
 37-50،. صص 1392،. مهر و آبان 19شماره    مطالعات مدیریت ورزشی

  

  

  

   کارکنان از دیدگاه  مدیریت مشارکتی ةبرآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیو

  کل تربیت بدنی استان یزد ةادار
  

  

  4مهرداد افخمی  ،3سید محمد جواد رضوي ،2محمد سلطان حسینی ،1قاسم رحیمی
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 چکیده 

مدیریت مشارکتی از دیدگاه  ةی کارآفرینی از شیوهدف تحقیق حاضر، برآورد سهم نسب

 کارکنان ۀکلیآماري پژوهش شامل  ۀ. جامعاست کل تربیت بدنی استان یزد ةکارکنان ادار

بر اساس  ها آنتعداد  کهبود  بدنی استان یزدکل تربیت  ةو پیمانی ادار يقراردادرسمی و 

با توجه به جدول کرجسی و  .دشالم اع نفر 144، 1389اداره در سال  این اطالعات کارگزینی

آماري دریافت  ۀه از این نمونپرسشنام 93 ،د و سرانجامشنفر برآورد  104مورگان حجم نمونه 

-اندازه براي .شده استپیمایشی اجرا  ةو به شیواست این پژوهش از نوع همبستگی  شد.

ده شده است که مدیریت مشارکتی و کارآفرینی استفا ۀساختمحقق ۀاز دو پرسشنام گیري

. شدیید أتوسط مشخصات تو دست آمد به 85/0 و 91/0ین دو پرسشنامه به ترتیب پایایی ا

انجام  spssافزار و استنباطی و با استفاده از نرم ها در دو سطح توصیفی تحلیل دادهو تجزیه 

 دارد داري وجودمعنی ۀنتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی رابطشد. 

)05/0 p 60/0=r.(  ارآفرینی را ک ياه مؤلفهمدیریت مشارکتی تمامی  ،طبق نتایجهمچنین

ر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمدمیان  ۀرابط نیب.  001/0 (p( دهدمیتحت تأثیر قرار 

داري وجود دارد و در ت معنیاستخدام  تفاو تیوضع و یلیتحص مدرك، تیجنسحسب  

 نیب یهمبستگخدمتی  ۀسابق ،طبقات ۀیبقسال در  15 -11 ۀجز طبقهخدمت ب خصوص سابقۀ

  .استدار یمعن ریمتغدو 
  

  مدیریت مشارکتی، کارآفرینی :واژگان کلیدي
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  مقدمه

کارگیري هر سبک هب .مختلفی وجود دارد يها سبکورزشی،  يها سازمانمدیریت  عرصۀر د

هر یک از شکست  . موفقیت یااست، ابزار و ساختار خاص خود ها روشیتی مستلزم مدیر

بلوغ عاطفی و  ۀو نیز به شرایطی از جمله درج ها سازمانمدیریت به ماهیت فعالیت  يها سبک

ورزش  هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه بستگی دارد. زمینه نیزکارآیی شغلی کارکنان و 

براي اینکه بتوانند به اهداف و مقاصد خود دست  ،ها سازمانهمانند دیگر  ،ورزشی يها سازمانو 

 يها سازمانمدیریتی کارآمد و موفق دارند. مدیریت ورزش و  ةگرفتن شیور یابند نیاز به در ب

مدیریت گروهی ة استفاده از شیو ،. در عین حالدارداهمیت خاصی  ها سازمانآن همانند دیگر 

رشد و ترقی سازمان و در  ۀزمین تواند یمسازمان تربیت بدنی کشور و متناسب با نیازهاي 

دلیل داشتن کارکنان هر سازمان به .کندرشد و ترقی و بهبود ورزش کشور را فراهم  ،نتیجه

به همین  ؛ندیآ یمبه حساب  ها هیسرما نیترمتنوع و متفاوت با ارزش يها تیخالقنظرات، افکار، 

با ارزش و متناسب با  ۀبه این سرمای تواند یم که ییها تیریمداز  یکیگفت  توان یممنظور 

مدیریت مشارکتی  .)1( است یمشارکتهویت ببخشد مدیریت  ها آنخصوصیات و روحیات 

زیردستان سازمان را در روند  گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و : مجموعۀعبارت است از

اصلی این نوع د د. تأکیکن دهد و شریک می میهاي مربوط به آن سازمان دخالت  گیريتصمیم

ز این خواهد ا عموم افراد است و می مندانه و داوطلبانۀههمکاري در مشارکت عالق مدیریت بر

یند این مدیریت بر آاساس فرنظریات در حل مشکالت و مسائل سازمان استفاده کند؛ بنابراین 

