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 هچکید
 کارآفرینی به ها سازمان عالقۀ میزان رقابتی فرهنگی و اجتماعی، یفشارها لیدل به گذشته سال چند در

 ریتأث کارآفرینی سازمانی بر تواند یممختلفی مانند ساختار سازمانی  است. عوامل یافته فزایشسازمانی ا
 و دارد یهمبستگ یسازمان ینیکارآفر ینوآوربا  یمنف شکلبه مکانیکی ساختار  شگرفی داشته باشد.

حاصل از  یها خطر ها آن شود یمباعث  ،شده منجرسازی مدیران و کارکنان به توانمندساختار ارگانیک 
-به سازمانی ساختار کارآفرینانه شود. هایو سازمان دارای گرایش تغییر استراتژیک را پذیرا باشند

الگویی  ر با هدف ارائۀپژوهش حاضمطرح است.  یسازمان ینیکارآفر یاصل برانشیپاز  یکیعنوان 
سازمان تربیت ر سازمانی د ۀنانیکارآفر هایگرایشد ابعا ارتباط بین ساختار سازمانی   ۀمطلوب در زمین

مکانیک و  -بین در این پژوهش ساختار سازمانی با طیف ارگانیک متغیر پیش .است انجام شده بدنی
پذیری، استقالل خطربعد نوآوری،  5که  است سازمانی ۀنانیکارآفر هایگرایشد مالک ابعا یرهایمتغ

-. عالوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای تعدیلردگیرا در بر می رطلبی، رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازا
نفر از  191آماری تحقیق شامل  ۀمد نظر واقع شده است. نمون شناختی نیزجمعیت یها یژگیو ۀکنند

و دو  یشناختتیجمع یها یژگیو ۀ. ابزار پژوهش شامل پرسشناماستکارکنان سازمان تربیت بدنی 
. برای بود 33/9 ییایپاسازمانی با  ۀگرایش کارآفرینان و 35/9 ییایبا پاسازمانی  ساختار ۀپرسشنام

 یها سؤالها و پاسخ به  داده لیتحل منظوربه. دشبررسی روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی استفاده 
، برای ارتباط بین (قیتحق یها نمونه دگاهید یبررسمنظور )به یگروه تک t یآمار یها مدلپژوهش از 
 شده است. استفاده   LISRELافزارو چندمتغیری و برای طراحی مدل از نرم رگرسیون تک متغیرها از

ساختار سازمانی در سازمان تربیت بدنی به شدت مکانیکی است  و  دهدمینشان  یقتحق های یافته
با  سازمانی رساختا بین است.از حد متوسط  تر یینپاکارآفرینانه در سطحی  یگرایشهاهمچنین 

نتایج . شود میمشاهده  α <92/9در سطح  دارارتباطی مثبت و معنی سازمانی انۀی کارآفرینهاگرایش
بنابراین پیشنهاد قرار دارد؛  ینانهکارآفرغیروضعیت  رتربیت بدنی د سازماندهد پژوهش نشان می

کارآفرینی سازمانی از جمله  یها مؤلفهخود به  راهبردی های یزیردر روند برنامهاین سازمان  شود یم
  کند.تار سازمانی توجه ساخ

، سازمان تربیت کارآفرینانه یهاگرایش، سازمانی رساختاکارآفرینی سازمانی،  :واژگان کلیدی
 .بدنی

                                                                                                                                        
 نویسندۀ مسئول Email: taheremoosavirad@yahoo.com   
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 مقدمه
 بهکارآفرینی سازمانی که  .اند کردهو پژوهشگران نیاز به کارآفرینی را درک  ها سازمان ،امروزه

 ۀدر توسع ی مهم، عنصرشودمنجر مین کارآفرینانه در سطح سازما یها تیفعالو  هاگرایش

 تواند یماقتصادی، ایجاد ثروت و بهبود عملکرد تشخیص داده شده است. کارآفرینی سازمانی 

طیفی از  صورتبه توانند یم ها سازمانباشد.  مهم ها سازمانعملکرد  یبرای حیات مجدد و ارتقا

