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  چكيده

 وزارت ورزش و جوانان ايرانني سازماني در كارآفري باسازماني  هوش سازماني و چابكي رابطة تبيين پژوهشهدف از اين 
ـ  شـش هـاي  همبستگي و جامعة آماري شامل تمـام كارشناسـان معاونـت    -روش تحقيق از نوع توصيفي .است  وزارت ةگان

 180تصادفي متناسـب بـا حجـم    -ايگيري طبقه طريق نمونه و از) نفر 340حدود (است  1392ورزش و جوانان در سال 
، )2003(سـازماني آلبرشـت    هـوش  هـاي  پرسشـنامه  گيـري پـژوهش   ابزار انـدازه . نمونه انتخاب شدند عنوان به آنهانفر از 

. اسـت ) 1390(سـاختة سـرابندي    چابكي سازماني محقـق  هاي هپرسشنامو ) 1997(پرسشنامة كارآفريني سازماني براون 
در بخـش   پـژوهش وتحليـل ايـن   تجزيـه   بـراي . از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد هاپايايي پرسشنامه ةمنظور محاسب به

تست، آنوا و  يت يرسون،پ يهمبستگ ي ازآمار استنباط در بخش و نمودارو ياردرصد، انحراف مع ي،فراواناز آماري توصيفي 
ضريب همبستگي پيرسون بين هوش سازماني و كارآفريني سـازماني  كه  نشان دادنتايج  .چندگانه استفاده شد يونرگرس

)564/0=r ،01/0<P (   و چابكي سازماني و كارآفريني سازماني مثبت و معنـادار اسـت)753/0=r ،01/0<P .(  ،همچنـين
ترتيـب تـوان تبيـين و     از چـابكي سـازماني بـه    مؤلفهاز هوش سازماني و سه  مؤلفهبراساس نتايج رگرسيون همزمان سه 
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   مقدمه
 بخش تيريمد در مباحث امروز اما برد دارد،ركا  يتجار و يخصوص بخش در اغلب ،1ينيكارآفر اصطالح

 در تحول جاديا يبرا و تالش جوامع در دولت نقش تياهم از يناش اغلب كه شده وارد زين يدولت

 يبسترها از كشور كي يادار نظام ي ودولت بخش). 29(است آنه عملكرد بهبود و يدولت يها سازمان
 نيبنابرا .شود يم محسوب ها دولت يفوظاو  ها يتفعال ياجرا ياصل يابزارها از و توسعه و رشد ياصل

 يها شاخه از يكي ).3(اشت د خواهد همراه به ي جامعهبرا ي رامتعدد مشكالت بخش نيا يمداناكار
 .ددار ها سازمان تعالي و يقدر توف يريچشمگ سهم كه است 2سازماني كارآفريني كارآفريني، اصلي

 منابع تركيب طريق از سازمان درون در ها فرصت و ها يستگيشا توسعة يمعنا به كارآفريني سازماني

 ريناپذ اجتناب ها سازمان در آن از استفاده و ينيكارآفر و ينوآور تفكر امروز جهان در). 20( است جديد
 و رشد ي دارد،بستگ مؤسسان يها ييتوانا و رتيبص ،نشيب به ها سازمان مرگ و تولد كهطور همان .است
  ).10(وابسته است  آنها يانسان منابع ينوآور و تيخالق يي،توانا مانند يعوامل به زين آنها يبقا

 مديران، كه كند ايجاد شرايطي را تواندمي باشد، كارآفرين سازماني ورزشي، سازمان اگر

 و موجود منابع از و كرده درك بهتر را هافرصت كارآفرين، كاركنان و گيرندگان ريزان، تصميم برنامه
 رقابت صحنة در و كنند رشد تر سريع نتيجه در و كنند بيشتري استفادة نوآوري منظور به هافرصت

  .دهند انجام حسن نحو به دارند، بر عهدة را كه رسالتي و ورندآ دوام ملي و ايمنطقه جهاني،
ورزش و  حوزة در اجرايي و گيري تصميم نهاد نيتر مهم و نيتر ياساسو جوانان، ش وزارت ورز
 ها،ضعف ها،توانايي شناسايي براي مستمر طور به سازمان اين كه رود يم انتظار بنابراين. جوانان است

 يك با هاسازمان پويا، يها طيمحدر . كند اقدام فرايندها كيفيت بهبود و اتاقدام به بخشيدن سرعت

 دشوار در سازمان آنها پايش كه هستند رو نشده روبه بيني پيش هايموقعيت و ناخواسته مسائل سلسله

  .ها باشندتوانند راهگشاي سازماندر اين زمينه هوش سازماني و چابكي سازماني مي. است
ي را با توجه به تحوالت موجود سازمانحالت  نيتر مطلوباست كه  ديجدي مفهوم 3يسازماني چابك 
 و دهد مي ارتقا را باال تيفيك با خدمات و محصوالت عرضة يبرا يي سازمانتوانا ي،چابك). 14( دارددربر
در  يچابكبه  ازيني براي عامل، رييتغوجود ). 6( شود ين مسازما يور بهره يبراي مهم عامل جهينت در

                                                           
1 .  Entrepreneurship 
2 . Organizational Entrepreneurship 
3 . Organizational Agility 
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 چابك يدولت يها سازمان هاي يتموفقو  جينتا رايز ي دارد،فراوان تياهم يچابك ).14(هاست سازمان

 اي ندهيفزا يتموفق نرخ ها سازمان نيا كه دهد يمنشان  مطالعات .است زيبرانگ ينو تحستوجه  جالب
   .)2(ورند آ يمدست  به خود انيهمتا به نسبت يتحول اقدامات ياجرا در) درصد 20 يباًتقر(

