار استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون 

انجام 4اساس.پی.اس.) به کمک نرم افزار آماريP≥05/0داري (او رگرسیون چندگانه) در سطح معن
گرفت.

1. Brown
2. Cameron
3. Lumpkin & Dess
4. SPSS
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نتایج
کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل تربیت بدنی شمال جامعه آماري پژوهش

هاي گیالن، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب ایران (استان
آمده است.شماره یکتابعه بودند که تعداد و درصد آنها در هر استان در جدول 

نامه آنها به تفکیک هر استانشت پرسشتعداد مدیران و درصد برگ-1جدول

نامه تعداد پرسشدرصد تعداد مدیران ستانا
داده شده

نامه تعداد پرسش
جمع شده

درصد برگشت 
نامهپرسش

3633/33363288/0گیالن
3725/34373594/0مازندران
3542/32353394/0گلستان
10810010810092/0جمع

درصد پاسخگویان 10هاي فردي نشان داد که از نظر توزیع سنی لیست ویژگیات چکبررسی اطالع
باشند. سال به باال می41درصد نیز 49سال و 40تا 31درصد 41سال، 30مورد مطالعه زیر 

درصد پاسخگویان با 52درصد افراد زن و بر حسب رشته تحصیلی 25درصد مرد و 75همچنین 
سایر درصد نیز مدرك27درصد داراي تحصیالت مدیریتی و در نهایت 21تحصیالت تربیت بدنی،

سال و بر اساس سطح 21الی 10درصد با سابقه بین 66ها را دارند. به لحاظ سابقه خدمت، رشته
درصد پاسخگویان فوق لیسانس می 15درصد پاسخگویان مورد مطالعه لیسانس، 68تحصیالت نیز 

24درصد پاسخگویان مورد مطالعه پست مدیر، 18نوع پست سازمانی نیز، باشند. در نهایت بر اساس
درصد آنها نیز در سمت کارشناس مسئول مشغول خدمت 58درصد پاسخگویان پست معاون و 

هستند.
کلی متغیر کارآفرینی سازمانی انحراف استاندارد میانگین و کهدهدیمنشانهاي حاصل داده

بدست آمد.، )85/3±09/1(نحراف استاندارد عملکرد سازمانی و او میانگین) 12/21±1/4(
هايدر ادامه با توجه به نتایج، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، حاکی از طبیعی بودن توزیع داده

کارآفرینی لذا به منظور تعیین ارتباط بین .)≥05/0P(سازمانی و عملکرد سازمانی داشت کارآفرینی
.گی پیرسون بهره گرفته شدسازمانی و عملکرد از همبست
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سازمانی و عملکرد سازمانیکارآفرینیماتریس همبستگی بین -2جدول
عملکرد سازمانیکارآفرینی سازمانیهامؤلفهضرایب/

1744/0ضریب همبستگی
001/0*داريمعناسطح 

100100تعداد
معنادار است.05/0در سطح *

ارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات کل ورزش و همانطور که مشاهده می شود، بین ک
). همچنین با توجه به دارياسطح معن= 001/0جوانان شمال ایران رابطه معناداري وجود دارد (

توان گفت تعامالت کارآفرینی سازمانی، همسو با ) میضریب=744/0مقدار ضریب همبستگی (
باشد ر است که شدت رابطه بین دو متغیر نیز قوي میالزم به ذکعملکرد سازمانی کارکنان است. 