بیان شده است که  بین  1و اسلوین بندی شوند .در مطالعات کوین کارآفرینی کم تا زیاد درجه

پذیر، خطرکارآفرین ) یها سازمان( و منفعلنوآوری و گریز، بدون  خطرکار )محافظه یها سازمان

شرایط مناسب کارآفرینی در سازمان  که یزمان (.1)وجود دارد نوآور و پیشتاز در بازار( تمایز 

کارآفرینانه  یها تیفعالبرای اجرای افراد  ۀدهندفراهم باشد، سازمان محرک، مشوق و آموزش

 خواهد بود.

، ساختار اند شدهطراحی  نامحقق لهیوس به که یسازمان ینیکارآفر یمفهوم یها مدل ۀیکلدر 

 (.3،2) مطرح شده است یسازمان ینیکارآفر ۀبرندشیپ یاصلعنوان یکی از عوامل سازمانی به

، کارها صیتخص زمینۀدر  ها گروهافراد و  نیبارتباطات  یرسم شکل یمعنبه  یسازمانساختار 

 .(1)دارند ساختار ارگانیک  نانهیکارآفر یها سازمانسازمان است.  نیقوانو  فیوظا

-به ها آننفوذ در شود، می دیتأک بر روابط موازی جای روابط عمودیبه ،کیارگاندر ساختارهای 

 ؛اسات راساا  مهاارت و داناش    پست سازمانی باشد، ب حاصل ازبر مبنای اختیارات  نکهیاجای 

پذیر تعریاف شاده و    صورت انعطافبر اسا  شرح شغل باشد، به صرفاً نکهیاجای ها به مسئولیت

 یدر محیطا  کیا ارگانسااختار   .شاود  یما  دیا تأکاطالعات  ۀجای صدور دستورات، روی مبادلبه

-به قوانین و مقررات والًمعم ند،پذیر انعطاف و پویا  ها این سازمان .رود یم کارهب متغیرمتالطم و 

 یریا گ میتصام و سیساتم   نیسات  سلساله مراتاب اداری مشاخص    ،ردصورت نوشته وجاود نادا  

خاود را باا    کاه سااختار، سااختاری اسات     مؤثرترین 2استاکربرنز و  عقیدۀبه  .است متمرکزغیر

 یژگا یوکارآفرینی سازمانی را از طریق پان    ،اغلب پژوهشگران (.4) الزامات محیط تطبیق دهد

ر، رقابات  ناوآوری، اساتقالل طلبای، پیشاتازی در باازا     شاامل    ناناه یکارآفر یهاگرایش یاساس

ساازمانی کاه دارای بساترهای مناساب      .اناد  کرده یساز مفهومبررسی و  ،پذیریخطرتهاجمی و 

عوامل اغلب با هام   نیا .ابدی یمکارآفرینانه سوق  یهاگرایشکارآفرینی سازمانی باشد به سمت 

 منجار  و به بهبود عملکارد ساازمان   دهند شیافزاسازمان را  ۀنانیکارآفرتا عملکرد  نندک یمکار 

  .(5) شوند

                                                                                                                                        
1. covin and slevin 

2. Bernez & staker 
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از  تواند یمنوآوری در ورزش  .شود یم منجر گذاری سازمان به ایجاد بازارهای جدیدسرمایهدر  1نوآوری

 ۀورزش طی دهدر  مهم یها ینوآور. از شودر و بازیکنان ورزشی پدیدا ها سازمان ،ها میتطریق 

ر نوآوری د ،ها میتعملکرد  تحلیلبرای  یا انهیرا یها برنامهاستفاده از  به توان یم گذشته