 مطرح يانسان هوش يها يتئور براساس آن يها نظريه كه است ياجتماع ينديفرا يسازمان هوش

 تيمأمور به دنيرسي برا كاركنانش يفكر توان از تواند يم سازمان يك كه يتيظرف ؛)22(ت اس شده
 ز آنجا كها. است شده ارائه يمتعدد يها مدل يسازمان هوش يبرا تاكنون .)18(كند  استفاده خود

 مدل حاضر، قيتحق است، در داده انجام يتر قيو عم تر عيوسمطالعات  يسازمان هوش ةنيزم درت آلبرش

 ينشب .1: هفت بعد دارد يسازمان هوش از نظر آلبرشت .است شده آلبرشت انتخاب يسازمانهوش 
 2مشترك سرنوشت .2 ؛)هدف يانب يبراي كار يتنسبت به مقصد و ظرف يداشتن آگاه( 1يراهبرد

با  ياروييرو ييتوانا( 3رييبه تغ تمايل. 3؛ )يگروه يةداشتن هدف مشترك و واحد و حس روح(
 .5؛ )يتموفق يمضاعف برا يو انرژ يهروح( 4روحيه .4؛ )تييرابا انواع تغ يقمنتظره و تطبيرغ يها چالش

 يكديگرتعامل اعضا با و  يتسازمان در موفق در موجود ينبودن ابزارها و قوان يدمف( 5اتحاد و توافق
و  يگرانخود با د ينشاطالعات، دانش و ب يمتسه يتظرف( 6شدان كاربرد .6؛ )طيبا مح ياروييمنظور رو به
 يدرست برا يبودن در انجام كارها يجد( 7فشار عملكرد .7؛ )سازمان آزاد دانش در سرتاسر يانجر

 ارزشيابي براي مديران به به كمك توان يم سازماني هوش فوايد از ).مشتركيت ماهرانه و موفق يبازده

 تالش به تعهد ايجاد و ينوآور و تغيير جهت در ها ستميرسيز سازماني بهبود سيستم كل يها تيقابل

مورد دوم ما را به وجود ارتباط ). 18( كرد اشاره بيشتر يسودآور و يقو يرهبر تغيير سازماني، يبرا
  .كند چابكي سازماني اميدوار ميبين هوش سازماني با كارآفريني در كنار 

 و ها شركت در ينيبر كارآفر مؤثر موانع يا عوامل بررسي به خود تحقيقات در بسياري پژوهشگران
 منابع مديريت ساختار، شامل سازماني عوامل دارد يم بيان) 2003(خانكا . اند پرداخته بزرگ يها سازمان
 عنوان )2004( قيميم ).24( ددارن تأثير ازمانيس كارآفريني بر كنترل و سازماني فرهنگ انساني،

 هايمديريتي، نگرش شامل عوامل (رفتاري عوامل: از عبارتند سازماني كارآفريني موانع كه دكن يم

                                                           
1 . Strategic Vision 
2 . Shared Fate 
3 . Apetite for Change 
4 . Heart 
5 . Alignment and congruence 
6 . Knowledge deployment 
7 . Performance pressure 
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 شامل( ساختاري عوامل ؛)انگيزش سازمان، ارتباطات سازمان، فرهنگ انساني، منابع مديريتي،

عوامل  شامل( محيطي عوامل و )سازمان راهبرد و سازمان فناوري سازمان، سازماني، ساختار يها ستميس
عليپور و در اين زمينه ). 27) (يالملل نيب محيط قانوني، فناوري و سياسي اجتماعي، فرهنگي اقتصادي،

، )1389(ي رچيدمرحيمي و و ) 1389(ستاري قهفرخي ، )2011(ن بخشيان و همكارا، )1391(مرزبان 
لف، رابطة مثبت و معنادار بين هوش سازماني و كارآفريني سازماني را در تحقيقات خود در جوامع مخت

 ).8، 9، 11، 19(اند نشان داده

ي كارآفرين ها شركتدر بين  ، به بررسي كارآفريني و چابكي سازماني)2012(سادات خرمگاه 
ارآفريني، عوامل فردي، محيطي و سازماني ك نياز بتايج نشان داد كه ن. منتخب در شهر تهران پرداخت

در مورد رابطة ). 23(هاي چابكي سازماني رابطة معنادار دارند مؤلفهدو عامل فردي و محيطي با برخي از 
كاركنان غير هيأت علمي به  دگاهياز د، )1389(هاي چابكي با كارآفريني، قهرماني و همكاران مؤلفه

رابطة مثبت بين اين دو متغير دست  بررسي رابطة فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني پرداختند و به
 ).15(يافت  خواهد افزايش يسازمان ينيكارآفر سازماني، فرهنگ بهبود با ديگر عبارت به. يافتند

، در پژوهشي به بررسي رابطة ساختار سازماني با كارآفريني سازماني در )1388(عليمرداني و همكاران 
ي سازماني نيو كارآفرآن بود كه بين ساختار سازماني نتايج حاكي از . دانشگاه شهيد بهشتي پرداختند

نامة خود به مثبت بودن رابطة سبك رهبري با  در پايان ،)1388( عنايتي). 12(رابطه وجود دارد 
وي نشان داد كه سبك رهبري استبدادي، سبك رهبري تفويضي، سبك . كارآفريني سازماني پي برد

هاي مورد مطالعه يزان كارآفريني كاركنان سازمانرهبري مشورتي و سبك رهبري مشاركتي بر م
سامانة الكترونيكي  ، در پژوهش خود به ارتباط كارامدي)1390( وفايي و مقيمي). 13(يرگذار است تأث