مشارکت در سازمان بزرگی  ر است.بنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوا

بهینه از استعدادها، نیروها  ةکند تا با استفاد همچون سازمان تربیت بدنی به مدیریت کمک می

وقتی  ،همچنین .افراد، بسیاري از مشکالت درونی سازمان را سامان بخشد يها مهارتو 

تنها حداکثر تالش نه قطعاًکارکنان سازمان اهداف سازمانی را در جهت اهداف مشخصی بدانند 

دلیل احساس همگرایی با سازمان متبوع در بلکه به خواهند داد،و کوشش وظایف خود را انجام 

در دنیاي امروز یکی از عواملی که باعث  جهت نوآوري، خالقیت و کارآفرینی اقدام خواهند کرد.

در جامعه ب تحول موجفرینی است. این پدیده آشود، کار اجتماعی می- اقتصادي ۀسعرشد و تو

 يها فرصتیند کارآفرینی آطی فر .شغلی جدیدي را ایجاد کند يها فرصتتواند  و میشود می

 يا وهیشمحصوالت و خدمات به  ۀن تولید یا عرضآکه ویژگی  شود یمجدید براي اشتغال ایجاد 

در  تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن . همچنینخالقانه و مبنی بر نوآوري است

با تعداد کمی افراد خالق  توانند ینمدیگر  ها سازمان ،امروز .ناپذیر استامري اجتناب ها سازمان

هزینه گرا و کمنه به سازمانی چابک، منعطف، فرصتو کارآفرین و با اجراي چند طرح کارآفرینا
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مند ه بهر نانهیفرکارآ ايکارکنان از روحیه ۀرا فراهم آورد تا هم موقعیتیتبدیل شوند، بلکه باید 

خود را به اجرا  ۀکارآفرینان يها تیفعالطور فردي یا گروهی، شوند و بتوانند به راحتی و به

. کند یمدر این وضعیت مشارکت کارکنان در کارآفرینی بیشتر بروز پیدا  ).2( درآورند

 خدمات ئۀارا يبرا ها فرصت استفاده از و یابیارزش ،اکتشاف مستلزم که است یتیفعال ،ینیکارآفر

 در رو، نیا از ؛)3( اند نداشته وجود قبالً که است ییها کوشش یدهنسازما و دیجد لیوسا و

 ییایپو و تیخالق با بتوانندآن  آموختگاندانش که است شتازیپ يا جامعه ،یرقابت نینو يها عرصه

 نیکارآفر و ردازندبپ کار و کسببه  خود خالقانۀ يها کوشش با و کنند يگردآور را دیتول منابع

 و مشکالت حل در مؤثر يکارهاراهاز  ینیکارآفر ۀیروح از جامعه افراد يبرخوردار .)4( باشند

فراوانی از  يها نهیزم گسترده، يا عرصهعنوان تربیت بدنی بههمچنین  .)5است ( کشور معضالت

تربیت بدنی کشور اشتغال را در دل خود نهفته دارد و با استفاده از کارآفرینی در سازمان 

نوآوري و خالقیت در شود که ویژگی آن  جدیدي براي اشتغال در ورزش ایجاد می يها فرصت

جهانی  ۀو سبب پیشرفت روز به روز ورزش کشور در عرص استخدمات به جامعه  ۀتولید و ارائ

  .شود یم

یی کارآ)، 6( خالقیت کارکنان ،يرهایمتغ  با را مدیریت مشارکتی رابطۀ ها پژوهش یبرخ

دار یمعن و مثبت یارتباطات نیمب که اند دهکر مطالعه) 10( و رضایت شغلی )7 -9( کارکنان

نقش ارتباطات در رهبري «) در تحقیق خود تحت عنوان 2006( 1وي فنگ و تجوسولد. اند بوده

وجود رسیدند که  به این نتیجه »مریکایی در چینآمدیران چینی و  ۀوسیلمشارکتی به

گیري مشترك و هایی براي تصمیم دهد و فرصت ثر را افزایش میؤرهبري مشارکتی م ارتباطات،

 خود مقالۀ در )2002( 2نیابر). 11( آورد وجود میمخالف به يها دگاهیدبحث آزادانه در مورد 

 کارمندان يریدرگو  مشارکت که کرد بیانموفق  رییتغانجام  يبرا يدیکل مشارکت عنوان تحت

 يبرا موقعیتی جادیا و رییتغ رشیپذ از نانیاطم در يدیکل ینقش یسازمان امور مقدم در خط

 داد نشان يا مقاله در )2006( 3پارنت). 12( کند یم ایفا سازمان در کارمندان ثرؤم يهمکار

