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 دااگشنه صنعتی شارهود
ر ورزشمدیریت منابع انسانی د هنشری  

 

رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی 

 ایران

 9پورو مژگان صالحی 2، محمد احسانی*4محمد حسین شوهانی
 ـ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 4

 مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرسـ استاد تمام  2

 دانشگاه ایالم بدنی و علوم ورزشیتربیت تادیارـ اس 9

 43/44/4931تاریخ پذیرش:                                            29/6/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 جمهوری پیکالم ملی کمیته کارکنان کارآفرینی سازمانی و سازمانی فرهنگ بین رابطهتحقیق حاضر با هدف تبیین  هدف:

 ایران انجام شد. اسالمی

 جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان آماری آن را کلیه . جامعههمبستگی بودـ  توصیفی ،روش تحقیق شناسی:روش

 گرفته نظر در جامعه کل با برابر آماری، جامعه بودن محدود علت به آماری نفر تشکیل دادند. نمونه 111ایران به تعداد  اسالمی

 استفاده( 0222هیل، )سازمانی  کارآفرینی و( 0222دنیسون، )سازمانی  فرهنگ پرسشنامه دو ها،داده آوریجمع منظور به. شد

ها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب؛ تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن 5ها به تأیید روایی پرسشنامه .شد

 آمار ومعیار  انحراف و میانگین ،شامل توصیفی آمار از ها،داده کردن خالصه و دادن نسازما منظور بدست آمد. به 20/2و  11/2

 استفاده با روش ورود همزمان گانهچند رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب اسمیرنف،ـ  فوکلموگر آزمون ،شامل استنباطی

 .شد

رابطه  ،ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته انکارکن کارآفرینی در و سازمانی فرهنگ نتایج نشان داد که بین ها:یافته

شدن  های درگیرنشان داد که مؤلفه چندگانه. همچنین نتایج رگرسیون (p ،512/2=r<221/2)داری وجود دارد مثبت و معنی

 .بینی معنادار کارآفرینی سازمانی هستندپذیری قادر به پیشدر کار و انطباق

لذا، برای دستیابی به  ؛رسد که فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار استبه نظر می ،با توجه به نتایجگیری: نتیجه

 رسد.های فرهنگ سازمانی ضروری به نظر مییک سازمان کارآفرین، توجه ویژه به مؤلفه

 .المپیک ملی کمیته کارآفرینی سازمانی، سازمانی، شدن در کار، فرهنگ درگیر پذیری،انطباقکلیدی:  هایهواژ

 E - mail: bahador.shohani@gmail.com 13444811111 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 سازمان .است فعالیت روش و اجتماعی هایارزش ایدئولوژی، نگرش، در توجه قابل تغییرات حاضر، عصر هایویژگی از یکی

این  در که نیست پوشیده کسی بر (. امروزه0212گیرد )فیروزجائیان و همکاران، می قرار تأثیر تحت ،تغییرات این طتوس عمدتاً

. است 1و کارآفرینی نوآوری خالقیت، سریع، شدن با تحوالت همسو گرو در ها،سازمان و توسعه دوام متغیر، و تالطم پر دنیای

در  (.0222، 0شود )بیلفلدمی تلقی جدید عصر در بشر پیشرفت و و تالش کار ثقل زمرک و کانون ،کارآفرینی دیگر تعبیری به

 تشخیص هامرج و هرج در دل را هافرصت و هستند نوآوری و خالقیت ایجاد اصلی عامل دارند، کارآفرین نقش که مدیرانی واقع

 آیند فائق رقبا بر خارجی و داخلی هایعرصه نند درتوانمی کارآفرین و خالق افراد اندك تعداد با امروزی هایسازمان دهند.می

(. 1212 سیفری،کالته سیدحسینی و هستند )نوروزی کارکنان خود تمام برای کارآفرینی، مناسب بستر ایجاد نیازمند و

 (. کارکنانی0212، 2سازمان است )ییلدیز خارجی محیط در تغییر شرایط در ویژهبه استراتژیک، نوآوری برای ابزاری ،کارآفرینی

 به تبدیل مدتی از پس ،سازمان شده بازسازی و بهبود باعث باشند، کارآفرینانه داشته هایفعالیت اداری هایدرون سازمان که

 نوآور و خالق، افراد جهانی، عرصه در اکنون .(1210مقدم، پور شیرسوار و مرزبان)به نقل از علی شوندکارآفرین می مدیران

 ،اقتصادی توسعه هایچرخ. اندخدماتی شده و تولیدی صنعتی، هایزمینه در بزرگی تحوالت منشأ ،کارآفرینان عنوان به ،مبتکر

 معمولی پدیده یک عنوان به تغییر عنصر به کارآفرینان (.0211، 2آید )پارکرمی در حرکت به کارآفرینی توسعه با همواره

کنند می برداریبهره یک فرصت، عنوان به آن از و دهندمی نشان کنشوا آن به هستند، تغییر جستجوی در همیشه و نگرندمی

 (.0212، همکارانو  5)رامیرز

ساخت  و نوآوری اگر. کردند تقسیم سازمانی و فردی نوع دو به را کارآفرینی خود بندیطبقه در(، 1112) 1پرلمن و کورنوال

 برسد، کارآفرینی ظهور به شدهاز قبل تأسیس سازمان یک در نانهکارآفری فرهنگ ایجاد و ءالقا طریق از فرآیندها یا محصوالت

 منظور به سازمانی و حمایت منابع از که است فعالیتی ،سازمانی کارآفرینی دیگر، عبارتی به. است افتاده اتفاق 7سازمانی

 سازمان که است مانی، فرآیندیکارآفرینی ساز (.1211سیفری و تندنویس، کالته)شود می برخوردار نوآورانه نتایج به دستیابی