اين است كه ميزان از نتايج حاكي . سازماني دانشگاه تهران پرداختند هاي اداري و كارآفريني درونفرايند
العات، خدمات، كاربرد و رضايت كاربران و كارامدي سامانة الكترونيكي كيفيت سامانه، كيفيت اط

سازماني دانشگاه تهران دارد  هاي اداري رو به بهبود است و رابطة معناداري با كارآفريني درونفرايند
، در پژوهش خود به بررسي رابطة مهارت كارآفريني دهياران با )1390(دربان آستانه و همكاران ). 16(

  ).5(پرداختند و به رابطة مثبت بين اين دو متغير دست يافتند  آنهارد عملك
 ،)1388(محمدي  و حميدي و )1390(در مورد ميانگين كارآفريني نيز، سيفي سالدهي و همكاران 

تر است ميانگين كارآفريني سازمان مورد مطالعه از حد متوسط پايين دادند كه نشان در تحقيقات خود
)10 ،4.( 
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 مدل مفهومي تحقيق. 1شكل 

 
 از مردم مختلف اقشار با ارتباط دليل به جوانان و ورزش توزار جايگاه و نقش اهميت، به با توجه

 ورزش وزارت كه است اهميت حائز بسيار ديگر، سوي از ورزشي مختلف هاي سازمان با ارتباط و سو يك

گيري از هوش سازماني  اين امر با بهره و كند هماهنگ دنيا روز هاي ضرورت و فناوري با را خود جوانان و
 رو ازاين و هستند رو روبه المللي بين گستردة تحوالت با حاضر عصر هاي ازمانس. پذير است امكان

 مشكالت با مقابله جديد هايروش و هاحل راه يافتن نيازمند هاسازمان بقاي و حيات تداوم و تشخيص

 زمينه نيز توجه به چابكي اين در. دارد بستگي جديد هاي روش و كارآفريني و نوآوري به كه است

   .رودشمار مي ها بهني امري سودمند در سازمانسازما
 يتنها در و ورزش ييشكوفا و رشد موجبات خصوص وزارت ورزش، هاي ورزشي بهتوجه به سازمان

 در ينيكارآفر ناپذيرانكار يراتتأث به توجه باو  اساس اين بر .آورد يمفراهم  را كشورورزش كالن  توسعة

 خانوادگي، و فرهنگي اجتماعي، ابعاد كلية در وزارت ورزش عملكردو تأثير  ها سازمان ياثربخش بهبود

 كارآفريني وزارت ورزش با توجه به هوش و چابكي سازماني صورت اين تحقيق با هدف بررسي افراد

 . پذيرفته است

رو بوده  در پايان بايد گفت كه جامعة ما در يك دهة اخير با مشكل بيكاري و ازدواج جوانان روبه
كرده بدون در نظر گرفتن آيندة كاري، جامعه  ا توجه به سياست دولت در افزايش قشر تحصيلاست و ب
ها بنابراين تمامي وزارتخانه. شودهاي بيشتري مانند باال رفتن سطح تقاضاهاي شغلي مواجه ميبا بحران

د و براي خيل عظيم هاي خاص بردارنبايد در امر كارآفريني كوشا باشند و بار را از دوش برخي وزارتخانه

  زمانيهوش سا
  بينش راهبردي

  سرنوشت مشترك
  ميل به تغيير

  روحية
  اتحاد و توافق
  كاربرد دانش

  عملكرد

 چابكي سازماني
 رهبري

  تغيير سازماني
  دولت الكترونيك
  خدمت به مشتري
  مديريت عملكرد
  هافرهنگ و ارزش

كارآفريني
 سازماني
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با توجه به مطالب مذكور، . ينديشندباي هاي مرتبط با وزارتخانة خود چارهآموختگان در رشته دانش
ها رسد تا وزارتخانهنظر مي انجام تحقيقات شبيه به اين پژوهش، براي كمك به امر كارآفريني ضروري به

آنها در اين زمينه مشخص شود تا شايد  يل ضعف و قوتو دالاز لحاظ ميزان كارآفريني بررسي شوند 
 توانمي دست اين از مطالعاتي انجام با همچنين. نتايج آن براي حل مشكل بيكاري كارساز باشد

 محيط، با انطباق قابليت و سازگاري توانايي يعني هوشمندي لحاظ ميزان از را خود سازمان وضعيت

و  اطالعات فناوري روحيه، ،سازماني عملكرد و ساختار ،دانش يريكارگ به و ، يادگيرياندازها چشم
 ها،ضعف برطرف كردن براي ريزي برنامه و هاتوانايي بر تمركز با و شناسايي سازماني ةحافظ و ارتباطات

   .بخشيد ارتقا را سازمان اثربخشي و كارايي
 

 روش تحقيق

شي است؛ توصيفي به اين اين پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي؛ و از نظر روش، توصيفي از نوع پيماي
هاي مورد نظر از  و پيمايشي از اين نظر كه گردآوري داده دهد يمدليل كه تصويري از وضع موجود ارائه 

از نوع  رهايمتغو از نظر ارتباط بين  رديگ يمگيري از جامعه و در يك تحقيق ميداني انجام  طريق نمونه
ي وزارت ورزش ستاد كارشناسانكلية ي پژوهش جامعة آمار .همبستگي و از لحاظ زماني مقطعي است

بودند كه در شش حوزة  1392در سال  سازمان ساختمان شمارة يك و دو اين در مستقر و جوانان
معاونت ساماندهي امور جوانان، معاونت امور فرهنگي و تربيتي، معاونت توسعة ورزش قهرماني، معاونت 