 و يسازگاربا  یمیمستق ارتباط کار طیمح در ینیب خوش و فهیوظو  نقش یروشن ،مشارکت

ارزیابی و معرفی  بهدر تحقیق خود   )1384( پور یفروغ ).13( دارند رییتغ با يریپذقیتطب

 .پرداخت کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی يها تیاولو نیتر مهم

ند اکه عبارتشد  منجراصلی براي کارآفرینی در ورزش  ۀبه شناسایی هفت زمین تحقیق ۀنتیج
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ریزي ورزشی، آموزش و پرورش در و مدیریت و برنامه تغایتبل يها نهیزماز: کارآفرینی در 

، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی، خدمات يا حرفهورزش، امور ورزش همگانی، قهرمان 

 راد صادقیهمچنین  ).14(دارند  ییها رمجموعهیزورزشی و امور فرهنگی ورزشی که هر کدام 

یی آبخشی و کارزان اثرنقش مدیریت مشارکتی بر می«) در تحقیقی تحت عنوان 1387(

کارگیري مدیریت به که به این نتیجه دست یافت »بخش تهرانبیمارستان شهید فیاض

 الزمهاي  زمینهمشارکتی نظام پیشنهادها در صورت ثبات و تعهد مدیریت و فراهم نمودن پیش

) در تحقیق خود تحت 2007( 1لوین .)15( شود بخشی سازمان مییی و اثرآباعث بهبود کار

 ۀتیم و ارائ ۀبه این نتیجه رسید که توسع »پزشکیتفویض اختیار در یک تیم دندان«عنوان 

 2اییال و کارك .)16( پزشکان کمک خواهد کرداعضاي تیم، به پیشرفت دندان ۀعقاید هم

مختلف رهبري و استراتژي يها سبک) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین 2004(

بر اساس نتایج  .هاي مدارس عمومی غیرانتفاعی پرداختنی در سیستمهاي متفاوت کارآفری

استراتژي کارآفرینی فعالی را ترغیب کند که به تغییر بنیادي  تواند یمرهبري تحولی  ،تحقیق

 ۀوسیلتغییرات محدودي را به تواند یمدر حالی که رهبري کنترلی فقط  ،کند یمکمک 

دهد. سبک رهبري منفعل بازدارنده، عمدتاً با استفاده از ترویج » استراتژي کارآفرینی سنجیده«

 ۀ. نتیجکند یمکارآفرینی سازمانی را در الزامات موجود محدود » کارانه محافظهاستراتژي «

بیشترین شرایط مدیریتی سازگار را براي  گرا تحولنهایی این تحقیق این بود که اگرچه رهبري 

 و مطالعهبه ) 1387( آصفی ).17( ارتباط پیچیده است ، اینکند یمکارآفرینی سازمانی فراهم 

ر د ها آن نیبارتباط  نییتع و رییبرابر تغ در کارکنان مقاومت و یمشارکت تیریمد ابعاد شناخت

 یبدن تیترب سازمان کارشناسان ۀیکل را قیتحق نیا يآمار ۀجامع پرداخت یبدن تیترب سازمان

 و محقق به بود یبدن تیترب سازمان کارشناسان از نفر 126 شامل يآمار ۀنمون. دادندمی لیتشک

 یبدن تیترب سازمان در رییبرابر تغو مقاومت در  یمشارکت تیریمدبین  یافت: نتایج دست این

 ،يگذار هدفو  يزیربرنامه در مشارکت نیب نیهمچن .دارد وجود معکوس و داریمعن ايهرابط

 در کنترل و نظارت و مشارکت در اجرا باحل مسئله، مشارکت  گیري ومشارکت در تصمیم

) 2004( 3برانداهمچنین  .)18( دارد دار و معکوس وجودیقاومت در برابر تغییر ارتباط معنم

یی، رضایت شغلی و تعهد آگیري موجب افزایش اثربخشی، کارمشارکت در تصمیم کردبیان 

وجه به این مسئله که با ت و حال با عنایت به مطالب گفته شده). 19( شود یمسازمانی 
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بهتر است هر  ،هستند روبرومستمر با محیطی در حال تغییر و رقباي جدید  صورتبهها  سازمان

نهایی برسد و این امر امکان  ۀیی به نتیجآمنابع موجود و حداکثر کار ۀسازمانی بتواند از کلی

و استفاده از همکاري و روز هب کارکنان مگر با استفاده از تدابیر و افکار خالقانه یا داشتنخواهد 

 نیب ایآ دشو مشخص که استبر این  تالش حاضر پژوهشدر  .گیري و تدبیر گروهی تصمیم

 وجود يا رابطهیزد  استان یبدن تیترب کل ةادار کارکنانکارآفرینی  زانیم با مدیریت مشارکتی