 طور به گروهی و فردی کارآفرینانه هایفعالیت همة و وظیفه کنند انجام کارآفرین نقش در بتوانند کارکنان همة تا کندمی طی

 (. 1222پور و همکاران، برسد )طالب ثمر به خودمختار پوشش تحت شرکت یا سازمان مرکزی در ترراحت و سریع مستمر،

های ورودی به منجر که است گیریتصمیم هایفعالیت و هاروش سازمانی، فرآیندها، (، معتقد است که کارآفرینی0212ییلدیز )

گرفتن خدمت به ،شامل سازمانی (، معتقدند که کارآفرینی1112) 2(. اکولوس و نیک0212شود )ییلدیز، سازمانی می جدید

 . است باثبات سازمان یک در کارآفرینانه رفتارهای

فرآیندی  ،کارآفرینی سازمانی .(0212)آموزه و همکاران، دارد  وجود کارآفرینی و سازمانی کارآفرینی بین بسیاری هایشباهت

شوند است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی درون یک سازمان در حال فعالیت توسعه داده می

 های کارآفرینی سازمانی است.بارزترین نشانه سازمان،های کارآفرینانه گیری فعالیت(. شکل1221)فرهنگی و صفرزاده، 

 بر بزرگ هایسازمان ماهیت به ،مشکالت این از برخی. است ترمشکل مستقل از کارآفرینی ،سازمانی کارآفرینی معموالً

 ،شودمی باعث کارانهمحافظه فرهنگ وجود و دارند نیاز دائمی هایکنترل به مدیریتی فراوان هایرده اصوالً. گرددمی

                                                           
1  . Entrepreneurship 

2  . Bielefeld 
3. Yildiz 

4  . Parker 

5. Ramirez  

6  . Cornwall and Perlman 

7  . Organizational Entrepreneurship 

8  . Echols and Neck 



 شوهانی و همکاران 4/ شماره 9/ سال 4931 پاییز و زمستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/

 

34 

 در ،(0210) همکاران و1بوجیکا (.1211سیفری و تندنویس، کالته) پا نگیرد بزرگ هایسازمان در های کارآفرینانهفعالیت

 در مهم بسیار هایمالك جزء را سازمان در موجود فرهنگ عبارتی به یا سازمان در موجود هایارزش و باورها خود پژوهش

 امروزی هایسازمان کارآفرینی متوجه که تهدیدات و مشکالت بر غلبه برای لذا ؛آوردند حساب به سازمانی کارآفرینی بینیپیش

 (.1221 همکاران، و پورشهرکی) هاستسازمان در کارآفرینی فرهنگ بستر ایجاد آن و است کارساز حلراه یک تنها است،

 همکاران و 0ژنگ. است اثرگذار سازمانی کارآفرینی بر سازمانی، فرهنگ که رسید جهنتی این به تحقیقی در ،(0212) ییلدیز

 و عدالتیان .است نوآورانه و کارآفرینانه هایدعملکر برای مهمی عامل ،سازمانی فرهنگ که دریافتند خود تحقیق در ،(0210)

 کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین که تنددریاف خود تحقیقات در نیز ،(1221) همکاران و پورشهرکی و( 1210) همکاران

 پورقاسمعلی و زادپیمانی و( 1211) تندنویس و سیفریکالته همچنین، ؛دارد وجود داریمعنی و مثبت ارتباط ،سازمانی

 به ار "سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین رابطه" و دادند انجام ورزشی هایسازمان در را ایجداگانه تحقیقات ،(1211)

 و مثبت ارتباط که دریافتند و دادند قرار بررسی مورد رضوی خراسان استان و تهران استان بدنیتربیت کل اداره در ترتیب

 .دارد وجود مذکور ادارات در سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین داریمعنی

 فرهنگی باورهای تأثیر تحت شدت به ابعاد آن تمام در توسعه. نیست پذیر امکان آن خاص فرهنگ به دستیابی بدون توسعه

 (. 1210؛ به نقل از عدالتیان و همکاران، 1220زاده، بهرام)قرار داد  توسعه هایبرنامه همه محور را فرهنگ باید رو این از. است

 حافظه ساسی،ا شده، باورهای فرض مسلم هایارزش از ایسازمانی مجموعه فرهنگ معتقدند که ،(0221)2کامرون و کویین

 که کندمی را منعکس رایجی ایدئولوژی آن و است سازمان موجود یک در که است موفقیت از و تعاریفی انتظارات گروهی،

 غالباً  و رهنمودهای نانوشته قوانین ،سازمانی کارکنان است. فرهنگ هویت احساس بیانگر و دارند به همراه خود ذهن در افراد

آنان، فرهنگ  دهد.می افزایش را اجتماعی سیستم و ثبات کندمی فراهم سازمان در دیگران با زشمنظور سا به را ایناگفته

که برای تغییر سازمانی  جو سازمانی و های استراتژیکالگوی مدیریت، برنامه ،دانند از جملههایی میسازمانی را دارای مؤلفه

 2کینسکی و کریتنر آل و آینده مورد بررسی قرار گیرد.اری، ایدهبایستی فرهنگ سازمانی ج ،ها ارزیابی شدهباید این مؤلفه

 نحوه ،شده پذیرفته گروه سوی از مشترك طور به که دانندمی ضمنی هایفرضیه از ایمجموعه را سازمانی فرهنگ ،(1210)

 سازد.می مشخص را محیطی متعدد هایموقعیت و شرایط به نسبت هاواکنش و تفکرات ادراکات،

 را ایپایه نقش که است اخالقی اصول و باورها اساسی، هایارزش همان ،سازمانی که فرهنگ است (، معتقد1112) 5ندنیسو

 سازمان اثربخشی و سازمانی فرهنگ زمینه که در به کمک تحقیقاتی ایشان .کندمی بازی سازمانی سیستم مدیریت یک برای

