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  چکیده

  بود.جوانان  و ورزش وزارت کارکنان سازمانی کارآفرینی با کار محیط در شادکامی ارتباط ، تعیینهدف از تحقیق حاضر هدف:

هاا  جمعیا  پرسشانامه ویگییساه از انجاا  شاد.  نیمیدابوده که به شكل  یستگیاز نوع هم ،روش تحقیق روش شناسی:

 ،جامعه آمار  شااملاستفاده شد.  (1931صمد آقایی ) کارآفرینی سازمانیو  (1931حسن زاده ) در سازمانشادکامی ، شناختی

ر( نفا 174)باه روش تااادفی سااده  نیز آمار نمونه . ( بودنفر =347N) 1931 -39 در سال کارکنان وزارت ورزش و جوانان

پا  از  هااپرسشانامهمحتاوایی صور  و  ییروا .به محقق عودت داده شدپرسشنامه  ،(=111n)که از این تعداد تعیین یردید 

شادکامی در ساازمان  برا  الوشی روایی سنجی مدیری  ورزشی و با استفاده از روشرشته  نانفر از متخاا 11اعمال نظرات 

(13/0= CVR) ( 19/0و کارآفرینی سازمانی= CVR )شادکامیضریب پایایی پرسشنامه  شد. دییتا (13/0= α و پرسشنامه )

 SPSS  از نر  افزارهاا ، مدل ساختار تمیالگور و نیز هادر بررسی آزمون فرضیه ( بدس  آمد.α =34/0)کارآفرینی سازمانی 

 .استفاده شد( P≤07/0) در سطح معنی دار  PLSو

مولفاه شاادکامی در وزارت وضاعی  . داشا دار  وجود معنی مثب  و رابطه  ،ر سازماندبا کارآفرینی  شادکامیبین  ها:یافته

اما وضعی  مولفاه کاارآفرینی در وزارت ورزش و جواناان در حاد قابال قباولی نباود.  ،ورزش و جوانان در حد قابل قبولی بوده

،  مادل سااختارطباق نتاای  . اشا درا  در ساازمان کاارآفرینیبینای توانایی پای  ،(=43/0β) کارکنانشادکامی  همچنین

 یذار بود. تاثیر خانهوزارتآن کارآفرینی کارکنان  بر در محیط کار شادکامی

زمیناه نشااط و شاادکامی جه  افزای  کارآفرینی ساازمانی، مدیران وزارت ورزش و جوانان  ،شودپیشنهاد می :نتیجه گیری

 فراهم آورند. را کارکنان 

  .وزارت ورزش و جوانان سازمانی، فرینیآرکا ،شادکامی: های کلیدیواژه

 E - mail: hpszarandi@gmail.com    93429149192 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه 

. باشاد زناده و پایادار وا در یرایایکماال احساس تا اس  زندیی مختلف ها عرصه در سرزندیی و امید نیازمند همواره انسان

 کاه زیرا ؛دارد سطحی بینی خوش و رضای  احساس یک از بی  مفهومی ،اجتماعی و فرد  آفرینی امید نشاط، افزای  امروزه

 عناوان باه شاادمانی و نشااط. اس  یرفته قرار توجه مورد ،اجتماعی کارآمد دیریونی ابزار یک شكل به آن آورشگف  تأثیرات

 خرساند ، باا هماواره کاهبطور  ؛دارد جامعه و فرد سالم  تأمین در ا کنندهتعیین نق  مثب ، ا شهری احساسات از یكی

. باشادمای پایدار که اس  درونی نشاط و انبساط یک شاد (. 1913 موسو ، و چلبی) اس  همراه اعتماد و امید و بینی خوش

 باا نشاط، دارا  و سالم افراد معموالً .شودمی فرد در خوشایند احساس موجب که اس  بهج  با همراه بخ  لذت احساس این

ند و دارا  روابط اجتماعی برونگرا هست ،. افراد شاداس  دیگران به اعتماد منزله به ارتباط وجود و دارند بیشتر  ارتباط دیگران

کنند.این افراد مسئولی  پذیرناد مشكالت روزمره را تحمل  ،توانندها  غمگین میها  شاد بهتر از انسانند. انسانباشقو  می

هیجاان "روانشناسان نظریه پرداز، نشاط را ناوعی .(1930 ،)زارعی متین ها  خود تكیه دارنددر انجا  کارها بیشتر بر تواناییو 

از هاا  مختلاف را در زمینه کارکنانو روانی دارد و عملكرد  دانند که تأثیر ژرفی بر سازوکارها  جسمانی، شناختیمی "مثب 

نشااط در  با مرتبط مهم عوامل از یكی ،(1001) 1جیل(. آر1917 بخشد )الیاسی،بهبود می سازمان رد جمله خالقی  و نوآور 

 برخوردار  دیگران و با به باور او بودن .داندصمیمانه می ها دوستی و اجتماعی روابط حمایتگر از برخوردار  میزان سازمان را

 رواباط شادن یسساته ،و  اعتقاد دهد. بهمی افزای  را شادابی و دیگران، سطح نشاط با کشمك  و تعارض از عار  روابط از

 به عقیده زارعای(. 1917 الیاسی،به نقل از دهد )می تقلیل را نشاط سطح چیز هر از بی  ،در محیط سازمان ویگه به ،یاجتماع

از  فراتار هادفی ،هدفمناد باوده و مفیاد کارها  انجا   هامولفه از یكی واقعی، و خوشبختی نشاط ،(1911) همكاران و متین

 تساهیل را کار  محیط در شاد  دس  یافتن به اس ، معنادار افراد برا  که مشاغلی. کنندمی دنبال را فرد  تمایالت ارضا 

پیونادها   دوساتی و ببریاد. دهیاد لاذتمای انجاا  که کار  از که شودمی حاصل زمانی کار در شاد  ،به طور کلی. کندمی

هستند. از همین رو افراد دارا  پیوند اجتماعی بیشتر، احسااس نشااط  در کار از جمله عوامل اثریذار در ایجاد نشاط ،دوستانه