 منظوربه کارکنانمطلوب بین  مدیریت مشارکتی جادیا يبرا الزم يها نهیزمتا  ریخ ای دارد

 .دیآ فراهم نظر تربیت بدنی مورد ادارة در کارآفرینی کارکنان افزایش

  پژوهششناسی روش

 نیب محقق ارتباط روش، نیا در کهپژوهش حاضر از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی است 

 ۀلیکآماري پژوهش حاضر شامل  ۀجامع. است کرده پرسشنامه قیطر از را قیتحق يرهایمتغ

بر ها تعداد آنکه است  کل تربیت بدنی استان یزد ةو پیمانی ادار يقراردادرسمی و  رکنانکا

با توجه به حجم نمونه  بوده است. 144 ،1389در سال این اداره اساس اطالعات کارگزینی 

پس  شدند. به صورت تصادفی انتخابدر نظر گرفته شد که  نفر 104جدول کرجسی و مورگان 

همین تعداد در  از قابل استفاده بود که پرسشنامه 93تعداد  ،ها نامهآوري پرسشاز توزیع و جمع

  استفاده شد. آماري  يها لیتحل

-محقـق  پرسشنامۀ ،اول پرسشنامۀ. اند بودهگیري این پژوهش دو پرسشنامه ابزار اصلی اندازهر د

 ارزشی لیکرت بر اساس مقیاس پنج ها دادهو اشت دال ؤس 13که  بودمدیریت مشارکتی  ۀساخت

اعتبـار ایـن    .نـد بود  شـده گـذاري  خیلی زیـاد) ارزش  5زیاد،  4متوسط،  3کم،  2خیلی کم،  1(

  1و با استفاده از ضـریب کنـدال  تأیید  نادانشگاه و متخصص تاداننفر از اس 10پرسشنامه توسط 

 91/0 ،اخبر اساس ضریب آلفـاي کرونبـ   پرسشنامههمچنین پایایی این  .دشبرآورد  75/0برابر با 

 هـا  دادهو  داشتال ؤس 31که  بود کارآفرینی ۀساختمحقق ۀپرسشنامدوم  ۀپرسشنام .تعیین شد

خیلـی زیـاد)    5زیـاد،   4متوسـط،   3کـم،   2خیلی کم،  1( بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت

  د.شورد ) برآ85/0) و (80/0به ترتیب ( پرسشنامهاعتبار و پایایی این  .شدندمیگذاري ارزش

آمـار   و )نمـودار  ، جـداول،  اریـ مع انحراف ،نیانگیم( یفیتوص آمار از ها افتهی لیتحل و هیتجز يراب

آزمـون   سـیون و رگر ،3، ضریب همبسـتگی پیرسـون  2اسمیرنف - کولموگروفاستنباطی (آزمون 

                                                                                                                                               
1. Kendal  
2. One- Sample Kolmogrov –Smirnov Test  
3. Pearson Correlation   



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره   42

از ضریب کنـدال و   هابررسی روایی پرسشنامه براياستفاده شد. همچنین  )1احتمال دقیق فیشر

 بـا  يآمـار  اتیعمل ۀیکل ده است.شفاي کرونباخ استفاده از ضریب آل هاایایی پرسشنامهبرآورد پ

  .است دهش انجام 16 ۀنسخ SPSSافزار نرم از استفاده

  پژوهش يها افتهی

آوري شـده  هـاي جمـع   در این بخش ابتدا با استفاده از شاخص آماري نظیر فراوانی، درصد، داده

گـروف اسـمیرنف و آزمـون ضـریب      -و لمـ وده از آزمـون ک بـا اسـتفا   ،و سپس شوندتوصیف می

  .شوندآزموده میتحقیق به لحاظ آماري  يها هیفرضهمبستگی پیرسون و رگرسیون 
  

  شناختیجمعیت يها یژگیوتوزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس . 1جدول 

  جمع فراوانی  درصد  فراوانی  شناختیجمعیت يها یژگیو

  جنسیت
  72  67  مرد

96  
  28  26  زن

  سطح تحصیالت

  1/30  28  پلمید

  

96  

  8/25  24  پلمیدفوق 

  9/42  39  سانسیل

  2/2  2  سانسیلفوق 

 خدمت ۀسابق

1 - 5  28  3/33  
  

  

96  

6- 10  26  0/28  

11- 15  21  6/22  

16 - 20  7  5/7  

6/8 8 بیش از 21 سال    

 سن

الس 30 -20  25 6/37  

 