 یها تیفعالنوآوری اجتماعی از طریق و  مورد استفاده در ورزش یها یفناورتجهیزات و 

   (.6) اشاره کرد ورزشی یها سازماندنیای ورزش و  یها ستاره

حیات ز خشی ابو  بتوانند در بازارهای رقابتی پیروز شوند ها سازمان شود یمباعث  2پیشتازی در بازار

 یها فرصت به دنبالورزشی  یها سازمان. دشو یمتضمین  از این طریقورزشی  یها میتمدیریت 

 ها ومیاستادبرداری از افزایش بازاریابی و بهره برای جدید تجاری مانند پوشش تلویزیونی بیشتر

 .(7) اند شدهوناگون پیشتاز برای کاربردهای گ

متفاوت به همراه ایجاد کسب و کار  خطراتبرای در نظر گرفتن  ها سازمانبیانگر تمایالت  3پذیریخطر 

 .قطعی نباشدشت مالی زمانی که برگ به خصوص، استجدید 

دهندگان رویدادهای نظیر ورزشکاران، سازمان ییها گروه توانند یمدر ورزش  پذیرانخطر

پذیری تجاری در ورزش اغلب خطر(. 8قامات رسمی، مربیان و مدیران ورزشی باشند )ورزشی، م

ورزشی با بستن قراردادهای چند میلیون دالری برای ورزشکاران بر  یها میتن اتوسط مالک

ورزشی و حق امتیاز  یها ومیاستاد زیاد یها نهیهزعالوه، . بهشود یممبنای پتانسیل آینده انجام 

پذیری مالی را به خطرورزشی  یها میتن ادارد. بسیاری از مالک ریتأثدر تجارت  پذیریخطرروی 

-غیروابسته به یطلبی عملاستقالل(. 9) رندیپذ یمامید بازگشت به شکل قدرت و سرگرمی 

آن تا  ۀانداز کسب و کار و اداممنظور پیش بردن مفهوم یا چشمیک فرد یا یک تیم به ۀوسیل

از  کهرقابت در صنعت است  ۀبرد در صحن برایبت تهاجمی، تالش شدید و رقا استتکمیل کار 

رقابتی انجام  یتهدید در بازارنظور بهبود جایگاه یا پیروزی بر مهجومی به یپاسخ طریق

مدیریت  یها حوزهو روی تعدادی از  استورزشی دینامیک  یها سازمانکارآفرینی  .شود یم

جدید، مدیریت اجرایی، ایجاد نوآوری،  یها ورزش یارتقاتجاری، مدیریت بحران، ر ساختامانند 

اثر  فناورانه یها شرفتیپپی در پی و  یها ینگرانساختارهای تبلیغاتی، موضوعات اجتماعی، 

 (.6) گذارد یم

مختلف و تا حدی کمتر در بخش  یها حوزهدر  ۀ گذشتهاغلب تحقیقات کارآفرینی در ده

 تواند یم ،رود یمنو به شمار  یا مقولهر ورزش با آنکه د ینیکارآفرورزش متمرکز بوده است. 

                                                                                                                                        
1. Innovativeness 

2. Proactiveness 

3. Risk - Taking 



    2931، بهمن و اسفند 12مطالعات مدیریت ورزشی شماره  59

چهارم  ۀبرنام یها استیسآموزش را در برگیرد. بر اسا   و مختلفی از جمله اشتغال یها جنبه

 فیتوصبه  ها برنامه نیامناسب برای عملی کردن  یها راه افتنیتوسعه، توجه به ورزش و 

با توجه به اینکه ورزش و تربیت بدنی جذابیت  دارد و نیاز سازمان ورزشی ینیکارآفر تیوضع

 یها حلراه  که کند یمب ورزشی را ترغی یها سازمانن دارد، مسئوالمردم  میاندر  زیادی

 .کار گیرندهب یرقابت یایمزاو  ینوآور جادیا یبرارا ن آ یها یاستراتژ و کنندخلق  یدیجد

که در  طور هماناست.  ریناپذی اجتنابورزش یها سازمانو استفاده از آن در  ینیکارآفرتفکر 