کنند که فرد را در برابار اساترس و فشاارها  کنند؛ زیرا روابط دوستی به منزله سپر  عمل میمیه لدر کارها  محوبیشتر  

  (.1917 )الیاسی، کنداجتماعی محافظ  میدیی، تحایلی و مختلف زن

 مار  و تولاد کاه هماانطور. اس  ناپذیر اجتناب امر  ،هاسازمان در آن از استفاده و آفرینیکار و نوآور  تفكر ،از سویی دیگر

 و خالقیا  تواناایی، ،نظیار عاواملی باه نیاز آنها بقا  و رشد دارد، بستگی ناموسس ها توانایی و بایرت بین ، به هاسازمان

 چناد اجرا  با و کارآفرین و خالق افراد اندکی تعداد با توانندنمی دیگر هاسازمان امروزه. اس  وابسته آنها انسانی منابع نوآور 

 هماه تاا دناآور فاراهم را شارایطی باید بلكه شوند، تبدیل هزینه کم و یرافرص  منعطف، چابک، سازمانی به کارآفرینانه طرح

 خاود کارآفرینانه ها فعالی  یروهی، یا فرد  طور به و راحتی به بتوانند ،شده مندبهره ا کارآفرینانه روحیه ینچن از کارکنان

 نقا  آن تكامل در ،شده محسوب آن اصلی اجزا از نوآور  و خالقی  عناصر که اس  فرآیند  ،کارآفرینی .آورند در اجرا به را

 سازمان فعالی  کیفی  یا و کمی  ارتقا  و بهبود برا  نوین طرح و فكر ارایه یعنی نیکارآفری ،سازمانی دیدیاه از .دارد اساسی

افاراد در  توساعه روحیاه کاارآفرینی باا (.1911 سیار ،) جدید خدمات و تولیدات ور ،بهره افزای  جدید، محاول ارائه مثالً

مساتلز  فاراهم آوردن  ،ش افراد کاارآفرین در ساازمانپرور نوآور  را باال برد. رشد و توان سطح انعطاف پذیر ،ها میسازمان

 از هااساازمان اغلبدر  حال حاضر در متأسفانه (.1914و همكاران،  زادههاد ) تروی  روحیه کارآفرینی اس  بستر  مناسب و

 طای شاده یجاادا مشااغل از ا عماده ساهم ،کارآفرینانه مشاغل تاسی  و یجادا .شودنمی بهینه استفاده کارکنان ها توانایی

 اقتاااد  توسعه و رشد در آفرینانکار اهمی  و نق  که اندازه هر(. 1911کیا، ) اس  داده اختااص خود به را اخیر ها سال
                                                           

1 - Argyle 
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 ،نیز ورزش(. 1914زاده و همكاران، هاد ) شودمی احساس بیشتر کارآفرینی ها زمینه شناخ  ضرورت، شودمی آشكار بیشتر

 کارآفرینی ها زمینه شناخ  با. اس  اقتااد  فعالی  جدید ها فرص  تولید و اشتغال ایجاد برا  متنوع و مناسب جایگاهی

 اقتاااد  توساعه و پیشارف  بارا  آن از تاا کارده معرفای جامعاه و کارآفرینان به را جدید  ها فرص  ،توانمی ورزش در

  (. 1914فروغی پور، ) ییرند بهره اجتماعی

باه مختلفای اما تحقیقات  ؛ه ارتباط شادکامی و کارآفرینی در سازمان ها  ورزشی انجا  شده اس محدود  در زمینتحقیقات 

تحقیق حاضر برا  تخستین باار باه بررسای  ،الز  به ذکر اس . اندپرداخته شاد  در سازمانکارآفرینی و طور مجزا به بررسی 

ان پرداخته اس  و تحقیقی مشاابه باا تحقیاق حاضار یافا  ها  شادکامی و کارآفرینی در سازمان ها  ورزشی ایررابطه مولفه

پارورش افاراد مبانی نظر  مورد مطالعه پی باه ایان مسااله بارده اسا  کاه به نشد. محقق به دلیل اهمی  موضوع و با توجه 

 پاور فروغای .اسا در باین کارکناان تاروی  روحیاه کاارآفرینی  فراهم آوردن بستر  مناساب و نیاز به ،کارآفرین در سازمان

 راه ارائاه و کشاور بادنی تربی  متخااان و مدیران دیدیاه از ورزش در آفرینیکار ها زمینه عنوان با تحقیقی طی ،(1914)

 و تبلیغاات: ها زمیناه در کاارآفرینی: از عبارتند که ورزش منجر یردید در کارآفرینی برا  اصلی زمینه هف  شناسایی به کار

 تجهیازات و وساایل ساخ ؛ ا حرفه قهرمانی؛ همگانی ورزش امور ؛ورزش در پرورش و آموزش ؛ورزشی ریز برنامه و مدیری 

 وجود محیط شاد ،داردو  بیان می .بودند هاییمجموعه زیر شامل کدا  هر که ورزشی فرهنگی امور و ورزشی خدمات ؛ورزشی

 باین ارتبااط بررسی عنوان با تحقیقی در( 1917) رعزا شود.ها  جدید و نوآور  کارکنان میدر سازمان ابزار  برا  خلق ایده

 عوامال باین رساید کاه نتیجاه ایان باه وزارت ورزش و جواناان در ساازمانی کاارآفرینی و توانمندسااز  روانشناختی عوامل

 تااثیر، احسااس تعیینای، خاود احسااس ،یشایساتگ احسااس بودن، دارمعنی احساس ،کارشناسان توانمندساز  روانشناختی

 رتباه بااالترین کاه. دارد وجاود دار  معنی رابطه وزارت ورزش و جوانان در سازمانی آفرینی کار و کارشناسان اعتماد احساس

همچنین . دارد قرار سو  رتبه در اعتماد احساس و تعیینی خود احساس به مربوط ،رتبه دومین و شایستگی احساس به مربوط

( 1917) امید  .داش  وجود  دار معنی رابطه ،وزارت ورزش و جوانان در یسازمان کارآفرینی و کارشناسان خدم  سابقه بین