).مجذور ضریب=553/0(
خطی بین متغیرها و فرض استقالل ، پس از تأیید وجود رابطه همشماره سهبا توجه به نتایج جدول 

در بلوکی مجزا وارد مدل رگرسیون شدند. همچنین باید عنوان پژوهشخطاها از یکدیگر، متغیرهاي 
بایست مقدار آزمون دوربین فرض، میتفاده از آزمون رگرسیون به عنوان یک پیشکرد که جهت اس

بدست آمد. 89/1) باشد که بنا به نتایج پژوهش، مقدار آزمون، دوتا 5/1واتسون در محدوده (
بین ، که در برگیرنده متغیرهاي پیشیکشود، بلوك همانطور که در جدول فوق مشاهده می

- مدیریتی) میرپذیري، خالقیت، طرح و برنامه، پاداش و تشویق، ساختار(فرهنگ کارآفرینی، خط

نمایند. لذا در ادامه با توجه به مقدار تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین میدرصد55باشد، 
651/20F=) معنادار 05/0) که در سطح سطح معناداري=001/0و سطح معناداري به دست آمده
توان گفت که متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین می)،>05/0Pباشد (می

کنند.
متغیرهاي پیشگو وارد در تحقیقتنظیم شده در موردضریب همبستگیمجذور -3جدول

آزمون دوربین 
واتسون

داري معناسطح 
F

انحراف
معیار

ضریبمجذور
تنظیم شده

مجذور
ضریب

ضریب 
همبستگی مدل

89/1 001/0 76/0 55/0 553/0 744/0 1

مدیریتیمتغیرهاي پیشگو: فرهنگ کارآفرینی، خطرپذیري، خالقیت، طرح و برنامه، پاداش و تشویق، ساختار
متغیر مالك: عملکرد سازمانی
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هاي کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی مؤلفهتوان گفت همه، میشماره چهاربر اساس جدول 
ثیر، عبارتند از:أها، به ترتیب باالترین ضریب تمؤلفهوجه به ضریب بتايباشند و با تمرتبط نمی

)342/0خالقیت (مقدار ضریب بتا . 1
).285/0ساختار مدیریتی (مقدار ضریب بتا . 2

باشد. هاي حاصل، معادله رگرسیون به صورت زیر میلذا بنا به یافته
= عملکرد سازمانی810/0(خالقیت) + 342/0+ (ساختار مدیریتی)285/0

خالقیت و ساختار مدیریتی مؤلفهبر این اساس به منظور پیش بینی عملکرد سازمانی تنها دو
ثیر مشخص شده متفاوت است.أتوانایی تبیین را داشته و نقش هر یک بر حسب ضرایب ت

زمانضریب رگرسیونی هر یک از متغیرهاي وارد در تحقیق بر عملکرد سازمانی به روش هم-4جدول

بتاي استاندارد ضرایب غیر هنجاريشاخص آماري مدل
سطح مقدار تیشده

داريامعن خطاي استانداردضرایب رگرسیون
441/2017/0-810/0332/0عدد ثابت
002/0*68/0441/0342/0362/3خالقیت

58/0396/0015/0134/0894/0خطر پذیري
469/0- 727/0- 59/0357/0085/0طرح و برنامه

017/0*64/0356/0285/0442/2ساختار مدیریتی

68/0368/0202/0758/1082/0فلسفه پاداش و تشویق

65/0308/0149/0184/1240/0فرهنگ کارآفرینی
دار است.امعن)≥05/0(*در سطح 

نتیجه گیريبحث و 
اوري در جهان از یک طرف و تبدیل ورزش یه یک صنعت از طرف تغییر و تحوالت سریع علم و فن

ندرکاران ورزش را با چالش جدیدي رو به رو ساخته است که گذر از آن نیازمند به دست ادیگر،
کارگیري رویکردها و روش خالقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود کارآفرینان تعیین 

هاي مرتبط با تربیت بدنی ز طریق کشف و گسترش فرصتتواند اکننده است. کارآفرینی می
هاي شغلی مبتنی بر کلیه اقشار هاي رونق اقتصادي، تغییر در شیوه زندگی و ایجاد فرصتزمینه

از آنجا که کارآفرینی سازمانی نقش مهمی جامعه و در نهایت بهبود عملکرد سازمان را فراهم کند. 
هاي ورزشی دارند، لذا در این پژوهش میزان ارتباط از جمله سازمانهاعملکرد در سازماندر افزایش 
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هاي شمالی استانادارات ورزش و جوانانبین کارآفرینی سازمانی با عملکرد سازمانی در مدیران 
گرفت.کشور ایران مورد آزمون و بررسی قرار