رقابتی برشمرده  یو مزیت حیات کنندۀنیتأماز ابزارهای مختلف کارآفرینی  یها سازمان

و  تیخالق، ییتوانا رینظبه عواملی  زینورزشی  یها سازمان، حیات و مزیت رقابتی در شود یم

خصوص سازمان تربیت بدنی به ،یورزش یها سازمانوابسته است. اگر  ها آننوآوری منابع انسانی 

که مدیران،  کنندایجاد  موقعیتی ندنتوا یمد، نسازمانی کارآفرین باش ،  قرار داردأکه در ر

از منابع موجود  نند،را بهتر درک ک ها فرصتو کارکنان کارآفرین  رندگانیگمیتصم، زانیرهبرنام

در صحنه  ،رشد کرده تر عیسر جهینتو در کنند  یشتریب ۀمنظور نوآوری استفادبه ها فرصتو 

 فایاو ملی دوام آورند و رسالتی را که بر عهده دارند به نحو احسن  یا منطقهجهانی،  رقابت

 ۀنانیکارآفر یهاگرایشد ابعا ،سازمانیر ابتدا ساختادر این تحقیق پاسخ به این نیاز، برای  کنند.

 امید است که شده ترسیمو الگ  آن و سپس بر اسا شدهبررسی  ها آنو ارتباط بین سازمانی 

کار هب نانهیکارآفررفتارهای  دیتولو نوآورانه در  نانهیکارآفر یها فرصت جادیا برایعنوان ابزاری به

متناسب  ۀنانیکارآفر کردیروسازمانی را با  ینیکارآفر تیوضعبدین وسیله مسئوالن رود و 

الگویی در  ۀارائ حاضر با هدف ۀمقال ؛ بنابرایندهندالزم را انجام  یها یزیرو برنامه کنند لیتحل

سازمان تربیت ر سازمانی د ۀنانیکارآفر یهاگرایشد ابعابا سازمانی ر ساختاارتباط بین  ۀزمین

 انجام شده است. بدنی

 پژوهشروش 

آماری  ۀجامع است. شدهانجام  یدانیم شکلبه  که استهمبستگی تحقیقات  نوعاین تحقیق از 

. دادندمینفر تشکیل  400به تعداد سازمان تربیت بدنی کارکنان ستادی  ۀپژوهش را کلی

 پرسشنامه قابل 202که از این تعداد  شدنمونه ارسال  ۀجامع یبه تمامی اعضا هاپرسشنامه

بین در این . متغیر پیششدتحلیل استفاده و یند تجزیه استفاده بود و از همین تعداد در فرآ

نوآوری،   سازمانی شامل ۀنانیکارآفر یهاگرایشد متغیر مالک ابعاساختار سازمانی و  پژوهش

است. عالوه بر متغیرهای فوق،  یشتازی در بازار و رقابت تهاجمیطلبی، پپذیری، استقاللخطر

 زانیم، تأهل تیوضعجنسیت،  سن،  شناختی شاملجمعیت یها یژگیو ۀکنندمتغیرهای تعدیل
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نیز مد نظر واقع شده است.  ... و خدمت ۀدام، سابقضعیت استخو، یلیتحص ۀرشت ،التیتحص

 زیر استفاده شده است  یها ز پرسشنامهبرای انجام این پژوهش ا

سن،  وضعیت جنسیت،  یرهایمتغ  شامل شناختیجمعیت یها یژگیو ۀساختمحقق ۀپرسشنام

میزان تقریبی خدمت،  ۀسابق تحصیلی، وضعیت استخدامی، ۀ، رشت، میزان تحصیالتتأهل

 .متوسط میزان حقوق ماهیانه، ساعات کار در روز

ختار سازمان دارای ساهر این ابزار حدی را که   (95/0ییایپا)با  استاندارد ساختار سازمانی نامۀپرسش