 سااختار بین که نشان داد وزارت ورزش و جوانان ستاد  مدیران کارآفرینی با سازمانی ساختار بین ارتباط عنوان با تحقیقی در

 و پیچیادیی همچناین باین. اشا د وجاود دار  معنای رابطاه ،وزارت ورزش و جواناان ستاد  مدیران کارآفرینی و سازمانی

 میزان و تمرکز رسمی ، از طرفی دیگر، بین. نداش  وجود دار  معنی رابطه ،وزارت ورزش و جوانان ستاد  مدیران کارآفرینی

 و فراهاانی راد موساو  .داشا  وجاود منفی و دار معنی رابطه ،وزارت ورزش و جوانان ستاد  مدیران کارآفرینی با تحایالت

 در ساازمانی کارآفریناناه یرایشات ابعاد با سازمانی کارآفرینی برنده پی  عوامل مدل تبیین و طراحی به تحقیقی در ،(1913)

 باا ارتبااط در وزارت ورزش و جواناان موجاود وضاعی  که داد ایران پرداخته و نشان اسالمی جمهور  وزارت ورزش و جوانان

 کارآفریناناه یرایشاات ابعااد باا ساازمانی کارآفرینی برنده پی  عوامل بین و باشد می کارآفرینانه غیر مطالعه، مورد متغیرها 

و  کارکناان کار آفرینای(، در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین 1001) 1ویلیامز دارد. وجود دار معنی و مثب  رابطه سازمانی

 موضوع آموزش مدیران برا  ایجاد محیطای ،ادامه اظهار داش  ارتباط معنی دار مثبتی وجود دارد و در ،میزان آموزش مدیران

خیلای از مادیران  نشاان داد کاه ،(1333) 1کااتز ه اسا .هاا نادیاده یرفتاه شادبرا  کارکنان خود در اکثر سازمان کارآفرین

کنندیان، پرسانل پشاتیبانی یاا تماشاایران )واقعای یاا مجااز ( داران از نیازها  اساسای شارک  سها و ها  ورزشی باشگاه

سه عامل اصلی، هزیناه، همچنین  شوند.محسوب می کارآفرینی در صورتی که این عوامل جزء عوامل افزای  ؛ع هستنداطالبی

را تحا  تاأثیر قارار کاار آفرینای اساتفاده وسایع از  ،ها یا تكنولوژ فرآیندو نیز  هاربرد و اطمینان و پایدار  روشسهول  کا

                                                           
1 - Williams  
2 - Katz 
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 دار معنای رابطاه ،مادیری  عملكارد ساازمانی و کاارآفرینی بین که شد داده نشان تحقیقی نیز در( 1009) 1بریزک. دهدمی

 دار  معنای ارتبااط ،ساازمانی وکاارآفرینی مشارکتی مدیری  کند که بینبیان می تحقیقی طی ،(1002) 1جرمی .دارد وجود

 . دارد وجود دار  معنی ارتباط سازمانشاد  در  و فرد  کارآفرینی بین همچنین. وجود دارد

مای  هااساازمان در که دهدنشان میاین تحقیقات  نتای  که اند پرداخته کار محیط در شاد  بررسی بهنیز  متعدد  مطالعات

 ور  بهاره آن پی در و شغلی خشنود  شاد ، و کرد را دیریون نی سازما جو ،متغیرها از بعضی کار  دس  و مداخله با توان

نشان دادند کاه باین میازان نشااط در ساازمان باا  ،(1931نوریان و همكاران ) ملهاز ج .(1000، 9)اسمیتسون داد  افزای  را

مطارح  در ساازمان، نشااط بحا  در می کهمه عامل ،آنها معتقد بودند .تفاوت معنادار  وجود ندارد ،تأهلجنسی  و وضعی  

 همبستگی و مشارک  چه هر و دبرخوردارن پایینی نشاط فرد  میزان از منزو  افراد  .اس اجتماعی وضعی  همبستگی ،اس 

 آقازیارتیفانی و یاف .  خواهد افزای  سازمان در نشاط نیز افزاییهم و انتقال میزان ،بیشتر شود جامعه مختلف در سطوح افراد

 هاا مولفاه ابتادا ،هاامؤلفاه این وضعی  و سنج  سازمانی و فرد  شاد  ها مؤلفه در تحقیقی با عنوان شناسایی( 1931)

 سانج  ماورد ،پگوهشای سازمان یک در شاد  وضعی  و هاآن از یک وضعی  هر آن از پ  ،داده قرار شناسایی مورد شاد 

میازان  ،(1001) 4پانتاا  و همكاارانبه یفته  .شد ارزیابی متوسط حد در سازمان این در شاد  وضعی  ،در نهای  .یرف  قرار

کارکنانی که از نظر روابط اجتمااعی مهاارت بیشاتر  دارناد و بهتار مؤثر اس . همچنین  شادکامییی روابط بر میزان دیستر

)باه هساتند  ترشاادماننسب  به افراد  که روابط اجتماعی مطلوبی ندارناد؛  ،توانند با دیگر افراد سازمان رابطه برقرار کنندمی

 فضاا  ایجااد و دوساتان با رابطه رسیدندکه این نتیجه به (1004) 7همكاران و کووما (.1911،عابد نقل از میرشاه جعفر  و 

باشاد.  مهام شااد  خااوص باه و عواطف رشد در تواندیم مناسب فیزیكی فضا  کار و محیط و موفق تجارب محب ، با توأ 

 مربوط امور در ها آن دخال  دادن پرسنل و به دادن بها کار، محیط در سالم روابط موفقی ، احساس و ورزشی تمرین همچنین

ای  پاااگوه  تكااو و نتا(. 1931، آقازیاارتیو  باشاد )فاانی یاذار مثبا  اثار عواطاف بخشی اثر در تواندیم انسازم و کار به

کننده میزان شاد  را تالش ، قویترین عوامل تبیینها  ورزشیکارکنان سازمان حاکی از آن اس  که ؛(1002) 2لیوبومیراسكی

، یاردش و ضوی  در نهادهاا  رسامی و غیررسامیاجتماعی و ع ها  الز  برا  شاد ، همبستگیوقفه جه  کسب مهارتبی

ژنتیک، میزان شاد  در کارکناان را تعیاین  به طور کلی، تفریح با دوستان و خانواده، اوقات فراغ  فعال و غیرفعال بیان کردند.