 .22پذیری. انطباق2 7. سازگاری0 1کار در شدن . درگیر1 ؛برشمرد گونهاین را های فرهنگیویژگی خود مدل داد؛ در انجام

 توانمند را افرادشان اثربخش، هایبه این موضوع اشاره دارد که سازمان ،کار در درگیرشدن مؤلفه .1رسالت یا مأموریت

 دهند.می توسعه سطوح همه در را انسانی منابع هایو قابلیت دهندمی تشکیل کاری هایگروه محور بر را سازمان سازند،می

در مورد سازگاری،  کنند.می احساس ی سازمانپیکره از ایپاره عنوانبه را خود و شده متعهد کارشان به سازمان اعضای

 هایارزش از رفتار کارکنان و بوده یکپارچه و ثبات با هستند، اثربخش اغلب هایی کهسازمان که است داده نشان تحقیقات

 کارکنان بر رفتار کافی طور به و متمایزند و قوی فرهنگ دارای ،پذیری باالانطباق های باسازمان. است گرفته نشأت بنیادین

                                                           
1  . Bojica  

2  . Zheng  

3  . Cameron and Quinn 

4  . Kreitner and Kinicki 

5  . Denison 

6  . Involvement 

7  . Consistency 

8  . Adaptability 

9  . Mission 
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 را بیرونی پذیریانطباق و درونی یکپارچگی لذا یابند؛می تغییر سختی به و هستند یکپارچه خوبی به هانسازمااین  دارند. نفوذ

 آن مأموریت و رسالت سازمانی، فرهنگ ویژگی ترینمهم گفت بتوان شایداما  .آورد حساب به سازمان برتری و مزیت توانمی

 (. 1112)دنیسون،  روندمی بیراهه به معموالً چیست، موجودشان وضعیت و هستند کجا دانندنمی که هاییسازمان، است

 اگر .(0210بخش و رضایی، دارند )احسان خود سازمان از کارکنان که است درکی سازمانی فرهنگ گفت توانمی کلی، طور به

 سراسری هایدگرگونی با باید سازمان آن فرهنگ آید، پدید پایدار و پسنددل هایدگرگونی معین سازمان یک در باشد قرار

کاران، پور و همکرد )فیض جستجو هاآن فرهنگ در باید را هاسازمان شکست یا کامیابی دیگر عبارت به ؛شود سازگار سازمان

1221.)  

 تواندمی است، مختلف در سطوح مدیران و کارکنان از اعم سازمان اعضای رفتار دهندهشکل سازمانی فرهنگ که جالذا؛ از آن

 فرهنگ داشتن بدون. دهد قرار تأثیر تحت گیریچشم به نحو را استراتژیک گیریجهت و تغییر ایجاد در سازمان توانایی

 که است اهمیت حائز بنابراین؛ فرهنگ سازمانی از این جهت .کارآفرینانه داشت هایفعالیت ن انتظارتوانمی اثربخش سازمانی

 ثبات و سازدمی آسان را گروهی تعهد بخشد،می هویتی سازمانی سازمان کارکنان به اینکه، قبیل از دارد زیادی کارکردهای

توجه به این مطالب؛ اهمیت فرهنگ سازمانی در ایجاد بستر و  با(. 1212)حیدری و همکاران،  کندمی ترغیب را اجتماعی نظام

 کند.زمینه الزم برای کارآفرینی سازمانی بیشتر نمود پیدا می

 را ایکارآفرینانه رفتارهای تا دارند عالقه هاسازمان مدیران و شده تربرجسته هاسازمان در سازمانی کارآفرینی اهمیت امروزه

 سازمانی کارآفرینی. نیستند مستثنی قاعده این از نیز ورزشی هایسازمان. شود منجر بهتری عملیاتی ییکارا به که کنند ایجاد

 ناپذیراجتناب ورزشی هایسازمان در آن از استفاده و کارآفرینی تفکر. است ورزشی هایسازمان ارتقای و رشد برای ایوسیله

 و حیات ،آیدمی شمار به رقابتی مزیتی و حیات کنندۀتأمین ابزارهای از کارآفرینی ،مختلف هایسازمان در که طورهمان .است

سازمان اگر. است وابسته هاآن انسانی منابع نوآوری و خالقیت توانایی، نظیر عواملی به نیز ورزشی هایسازمان در رقابتی مزیت

می باشند، کارآفرین سازمانی کشور؛ ورزشیِ هایسازمان ترینمهم از یکی عنوانبه المپیک ملی کمیته خصوصبه ورزشی، های

 منابع از کنند، درك بهتر را هافرصت کارآفرین؛ کارکنان و گیرندگانتصمیم ریزان،برنامه مدیران، که کنند ایجاد موقعیتی توانند

 و ایمنطقه جهانی، رقابت صحنه در کرده، رشد ترسریع نتیجه در و کنند بیشتری استفادۀ نوآوری منظوربه هافرصت و موجود

 ایران ورزشی هایسازمان (.1210 همکاران، و عدالتیان) کنند ایفا بهتری نحو به دارند عهده بر که را رسالتی و آورند دوام ملی

 نیازمند ورزش، یعرصه در بالقوه هایفرصت کشف و محیط نامطمئن و پیچیده سریع، روزافزون، تغییرات با سازگاری جهت

 همکاران، و نهادنیک) است آنان هایویژگی بارزترین از جدید هایفرصت کشف توان و نوآوری خالقیت، که هستند کارآفرینانی

 کارآفرینی اهمیت به توجه با. رسدمی نظربه ضروری سازمان، در مناسب سازمانی فرهنگ وجود قابلیت این بروز برای و( 1212

 به بتواند پویا سازمانی فرهنگ رسدمی نظر به آن یتوسعه برای بستری ایجاد و بسط ضرورت نیز و کشور ورزش توسعه در