 و شدهابداع  1. این پرسشنامه توسط ساشکین و موریسکند یممشخص  ،ارگانیک یا  مکانیک است

( 5( خیلی کم تا )1ن  ارزشی لیکرت و به صورت )در قالب مقیا  پ است کهشامل ده گویه 

 (10)اند شدهخیلی زیاد ارزش گذاری 

در قالب مقیا   که (99/0پایایی  )با سازمانی ۀنانیکارآفر یهاگرایشد ابعا ۀساختمحقق ۀپرسشنام

 است.   گذاری شدهارزشهفت ارزشی لیکرت 

منظور )به یگروه تک t یآمار یها مدل پژوهش از یها سؤالها و پاسخ به  داده لیتحل منظوربه

ارتباط بین متغیرهای  ( و رگرسیون تک و چندمتغیری برایقیتحق یها نمونه دگاهید یبررس

 .شد استفاده LISRELافزار برای طراحی مدل از نرم نهایت،در  .تحقیق استفاده شده است

 نتایج 
سن  نیانگیم دهد یمقیق نشان تح یها نمونهشناختی  جمعیت یها یژگیوتوصیفی  یها افتهی

 درصد 3/66 متأهل، درصد 7/78، ۀ تحقیق مردنموندرصد 55، قرارد دارد 40تا  36در دامنۀ 

 لیتحص یبدن تیترب ۀافراد در رشت درصد 9/58لیسانس هستند،  یلیتحص مدرک یدارا

 سال 15تا  11درصد  7/29 است، یرسمبه صورت  درصد 4/64، وضعیت استخدامی اند کرده

 4/55 تعداد،از این  است، ساعت هشتتا  شش هاآن یکارساعت  زانیمو  سابقۀ خدمت دارند

 هزار تومان بودند.  600تا  300 ۀانیماهحقوق  یدارادرصد 

  است دست آمدهبهدر بررسی ساختار سازمانی نتای  زیر 
 

 سازمانیر ساختا موجود نسبت به تیوضع یبررس یگروهتک t .2جدول 

 یدار یمعنسطح  یآزاددرجۀ  t زانیم یتجرب نیانگیم یظرن نیانگیم

4 36/2 20/33- 201 001/0 

                                                                                                                                        
1. Marshall sashkin & W.C.Morris 
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 نیانگیم و ینظر نیانگیم نیب گفت توان یم t زانیمبر  دیکأتو با  1با توجه به اعداد جدول 

وجود دارد و با توجه به  α<01/0ی در سطح دار یمعنتفاوت  سازمانیر ساختا ۀمؤلفدر  یتجرب

 دگاهیداز  کهنتیجه گرفت  توان یم، است ینظر نیانگیماز  کمتر یتجرب نیانگیم نکهیا

سمت شدت به به  تربیت بدنی ساختار سازمان کیمکان - کیارگانطیف  قیتحق یها نمونه

  سازمان تربیت بدنی دارای ساختار مکانیکی است. تمایل دارد؛ از این رو یمکانیکساختار 

  است دست آمدهبهسازمانی نتای  زیر  ۀنانیکارآفر یهاگرایشد بررسی ابعار د
 

 سازمانی ۀکارآفرینان یهاگرایشموجود نسبت به  تیوضع یبررس یگروهتک t .1جدول 

 نیانگیم

 ینظر

 نیانگیم

 یتجرب
  زانیم
t 

درجۀ 

 یآزاد

سطح 

 یدار یمعن

4 86/2 90/12- 201 001/0 
 

ی با نظر نیانگیم نیبنتیجه گرفت  وانت یم t ریمقاد زانیمبر  دیکأتو با  2با توجه به جدول 

 ؛وجود دارد α<01/0در سطح  یدار یمعنتفاوت ها  ی مؤلفهتمامی در تجربی ها نیانگیم

-می، است ینظر نیانگیماز  کمتر یتجرب نیانگیم ها مؤلفه یتمامدر  نکهیا، با توجه به نیبنابرا