که رابطه مثب   ندی نشان داددر تحقیق ،(1011)  3متكافهو  دوالن. کندبلكه رفتارها  اراد  آنان شاد  را ایجاد می ،کندنمی

 خاو  و خلاق با همكار  دارا  کارکنان ایرهمچنین وجود دارد.  نوآور  و احساس خوب بودن در سازمانو معنی دار  بین 

 . کنندمی اضافه سازمان درآمد به دالر 7000 سالیانه اقتااد  لحاظ به نفر هر ازاء به ،باشند شاد

(. 1004 همكاران، و کووما ،1931 همكاران، و )نوریان هستند مولدتر شاد کارکنان ،محققانبه عقیده در کل باید اذعان داش  

سازمان ها  ورزشای  کارکنان که هنگامی(، 1004) همكاران و کووما ( و1931همكاران ) و با استناد به نتای  تحقیقات نوریان

 تولیاد کمای بهباود باعا  تنها نه شاد  .یابدمی افزای  هاآن در کار انجا  توانایی ،هستند شاد از جمله وزارت ورزش و جوانان

 کارکناان در کاار باه تعهد و غرور و افتخار همچنین و بهتر کیفی  با محاول ایجاد موجب ،ور بهره افزای  با بلكه ،شود می

 تاک شاادبودن با .تندهس آن ها حلقه کارکنان که اس  زنجیر  منزله به ورزشی سازمان .هستند ترخالق شاد افراد .شود می

 سابب ناشاد  ،میزان همان به .شودمی سازمان کل قدرت افزای  موجب شاد  ،یردیده شاد زنجیر کل ،زنجیر ها حلقه تک

                                                           
1 - Brizek  

2 - Jeremy  

3 - Smithson 

4 - Pantam & etal 

5 - Koivumaa 

6 - Thack & lywbomirsky  

7 - Dolan & Metcalfe 
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کاه وزارت ورزش و جواناان از این رو  .(1004کووما و همكاران، ، 1931نوریان و همكاران، شد ) خواهد سازمان قدرت تضعیف

خاود را تواناد عملكارد مای سالمتی روحی و روانی کارکنانها  ارتقا  شاخصبا  اس کشور  ورزش مهمترین متولیبه عنوان 

ها  سازمانی از جمله بهاره ور ، ، در ارتقاء مولفهتواند. طبق نتای  تحقیقات بدس  آمده شاد  در محیط کار میبهبود بخشد

 توجه همچنین با .(1011، متكافهدوالن و  ؛1000اسمیتسون،  ؛1931)فانی، توانمندساز  سازمانی و تعهد سازمانی موثر باشد 

، پگوه  حاضار درصادد اس  یرفته قرار پگوه  مورد پیشرف  به رو جوامع در اخیراً که اس  موضوعی کارآفرینی این که به

 توجاه ،ز ایان طریاقمورد بررسی قرار دهد. تاا ا ها  ورزشیسازمان عرصه در را کارآفرینیشادکامی و نشاط با  اس  تا ارتباط

 و دانشامندان نظارات بار تكیاه با ،داشته معطوف کشور ورزش عرصه در مفاهیم این اهمی  به را ورزشی ها سازمان مدیران

 مادیری  بیان  و باورهاا تحاول در را خوی  سهم کشورها، سایر ورزشی ها سازمان تجارب تبیین همچنین و نظرانصاحب

در وزارت  بیان  کاارآفرینی ساطح ارتقاء و کارکناننحوه افزای  نشاط در بین  به نو اهینگ یشودن نتیجه در و کشور ورزش

 .ورزش و جوانان ایفا نماید

 شناسی روش

در این تحقیق نیز اطالعات در یک برهه از زماان همچنین  .شد انجا  میدانی شكل به که بوده همیستگی نوع از ،تحقیق روش

در سال  کارکنان وزارت ورزش و جوانان تحقیق را کلیهجامعه آمار  . اس از نوع مقطعی به همین دلیل  جمع آور  یردیده و

کاه باوده تما  وق  کارکنان از نفر(  174)تعداد  ،. حجم نمونه براساس فرمول کوکراننددادنفر( تشكیل می 347) 39-1931

به محقق عودت پرسشنامه  (=111n)ز این تعداد ادر نهای ، زمان توزیع پرسشنامه در محل وزارتخانه حضور داشتند. مدت در 

 شاناختی ب. پرسشانامه جمعیا  هاا ویگیی الف. پرسشنامه :شد استفاده سه پرسشنامه از هاداده آور  جمع برا  .داده شد

ساالمتی،  مثبا ، خلاق رضای ،مولفه  7 سنج  به و شده تشكیل سؤال 13 ازکه ( 1001) 1لو و آرجیلشادکامی در سازمان 

( باومی سااز  1931پرسشنامه شادکامی در سازمان توسط زارعی متین ) ،الز  به ذکر اس  .پردازدمی نف  عزت و آمد کار

 در ساازمانی کاارآفرینی سانج  بارا  ،باوده سوال 90 شامل (1931) سازمانی صمدآقایی کارآفرینی ج. پرسشنامهشده بود. 