 ورزشی هایسازمان در کارآفرینی روند تسریع و بهبود جهت مناسبی بستر و زمینه کاربردی بسیار و راهگشا عاملی عنوان

 تحوالت با هاسازمان این شد،با جاری ورزشی هایسازمان در کارآفرین سازمانی فرهنگ اگر گفت توانمی لذا. آورد فرآهم

 با نباشد، کارآفرینی حامی سازمانی فرهنگ اگر اما شد، خواهند پیشگام جهان ورزش عرصه در حتی و شوندمی همگام جهانی

 و سازمانی فرهنگ دیگر، سوی از. باشند داشته مطلوبی کارایی و اثربخشی توانندنمی هم باز کالن، هایهزینه صرف وجود

 نیازمند ایران ورزشی هایسازمان بزرگترین از یکی عنوانه ب ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته در سازمانی کارآفرینی

 در کارآفرینی از سازمان، این فرهنگ آیا که شود مشخص نیز و شده شناخته آن هایپتانسیل تا است بیشتر تحقیق و مطالعه

 .شد خواهد ارائه نیز پیشنهاداتی راستا این در و خیر یا کندمی حمایت سازمان
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فرهنگ سازمانی و کارآفرینی  هایمؤلفه ای بینی به این سؤال است که چه رابطهیبنابراین تحقیق حاضر درپی پاسخگو

 سازمانی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران وجود دارد؟ 

 شناسی روش

ایران به  اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته ی کارکنانکلیه ق راآماری تحقی یاست. جامعه همبستگی نوع حاضر از تحقیق

پس از  .شد گرفته نظر در جامعه کل با برابر آماری، جامعه بودن محدود علت به آماری نفر تشکیل دادند. نمونه 111تعداد 

 یق تجزیه و تحلیل شد. برایعنوان نمونه تحقعدد از آنان برگشت داده شد و همین تعداد به 12ها، تعداد توزیع پرسشنامه

 :شد استفاده زیر شرح به پرسشنامه 2 از اطالعات، گردآوری

های مربوط به سن، جنسیت، تأهل، سابقه خدمت، وضعیت آوری دادههای جمعیت شناختی، که برای جمعویژگی پرسشنامه

 های تحقیق توزیع گردید.استخدامی، مدرك تحصیلی و پست سازمانی در بین نمونه

 عـدبُ بر چهار یمبتناست و  یکرتگانه ل 5گویه بر اساس طیف  12(، دارای 0222) ارزیابی فرهنگ سازمانی دنیسونرسشنامه پ

 باشد.می یتو مأموریری پذانطباقی، سازگار ،شدن در کار یردرگ

افعـال  عـدشـش بُبر  ینمبتاست و  یکرتگانه ل 5گویه بر اساس طیف  12دارای  (،0222) 1کارآفرینی سازمانی هیل پرسشنامه

روایـی صـوری و اسـت.  کارآفرینانـه فرهنـگ و کارآفرینانـه رهبـری پـاداش، وضعیت سازمانی، فردی، انعطاف سازمانی، نگرش

 تأیید شد.تن از متخصصان مدیریت ورزشی  12توسط های تحقیقپرسشنامه محتوایی

کـه  شـد توزیـع آمـاری میـان جامعـة در پرسشنامه 22 0تیمقدما ایمطالعه در مذکور، هایپرسشنامه پایایی تعیین منظور به

 بـه توجـه آمد. با دست به( α= 20/2) کارآفرینی سازمانی  و( α= 11/2) فرهنگ سازمانی پرسشنامه برای درونی پایایی ضریب

سـازگاری  نیـز گیـریاندازه ابزارهای و دارد قبولی قابل میزان آمده بدست آلفای ضرایب که گفت توانمی کرونباخ، آلفای نتایج

  .دارند خوبی داخلی

توصیفی )جداول و نمودارها، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی  آماری هایاز روش های تحقیقداده تجزیه و تحلیل منظوربه

 2اساسپیاس افزارنرم با روش ورود همزمان( توسطگانه چند  ونیرگرس اسمیرنف، همبستگی پیرسون، ـ فو)آزمون کلموگر

 استفاده شد. 02 نسخه

 هایافته

اکثر درصد زن بودند.  77/07درصد پاسخگویان مرد و  02/70های تحقیق نشان داد که شناختی نمونههای جمعیتیافته

سابقه خدمت درصد متأهل و بقیه مجرد بودند.  11/71 سال قرار داشتند. 22-21دامنه سنی درصد( در  22های تحقیق )نمونه

نفر(،  01درصد ) 02/20استخدام پیمانی با  .درصد( 22/22) را بودفراوانی را در میان پاسخگویان دابیشترین  سال، 11-15

درصد( و  22لی کارشناسی بودند )بیشتر پاسخگویان، دارای مدرك تحصیبیشترین درصد را به خود اختصاص داده بود. 

 شدند.کارشناس و بقیه مدیران را شامل مینفر( دارای پست سازمانی  75درصد پاسخگویان ) 22درنهایت، 

آورده شده است. باتوجه به سطح معناداری بدست آمده از این آزمون،  1اسمیرنف در جدول شماره -نتایج آزمون کلموگروف

یق های تحقهای پارامتریک برای تجزیه و تحلیل دادهتوان از آزمونگیریم که میها مشخص شده و نتیجه میداده بودننرمال

 استفاده نمود.