 از حد متوسط است. کمتر کارآفرینانه یهاگرایش زانیم، قیتحق یها نمونه دگاهیداز  توان گفت

-بهسازمانی نتای  زیر  نانهیکارآفر یهاگرایشد سازمانی با ابعار در بررسی ارتباط بین ساختا 

 دست آمده است 
 

 سازمانیر ساختا قیطراز  گرایش کارآفرینانه ینیب شیپ برای یریمتغچند ونیرگرس .9 جدول

 مجموع مجذورات راتییتغمنبع 
 درجۀ

 یآزاد
 زانیم مجذورات نیانگیم

F 

 سطح

 یدار یمعن

 001/0 03/359 66/321392 1 67/321392 ونیرگرس
 

 و سازمانیر ساختا نیبنتیجه گرفت  توان یم F زانیمبر  دیتأکبا توجه به جدول فوق و با 

به  ؛شود یممشاهده  α<01/0 در سطح  یدار یمعنارتباط  کارآفرینانه سازمانی یهاگرایش

وجود  سازمانیر ساختا قیطراز  سازمانی ۀکارآفرینان یهاگرایش ینیب شیپتوان  رگید عبارت

 بیضراجدول به است  یضرور ونیرگرس بیضرا نییتبو  ییشناسا برایرو،  نیااز  ؛دارد

 شود.  رجوع ونیرگرس
 9 مرتبط با جدول ونیرگرس بیضرا ادامۀ

 مالک ریمتغ
  یرهایمتغ

 کننده ینیب شیپ
 B زانیم

 ابت بیضر

 استاندارد
 t زانیم

 سطح

 یدار یمعن

 001/0 94/18 80/0 70/5 ساختار سازمانی کارآفرینانه یهاگرایش
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 یهاگرایش و ساختار سازمانی نیب گفت توان یم یریچندمتغ ونیرگرس بیضرابا توجه به 

 شیافزابا  که بیترت نیبد. شود یممشاهده  یدار یمعنارتباط مثبت و  سازمانی ۀکارآفرینان

کارآفرینانه نیز  یهاگرایش( کیارگان - کیمکان فیط)در  ساختار سازمانی به سمت ارگانیک

 .ابدی یم شیافزا

  است دست آمدهبهی نتای  زیر و ساختار سازمان نانهیکارآفر یهاگرایشدر بررسی تحلیل عاملی 
 

 نیاوکلو  رییم – سریکآزمون بارتلت و  جینتا. 4 جدول

 ساختار سازمانی ارآفرینانهک یهاگرایش فرض شیپ

 908/0 967/0 حجم نمونه( تیکفا) نیاوکلو  رییم – سریکمقدار 

 تیکروآزمون 

 بارتلت

 558/2954 573/19582  یکامجذور 

 45 820  یآزاد ۀدرج

 001/0 001/0  یداریمعنسطح 
 

فاده از روش و مربوط به است ازینمورد  یها فرضشیپ یتمام دهد یمجدول فوق نشان   ینتا

نمونه  تیکفا یبرا یشاخص نیاوکلو  ری یم - سریکشده است. آزمون  تیرعا یعامل لیتحل

 جهینت( و در یعامل تیعل) گریکدیبه  رهایمتغتعلق  زانیم توان یم مذکوراست. بر اسا  آزمون 

 یینهاترا به  ریمتغمناسب بودن هر  نیزداد و  صیتشخ یعامل لیتحل یبرارا  ها آنمناسب بودن 

 تیکرودر آزمون  .شود یمگزارش  یعالقضاوت در مورد آن در حد  ؛ بنابراینکردمشخص 

و سطح  یکامقدار مجذور  . با توجه بهدشومی یبررساالت ؤس نیب یهمبستگبارتلت، فرض 

ادامه و  ؛ در نتیجهوجود دارد یهمبستگاالت ؤس نیب که شود یمگرفته  جهینت یداریمعن

 است. زیجا یعامل لیتحلراحل م ریسااستفاده از 

سازمانی از  رکارآفرینانه از روی عامل ساختا یهاگرایشبینی در طراحی مدل رگرسیونی پیش