ها، معاونت توسعة منابع و قوقي امور مجلس و استانامور بانوان و توسعة ورزش همگاني، معاونت ح
حدود  و جوانانبراساس آمار مركز آمار و انفورماتيك وزارت ورزش . اند انجام وظيفه  پشتيباني مشغول به

به . ي بوداطبقه يتصادف صورت روش ، بهگيري نمونه روش. ها وجود دارد كارشناس در اين حوزه 340
ة نمون حجم برآورد جدول براساس. ها انتخاب شدندم هر حوزه، نمونهتناسب حج اين صورت كه به

  .عنوان نمونة آماري انتخاب شدند ، بهكارشناس 180 ،)1970(1مورگان كرجسي و
گويه، پرسشنامة  36، با )2003(سازماني آلبرشت  هوش هاي پرسشنامه گيري پژوهش ابزار اندازه

چابكي  هاي هپرسشنامگويه و  40 با مدل استيونسون براساس، )1997(كارآفريني سازماني براون 
از روش آلفاي  پايايي ةمنظور محاسب به. گويه است 30با ) 1390(ساختة سرابندي  سازماني محقق

. پرسشنامه بين كارشناسان وزارت ورزش و جوانان توزيع شد 25به همين منظور  .كرونباخ استفاده شد
                                                           

1. Kerjcie &  Morgan 
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سازماني پرسشنامة هوش  ، ميزان ضريب آلفاي كرونباخآنها ها و تحليلآوري پرسشنامه پس از جمع
 براي. محاسبه شد 90/0و براي پرسشنامة چابكي سازماني  86/0سازماني ، پرسشنامة كارآفريني 93/0

و ) فراواني، درصد، انحراف معيار و نمودار( در بخش آماري توصيفي پژوهشوتحليل اين  تجزيه 
  .و رگرسيون چندگانه در بخش آمار استنباطي استفاده شدهمبستگي پيرسون، تي تست، آنوا 

 

  هاي پژوهش يافته
ها به تعداد مساوي از اي نمونهگيري طبقه با توجه به نمونه كهشده مشخص شد  نتايج محاسبه براساس

 47سال،  10درصد كمتر از  21دهندگان مرد هستند؛  درصد پاسخ 47. اندشش حوزه انتخاب شده
ها داراي مدرك درصد نمونه 61. سال سابقه دارند 20درصد بيش از  32و  20ا ت 10درصد بين 
با توجه به نحوة محاسبة . داراي مدرك دكتري هستند درصد 8ارشد و  درصد كارشناسي 32،كارشناسي

در حد بااليي است و ميانگين كارآفريني  ،)46/86(ها، ميانگين چابكي سازماني  امتيازهاي پرسشنامه
در . در حد متوسط است) 90/114(ميزان هوش سازماني  وكمتر از حد متوسط  ،)69/209(سازماني 

از آزمون در ادامه . هاي كارآفريني سازماني آمده استميانگين و انحراف معيار مؤلفه 1 جدول
با مثبت بودن نتيجة . ها استفاده شدمنظور تشخيص طبيعي بودن توزيع داده اسميرنوف به -كولموگروف

براي هوش سازماني، چابكي و ( ها استفاده شدوتحليل داد هيتجزهاي پارامتريك براي ون از آزمونآزم
  ).است 857/0و  666/0، 585/0ترتيب برابر  كارآفريني سطح معناداري به

 هاي كارآفريني سازمانيميانگين و انحراف معيار مؤلفه. 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  مؤلفه  
  19/2 25/5 180 برديگرايش راه

  02/2 15/3 180 گرايش به منابع
 42/1 64/4 180 ساختار مديريت

 42/2 3/2 180 فلسفة پاداش

 82/1 2/2 180 رشد گرايي

 84/1 4/2 180 فرهنگ كارآفرينانه
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 همبستگي

 هاي هوش و چابكي با كارآفريني سازمانيمؤلفهن ميزان همبستگي بي. 2جدول 

 
كاربرد دانش با  و هاي بينش راهبردي، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، اتحاد و توافقبين مؤلفه

كه  ،2 شده در جدول با توجه به سطوح معناداري داده .سازماني ارتباط معناداري وجود داردكارآفريني 
توان گفت بين اين درصد مي 95با اطمينان  05/0و مقايسة آن با مقدار خطاي مجاز  001/0برابر 
ضريب  با توجه به عالئم. داري وجود داردها با كارآفريني سازماني از نظر آماري رابطة معنامؤلفه

ها ميزان شده اين روابط از نوع مستقيم و مثبت است؛ يعني با افزايش اين مؤلفه همبستگي داده
هاي رهبري، تغيير سازماني، دولت بين مؤلفههمچنين . يابدكارآفريني سازماني مديران افزايش مي

با . اري وجود داردالكترونيك، خدمت به مشتري و مديريت عملكرد با كارآفريني سازماني ارتباط معناد
 95با اطمينان  05/0و مقايسة آن با مقدار خطاي مجاز  2شده در جدول  توجه به سطوح معناداري داده

. داري وجود داردها با كارآفريني سازماني از نظر آماري رابطة معناكه بين اين مؤلفه توان گفتدرصد مي
از نوع مستقيم و مثبت است؛ يعني با افزايش شده اين روابط  با توجه به عالئم ضريب همبستگي داده