                                                           
1  . Marguerite Hill 

2  . Pilot Study 
3. SPSS 
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 هاداده بودن نرمال بررسی برای اسمیرونف کلموگروف آزمون نتایجـ  4جدول 

 نتیجه آزمون N Z Sig متغیرها

 نرمال است 122/2 515/2 12 فرهنگ سازمانی

 نرمال است 101/2 700/2 12 کارآفرینی سازمانی

اسـتفاده شـد.  (α=25/2)ز آزمون همبستگی پیرسون در سطح برای بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی، ا

شود، نتایج نشان داد کـه بـین فرهنـگ سـازمانی و کـارآفرینی سـازمانی رابطـه مثبـت و مشاهده می 0همانطور که در جدول 

کـارآفرینی پـذیری بـا های فرهنگ سازمانی، بـین درگیـر شـدن در کـار  و انطباقمعناداری وجود دارد. همچنین، از بین مؤلفه

 بینـیپیش بـه قـادر سـازمانی فرهنگ آیا پاسخ به این سؤال که منظور سازمانی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. سپس به

 ارائه شده است.  2است یا خیر، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول  سازمانی کارآفرینی معنادار

 های آن با کارآفرینی سازمانیتگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مؤلفهنتایج ضریب همبسـ  2جدول  

 متغیرها
 کارآفرینی سازمانی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون انحراف استاندارد میانگین

 221/2 220/2 25/2 10/0 درگیر شدن در کار های فرهنگ سازمانیمؤلفه

 255/2 222/2 22/2 25/0 سازگاری

 221/2 220/2 51/2 11/2 پذیری انطباق

 201/2 051/2 12/2 72/0 مأموریت

 221/2 512/2 22/2 02/2 فرهنگ سازمانی

مقدار ضریب  هستند. سازمانی کارآفرینی معنادار بینیپیش به قادر سازمانی ابعاد فرهنگ نشان داد که ترکیب 0نتایج جدول 

ته )مالك( توسط متغیر مستقل عیین شده از تغییرات متغیر وابس( که بیانگر درصد تغییرات ت2R) تعیین تعدیل شده

 المپیک ملی درصد از واریانس کل تغییرات کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته 20دهد که بین( است، نشان می)پیش

،  F(2و 21) =05/2) شوددرصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط می 12 و سازمانی به فرهنگ ایران اسالمی جمهوری

20/2 =2R، 51/2=R) . 

 کارآفرینی سازمانی و نتایج همبستگی چندگانه بین فرهنگـ  9 جدول

ضریب 

 همبستگی

مجذور  ضریب 

 همبستگی

ضریب  مجذور 

 شدهتعدیل   همبستگی
 F مقدار

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری
 دوربین واتسون

512/2 20/2 071/2 05/2 521/2 221/2 712/1 

ارائه شده  2بینی کارآفرینی نیز در جدول های فرهنگ سازمانی به منظور پیشیون به دست آمده برای مؤلفهضرایب رگرس

 به قادر پذیریانطباق و کار در درگیرشدن هایهای فرهنگ سازمانی؛ مؤلفهنشان داد که از بین مؤلفه 2نتایج جدول  است.

 ضریب نتایج براساس هستند. ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان سازمانی کارآفرینی معنادار بینیپیش

یابد. این نتیجه افزایش می 71/2میزان ، کارآفرینی سازمانی بهپذیریانطباقی افزایش در مؤلفه واحد یک ازای به بتا، استاندارد

، درگیرشدن در کار یمؤلفه افزایش در واحد یک ازای صورت است که بهنیز بدین درگیرشدن در کاری در مورد مؤلفه

 یابد. افزایش می 17/2میزان کارآفرینی سازمانی به
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 کارآفرینی سازمانینی یببرای پیشرگرسیون همزمان ابعاد فرهنگ ضرایب خالصه ـ  1جدول 

 بینپیش متغیر متغیر مالک
 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B بتا خطای استاندارد 

یکارآفرینی سازمان  

20/2 درگیرشدن در کار  71/1  17/2  20/2 221/2 

02/2 سازگاری  12/1  21/2  20/0 01/2 

پذیریانطباق  01/2  05/1  71/2  11/0 221/2 

موریتأم  00/2  22/1  21/2  12/1 151/2 

 گیریبحث و نتیجه

 جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان در نیسازما کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین رابطه هدف از تحقیق حاضر، تبیین

 جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان در سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ ایران بود. نتایج نشان داد که بین اسالمی

فرینی کارآ سازمانی، فرهنگ بهبود با دیگر عبارت . به(p ،512/2=r=221/2)ی مثبت و معناداری وجود دارد ایران رابطه اسالمی

سپهری و (، 0212ییلدیز و همکاران )(، 1210این یافته با نتایج تحقیقات عدالتیان و همکاران ) .یافت خواهد افزایش سازمانی

 ( همخوان است. 1211سیفری و تندنویس )کالته و (0210) و همکاران بوجیکا(، 0210(، ژنگ و همکاران )0212خیاطی )

دانند با کارآفرینی است که نیازها ها مییابد، مدیران سازماندنیای امروز که فناوری اطالعات و ارتباطات به سرعت تغییر میدر 

اند که در ها باور دارند کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفتهشود. آنشود و با رفع نیازها، پیشرفت حاصل میشناخته می

آفرین، مدیران های کاردر سازمان اند.توسط آن هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفتهاند و هتکنولوژی اطالعات پیشرفت کرد

های موجود، مسئولیت تصمیمات را انداز سازمان، رهنمودها و استراتژیکنند که در چارچوب چشماجرایی افراد را تشویق می

گذرد آگاهند و در دارند، کارکنانشان از آنچه در سازمان میهایی اطمینان متقبل شوند. این به معنی آن است که چنین سازمان

 رشد و توسعه جهت در الزم اقدامات جمله از .اندها و اقدامات سازمان، بویژه در مورد مشتریان سهیم شدهتفسیر و تحلیل برنامه

شدت تحت این فضا، به .کند ادایج مناسب فضای یک باید سازمان کارآفرینی، روحیه ترویج برای است. بسترسازی کارآفرینی،

 رسید.تأیید های پیشین و پژوهش حاضر نیز این نکته به تأثیر فرهنگ آن سازمان است. در پژوهش