 افزار لیزرل استفاده شده است.نرم
 

 مدل  رازشبمرتبط با  های شاخص .5جدول 

 ریتفس زانیم  شاخص

 α<001/0در سطح  کامل برازش Chi Square 21/3303 (یینما درست)نسبت  یمجذورکا

 (90/0از شیب مالک) خوب ازشرب Tucker- Lewis Index 99/0 (رنرمیغ برازش)شاخص  تاکر - زیلوئ

 (90/0از شیب مالک) خوب رازشب Bentler- Bonett 89/0 شده( نرم برازشبنتلر )شاخص  - بونت

 (70/0از  شیب مالک) خوب رازشب Hoelter 88/0 هولتر

جذورات م نیانگیم یخطا شهیر

 بیتقر
Root- Mean- Squre- 

error- approaimation 
01/0 

از  کمتر مالک) خوب رازشب

05/0) 
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 .دهد یممطلوب را نشان  برازش کامل برازش یشنهادیپمدل  ،5با توجه به جدول 
 

 
 

 سازمانیر کارآفرینانه از روی عامل ساختا یهاگرایشبینی مدل رگرسیونی پیش .2شکل 

 

نشان داده  OE  با نماد سازمانی ۀکارآفرینان یهاگرایشو  ORGANICنی با نماد سازما رساختا

 .شده است

 گیرینتیجهو بحث  
 – یف ارگانیکطدر  سازمان تربیت بدنی از حیث ساختار سازمانی دهد یمنشان  قیقنتای  تح

حد مورد  از تر نییپاکارآفرینانه در سطحی  یهاگرایشو  گرایش دارد مکانیک به سمت مکانیک

 داریارتباط معنی کارآفرینانه یهاگرایشابعاد  وبین ساختار سازمانی  . همچنینانتظار است

 مکانیکی بودن دهندۀنشاناست  شدهبسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام  وجود دارد.

  است.مورد بررسی  یها سازمانساختار سازمانی در 

به ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق سازمان دولتی  ( که1386کالیی )وسطی نتای  تحقیق 

ر سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی دارای ساختا، دهد یمکارآفرین پرداخته است نشان 

سازمانی  ینیکارآفرالگوی  ۀارائبا هدف  تحقیقی( 1386حق شنا  ). استسازمانی مکانیکی 

-سازمانی و برونمختلف درونعوامل تحقیق  نیادر  انجام داده است.در بخش دولتی تهران 

. ه استبررسی شد نظر مورد یها سازمان ینیکارآفر تیوضعر ب ها آن ریتأثو  مطالعه یسازمان

نشان داد   ینتا در این تحقیق ساختار سازمانی بوده است. سازمانیدرونیکی از عوامل 

 صابونچی تحقیقات نتای  (.12،11)ندارند  ارگانیکی ساختار سازمانی مورد مطالعه یها سازمان

کانیکی مورد بررسی م یها سازمان( نیز نشان داده است ساختار 1386) سلیمانیو  (1388)

(، رضا زاده 1383(، رحیمی )1387) یلیوک (،1387) زیودار بوده است و نتای  تحقیقات
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 ددار وجود دارکارآفرینی سازمانی ارتباط معنی وبین ساختار سازمانی نیز نشان داد  (1382)

بوده  ها سازمانبه دنبال عملی کردن ادراک کارآفرینی در نیز  ( 2001) 1استیونسن .(13 -18)

-شو عوامل پی بررسیوابستگی صنعتی مختلف  و ساختار با اندازه،را  سازمان 1200وی است. 