 .يابدها ميزان كارآفريني سازماني مديران افزايش مياين مؤلفه

ح سط  هاي هوشمؤلفه
  معناداري

سطح   ميزان همبستگي
  معناداري

  هاي چابكيمؤلفه
  چابكي  هوش

 رهبري  001/0 662/0 363/0 001/0 بينش استراتژيك

 تغيير سازماني  001/0 623/0 317/0 001/0 سرنوشت مشترك

 دولت الكترونيك  001/0 809/0 469/0 001/0 تمايل به تغيير

  خدمت به مشتري  004/0 214/0 131/0 131/0 جرأت و شهامت
  مديريت عملكرد  001/0 374/0 384/0 001/0 اتحاد و توافق
  هافرهنگ و ارزش  143/0 143/0 401/0 001/0 كاربرد دانش
 -   -  - 144/0 054/0 فشار عملكرد
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 مقايسة ميانگين كارآفريني 

 مدرك و سابقه و جنسيت بر حسبميانگين كارآفريني  ةمقايس .3جدول 

  SS  MS  df  F Sig  آماره  متغير

  مدرك
  471/0  755/0  2 18/41 36/82 گروهيميان
  177 01/53 83/989 گروهيدرون

    
  179  19/1073 كل

  سابقه
  2 71/24 43/29 گروهيميان

34/2  099/0  
  177 71/21 75/942 گروهيدرون

    179  18/972 كل

  هاآزمون برابري ميانگين  لوين  جنسيت

  
F  Sig  t df  Sig  M  

999/1  159/0  316/1 -  178  19/0  516/4 -  

 
با  05/0شده و با در نظر داشتن سطح خطاي  داري مشاهدهو سطح معنا 3 لبا توجه به جدو

داري اختالف معنا مدارك مختلف،و بين كارآفريني كارشناسان با سابقه  توان گفتمي 95اطمينان 
است و با  159/0داري در قسمت آزمون لوين كه برابر با توجه به سطح معناهمچنين . شودمشاهده نمي
. شودها پذيرفته ميدرصد فرض برابري واريانس 95با اطمينان  05/0ن مقدار خطاي مجاز در نظر داشت

  .شودداري مشاهده نميبين كارآفريني مردان و زنان اختالف معنا توان گفترو مي ازاين
  

  رگرسيون
 و) كارآفريني سازماني( بين با متغير مالك هاي پيش براي نشان دادن ارتباط همزمان همة متغير

نشان  5 جدول طوركه همان. دگانه با روش همزمان استفاده شاز رگرسيون چند آنهاتحليل روابط بين 
متغير از هوش سازماني  3از چابكي و  ريمتغ 3هاي واردشده به معادلة رگرسيون  دهد از بين متغير يم
ي، فناوري است كه اولين متغير چابك. كنند يمطور جداگانه و به شرح زير متغير مالك را تبيين  به

. و بيشترين رابطه را با ميزان كارآفريني سازماني داشته است) 505/0(ه دست آمد براساس ضريب بتا به
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درصد تغيير در ميزان  50ة اين متغير، با يك واحد تغيير در ميزان فناوري شد بتاي محاسبه براساس
درصد تغييرات كارآفريني و تغيير  38پس از آن متغير رهبري است كه . آيد يمدست  كارآفريني به

  . كندبيني مي درصد تغييرات را پيش 32سازماني 
 902/0همزمان  طور بهبين  پيش يرمتغ، ضريب همبستگي كارآفريني با اين سه 4 با توجه به جدول

درصد واريانس  81اند، يلة متغيرهايي كه وارد معادله شدهوس بهدر واقع  .تاس 813/0و ضريب تعيين 
كارآفريني ( درصد از تغييرات حاصل در متغير مالك 81ير مالك تبيين شده است؛ بدين معنا كه متغ

  . شود يمتوسط متغيرهاي رهبري، تغيير سازماني و فناوري تبيين ) سازماني
و ) 374/0(ه دست آمد اولين متغير از هوش سازماني، ميل به تغيير است كه براساس ضريب بتا به

ة اين متغير، با يك شد بتاي محاسبه براساس. با ميزان كارآفريني سازماني داشته استبيشترين رابطه را 
بعد از آن متغير . آيد يمدست  درصد تغيير در ميزان كارآفريني به 37واحد تغيير در ميزان ميل به تغيير 

درصد  32كاربرد دانش نيز . كند يمدرصد تغييرات كارآفريني را تبيين  36بينش راهبردي است كه 
  . كندبيني مي تغييرات را پيش

 396/0و ضريب تعيين  629/0بين  همزمان  پيش يرمتغضريب همبستگي كارآفريني با اين سه 
درصد واريانس متغير مالك تبيين شده  40اند، يلة متغيرهايي كه وارد معادله شدهوس بهدر واقع  .تاس

توسط ) كارآفريني سازماني( حاصل در متغير مالك درصد از تغييرات 40بدين معني كه . است
 .شود يممتغيرهاي بينش راهبردي، ميل به تغيير و كاربرد دانش تبيين 

 
 خالصه مدل رگرسيون چابكي سازماني و هوش سازماني با كارآفريني. 4جدول 

  

  R R2  ad.R  Std.error  متغير

  129/10  806/0 813/0 902/0 چابكي سازماني
  145/18  378/0 396/0 629/0 هوش سازماني



  تبيين رابطة هوش سازماني و چابكي سازماني با كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران 

  

 

723

  كارآفريني سازماني بيني ضرايب رگرسيون براي پيش .5جدول 

  
  گيريبحث و نتيجه

كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و  با هوش سازماني و چابكي سازماني رابطة تعيين مطالعه اين هدف
طور كلي ميانگين كارآفريني وزارت ورزش  بهها مشخص شد نتايج توصيفي نمونه براساس. جوانان بود