96 

  2/46  43  سال 40 -31

  8/11  11  سال 50 -41

  3/4  4  سال 51بیش از 

  یاستخدام تیوضع

29  2/31  29  
  

96  
24  8/25  24  

40  0/43  40  

  

درصد مرد و  72 قیتحق نفر نمونۀ 93تعداد  از دهد یم نشان ها افتهی  یفیتوص لیتحل و هیتجز

                                                                                                                                               
1. The Fisher Exact Probability Test  
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 26 ،پلمید مدرك يدارا کارکناندرصد  30 ،طح تحصیالتبر حسب س ؛اند بودهدرصد زن  28

بر حسب  ؛اند بوده سانسیلفوق  مدرك يدارادرصد  2و  سانسیلدرصد  42 ،پلمیددرصد فوق 

 ؛اند بوده يقرارداددرصد  43و  یمانیپدرصد  26، یرسم کارکناندرصد  31وضعیت استخدامی 

 ۀبر حسب سابق ؛اند بوده متأهلدرصد  83مجرد و   کارکناندرصد  17هل بر حسب وضعیت تأ

 نیکمتردرصد و  33سال با  5 -1 نیبخدمت  ۀسابق يدارا کارکناندرصد  نیشتریبخدمت 

 نیشتریب و بر حسب گروه سنی اند بودهدرصد  7سال با  16-20خدمت  ۀسابق يدارادرصد 

بیش  یسندرصد در گروه  نیکمتردرصد و  46سال با  40 - 31 یسندر گروه  کارکناندرصد 

  .)1 ل(جدو اند بودهدرصد  4با  سال 51از 
  

  سازمانی ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمدبین  یهمبستگ بیضر. 2جدول 

  داريسطح معنی  ضریب تعیین ضریب همبستگی  تعداد نمونه  متغیرها

  001/0  37/0  605/0  93  کارآفرینی  مدیریت مشارکتی

  

  p≥/05در سطح  کارآفرینی بامدیریت مشارکتی  نیب یهمبستگ بیضرنتایج تحقیق نشان داد 

 .دار وجود داردیمعنۀ رابط کارآفرینی ومدیریت مشارکتی  نیب نیبنابرا است؛ دار بودهینمع

درصد از  37 ،بر این اساس .دهد ضریب تعیین میزان واریانس مشترك دو متغیر را نشان می

  ). 2 (جدولاست تغییرات کارآفرینی مربوط به تغییرات مدیریت مشارکتی 
  

  هاي کارآفرینیمؤلفهمدیریت مشارکتی بر هر یک از  ریتأث ونیرگرسنتایج ضریب  .3جدول 

  منبع
  ضرایب

  غیراستاندارد

  خطاي 

  معیار

  ضرایب 

  ونیرگرس
  Tارزش 

  ضریب 

  تعیین

  سطح 

  داريیمعن

  001/0  24/0  85/2  77/0  011/0  54/0  گذاريهدف ةنحو

  001/0  24/0  87/3  89/0  022/0  88/0  ها مشوقاعمال  ةنحو

  001/0  24/0  69/2  64/0  035/0  30/0  نگرش نسبت به تحول

  001/0  24/0  12/3  55/0  025/0  82/0  و فنون هماهنگی ها روشاتخاذ 

  001/0  24/0  98/3  93/0  018/0  97/0  تقسیم کار ةنحو

  001/0  24/0  73/2  74/0  041/0  35/0  بخشرهبري اثر
  

به  ؛قرار دهد ریتأثت کارآفرینی را تح ياهمؤلفهتمامی  تواند یممدیریت مشارکتی  ،طبق نتایج

کارآفرینی  يها مؤلفهعبارت دیگر، در صورت استفاده از مدیریت مشارکتی توسط مدیران، 

و فنون  ها روش، نگرش به تحول، اتخاذ ها مشوقاعمال  ةهدف گذاري، نحو ةنحوشامل: 

ان کل تربیت بدنی است ةطور مؤثرتري در ادارتقسیم کار، رهبري اثر بخش به ةهماهنگی، نحو
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  ).3 (جدول یزد بروز خواهند یافت
  

  تیجنسحسب ر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  ۀمقایس .4جدول 

  متغیرها

  کارآفرینی  

  آماره

  جنسیت
n r  2r  p  zr z sig 

  یمشارکت تیریمد
  576/0  /001  28/0  526/0  67  مردان

78/1  96/1  
  045/1  /001  61/0  786/0  26  زنان

  

 تیجنس حسب رب ینیکارآفر و یمشارکت تیریمد نیب یهمبستگ بیضر )4(جدول  ها افتهیبراساس 

بر این  .دهد . ضریب تعیین میزان واریانس مشترك دو متغیر را نشان میدار بوده استیمعن کارکنان