ري، طرح و برنامه پذی، خطرخالقیت(مؤلفهکارآفرینی سازمانی با ششدر این پژوهش ارتباط 
) با عملکرد سازمانی مورد فرهنگ کارآفرینیسازمان، ساختار مدیریتی، فلسفه پاداش و تشویق و

باشد:ها بدین شرح میفرضیهاینمورددرهادادهتحلیلوتجزیهنتایجگرفت که بررسی قرار
شمال ایران و جوانانادارات ورزش نتایج آزمون نشان داد که بین خالقیت و عملکرد سازمانی در 

نتایج این ).مجذور ضریب همبستگی=r،001/0P<،462/0=68/0(رابطه معناداري وجود دارد
ابراهیم پور و )، 1391صفرزاده و همکاران ()، 1391قاسمیه و عبدالهی(هاي پژوهشپژوهش با 
از اینرو ی دارد.) همخوان2013) و هینز و اینگرفورت (2012، ندیوبیسی و لفتیکار()1390همکاران (

ایجادبرايشرکتتواناییبهخالقیت. زیرااستکارآفرینیحوزهدرضرورت محیطییکخالقیت
کید دارند أهاي فوق بر این امر تپژوهش.شودمیگفتهبازاربهآنهاآمیزموفقیتو معرفیمحصوالت
د ادامه دهند و شکست نخورند، به کار خوتوانند در دنیاي در حال تغییر امروزيهایی میکه سازمان

ءکه خالق و نوآور باشند. چنین امري زمانی میسر است که سازمان به افراد خالق و نوآور خود بها
براي اینکه یک سازمان به عملکرد به این ترتیبهایشان را مورد حمایت قرار دهند. بدهد و برنامه

هاي بنابراین یافتهباشد. یران و کارمندان میدر میان مدباالخالقیتنیاز به ،باال دست پیدا کند
دهد که با افزایش خالقیت، میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز افزایش پیدا پژوهش حاضر نشان می

کند.می
خطرپذیري مؤلفهداري بیناهاي پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معننتایج آزمون فرضیه

، ضریب=58/0(شمال ایران وجود داردارات ورزش و جوانان ادسازمانی عملکرد و در کارآفرینی 
بدست آمده از این پژوهش با ). نتیجه مجذور ضریب همبستگی=336/0،داريمعناسطح =001/0
نز و هی) و 2012(ندیوبیسی و لفتیکار)،1390)، ابراهیم پور و همکاران (2005(فاکسهايیافته

همخوانی) 1391(قاسمیه و عبدالهیپژوهشکه باالی. در حستاراستا) هم2013اینگرفورت (
موفقیتبهمنجرکهشودمیتلقیکارآفرینیناپذیرجداییوظیفهعنوانبهریسک پذیريد. ندار
عملکردارتقاءبهپذیرریسک. مدیراندهدمیپرورشسازماندرراخالقیتپذیري،ریسک.شودمی

درسازمانهاياولویتازروایناز.کنندمیسازمان کمکردکارآفرینیافزایشطریقازسازمانی
ودشوارکارهايانجامبهاقدام.باشدپذیرمدیران ریسکازاستفادهبایدمدیرانانتخاب
استاقداماتیجملهازپذیريریسکبهنسبتمثبتایجاد نگرشوخطربامأتوهايگیريتصمیم

بنابراین .نمودخواهدکمکآنعملکردافزایشجهتسازماندرپذیريروحیه ریسکارتقاءباکه
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دهد که با افزایش خطرپذیري، میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز هاي پژوهش حاضر نشان مییافته
کند.افزایش پیدا می