 اقتصادی به مشکالت توجه با کشورها و از بسیاری توسعه در درخشان کارآفرینان سابقه و کارآفرینی اهمیت و نقش به توجه با

 حامی فرهنگ برای و بسترسازی کارآفرینی مفهوم اشاعه و ترویج( دولتی بخش چه در و خصوصی بخش در چه) ورزش کشور

 .است ضرورت برخوردار و اهمیت کارآفرینی از

 و بنیادی گامی سازمانی فرهنگ از آگاهی سازمان، یک اعضای عملکرد و رفتار بررسی و سازمان شناخت جهتاز سوی دیگر، 

 زیرا است؛ ضروری امری مجموعه آن فرهنگ به توجه سازمان، در جدیدی اقدام هرگونه مانجا برای لذا. آیدمی حساب به مهم

 حقیقت در. نمود پایدار سازمان در را جدید هایگیریجهت و کرد تسهیل را تغییرات انجام توانمی سادگی به فرهنگ اهرم با

 (.1210راد و همکاران، موسوی) شد خواهدن واقع مؤثر سازمانی فرهنگ به کافی توجه بدون سازمان در تغییر هرگونه

 هاوری سازمانبهره ارتقاء در اساسی عامل و شکوفایی خود سوی به دهندهسوق و استعدادها شکوفایی و رشد کارآفرینی عامل

ی توسعهچراکه، یکی از عوامل کلیدی در راستای  .(1210گیرد )عدالتیان و همکاران،  قرار پویا و مناسب فرهنگی در اگر ،است

(. 0212، 1در سازمان است )پائونویچ و دیما ها و باورهای کارکنان سازمان یا همان فرهنگکارآفرینی سازمانی، توجه به ارزش

 در کارآفرینی ویژگی تریناساسی شود )کهخالقیت می و ابتکار مانع نیز و سازمان تعارض در تنش و موجب فرهنگ نامناسب

 .(1212همکاران، است( )حیدری و  یک سازمان

                                                           
1  . Paunovic and Dima 



 شوهانی و همکاران 4/ شماره 9/ سال 4931 پاییز و زمستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/

 

411 

 یادگیری با توانندمی هاسازمان. شد نخواهد واقع مؤثر سازمانی فرهنگ به کافی توجه بدون سازمان، در تغییر هرگونه حقیقت در

 به نوین هایفناوری و هاروش از گیریبهره خود، کارکنان مستمر ساختن توانمند خود، توانایی مستمر بهبود اشتباهات، از

 را زمینه شان،انسانی منابع برای اطالعات و منابع آوردنفراهم و مشارکتی گیریتصمیم فرهنگ تقویت و اشاعه کار، انجام منظور

 .(1210آورند )عباسی و همکاران،  فراهم کارآفرینی تسهیل نهایت در و پذیریقانطبا فرهنگ تقویت برای

 رابطه سازمانی کارآفرینی با پذیریانطباق بین نیز و سازمانی رآفرینیکا با کار در شدن های درگیرنتایج نشان داد که بین مؤلفه

شدت بیشتری دارای  سازمانی کارآفرینی با پذیریبین انطباقدر این میان، ضریب همبستگی  .شد مشاهده معناداری و مثبت

  ان از اهمیت این مؤلفه دارد.شاست که ن

. است اثرگذار سازمانی کارآفرینی میزان بر سازمانی فرهنگ که گردید معلوم تحقیق رگرسیونی مدل نتایج براساس همچنین

 باالبردن در اساسی نقش کمیته ملی المپیک، اساسی یشالوده و شخصیت عنوان به سازمانی فرهنگ که کرد ادعا توانمی پس

 تمام در و دهد افزایش مؤثری طور به را سازمانی کارآفرینی بتواند اینکه المپیک برای ملی کمیته. دارد سازمانی کارآفرینی

 جهت مناسب بستری ایجاد با سازمانی، فرهنگ. باشد داشته ایویژه توجه سازمانی فرهنگ به باید ابتدا گیرد؛ کار به سطوح

 کند.می کمک سازمانی کارآفرین به شدن تبدیل و پایدار رقابتی مزیت حفظ و ایجاد در سازمان به سازمانی کارآفرینی یتوسعه

هستند.  سازمانی کارآفرینی بینیپیش به قادر سازمانی فرهنگ هایمؤلفه نتایج حاصل از مدل رگرسیونی تحقیق نشان داد که

 موجود هایارزش و باورها خود پژوهش (، همخوان است. این پژوهشگران در0210) و همکاران های بوجیکااین یافته با یافته

 حساب به سازمانی بینی کارآفرینیپیش در مهم بسیار هایجزء مالك را سازمان در فرهنگ موجود عبارتی به یا سازمان در

 آوردند.

 کارآفرینی بینیپیش به پذیری قادرو انطباق کار در ی درگیرشدنهمچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که مؤلفه

 به توجه وسیله به که رسدمی نظر به ؛لذا هستند. ایران اسالمی جمهوری المپیک ملی کمیته کارکنان در سازمانی

 در کارآفرینی سازمانی افزایش به توانمی کمیته ملی المپیک، کارکنان پذیریانطباق کار و در درگیرشدن هایزیرمجموعه

اسی و عب های تحقیقبا یافته ، نتایج تحقیق حاضرپذیری و کارآفرینی سازمانیی انطباقی رابطهدر زمینه .بود امیدوار هاآن

 اثربخش، هایمفهوم درگیرشدن در کار این است که سازمان(، 0222دنیسون ) به زعمهمخوان است.  (،1210همکاران )

 سطوح همه در را انسانی منابع هایقابلیت و دهندمی تشکیل کاری هایگروه محور بر را سازمان سازند،می توانمند را افرادشان

 در افراد. کنندمی احساس سازمان یپیکره از ایپاره عنوان به را خود و شده متعهد کارشان به سازمان اعضای. دهندمی توسعه