درصد  61رصد و در زنان د 28در مردان  ینیآفر کار و یمشارکت تیریمدمشترك  انسیوار ،اساس

بر  .فیشر استفاده شده است zضریب همبستگی دو گروه مردان و زنان از آزمون  ۀمقایس براي. است

که از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي  است 78/1شده برابر با محاسبه   Z،این اساس

  .یستندار  یبنابراین تفاوت بین دو ضریب همبستگی معن است؛ تر کوچک) 96/1(05/0
  

  خدمت ۀحسب سابقر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  مقایسۀ .5 جدول

  متغیرها

  ینیکارآفر  

  آماره

  خدمت ۀسابق
n r zr z sig 

  یمشارکت تیریمد

  928/0  736/0  31  سال 5از  کمتر
54/1  96/1  

  497/0  463/0  26  سال 10 -6

  928/0  736/0  31  سال 5از  کمتر
93/2  96/1  

  05/0  056/0  21  سال 15 -11

  928/0  736/0  31  سال 5از  کمتر
76/1  96/1  

  528/1  910/0  15  سال 16بیش از 

  497/0  463/0  26  سال 10 -6
5/4  96/1  

  05/0  056/0  21  سال 15 -11

  497/0  463/0  26  سال 10 -6
86/2  96/1  

  528/1  910/0  15  سال 16بیش از 

  05/0  056/0  21  سال 15 -11
96/3  96/1  

  528/1  910/0  15  سال 16بیش از 

  

فیشر استفاده شده است که براساس  zضریب همبستگی دو گروه از آزمون ۀ مقایس براي
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سال برابر با  10 -6سال و  5از  کمترخدمت  ۀشده بین سابقمحاسبه  z،5 جدول يها افتهی

ن بنابرای است؛ تر کوچک) 96/1(05/0سطح خطاي که از مقدار بحرانی جدول در  است 54/1

  .یستندار تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنی

z  که از  است 93/2سال برابر با  15 -11سال و  5از  کمترخدمت  شده بین سابقۀمحاسبه

بنابراین تفاوت بین دو  است؛ تر بزرگ) 96/1( 05/0مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي 

بر کار آفرینی  میان مدیریت مشارکتی ۀبه عبارت دیگر رابط است؛دار یضریب همبستگی معن

 -11خدمت  ۀداري بیشتر از افراد با سابقطور معنیسال به 5خدمت کمتر از  در افراد با سابقۀ

  .استسال  15

z  که از  است 76/1سال برابر با  16 بیش از سال و 5از  کمترخدمت  ۀشده بین سابقمحاسبه

بنابراین تفاوت بین دو  است؛ تر کوچک) 96/1( 05/0انی جدول در سطح خطاي مقدار بحر

 نیست.دار یضریب همبستگی معن

z  که از مقدار است  5/4سال برابر با  15 -11سال و  10 -6خدمت  ۀشده بین سابقمحاسبه

ن تفاوت بین دو ضریب بنابرای است؛ تر بزرگ) 96/1(05/0بحرانی جدول در سطح خطاي 

کارآفرینی در افراد با  ومیان مدیریت مشارکتی  ۀبه عبارت دیگر رابط است؛دار تگی معنیهمبس

  است.سال  15 -11خدمت  ۀداري بیشتر از افراد با سابقطور معنیسال به 10 -6خدمت ۀ سابق

z  که از  است 86/2سال برابر با  16 بیش از سال و 10 -6خدمت  ۀشده بین سابقمحاسبه

بنابراین تفاوت بین دو است؛  تر بزرگ) 96/1( 05/0جدول در سطح خطاي  مقدار بحرانی

میان مدیریت مشارکتی بر کارآفرینی در  ۀبه عبارت دیگر رابط است؛دار یضریب همبستگی معن

 سال 10 -6خدمت  ۀداري از افراد با سابقطور معنیسال به 16 بیش از خدمت ۀافراد با سابق

  .است بیشتر

z  که از  است 96/3سال برابر با  16 بیش از سال و 15 - 11خدمت  ۀبین سابق شدهمحاسبه

بنابراین تفاوت بین دو است؛  تر بزرگ) 96/1( 05/0مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي 

کارآفرینی در و میان مدیریت مشارکتی  ۀبه عبارت دیگر رابط است؛دار یضریب همبستگی معن

سال  15 -11خدمت  ۀداري از افراد با سابقطور معنیبهسال  16 بیش از خدمت ۀافراد با سابق

  بیشتر است.