ادارات طرح و برنامه کارآفرینی و عملکرد سازمانی در مؤلفهنتایج همبستگی بدست آمده بین
، ضریب=59/0(دار استااي مثبت و معنشمال ایران، نشان دهنده رابطهنان ورزش و جوا

فاکساین پژوهش با پژوهشنتایج).مجذور ضریب همبستگی=348/0داري،معناسطح =001/0
خش باثرايیوهتوانند افراد و منابع را به شریزي نمیدیران بدون برنامهمهمخوانی دارد.)2005(

. ست داشته باشندتوانند تصویري روشن از آنچه مورد نیاز سازمان انها حتی نمیسازماندهی کنند. آ
ها نخواهند مین هدفأان زیادي براي تفرصت یا امکان چند،دیران و پیروانبرنامه، مبدون طرح و

با این اوصاف براي اینکه عملکرد سازمان بهبود پیدا کند نیاز است که مدیران در طراحی و.داشت
هاي پژوهش حاضر را داشته باشند. بنابراین یافتهتالش و تمرکزریزي سازمان خود نهایت برنامه

ریزي کارآفرینی، میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز افزایش پیدا دهد که با افزایش برنامهنشان می
کند. می

ارات ورزش و ادساختار مدیریتی و عملکرد سازمانی در مؤلفهنتایج نشان داد که بینهمچنین 
داري،معناسطح =001/0، ضریب=64/0(شمال ایران رابطه معناداري وجود داردجوانان 

که حاکی از این، )1379(نوريهاينتایج این پژوهش با پژوهش).مجذور ضریب همبستگی=409/0
هاي هرسمیت و تمرکز بیشترین تأثیر را بر عملکرد دستگاهاي مؤلفهاز بین اجزاء ساختار سازمانی،

هايمکانیزموکاريهاينقشمدیریتیساختارهمخوانی دارد.)2005(فاکسو نظارتی دارند
،سازدمیفراهمراکاريهايفعالیتکنترلوهماهنگیهدایت،امکانکه سازمانبرايرااجرایی

محدودزنیانگیزهباوماهرمدیرانعملکردحتینباشد،ساختاریافتهکاراگر.آوردبوجود می
ومداخلهمشارکت،بهرامدیرانکهکندایجادنحويبهراکارساختارسازماناگر. شودمی

بهوظایفوشودانجامبایدکاريچهکهکنندتعیینتوانندمیمدیرانکند،تشویقتوانمندسازي
وسازمانردعملکافزایشبهمنجرتواندمیمدیرانمداخلۀومشارکت. گیردصورتبایدطریقیچه

شود که با افزایش میزان هاي فوق چنین استنباط میباتوجه به یافته.شودسازمانمشکالتکاهش
کند.ساختار مدیریتی، میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز افزایش پیدا می

فلسفه پاداش مؤلفهداري بیناهاي پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معننتایج آزمون فرضیه
، ضریب=68/0(شمال ایران وجود دارددر ادارات ورزش و جوانانتشویق و عملکرد سازمانی و 

بینمثبترابطۀبسیاريمطالعات).مجذور ضریب همبستگی=462/0داري،معناسطح =001/0
وبانکرتجربیمطالعۀ)،2005فاکس(.اندکردهتأییدراسازمانیعملکردوتشویقیپاداشهاينظام
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کارگیريبه: دادنشانکردند،بررسیماه77طیرافروشیخردهشرکت34که،)9961(1لی
ی، آره(داردمشتریانرضایتوسودفروش،برزیاديمثبتتأثیرتشویقیخدمتجبرانهايبرنامه

سود،تسهیمکهدادندنشان) 1994(3موديوکالبرگهمچنین. )75-2010،65، 2پارك و لی
فروشسطحارتقايومشتريرضایتسود،محصول،توسعۀمحصول،کیفیتبامثبتیهمبستگی

حمایتی سازمانهايمکانیزمازدستهآنونوآوريوخالقیتمحركوپشتیبانفلسفه پاداش.دارد
انجامبرايخالقانه خویشهاياستعدادوهاقابلیتازاستفادهسمتبهراخالقکارکنانکهاست