و هار کادا  از  بساته پاسا  ناوع از ،و کاارآفرینی شاادکامیپرسشنامه هر دو یزینه ها  شد.  استفاده وزارت ورزش و جوانان

باوده کاه باه  ماوافقمو خیلای  ماوافقم، نظر  ندار ، مخالفم، مخالفمخیلی  ،دارا  مقیاس پن  ارزشی لیكرتی شامل ،سواالت

 باا مطاابق ساازمانی ینیکاارآفر وشاادکامی  پرسشنامه دو هربرا  اطمینان از بومی ساز  ارزش یذار  شد.  7تا  1ترتیب از 

 نظاراتساپ  باا اساتفاده از  ،ها مجدداً مورد بررسی اولیه قارار یرفتاهپرسشنامه ،کارکنان وزارت ورزش و جوانان ها ویگیی

 پرسشانامه ،روایای محتاوایی 1الوشای روایی سنجی و با استفاده از روشمدیری  ورزشی  رشته نامتخاا از نفر 11 اصالحی

روش روایای سانجی  شاد. دییاتا( RCV =19/0و پرسشانامه کاارآفرینی ساازمانی ) (9RCV =13/0)شادکامی در سازمان 

می +( 1تا  0پردازد و دارا  دامنه امتیاز  )ها قبل از توزیع آن میبه بررسی روایی محتوایی پرسشنامهروشی اس  که  ،الوشی

ن مدیری  ورزشی قرار یرف  و از آنها خواسته شد تاا انفر از متخاا 11ها نخس  در اختیار باشد. بدین ترتیب که پرسشنامه

اماا غیار مفیاد و غیار  ،ضرور ، ضارور  سه صورتنظر خود در خاوص هر یک از سواالت بیان نمایند. سپ  پاس  اعضا به 

در روش الوشی سواالتی که از دیدیاه صاحبنظران ضرور  اس ، مورد اهمی  قارار یرفتاه و ماالک  ضرور  کدیذار  شدند.

 ن ورزشی با استفاده از فرمول زیر صورت یرف :امتخاا قرار نحوه کمی ساز  نظرات ند. ییرمحتوایی قرار می رواییبررسی 

                                                           
1 - Argyle   & Lu 

2 - Lawshe 

3 - Ratio Content Validity  
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ne را ضرور  دانستند. سوال یا بعد آن که ن اس امتخاا از = تعداد 

n/2دو عدد بر ن تقسیمامتخاا کل = تعداد 

توان آن را بین آزمودنی ی پرسشنامه مورد تایید بوده و میباشد، روایی محتوای( باالتر 1/0در صورتی که نتای  روش الوشی از )

ید. سازمانی استفاده یرد و کارآفرینی شادکامیها  نباخ برا  بررسی پایایی پرسشنامهاز روش آلفا کروهمچنین  .ها توزیع نمود

هاا  توزیاع یردیاد. پا  از بررسای رزش و جوانانکارکنان وزارت ونفر از  90ها  تحقیق بین بدین صورت که ابتدا پرسشنامه

 ( تعیین یردید. α =34/0سازمانی ) ( و پرسشنامه کارآفرینیα =13/0) شادکامی در سازماناولیه، ضریب پایایی پرسشنامه 

 پرسشانامه هاا ساازه 9پایاایی ترکیبای و 1متوسط واریان  استخراج شاده شاخص جه  تعیین PLS1همچنین از نر  افزار 

 متوسط واریان  استخراج شده،واریان  مستخرج برا  هر سازه اس . به عبارتی ، متوسط واریان  استخراج شده فاده شد.است

 مجموعه سواالت هر سازه چقدر توانسته اس  واریان  هر سازه را پوش  دهد.  ،دهدنشان می

 شنامهها  پرسو پایایی ترکیبی سازه متوسط واریان  استخراج شده شاخصـ  4جدول 

 پایایی ترکیبی متوسط واریانس استخراج شده سازه ردیف

 39/0 93/0 رضای  )شادکامی( 1

 21/0 47/0 مثب  )شادکامی( خلق 1

 22/0 49/0 سالمتی )شادکامی( 9

 24/0 93/0 کارآمد  )شادکامی( 4

 31/0 71/0 عزت نف  )شادکامی( 7

 13/0 31/0 شادکامی کل 2

 34/0 11/0 کارآفرینی 3

 -کلماویروف هاا آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه جه . شد استفاده پراکندیی و مرکز  ها شاخص از هاداده توصیف برا 

 ا تک نمونه tو  (متغیرها بین روابط بررسی برا ) پیرسون همبستگی ضریب ،(ها داده طبیعی توزیع تعیین جه ) اسمیرنوف

هاا  و روش (و کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان نهای  بررسی وضعی  شادکامی و در )برا  بررسی تفاوت بین میانگین ها

در ساطح  PLS و SPSS  از نر  افزارها ، مدل ساختار تمیالگور و نیز هاآزمون فرضیهبرا  . شد استفاده معادالت ساختار 

ا  از متغیرهاا پای  بینای مجموعاه برا  شناساایی و رویكرد سریع و مفید  ،PLS ( استفاده یردید.P≤07/0معنی دار  )

اماانی و همكااران، باه نقال از ها  پیچیده و با متغیرها  پنهان بی رقیب اس  )در مدلاین روش، و )مولفه ها  اصلی( بوده 

به تعداد نمونه آمار  برخالف دیگر نر  افزارها  معادالت  PLSالز  به ذکر اس ، با توجه به عد  حساسی  نر  افزار (. 1931

 ساختار ، یروه تحقیق از این نر  افزار استفاده نموده اس .

 هایافته

وزارت ورزش و  برحسب جنسی ، سن، سطح تحایالت و سابقه خدم  کارکنانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی (، 1جدول )

 دهد.جوانان را نشان می

                                                           
1 - Partial Least Square 

2 - Average Variance Extracted (AVE)  

3 - Composite Reliability  
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 سطح تحایالتبرحسب جنسی ، سن، توزیع فراوانی و درصد فراوانی  ـ 2 جدول

 درصد تعداد مشخصات

  جنسیت
 1/29 147 مرد

 1/92 19 زن

  سن

 07/11 41 سال 90زیر 

 73/91 31 سال 40 -91

 70/11 27 سال 41-70

 17/11 49 سال به باال 71

 سطح تحصیالت

 03/9 3 دیپلم

 1/13 93 فوق دیپلم

 13/47 109 لیسان 

 13/91 37 فوق لیسان 

 37/1 4 دکتر 

 سابقه خدمت

 32/97 11 سال 7کمتر از 

 13/91 37 سال 2-10

 07/11 41 سال 11-17

 01/10 19 سال و باالتر 12

شاادکامی در ساازمان هاا  کاه توزیاع داده داد نشاان هااداده طبیعای توزیاع خاوص در اسمیرنوف کلمویروف آزموننتای  

(431/0P= ,21/1Z=و ) سازمان  کارآفرینی(912/0,P=734/1Z=)، بود وزیع نرمالدارا  ت.  