 هاآن کار و است مؤثر کارشان بر که است تصمیمات این و دارند نقش گیریتصمیم در که کنندمی احساس سطوح همه

د که در صورت بهبود این مؤلفه، شاهد افزایش رستوجه به این امر، به نظر می با .دارد پیوند سازمان اهداف با مستقیماً

پذیر است که در سازمان، تعهد سازمانی مناسب وجود داشته باشد و صورتی امکان امر در بود. این سازمانی خواهیمکارآفرینی 

 هایجاد گروه. همچنین ایسازمان هستند یپیکره از ایپاره ها دخالت داده شوند تا احساس کنند که گیریکارکنان در تصمیم

به لذا؛ های کارکنان از دیگر بسترهای الزم برای افزایش درگیرشدن کارکنان در کار است. ی قابلیتکاری در سازمان و توسعه

های افزایش تعهد و تعلق سازمانی را در میان کارکنان زمینهشود که گزاران کمیته ملی المپیک پیشنهاد میمدیران و سیاست

 های کارکنانشان بکوشند. همچنین با دخالتی قابلیتخدمت در توسعهافزایی و ضمنهای دانشبرگزاری دوره فراهم آورده و با

شود از سوی دیگر، پیشنهاد می سبب ایجاد حس دلبستگی و تعلق آنان به سازمان شوند.ها، گیریدادن کارکنان در تصمیم

نهایت  های نوآوری و خالقیت و درزمینه آوردنفراهم در و ارندبگذ ارزش اهداف اجرای راستای در گروهی کار به مدیران

 بکوشند. هاآن در کارآفرینی
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 شوند،می هدایت مشتریان وسیله به سازگار هایسازمان (، این است که0222دنیسون ) نظرپذیری از همچنین؛ مفهوم انطباق

 توانایی بهبود حال در مستمر طور به هاآن. دارند را تغییر ادایج تجربه و ظرفیت و گیرندمی پند خود اشتباه از کنند،می ریسک

پذیری از نظر دنیسون های انطباقمؤلفه یکی از زیر (.0222هستند )دنیسون،  مشتریان برای شدن قائل ارزش جهت به سازمان

 محیط تواندمی کند، ایجاد یرتغی نیازهای تأمین برای هاییراه است قادر صورت که سازماناست. بدین 1تغییر ایجاد(، 0222)

 یادگیری ،پذیریی انطباقدیگر زیرمؤلفه .جوید پیشی آینده تغییرات از و دهد پاسخ های جاریمحرك به بشناسد، را مؤسسه

دیگر  .کندمی ایجاد هاتوانایی توسعه و دانش خالقیت، سبک تشویق برای را هاییاست. یادگیری سازمانی، فرصت 0سازمانی

 دهدمی پاسخ هاآن به و کندمی درك را پذیری باال، مشتریاناست. سازمانی با انطباق 2گراییپذیری، مشتریی انطباقهزیرمؤلف

 هدایت مشتریان مندیرضایت جهت در هاسازمان که ایدرجه گراییواقع مشتری در .آیدبرمی آینده تأمین درصدد پیشاپیش و

بینی قوی کارآفرینی سازمانی مؤلفه و همچنین توانایی پیش 0ه رابطه مثبت و معنادار این با توجه ب .دهدمی نشان را شوند،می

شود که مدیران کمیته ملی المپیک، از نظرات ارباب رجوع و مشتریان استفاده کنند و با ایجاد پیشنهاد میمؤلفه  0توسط این 

 ایجاد هاتوانایی توسعه و خالقیت تشویق برای را هاییصتگیری از یادگیری سازمانی که فرتغییرات مؤثر در سازمان و بهره

 در راستای افزایش کارآفرینی سازمانی بکوشند.؛ کندمی

 هایتالش و جدید هایتا ایده دارند نیاز سازمانی کارآفرینی فضای و فرهنگی و محیطی مناسب شرایط به های ورزشیسازمان

 سازمانی، کارآفرین کنند. تأمین را نیاز مورد منابع و حذف نموده را هافرصت از استفاده هایمحدودیت کنند، تشویق را تجربی

 این خالق از بروز خالقیت خود در سازمان هراس دارند، افراد که دالیلی ترینمهم از باشد. پذیرانعطاف خالق و باید همچنین

 و شودمی داده اختصاص کمی بسیار جدیدی منابع کار ره به ندارند، خود سیستم تغییر به تمایلی هاسازمان از بسیاری که است

تشکیل  بینند.نمی جدید هایفرصت جستجوی و خالقیت دالیلی برای خالق افراد رو،این از .گرددنمی تلقی جدی چندان

 شود.  حمایت تیم اعضای از و شده باید تشویق سازمان در کارآفرینی هایتیم

 کارآفرینی با منطبق فرهنگ سازمانی وجود ،در سازمان کارآفرینی رشد برای الزم بزارهایا از یکیبنابر نتایج کلی تحقیق، 

فرهنگ  که اهمیتی به توجه با. شودها میسازی و گسترش کارآفرینی در سازمانهمانع پیاد . فرهنگ نامناسباست سازمانی

فرهنگ  مدیران این سازمان در شود کهپیشنهاد می؛ دارد کارکنان کمیته ملی المپیک سازمانی کارآفرینی افزایش در سازمانی

 بین در کارآفرینی روحیه تقویت ایجاد باعث که نمایند طراحی ایگونه به را آن و کنند تجدیدنظر خود سازمان بر حاکم

رآفرین ، در ایجاد بستر فرهنگی مناسب جهت تبدیل سازمان به سازمانی کاامر. چرا که، با اجرای این شود خود کارمندان

 مند خواهند شد.کوشیده و از مزایای کارآفرینی سازمانی بهره

( را سازمانییادگیری مانند شود که اثر دیگر متغیرهای سازمانی )به محققان آینده پیشنهاد میتحقیق،  نتایج براساسر پایان، د

 مورد تحقیق قرار دهند.های ورزشی کشور و دیگر سازمانسازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک  بر کارآفرینی

 منابع

 هایمؤلفه و فرهنگ سازمانی میان رابطه (. بررسی1212خانی، رؤیا. )دارابو کرمی .،زن، عبدالحمیدپاپ .،حیدری، حسین

 انسانی،علوم خالقیت در و . ابتکار(کرمانشاه شهرستان کشاورزی جهاد سازمان: موردی مطالعه) سازمانی کارآفرینی

1(2) ،125-111. 