قرار چابكي سازماني هم در حد مطلوبي . متوسط و هوش سازماني در حد متوسط بود از حد كمتر
علت تغيير اين سازمان به وزارت باشد كه  در مورد چابكي بايد گفت كه شايد اين ميانگين باال به. داشت

در نتيجه سبب ايجاد نگرشي جديد در رهبري، تغيير ساختار و مديريت عملكرد در اين سازمان شده 
نامة  هاي دولتي استان همدان را در پايان، چابكي سازماني سازمان)1390(در اين زمينه رحماني . ستا

حميدي و محمدي ). 7(هماهنگي دارد  پژوهشخود در سطح باال ارزيابي كرد كه با نتايج اين قسمت از 
ود پايين ارزيابي ، كارآفريني را در سازمان مورد پژوهش خ)1390(و سيفي سالدهي و همكاران ) 1388(

 صورت به اغلب دولتي بخش). 4، 10(هاي اين قسمت از پژوهش همخواني دارد كردند كه با يافته
 به است ممكن تصوير اين و شوند يم كشيده تصوير به بوروكراتيك و كار محافظه انحصاري، واحدهايي

تضاد  كارآفريني با دولتي بخش خود. باشد كارآفرين تواند ينم دولتي بخش كه شود منجر نتيجه اين

  ابعاد  متغير
 يبضرا  استانداردنشده يبضرا

  استانداردشده
T Sig  

B  خطاي
 Beta معيار

چابكي 
  سازماني

  016/0  442/2    038/8  632/19  مقدار ثابت

  001/0  066/8  308/0  305/0  459/2  رهبري

  001/0  514/7  282/0  228/0  712/1  تغيير سازماني  

هوش 
  سازماني

 001/0 598/11 505/0 016/1 778/11 دولت الكترونيك

  000/0  617/12   374/9 267/118 مقدار ثابت
  000/0  769/5  360/0 436/0 516/2 بينش راهبردي
  000/0  153/5  374/0 394/0 029/2 ميل به تغيير
 013/0 523/0 329/0 572/0 443/1 كاربرد دانش
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 بودن كارآفرين براي دولتي بخش سنتي هاي يتفعال و ها ارزش بوروكراسي، ساختارها، بلكه ندارد،

در بين اعضاي ) رشدگرايي(ميزان گرايش به منابع رسد در مورد وزارت ورزش، مي نظر بهاما ). 3(مضرند 
بكوشند از منابع محدود، حداكثر بهره را ببرند و  جاي اينكه افراد به بيان بهتر به. است نمونه، پايين

توان اي را ميداليل ايجاد چنين روحيه. كنندبيشترين ارزش را ايجاد كنند، به منابع موجود بسنده مي
  ، مدت كوتاهفقدان كنترل بر منابع از طريق نيروهاي سياسي و تكنولوژيكي، و افزايش دادن بازده 

هاي محدودشدة تصميم، فرايند رصت جديد، عدم مديريت ريسك، حوزههاي باالي ورود به فهزينه
وجو  توان در رابطه با فلسفة پاداش جست دليل دوم را مي. گيري پيچيده و طوالني عنوان كردتصميم

دهد كه اين فلسفه اغلب كرد؛ در مطالعة حاضر فلسفة پاداش از حد ميانگين كمتر بود و اين نشان مي
توان در رقابت داليل اين مسئله را مي. فردي و محافظت از موقعيت فعلي است مبتني بر مسئوليت

. وجو كرد پايين، هنجارهاي اجتماعي و اطالعات ناقص در خصوص محاسبة ارزش كمكي فرد جست
پردازد، ميزان  برداري از منابع ميها براي بهرهدليل سوم مؤلفة فرهنگ كارآفرينانه است كه به يافتن ايده

جاي فرهنگ كارآفرينانه به  دهد افراد به تر از ميانگين بود كه نشان مير ميان افراد نمونه پايينآن د
هاي اميدبخش براي سازمان، داليل اين مسئله ممكن است نبود ايده. داشتن فرهنگ اداري تمايل دارند

هاي كارآفريني يژگيفقدان مركز آموزش كارآفريني مناسب، پايين بودن انگيزة پيشرفت و پايين بودن و
 فضاي به سازمان فرهنگ بايد باشد، داشته كارآفريني واقعاً دارد قصد سازماني اگر. در افراد باشد

 هاي يتحما عالي مديريت اگر ولي نيست، پذير امكان مدت كوتاه در كار اين البته شود، مبدل كارآفرينانه

 مورد ةجامعهوش سازماني ). 22(يافت  دست همم اين به زمان در طول توان يم آورد، عمل به را الزم

 آلبرشت مطالعاتنتايج  با تحقيق اين نتايج .است بوده متوسط حد در 90/114 ميانگين با نيز مطالعه
 سازماني هوش استراليا در .دارد مطابقت روماني در) 2008(همكاران  و لفتر و استراليا در )2003(

 باالتر و متوسط حد در سازماني هوش روماني در اما بود، مترك ميانگين از كمي مطالعه مورد ةجامع

 كه از بود خواهند موفق هاييسازمان كنوني، رقابتي دنياي طور كلي در به). 18، 25( است شده ارزيابي

 عوامل كنترل درآوردن تحت با ها سازمان اين. باشند برخوردار بااستعداد و باهوش انساني نيروهاي

 خود سازماني اهداف تحقق انساني براي نيروي استعداد و هوش از توانندمي بيروني، و دروني تأثيرگذار

 منابع از بتواند سازماني اينكه براي كرد ادعا توان يم سازماني هوش تعريف به توجه با. گيرند بهره