 هاداده طبیعی توزیع برا  اسمیرنوف کلمویروف آزمون نتای  ـ 9 جدول

 سطح معناداری (Zآماره آزمون ) انحراف استاندارد میانگین شاخص

 431/0 217/1 92/0 17/4 شادکامی در سازمان

 912/0 734/1 14/0 13/1 کارآفرینی سازمانی

هاا  جادول داده بر اساسدهد. با کارآفرینی سازمانی را نشان میشادکامی ورد رابطه (، نتای  ضریب همبستگی در م4جدول )

( وجاود دارد. همچناین میازان اشاتراک واریاان  دو P  ،72/0= r=001/0رابطه معنادار  ) ،(، بین شادکامی با کارآفرینی4)

 اس ( 91/0متغیر مذکور برابر با )

. 

 

 با کارآفرینی سازمانیشادکامی رابطه نتای  ضریب همبستگی در مورد  ـ 1جدول 

 کارآفرینی )متغیر مستقل( متغیر ها
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 شادکامی )متغیر وابسته(

 79/0 ضریب همبستگی

 91/0 ضریب تعیین

 001/0 سطح معنادار 

 ا  اساتفاده یردیاد.تاک نموناه tدر وزارت ورزش و جوانان از آزماون  و کارآفرینی شادکامی ها جه  بررسی وضعی  مولفه

فرضای تاامیم ییار  شاادکامی در وزارت ورزش و  شاده باا میاانگین مشاهده میانگین بین ،دهد( نشان می7نتای  جدول )

تفاوت معنی دار  وجود دارد. به طور کلی با توجه به باالتر بودن میانگین مشاهده شاده  ،(t(113)=93/4و  =001/0Pجوانان )

(17/4= obsM( از میانگین فرضی )9= criMمی ) وضعی  مولفه شادکامی در وزارت ورزش و جوانان در حد بااال   ،توان یف

فرضی کارآفرینی در وزارت ورزش  شده با میانگین مشاهده میانگین بین ،دهد( نشان می7همچنین نتای  جدول )متوسط بود. 

ه پایینتر بودن میاانگین مشااهده تفاوت معنی دار  وجود دارد. به طور کلی با توجه ب ،(t(113)=-91/1و  =09/0Pو جوانان )

وضعی  مولفه کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان در حاد  ،توان یف ( میcriM =9( از میانگین فرضی )obsM =13/1شده )

 زیر متوسط بود.

رت ورزش و در وزاکارآفرینی و شادکامی فرضی  شده با میانگین مشاهده ا  در خاوص تفاوت میانگینتک نمونه tآزمون  ـ 5جدول 

 جوانان

 criM obsM±SD Df t P متغیر

 001/0 93/4 113 17/4 ± 92/0 9 شادکامی 

 09/0 -91/1 113 13/1 ± 14/0 9 کارآفرینی

-برخالف مدل لیزرل و یا مدل PLSمدل  ،باید اذعان داش  .دهدمی نشان را هاعامل بین ساختار  مدل الگوریتم ،(2) جدول

 1اما به باور تننهاوس اس ؛ دو جه  بررسی برازش کلی مدل خی ها  برازش مبتنی برفاقد شاخص ها  مبتنی بر کوواریان ،

ص برازش کلای مانند شاخه ،راه حلی عملی برا  این مشكل بوده PLSدر مدل  2نیكویی برازششاخص  ،(1007و همكاران )

شاخص بین صافر . این به صورت کلی استفاده کرد PLSفی  مدل توان برا  بررسی اعتبار یا کیمیکند و از آن مدل عمل می

 (. 1931)امانی و همكاران،  اس نشانگر کیفی  مناسب مدل  ،تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک

 (PLS)شاخص برازش مدل در معادالت ساختار  با استفاده از نر  افزار  ساختار  مدل الگوریتم ـ 2 جدول

 شاخص
ــدار  مق

 برآورد

میــانگین 

 فه هامول

خطـــــای 

ــــراف  انح

 استاندارد
T-Statistic 

 برازش مدل

 GOF نتیجه
 مطلق

GOF 
 نسبی

GOF 
 درونی

GOF 
 بیرونی

 * تایید 11/0 31/0 13/0 14/0 13/13 03/0 94/0 41/0 رضای  )شادکامی(

 * تایید 11/0 34/0 30/0 13/0 94/12 01/0 12/0 91/0 مثب  )شادکامی( خلق

 * تایید 17/0 30/0 31/0 12/0 77/13 03/0 94/0 71/0 سالمتی )شادکامی(

 * تایید 10/0 11/0 12/0 14/0 33/13 02/0 19/0 42/0 کارآمد  )شادکامی(

 * تایید 14/0 30/0 11/0 19/0 32/19 04/0 41/0 71/0 عزت نف  )شادکامی(

 * تایید 11/0 31/0 12/0 13/0 24/10 11/0 41/0 43/0 )کارآفرینی(شادکامی کل 

                                                           
1 - Tenenhaus  

2 - Goodness Of Fit (GOF)  
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 ( می باشد.±32/1از ) T-Statistic*مالک تایید عامل ها باالتر بودن 

 

     

دهد. باید توجه داش  مالک را نشان می شادکامی در وزارت ورزش و جوانانها  الگوریتم مدل ساختار  شاخص ،(1شكل )

 تمامی در ساختار  مدل الگوریتم ،هددمی نشان( 1) شكل نتای . اس ( ±32/1از ) T-Statisticها باالتر بودن تایید شاخص

 کارآفرینی کارکنان وزارت ورزش و جوانان شادکامی بر دیگر، عبارت به. یرف  قرار قبولی قابل حد در و تایید مورد هاشاخص

(432/0=β 241/10 و=t )آمده بدس  تعیین ضریب به توجه با. بود تاثیریذار (2=11/0R )شادکامی توسط کارآفرینی، تغییرات 

 .شودمی تبیین کارکنان

 