خدمت  ۀکارآفرینی در افراد با سابق و میان مدیریت مشارکتی ۀرابط) 5بر اساس نتایج (جدول 

خدمت متوسط  ۀداري بیشتر از افراد با سابقیطور معنخدمت زیاد به ۀکم و در افراد با سابق

 است.
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  یلیتحص مدركحسب ر ب ینیکارآفربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  ۀمقایس .6جدول 

  متغیرها

  کارآفرینی  

  ةآمار

  مدرك تحصیلی
n r  zr  z  sig  

  یمشارکت تیریمد

  23/0  /482  28  پلمید
56/1  96/1  

  34/0  /580  24  پلمیدفوق 

  23/0  /482  28  پلمید
17/1  96/1  

  46/0  /680  39  سانسیل

  24  34/0  /580  پلمیدفوق 
64/0  96/1  

  39  46/0  /680  سانسیل

  

رك تحصیلی امداز  کدام چیهبین تفاوت دو ضریب همبستگی  دهد یم) نشان 6 جدول(نتایج 

  .یستندار یمعن
  

  استخدام تیوضعحسب ر ب ینیآفر کاربا  یمشارکت تیریمد یهمبستگ بیضرتفاوت بین  ۀمقایس .7جدول 

  متغیرها

  کارآفرینی  

  ةآمار

  وضعیت استخدام
n r zr z sig 

  یمشارکت تیریمد

  69/0  832/0  29  یرسم
10/2  96/1  

  27/0  516/0  24  یمانیپ

  69/0  832/0  29  یرسم
99/2  96/1  

  15/0  389/0  40  يقرارداد

  27/0  516/0  24  یمانیپ
61/0  96/1  

  15/0  389/0  40  يقرارداد
  

کارآفرینی در افراد با وضعیت  ومیان مدیریت مشارکتی  ۀرابط دهد یم) نشان 7 جدول(نتایج 

  .بیشتر استدادي با وضعیت استخدام پیمانی و قرار داري از افرادطور معنیاستخدام رسمی به

  گیريبحث و نتیجه

شدن ر تیده، آهنگ پرشتاب تغییرات و پیچها ها و سازمان فضاي رقابتی شرکتشدن  تر دهیچیپ

 کرده، ضرورت توجه به استعدادهاي انسانی را بیش از گذشته آشکار ها سازمان ةادار موقعیت

کسی را  هاي رقابتی هر چالش ةشدت فزایند .تجارت دیگر کارآیی ندارندۀ کهن يها روشاست. 

دهی، همچون خالقیت، تطبیق ییها مهارتتطبیق دهد،  موقعیتطلبد تا خود را با  به مبارزه می

اهمیت  اهمیت زیادي نداشتند، اما اکنون بر ۀ پیشدهروهی در دو گ يها تیقابلافزایش تنوع و 
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ضرورت توجه  و این تحوالت ارزش کارآفرینی را افزایش داده ۀهم .افزوده شده است ها آن

  اهمیت کرده است. مذکور با ۀبه مقولرا ها  سازمان

کل  ةادار در نیبین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازما دهد یم نشان ها داده لیتحل و هیتجز

 )1385( بدیعیکه نتایج ت )2 (جدول وجود دارد داریمعنمثبت و  ۀرابط یزد تربیت بدنی استان

به نظر . استهمسو  )18( )1387( و آصفی )15( )1387( صادقی راد، )6( )1386( )، قادري7(

ی سازمان کارآفرین ،دهی کارکنان در سازمان تربیت بدنی افزایش یابدرسد چنانچه مشارکت می

سطح  يسطح کارآفرینی با ارتقا يبه عبارت دیگر ارتقا ؛تربیت بدنی نیز افزایش خواهد یافت

  ارتباط دارد. ... کارگزینی و ،آموزشی هاي مختلف اداري، مدیریت مشارکتی کارکنان حوزه

را کارآفرینی  ياه مؤلفهامی تم تواند یممدیریت مشارکتی  دهد یمدیگر این تحقیق نشان  یافتۀ

 )،13( )2006( )، پارنت16( )2007( نتایج لوینا بکه ) 3 (جدول تحت تأثیر قرار دهد

 ، صادقی راد)7( )1385( )، بدیعی17( )2004( کارك اییال و )،14( )1384( پور یفروغ

- به يریگ میتصم مشارکت در رسد یمبه نظر . استهمسو  )18( )1387( آصفیو ) 6( )1387(

مناسب براي افزایش کارآفرینی  يا لهیوسعنوان عمدتاً به هادر سازمانانسانی  يا جنبهعنوان 