های بازخوردسپس به و  کرده کارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی را ارزیابی ۀبرند

پذیری، پیشتازی در خطرشامل نوآوری، )کارآفرینانه  یهاگرایشبا عنوان  نیرینی سازماکارآف

مورد بررسی  یها سازمان غلبدر ا سازمانیر ساختا نتای  تحقیق  نشان داد. ه استپرداخت بازار(

همچنین در این تحقیق به بررسی  .با نتای  تحقیق حاضر همخوانی دارد کهمکانیکی بوده است 

-کارآفرینانه )نوآوری، پیشتازی در بازار، رقابت تهاجمی، استقالل یهاگرایشبین ابعاد ارتباط 

بین ساختار دهد مینشان پرداخته شده که نتای  ( و ساختار سازمانی یریپذ خطرطلبی و 

سازمانی )نوآوری، پیشتازی در بازار، رقابت تهاجمی،  ۀکارآفرینان یهاگرایشسازمانی و 

 2وکوراتکو نیکو، رلندیا .داری وجود داردارتباط قوی و معنی خودمختاری(طلبی و قاللاست

 ۀیکلدر آن  که اندهکردارائه  «یسازمان ینیکارآفر یسازمفهوم»تحت عنوان  یا مقاله( 2009)

 ینیکارآفرمدل  یاجزا .اند نموده یبررس کپارچهیصورت را به یسازمان ینیکارآفر عوامل

 کیاستراتژانداز چشم) یسازمان ینیکارآفر یها برندهشیپامل ش در این تحقیق یسازمان

 یها یخروج و نانهیکارآفررفتار  ندیآفر، یسازمانساختار  ،ارشد سازمان تیریمد ،نانهیکارآفر

 ۀو توسع یرقابت یها تیقابل ۀتوسع ۀرندیگدر بر  که است( یسازمان ینیکارآفر یاستراتژ

 ساختار سازمانی با دهد یمنتای  این تحقیق نشان  .است یسازمان ینیکارآفر یها تیموقع

 چان لینگ(، 2004در تحقیقات متیو ودنیل ) (.20،19) کارآفرینانه ارتباط دارد یهاگرایش

 نوآوری سازمانی وسازمانی بین ساختار  یدارارتباط معنی( نیز 2010) منگوک و (2010)

 (.21 -23)شود مشاهده می

مورد بررسی در  یرهایمتغگفت سازمان تربیت بدنی از حیث  توان یمکلی  گیریعنوان نتیجهبه

به  باید استراتژیکی سازمان یها یزیرنامهاین تحقیق  سازمانی غیرکارآفرین است و در روند بر

در سازمان تربیت  الزم است .کندکارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی توجه  یها مؤلفه

قدرت و نفوذ مهارت  منشأ ،شوندتعریف و تعیین  یکار یها گروها  براس کارهاظایف و وبدنی 

، شودرسمی انجام صورت شخصی و غیرهماهنگی بهباشد، جای اختیار سازمانی(  )به و خبرگی

و مقررات خشک و غیرمنعطف نداشته  نیقوانباشد، سازمان نظارت وسیع و گسترده ۀ حیط

خود را بروز دهد، سازمان سعی در  یاستعدادهاو  ها ییتواناو هر شخص اجازه داشته باشد باشد 

                                                                                                                                        
1. stevenson 

2. Ireland R.D , Covin J.G and kuroctko 
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مستمر و  قیتطببر موقت داشته باشد،  یکار یها گروهکاهش خطوط سلسله مراتب و افزایش 

در سطح  یبه راحتاطالعات و باشد داشته  دیتأکاثر بخش  طوربه یطیمح راتییتغبا  یدائم

به شرح  یوابستگبه دنبال کاهش  شود. همچنین سازمان تربیت بدنی باید عیتوزسازمان 

این عوامل،  یها یکاستتوجه به  باشد. ییاجرا ناپذیرانعطاف یها دستورالعملو  یشغلخدمات 

تا حد زیادی مسیر حرکت  به سمت استقرار کارآفرینی را در سازمان تربیت بدنی  تواند یم

 روشن سازد.
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