 شادکامی و کارآفرینی در سازمان ها عامل ساختار  مدل ـ 4 شکل

  گیریبحث و نتیجه

 لاذا .شاودمای تلقی حیاتی امر  ،  ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانانهاسازمان در کارآفرینی و نوآور  ،امروز جهان در 

 یروهی یا فرد  طور به بتوانند راحتی به ،شده مندبهره کارآفرینی روحیه از وزارتخانه کارکنان همه تا آورد همفرا شرایطی باید

 بیارون از محایط ها رقاب  تأثیر تح  وزارت ورزش و جوانان که شرایطی در. آورند در اجرا به را خود کارآفرینانه ها فعالی 

 مدیری  رو این از. اس  یردیده برخوردار ا ویگه اهمی  از ،سازمانی ور بهره و ر کا کیفی  به توجه ضرورت باشند،میخود 

 وزارت ورزش و جواناان باه کیفای دیاد باا بایساتی بخشد، بهبود را خود متبوع سازمان عملكرد بتواند که این برا  ،وزارتخانه

 در را خود امر تح  کارکنان کار  عملكرد کیفی  ی،اجرای راهبردها  ارائه با اس  ممكن که جا آن تا نماید، تالش و نگریسته

 آن مجموعاه اسا . نیارو  انساانی امیکشاادو  نشاطها  مهم در هر سازمانی انگیزه، یكی از مولفه .کند حفظ مطلوب سطح

 ابطهر یرفته صورت مطالعات براساس ،بوده خاصی اهمی  دارا  ،  ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانانهاسازمان در شاد 

یافتاه  افزای  نیز آنها ور  بهره کارکنان شاد  افزای  با وکارکنان وجود داشته  ور  بهره و سازمان در شاد  بین مستقیمی

برخوردار  از عزت نف ، احساس کارآماد   ،قبیلاز  کارکنان و احساس خوب داشتن شاد  ها دن زمینهکرفراهم  لذا .اس 

 رضای 

 کارآمد 

 خلق مثب 

 سالمتی

 آفرینیکار

 سازمان در
432/0=β 

241/10=t 

413/0=β 

131/13=t 

917/0=β 

943/12=t 

711/0=β 

772/13=t 

421/0=β 

331/13=t 

 عزت نف 

719/0=β 

244/10=t 

 شادکامی



 پورسلطانی زرندی و همکاران 2/ شماره 2/ سال 4931/ بهار و تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش

 

422 

 

 پایادار مزایاا  باه تاوانمای ا هزینهاندک  صرف با و بوده زیاد  مزایا  دارا  ،یط کار داشتن در وزارتخانه و رضای  از مح

 ایاران یورزشاسازمان هاا   شادکامی کارکنان را دراز معدود تحقیقاتی اس  که  ،. تحقیق حاضریاف  دس  سازمانیفرد  و 

 . مورد بررسی قرار داده اس 

معنای دار   مثبا  و ، رابطاهکارکنان وزارت ورزش و جواناانو کارآفرینی  امیشادکها  تحقیق حاضر نشان داد که بین یافته

یاباد و نهایتااً بیشتر شود، میزان کارآفرینی سازمانی افزای  مای شادکامی کارکنان. به عبارت دیگر، هر چه میزان داش وجود 

 .اناداشاره نموده( 1001) پانتا  و همكاران و (1917) زارع این موارد را نیز منجر به بوجود آمدن سازمانی کارآفرین خواهد شد.

 وضاعی  ،در نهایا  داد و قارار سنج  را مورد پگوهشی سازمان یک در شاد  در تحقیقی وضعی  ،(1931) آقازیارتیفانی و 

 بارا  رشاد و از جملاه نشااط و شااد  در هار ساازمانی ،و  معتقد بود .دکر ارزیابی متوسط حد را در سازمان این در شاد 

ها  موفقی  ساازمانی از جملاه خالقیا  تواند دیگر شاخصو سطح پایین این متغیر میپیشرف  کارکنان امر  ضرور  اس  

 باا شااد، محیطای خود سالم ها اندیشه با توانندمی وزارتخانه، نمسئوالکارکنان و بهره ور  سازمانی را تح  تاثیر قرار دهد. 

افساردیی  نف ، عزت از دوره ب یا نظرانه تنگ ها اندیشه با توانندمی نمسئوال همین و ورندآ بوجود را باال ور بهره با و نشاط

با توجه به رابطاه مثبا  و معنای دار شاادکامی کارکناان و کاارآفرینی در وزارت را در بین کارکنان افزای  دهند.  و اضطراب

هایی برا  افزای  سطح شاد  به راه هستند،زش کشور مدیران این وزارتخانه مهم که متولی ور ،ورزش و جوانان ضرور  اس 

نتای  تحقیق نشان داد که وضعی  مولفه شاد  در وزارت ورزش و جوانان در سطح مطلاوبی قارار نیرو  انسانی خود بپردازند. 

 .هساتند دترمولا شااد کارکناانمعتقد بودند که  (1011دوالن و متكافه )( و 1004همكاران ) و کووما ،داش . در همین راستا

مدیران وزارت ورزش و جوانان باید بدانند که برخای یابد. می افزای  آنها در کار انجا  توانایی ،هستند شاد کارکنان که هنگامی

 موفاق تایم یاک از بخشیبخ ،  لذت کارصمیمی،  و پشتیبان . همكارانباشندتوانند در باالبردن میزان شاد  موثر عوامل می

  از جمله این موارد هستند.  مناسب و وجود مافوق خوب زندیی و کار تعادلبودن، 

 برخای تحقیقاات ورزش و جوانان بود.  وزارتبراساس شادکامی کارکنان  ،از دیگر نتای  تحقیق، پی  بینی کارآفرینی سازمانی

. شودمی کمتر کار  تن  و کمتر خستگی کمتر، غیب  باع  امر این و دارند بیشتر  ور  بهره شاد نشان دادند که کارمندان

 انعطااف آنهاا. بپردازناد ناو و کارآفریناناه ها چال  به خواهندمی و متمرکزند خود کار بر بیشتر هستند، شاد کارمندان وقتی