مدیران و کارکنان در  ،. در این روندرود یمکار کارکنان و تغییر وضع موجود به

 ،. در ضمنکنند یمپیشرو تبدیل  یشریک و سازمان را به سازمان سازمانی يها يریگ میتصم

 و تیفیک شیافزامناسب براي سازمان و  يها هدفین باعث تعی يریگ میتصممشارکت افراد در 

 يها سازمانگفت اگر مدیران  توان یم. با توجه به این موضوع دشو یم ماتیتصم رشیپذ

کارکنان  ندهند، از یک سو يریگ میتصم کارکنان خود در مشارکتبه  یتیاهم کشور یورزش

 يها کمکر مدیران سازمان از نشان نخواهند داد و از سوي دیگ یلیتمابراي مشارکت از خود 

ناخواسته  طورهب کارکنان یطیمح نیدر چنشد.  کارکنان محروم خواهند يها مشارکتفکري و 

در  يادیز یمنف يامدهایپ تواند یم که کنند یمقطع رابطه با سازمان خود  یعاطفاز لحاظ 

  برداشته باشد.

 خدمت ۀینی بر حسب سابقکارآفر وتفاوت بین ضریب همبستگی مدیریت مشارکتی مقایسۀ 

خدمت کم و در افراد  ۀکارآفرینی در افراد با سابق ومیان مدیریت مشارکتی  دهد رابطۀنشان می

). 5 (جدولاست خدمت متوسط  ۀبیشتر از افراد با سابق داريیطور معنبه خدمت زیاد ۀبا سابق

رشد و  ،، رضایت شغلیل تثبیت موقعیت شغلیدلیخدمت کم به ۀافراد با سابق رسد یمبه نظر 

دلیل داشتن خدمت زیاد به ود در سازمان و در افراد با سابقۀخ يها ییتواناارتقا و نشان دادن 

و امکان بازنشستگی با پست سازمانی باالتر بیشتر به سازمان و موقعیت خود اهمیت  تجربۀ زیاد

 ،کنند یمخود استفاده و از کار گروهی براي رسیدن به خالقیت و دسترسی به اهداف  دهند یم
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علت میان مدیریت مشارکتی با کارآفرینی به ۀخدمت متوسط رابط ۀدر حالی که در افراد با سابق

  کافی در افراد کمتر اهمیت دارد.  ةنداشتن انگیز

تفاوت بین ضریب همبستگی مدیریت مشارکتی با کارآفرینی  ۀهمچنین با توجه به نتایج مقایس

کارآفرینی در افراد با وضعیت  ومیان مدیریت مشارکتی  ۀرابط ،بر حسب وضعیت استخدامی

است داري بیشتر از افراد با وضعیت استخدام پیمانی و قرار دادي یطور معناستخدام رسمی به

و  دانند یمدلیل اینکه خود را جزئی از سازمان به ،افراد رسمیدر  رسد یمنظر به ). 7 (جدول

و در افراد با وضعیت  است تر يقواین رابطه  ،ري دارندنسبت به سازمان وابستگی بیشت

شغلی خود اطمینان ندارند و حقوق و ة دلیل اینکه به آینداستخدامی پیمانی و قراردادي به

کمتر به ها آنو  است تر فیضعافراد رسمی  ازاین رابطه  ؛کنند یممزایاي کمتري دریافت 

ندارند از کار گروهی براي رسیدن به  يا هعالقو  دهند یمموقعیت خود در سازمان اهمیت 

  کارآفرینی سازمانی استفاده کنند.

، توانمند کردن، برانگیختن و کشور یورزش يها سازمان خصوصبهامروزي،  يها سازماندر 

و حل  ها روش ةافراد سازمان فعاالنه دربار شودمیداخلی باعث  مشارکت دادن افراد در امور

، ها طرحاز  غنی ايرا از گنجینه و مدیریت سازمان بیندیشندان مسائل و نوآوري در سازم

در بهره جویند.  ها آنو براي نیل به اهداف سازمانی از  کنندبرخوردار  ها حل راهو  ها شهیاند

سازمان به سازمانی  ،نهایت و در ابدی یم، سطح کارآفرینی شغلی کارکنان افزایش ییفضا نیچن

  . دشو یممولد تبدیل 

مدیریت مشارکتی و کارآفرینی و نیز  خصوصکلی از بررسی تحقیقات انجام شده در  طوربه

از مدیریت  توان یم و کارآفرینیمدیریت مشارکتی  ۀرابط موردهاي این تحقیق در  یافته

کل تربیت بدنی استان یزد  ةکارآفرینی در اداربراي افزایش مؤثري  یعنوان عاملبه مشارکتی

گیري از مدیریت مشارکتی، سازمان تربیت بدنی را به رکنان بتوانند با بهرهکرد تا کا استفاده

  سازمانی کارآفرین و مولد تبدیل کنند.
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