                                                           
1  . Creating Change 

2  . Organizational Learning 

3  . Customer Focus 
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 در سازمانی کارآفرینی با سازمانی فرهنگ رابطه (. بررسی1221و شیرمحمدی، رحمان. ) .،ندری، خدیجه .،پور، حسنشهرکی

 .121-121، 2پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی،  -فصلنامه علمی. بین کارکنان دانشگاه لرستان

 سازمانی کارآفرینی و سازمانی جو رگرسیونی مدل (. ارائه1222و غالمیان، جواد. ) .،معرفتی، اکبر .،پور، مهدیطالب

 .111-17، 00ایران. مطالعات مدیریت ورزشی،  بدنیهای تربیتدانشکده

 بر انسانی منابع پذیریانعطاف تأثیر (. بررسی1210و فراهانی، داوود. ) .،اردکانی، مهدیافخمی .، باباشاهی، جبار.،عباسی، رسول

 .121-27، (1)11سازمانی،  فرهنگ مدیریت .پذیریانطباق فرهنگ میانجی نقش تبیین: کارآفرینی سازمانی

 در سازمانی کارآفرینی با سازمانی فرهنگ رابطه (. بررسی1210و طاهری، عبدالحمید. ) .،محمودوند، محمد .،عدالتیان، مریم

 01و  05ائی تهران، پنجمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رج .زاهدان ایحرفه و سازمان فنی

 .1210اردیبهشت ماه 

مین أسسه کار و تؤم .ها و کاربردها() مفاهیم، نظرها، مدل کارآفرینی (.1221. )حسینصفرزاده،  و .،اکبرعلی رهنگی،ف

 .تهران اجتماعی،

 هایسازمان در تیمدیری چالشی سازمانی؛ فرهنگ(. 1221. )منصوره زاده،عباسعلی و .،بابک موبد، ده .،محمدعلی پور،فیض

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ایرانی، هایسازمان در رهبری و مدیریت هایچالش ملی همایش .دولتی

 .1221 تیرماه اصفهان،

 .سازمانی کارآفرینی با آن رابطه و سازمانی (. فرهنگ1221زاده، طاهر. )حسین و .،پرداختچی، محمدحسن .،قهرمانی، محمد

 . 21-05، 1دولتی،  مدیریت ندازاچشم

و  اکبر فرهنگیعلی :ترجمه) اردهاربها و ک، نظریهمیاهفم ؛مدیریت رفتار سازمانی(. 1210. )رابرت ،کریتنرو  .،آنجلو، کینیکی

 (. تهران: برایند پویش.  حسین صفرزاده

 کل اداره در سازمانی کارآفرینی و سازمانی فرهنگ بین (. رابطه1211و تندنویس، فریدون. ) سیفری، معصومه.،کالته

 .112-125 (،2)0حرکتی،  رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش دوفصلنامه .بدنی استان تهرانتربیت

 سازمانی کارآفرینی مدل (. طراحی1210و پورسلطانی، حسین. ) .،هنری، حبیب .،فراهانی، ابوالفضل .،طاهره راد، سیدهموسوی

 مدیریت بدنی. مطالعاتتربیت سازمان در سازمانی کارآفرینانة هایابعاد گرایش با سازمانی اختارس رابطة بر مبتنی

 .11-55 ،01ورزشی، 
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Abstract 

Objective: The purpose of this research work was to explore the relationship between the 

organizational culture and the organizational entrepreneurship among the Islamic Republic of 

Iran's National Olympic Committee employees.  

Methodology: Methodology of this research work was correlative-descriptive, carried out by 

a descriptive field method. The statistical population was all the 116 staffs in Iran's National 

Olympic Committee. The statistical sample due to the limitations in the statistical population 

was all of the statistical society (N = n= 116). For gathering the data, the two standard 

questionnaires organizational culture questionnaire (Denison, 2000) and organizational 

entrepreneurship questionnaire (Hill, 2003) were used. The reliability of the questionnaires 

were approved by 5 experts in sport management. Furthermore, their consistency, measured 

by Cronbach’s alfa, were, respectively, 0.91 and 0.82. For the purpose of data analysis, 

descriptive statistical (average, standard deviation, Tables & Charts) and inferential statistics 

(Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and multiple regression) were 

used.  

Results: The results obtained showed that there was a significant positive relationship 

between the organizational culture and the organizational entrepreneurship among the Islamic 

Republic of Iran's National Olympic Committee employees. Also the results of regression 

showed that "involvement" and "adaptability" could be used for predicting the organizational 

entrepreneurship. 

Conclusion: According to the results obtained, it seems that organizational culture plays an 

important role in organizational entrepreneurship. Thus for achieving an entrepreneur 

organization, it is necessary to pay a special attention to the culture of the organization. 

Keywords: Adaptability, Involvement, Organizational Culture, Organizational 

Entrepreneurship, National Olympic Committee. 

To cite this article: 

Shohani, M. H., Ehsani, M., & Salehipour, M. (2016). Relationship between organizational culture 

and organizational entrepreneurship among Islamic Republic of Iran's National Olympic 

Committee employees. Journal of Human Resource Management in Sport, 3(1), 93 - 103. 