 تالش و سازماني هوش گيري اندازه ندهد، هدر به را اين منابع و ببرد را استفاده حداكثر خود انساني

تحت  سازمان هوش افزايش براي مديران. دارد زيادي اهميت در سازمان آن يارتقا و بهبود براي
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 راستاي عوامل، در اين صحيح يريكارگ به با و بشناسند را خود محيطي عوامل بايد خود، مديريت

  ).1(ورزند  اهتمام خود سازمان عملكرد افزايش
و ) r ،01/0<P=564/0(ن داد كه بين هوش سازماني و كارآفريني وتحليل آمار توصيفي نشا نتايج تجزيه

، به اين )r ،01/0<P=753/0(چابكي سازماني و كارآفريني سازماني رابطة مثبت و معنادار وجود دارد 
  معنا كه با افزايش هوش سازماني و چابكي سازماني ميزان كارآفريني سازماني وزارت ورزش افزايش 

نيز به ) 89(و رحيمي و دميرچي ) 89(، ستاري )91(ش سازماني، عليپور و مرزبان يابد؛ در مورد هومي
چابكي سازماني و كارآفريني سازماني تحقيق مشابه د ولي در مور). 8، 9، 11(همين نتيجه دست يافتند 

ر ميل به تغيي. با كارآفريني همبستگي دارند  مؤلفهة هوش سازماني پنج مؤلفاز بين هفت . وجود نداشت
مستمر در  طور بهدر سازمان  ها تيفعالكه داراي بيشترين رابطه با كارآفريني است، عبارت است از اينكه 

اند؛ حمايت از نوآوري و خالقيت در وزارت ورزش  حال هماهنگ شدن با تغييرات و نيازهاي محيطي
اتحاد و توافق را در . ردپذيرد؛ فضاي الزم براي پذيرش تغيير و تفكرهاي مدير وجود دا شدت انجام مي به

هاي آن و همچنين تعيين  ها و رويه توان از طريق متناسب ساختن ساختار سازمان با سياست سازمان مي
. ي كليدي براي سازمان و روشن كردن فرايندهاي انجام كار و عملكرد تعيين كردها تياولوو  ها استيس

ئم كليدي كاربرد دانش كه شامل فرهنگ اشتراك توان با تقويت عالكاربرد دانش بيانگر آن است كه مي
ها توسط مطالعة آخرين ايده ،هادانش، قدرداني مديران از دانش كاركنان، مرزهاي نفوذپذير در برابر ايده

طور كلي به اشتراك گذاشتن اطالعات و  مديران، يادگيري و شكوفايي كاركنان، درك كامل مديران و به
متغير سرنوشت مشترك كاركنان . به بهبود و پيشرفت سازمان كمك كرد، )18( تدانش و فرزانگي اس

توان در تبيين اين مسئله مي. به همدلي در جهت رسالت و اهداف وزارت توسط كاركنان اشاره دارد
هاي گفت كه ميل به سرنوشت مشترك و احساس يكدلي در ميان افراد سازماني موجب تقويت گروه

كاركناني كه احساس كنند سرنوشت آنان . يي در كاركنان شودكاراي و نيز ورغيررسمي و افزايش بهره
فشار عملكرد كه . كنند يمدر سازمان به يكديگر گره خورده است، سعي در حفظ و اعتالي سازمان خود 

رابطة آن با كارآفريني معنادار نبود، به معناي عدم تطابق كاركنان و اعضاي سازمان با عملكرد و نقشي 
بنابراين بايد . تواند موجب افت كارآفريني سازماني شودكنند كه اين امر مي ه در سازمان ايفا مياست ك

هاي سازماني داراي ابهام و انجام چندين نقش سازماني  به اين موضوع توجه كافي شود كه وجود پست
ها با نتايج يافته اين. شود و بايد از اين امر خطير اجتناب ورزيدبه كاهش كارآفريني سازماني منجر 

عليپور و مرزبان و ) 1389(ي رچيدمرحيمي و ، )1389(، ستاري )2011(ن تحقيقات، بخشيان و همكارا
خود به رابطة معناداري بين هوش سازماني و كارآفريني  قاتيتحقي دارد كه در همخوان) 1391(

از هوش ) 1996(مستر  يف مكهاي اين قسمت پژوهش با تعريافته). 8، 9، 11، 19(اند سازماني رسيده
انش عمومي و د ،عنوان يك كل، در افزايش اطالعات، نوآوري عنوان قابليت يك سازمان به سازماني به

بر  رسد براي افزايش كارآفريني عالوهنظر مي به). 26(ي دارد همخوانعمل مؤثر بر پاية ايجاد دانش، 
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راي استفاده از اين ابزار و ايجاد ميل به استفاده از هاي هوشمند راهكارهاي راهبردي باستفاده از ابزار
  .ابزار هوشمند در بين كارمندان ايجاد شود

با  ها ارزشة فرهنگ و مؤلفتنها . با كارآفريني سازماني رابطه دارد مؤلفهة چابكي پنج مؤلفاز بين شش 
، )1388( ج تحقيقات عنايتيهاي اين قسمت با نتايبه اين صورت، يافته. كارآفريني رابطة معنادار نداشت

همخواني ) 1390( ، وفايي و مقيمي)1390(دربان آستانه و همكاران ، )1388(عليمرداني و همكاران 
اما در مورد فرهنگ سازماني با كارآفريني با نتيجه تحقيق قهرماني و همكاران  ).5، 12، 13، 16(دارد 