انگیزش مدیران وايبرمحرکیودهدمیسوقرینانه و عملکرد بهتر سازمانکارآفهايفعالیت
پاداش«نظام. استنوآورانهاقداماتبرايایشانوريبهرهوتواناییحداکثرازاستفادهکارکنان و

رفتارهايوهامهارتیادگیريبهکارکنانتشویقموجبتواندمیهمچنین»عملکردبرمبتنی
حفظ،جذب،موجبپرداختیهاينظامچنین. استمطلوبسازمانعملکردبرايکهشودمتنوّعی
با .شودمیبیرونیمحیطتغییراتبامطابقرفتاريپذیريانعطافبهکارکنانانگیزشوتشویق

-توجه به این یافته با افزایش پاداش و تشویق میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز افزایش پیدا می

کند.
شمال ادارات ورزش و جوانان در و عملکرد سازمانی ه نتایج پژوهش، بین فرهنگ کارآفرینی بر پای

مجذور =422/0داري،معناسطح =001/0، ضریب=65/0(معناداري وجود داشتمثبت و ایران رابطه 
مبنی بر اینکه ،)2010(4همکارانوآرهیهاي پژوهشنتایج این پژوهش با). ضریب همبستگی

ها محسوبشرکتمدتبلندبقايوموفقیتبرايرقابتیضروريابزارهايازیکیعنوانبهنوآوري
نیز)2010(همکارانوبنیتزو) 1391(راموز و جوانمرد)2005(و همچنین فاکس)31(می شود
.داردمطابقت

راینهزمکارآفرینیفرهنگزیرا،کننده عملکرد سازمانی باشدتواند تسهیلفرهنگ کارآفرینی می
ونوآوريزمینهدرراتنوعوتواند سرعتهمچنین فرهنگ میکندمیفراهمنوآوريایجادبراي

فرایندهايدرنوآوريسمتبهحرکت.نمایدایجادسازمانیکفرایندهاي مختلفدرخالقیت
درءبقاتیجهندروسازمانعملکردبهبودبهمنجرتواندمیکارآفرینیفرهنگازگیريبهرهباسازمان

1. Banker & Lee
2. Rhee, Park, Lee
3. Kalleberg & Moody
4. Rhee
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دهد که با افزایش فرهنگ کارآفرینی، هاي پژوهش حاضر نشان میبنابراین یافته.گرددرقابتیبازار
کند.میزان عملکرد سازمانی مدیران نیز افزایش پیدا می

باشد در پایان فرضیه اصلی این پژوهش تبیین رابطه کارآفرینی سازمانی بر روي عملکرد سازمانی می
دهد که بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی آمده از آزمون نشان میدستاي بههکه یافته

سازگار کشورهابسیاري از هاي پیشین در هاي پژوهشرابطه مثبت و معنادار وجود دارد که با یافته
) ، فلیکیو2013)، هینز و اینگرفورت (2013همکاران (هاي چو وتوان به پژوهشاست، از جمله می

پرادان و)، آنتونیک1390پور و همکاران ()، ابراهیم1391(قاسمیه و عبدالهی، )2013(و همکاران
اما با توان نام برد.) می2005(اسکارلتو) و آنتونیک2005()، فاکس1386(الجیمی)، 2008(

داد شرکت تکنولوژي قوي جوان بود، نشان119که آزمایش از )2013(پژوهش میزر اسمیت و والز
داري بین گرایش کارآفرینانه و پیشرفت عملکرد شرکت وجود ندارد.اکه ارتباط معن

دار وجود دارد.اهاي آن با عملکرد سازمانی ارتباط معنمؤلفهکه بین کارآفرینی سازمانی واز آنجایی
ش پیدا توان گفت که با افزایش کارآفرینی سازمانی میزان عملکرد سازمانی نیز افزایبنابراین می