 بازیاابی را خاود احتماالی، هاا شكس  و اشتباهات از بعد ،توانندمی بقیه از ترراح  و هستند کردن خطر اهل بیشتر پذیرند،

ایان محققاان . شاوندمی نگرانی و تشوی  دچار کمتر ،خود روزانه وظایف باب  و هستند ترنوآور و خالق ،شاد ارمندانک. کنند

 و کنناد کماک دیگاران باه دارناد تمایال بیشتر آنها. کنندمی عمل دیگران از بهتر یروهی کارها  در شاد کارمندانمعتقدند 

 هااساازمان در اساسای ها اولوی  از یكی ،سازمان در شاد  افزای  امروزه براینبنا ؛شوند رو روبه بزریتر  مشكالت با قادرند

هاا  کاارآفرینی ساازمانی ترین عوامل تاثیریذار شادکامی براساس مولفهجه  یافتن قو معادالت ساختار  نتای  . اس  شده

بیشاترین میازان تاثیریاذار   ،رتیبها  سالمتی، عزت نف ، کارآمد ، رضای  و خلق مثب  به تدهد خرده مقیاسنشان می

مستقیم بر مولفه شادکامی کل داشته و شادکامی کل نیز به میازان مناسابی بار کاارآفرینی کارکناان وزارت ورزش و جواناان 

کارکنانی که سالمتی جسمی و روحی  ،بودهشاد  و نشاط افراد مهم ها  یكی از شاخص ،برخوردار  از سالمتیتاثیریذار بود. 

هاا  افاراد شاادکا ، تر هستند. یكای دیگار از ویگیایدر امور روزمره زندیی و کارها  محوله در سازمان موفق ،دارندمناسبی 

هاا  ایان ارزشکه دارا   کارکنانیعزت نف  و خلق مثب  اس .  ،کرام  انسانی ،داشتن خاوصیات اخالقی شایسته از جمله

شاوند. نمایزود از کار خسته ارائه داده و تر   ها  مناسبخالقی  و ایده ،در محیط کار پرتالش و کارآمد بوده ،انسانی هستند

 باا و نشاط با شاد، باع  به وجود آمدن محیطی ،کارکنان اعتقاد به عدال  سازمانی در سازمان را افزای  داده سالم ها اندیشه

  (1011دوالن و متكافه )همخوان بود. ( 1002( و جرمی )1009بریزک )نتای  تحقیق حاضر با تحقیقات شود. می باال ور  بهره
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 درآماد به دالر 7000 سالیانه اقتااد  لحاظ به نفر هر ازاء به باشند شاد خو  و خلق با همكار  دارا  کارکنان ایر ،معتقدند

 ایجااد موجاب  وربهاره افزای  با بلكه ،شودمی تولید کمی بهبود باع  تنها نه شاد  ،و  معتقد بودکنند. می اضافه سازمان

 کاه افراد  ،کنندبرخی محققان بیان می .شود می کارکنان در کار به تعهد و غرور و افتخار همچنین و بهتر کیفی  با محاول

باوده و از ذوق و  خالقتار شااد افراداس .  دیگران برابر سیزده آنها در شادمانی و رضای  میزان ،دارند اعتقاد سازمانی عدال  به

تواناد باه بااالبردن ساطح در نتیجه کارآفرینی مناسبتر  در کار خود برخوردارند. از جمله راهكارهاایی کاه مایسلیقه بهتر و 

 ساطح سااختن صحیح، متعادل ریز  برنامهکارآفرینی سازمانی براساس شادکامی کارکنان بیانجامد، نظم بخشیدن به کارها و 

 و اضاطراب کردن آن، دور از بعد بالفاصله عذرخواهی و خود شتباهاتا پذیر ، پذیری  کارکنان، مسئولی  انتظارات و توقعات

 روابطسازمان،  تاسی  سالروز جشن ،بریزار در محیط سازمان سبز فضا ایجاد خوش بینی نسب  به کار، کارکنان،  از نگرانی

ان وزارت ورزش و جواناان باه با عنای  به اهمی  شاد  و نشاط کارکنادر پایان . اس عالقه مند بودن به همكاران  و صمیمانه

باا  نمسائوال ،شودمی این وزارتخانه پیشنهاد  و تاثیر این مولفه بر کارآفرینی سازمانی سازمان آن سرمایه عنوان ارزشمندترین

  .بكوشند خود سازمان ارتقا  نهای  بهدر  ،سازمان تالش نموده در شاد محیط ایجاد برا  کارکنان از نظرخواهی
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Abstract  

Purpose: The aim of this study was to determine the relationship of Happiness at work with 

organizational entrepreneurship of employees of the Ministry of Sport and Youth.  

Methodology: This was a correlational study, which was conducted in survey method. Three 

questionnaires of demographic characteristics, happiness in organizations hasanzadeh (2012) 

and organizational entrepreneurship samad aghaei (1999) were used. Statistical society was 

includes employees of Ministry of Sport and Youth in 2013-2014 (N = 745). Statistical 

Sample were determined randomly (n=254 person), from which (n=228) questionnaires were 

returned to the researcher. Face and content validity of the questionnaires was confirmed after 

the opinions of 12 experts in sports management field and with using the Lawshe Validation 

for happiness in organization (CVR=0.87) and organizational entrepreneurship (CVR= 0.83). 

Reliability coefficient of Happiness questionnaire (α=0.89) and organizational 

entrepreneurship questionnaire (α=0.94). In examining the test of hypotheses and the 

algorithm of structural model were used PLS and SPSS, in significance level of (P≤ 0.05). 

Finding: There were positive and significant relationship between happiness and 

entrepreneurship in organization. The state of happiness in the Ministry of Sport and Youth 

was at an acceptable level, but the state of entrepreneurship in the Ministry of Sport and 

Youth was not acceptable. The happiness of employees (β = 0.47) was able to predict 

entrepreneurial organization. According to the results of structural model, happiness at work 

in the ministry was influential in entrepreneurial employees.  

Conclusion: It is suggested that the Ministry of Sport and Youth Leaders for increasing 

organizational entrepreneurship, provide Context of joy and happiness staff. 
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