ولت الكترونيك بيشترين همبستگي را با با توجه به اينكه متغير د). 15(، تناقض دارد )1389(
مسئلة مهم در افزايش چابكي سازماني، نگرش مديران ارشد و اجرايي توان گفت كه كارآفريني دارد، مي

ها در سازمان و ايجاد بستري مناسب هاي نوين، تشويق به استفاده از فناوريها نسبت به فناوريسازمان
ختار سازمان است كه در نهايت به كارآفرين شدن سازمان منجر در سازمان براي پذيرش فناوري در سا

در سازمان  در وزارت ورزش نيز اگر مديران ارشد به گسترش استفاده از فناوري اطالعات. شودمي
گيري در شرايط  بگيرند به منابع اطالعاتي ارزشمندي دست پيدا خواهند كرد و براي تصميم تصميم

  .اده خواهند كردبحراني از اين اطالعات استف
ها به اين نتيجه رسيديم كه بين كارآفريني زنان و مردان تفاوت معناداري در مورد مقايسة ميانگين

نيز در پژوهش خود بين كارآفريني مردان و زنان تفاوتي ) 1389(قهرماني و همكاران . وجود ندارد
القانه تفاوتي بين زنان و مردان وجود شايد به اين دليل كه براي ايجاد ايدة نو و خ). 15(گزارش نكردند 

قهرماني و . ة متفاوت اختالف معناداري مشاهده نشدو سابقبين كارآفريني كارشناسان با مدرك . ندارد
، زيرا در قسمت همبستگي )15(نيز در پژوهش خود به همين نتيجه دست يافتند ) 1389(همكاران 

دار با كارآفريني دارد؛ شايد همين يكدلي سبب نبود اي معناة اتحاد و يكدلي رابطهمؤلفمشخص شد كه 
  .هاي مختلف در ايجاد كارآفريني باشدتفاوت بين گروه

بيني  طور مجزا قادر به پيش ي هوش سازماني و چابكي سازماني بهها مؤلفهدر قسمت رگرسيون برخي از 
اي كارآفريني سازماني كنندة مناسبي بر ة هوش سازماني تبيينمؤلفسه . كارآفريني سازماني بودند

از . ها استفاده كردمنظور ارتقاي كارآفريني در وزارت ورزش و جوانان از اين مؤلفه توان بههستند و مي
گذار هوش سازماني بر كارآفريني سازماني كاربرد دانش، بينش راهبردي و تمايل به ريتأث يها مؤلفه

 يا روشن انداز چشم خلق اين رابطه،س اسا بتوان گفت كه در مورد بينش راهبردي مي. تغيير است

 كه شودمي سبب اهداف، به دستيابي به نسبت اعتماد اظهار و آينده دربارة بينانه خوش تصويري ارائة

بايد  تغيير به تمايل مورد و درشود،  پيشنهاد مناسب راهكاري عنوان به آينده از مشترك دورنمايي ايجاد
 در ها ستميرسيبهبود ز بيروني، محيط و وزارت ورزش بين وابستگي و ارتباطات درك اساس نيبر ا گفت

 .بايد مدنظر باشد تغيير به تمايل براي سازماني تغيير براي تالش به تعهد ايجاد و نوآوري تغيير جهت
كنندة مناسبي  نتايج رگرسيون چندگانه در مرحلة دوم نشان داد سه مؤلفه از چابكي سازماني تبيين

تأثيرگذار چابكي سازماني بر كارآفريني سازماني رهبري، تغيير  هاي از مؤلفه. اند ني سازمانيبراي كارآفري
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تر از ديگر توان نام برد كه نقش فناوري در تبيين كارآفريني پررنگسازماني و دولت الكترونيك را مي
 . هاست مؤلفه

نگين مطلوبي در وزارت ورزش با توجه به اينكه هوش سازماني ميانگين متوسط و چابكي سازماني ميا
. داشتند، اما كارآفريني ميانگين خوبي نداشت و از طرفي رابطة اين دو متغير با كارآفريني نشان داده شد

از  ها ارزشتوان با متغير روحيه از هوش سازماني و متغير فرهنگ و رو اين ميانگين پايين را مي ازاين
ن گفت شرايطي است كه مديريت بهترين تأثير را بر روحية توا در تبيين روحيه مي. چابكي جبران كرد

كنند و براي  در سازمان احساس افتخار و بالندگي مي كار كردنگذارد و اعضا از  اعضا و كارمندان مي
 تعدادي داشتن با تنها كه است ضروري نكته اين به توجه .كنند تحقق اهداف سازمان بيشتر تالش مي

 در تا كرد فراهم يتيموقع يدبا بلكه شد، پيروز ها سازمان ميان رقابت در توان يمن كارآفرين و خالق افراد

 يا فردي ينانةكارآفر هاي يتفعال بتوانند آنها و شود ايجاد كارآفريني روحيه و فرهنگ كاركنان همة

 .درآورند اجرا به راحتي به را گروهي

 است آن سازماني كارآفريني تفكر اساسي ضتوان گفت كه فردر مورد ميانگين پايين كارآفريني نيز مي

 .ددا قرار طيف يك طول در توان يم را ها سازمان تمامي و است رفتاري ايپديده سازماني كارآفريني كه
 از ها سازمان). 17( رسد يم پايان به كارآفرين بسيار با و شود مي شروع كار محافظه بسيار از دامنه اين

 سمت به خود فرايندهاي گيري جهت در ييها سازوكار و ها نهيزم پيش ط،شراي خلق به قادر بايد سو يك

 مفهوم به دستيابي و شده ارائه يها  دهيانهايي  موفقيت زمينة ديگر سوي از و باشند تغيير و نوآوري

   ).28(د آورن فراهم كارآفريني را
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