- کند. نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی به تنهایی پیشگوي مناسبی براي عملکرد سازمانی میمی

خالقیت و ساختار مدیریتی بیشترین قابلیت مؤلفهنتایج آزمون رگرسیون نشان داد که دوباشد.
شمال ایران دارند.ادارات ورزش و جوانان بینی بر عملکرد سازمانی را در پیش

براي اینکه بنابرابن.استکارآفرینیاصلیهدفعملکردبهبودوشناختعنایت به مطالب فوق با 
مؤلفهیک سازمان به حداکثر عملکرد در بین مدیران و کارمندان برسد نیازمند است که از این شش

کردهاي کارآفرینی در بهبود عملمؤلفه، چرا که عدم توجه به اینبه بهترین شکل استفاده نماید
رو شایسته است به کارآفرینی و افراد کارآفرین در سازمان ثیر منفی خواهد گذاشت. از اینأسازمان ت

ها بهبود پیدا کند.بها داده شود تا میزان عملکرد در سازمان
شود رؤساي ادارات تدابیري بیاندیشند که میپیشنهادعنایت به نتایج این پژوهشبامجموعدر

منطبق با نیازهاي سازمانی، کارآفرینی سازمانی را در سرلوحه کار خود قرار دهند. افراد در سازمان 
در چنینهمومدیرانگزینشدروکنندانتخابسازمانیهايپستبرايرانوآوروخالقمدیران
هايهایدتشویقوترغیببهاز سوي دیگر.گیردقرارتوجهموردشاخصاینآنهاعملکردارزیابی
بپردازد. همچنین از محصوالتتوسعهوشناساییتغییر،پذیرشجدید،هايروشازاستقبالجدید،

آمیز مدیران را مورد هاي مخاطرهگیريدر تصمیممدیران ریسک پذیر در سازمان استفاده کنند و 
قرار هاي خود را در اختیار کلیه مدیران و حتی کارآفرینان ها و استراتژيبرنامهحمایت قرار دهند، 

کلی از اهداف و آرمان آن اداره داشته باشند، به ایجاد ساختاري پویا با تشکیل يدهند تا همه دید
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بوجود آوردههاي کاري و شرح وظایف منعطف و کنترل غیررسمی بپردازند، فرهنگ کارآفرینانهتیم
طریق برگزاري و در نهایت رؤساي ادارات به شناسایی، تقویت و پرورش مدیران از و ترویج دهند

ها و سمینارها به این کار بپردازند.هاي آموزشی، همایشدوره

تقدیر و تشکر
کارکنان کلیه مدیران، معاونین و نویسندگان مقاله، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از 

- میکه با وجود مشغله کاري فراوان ما را یاري کردند، ابرازپژوهشکننده در این محترم شرکت

نمایند.
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between entrepreneurship
and organizational performance in sport and youth offices of Iran’s northern provinces.
Research method was the type of correlation and the statistical population included of all
managers, deputies and experts of the sport and youth offices in Iran’s northern
provinces (Guilan, Mazandaran and Golestan) and managers and deputies from five
selected cities. Due to the limited population, the statistical sample was considered as a
whole. For this purpose, organizational entrepreneurship and organizational performance
questionnaires were used. Descriptive and inferential statistics methods were utilized for
data analysis. Research results indicated that there was a positive and significant
correlation between dimension organizational entrepreneurship and organizational
performance in sport and youth offices of Iran’s northern provinces. According to the
linear relationship among variables and the assumption of errors independence from
each other, predictor variables (organizational entrepreneurship) revealed 55% changes
in the rate of organizational performance. The two components creativity and
management structure of organizational entrepreneurship have greater share of the
anticipated organizational performance. Totally, according to the findings of this
research suggest that, managers of creative, innovative and risk-taking in organizational
posts use and new ideas encourage.

Keywords: Organizational Entrepreneurship, Organizational Performance, Sport and
Youth Office, Managers.
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