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 سیستم سازمانی در وزارت یهامؤلفهطراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر 

 ورزش و جوانان 
 

 

  3لقمان کشاورز، 2ابوالفضل فراهانی،  *1 محمدحسن فردوسی

 

 
 

 
 

 
بود. جامعة آماری پژوهش  ن ایرانسیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانا یهامؤلفههدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر 

نفر انتخاب گردید. برای  343ای، تعداد گیری تصادفی طبقهکارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه ةنفر شامل کلی 034

نفر، پایایی  34مقدماتی به تعداد  ةساس یک نمونشناس استفاده شد که بر احق ةسیستم نوآورانه و کارآفرینی سازمانی از پرسشنام یهامؤلفهسنجش 

 -tهای آماری روشاز  هادادهبه روش تحلیل عاملی تأییدی، برآورد گردید. برای تحلیل  87/4و روایی  کرون باخبه روش آلفای  78/4پرسشنامه با ضریب 

نتایج تحقیق نشان داد سطح سیستم نوآورانه و کارآفرینی سازمانی  شد.استفاده  LISRELافزار مسیر و برای طراحی الگو از نرم تحلیل ای ونمونهتک

 40/4سیستم نوآورانه با کارآفرینی سازمانی مشاهده گردید ) یهامؤلفهباشد و ارتباط مثبت و معناداری بین هر یک از ( می3تر از حد متوسط )( کم87/3)
P=الگوی ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج  ر کارآفرینی سازمانی مؤثر وب 78/4سیستم سازمانی نوآورانه با ضریب مسیر  ،(. همچنین

  تحقیق بیانگر آن است که وزارت ورزش و جوانان فاقد سیستم کارآفرینانه است.
 

 وزارت ورزش و جوانانسیستم نوآورانه سازمانی، کارآفرینی سازمانی،  :هایدواژهکل
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 مقدمه
که توجه به طوریبه ؛وری ملی استرزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تأمین سالمت و نشاط جامعه و افزایش بهرهو

(. ورزش در ایران نیز 0373،بدنییتتربسازمان ورزشی در جوامع پیشرفته نقش بسزایی در رونق اقتصادی دارد ) هاییتفعال
کارآفرینانه در کنار ورزش میسر  هاییتفعالمناسبی را برای  هایینهزمنده، ای دارد و این تحول فزایروند رو به توسعه

 از .شود پدیدار ورزشی بازیکنان و هاسازمان ها،تیم طریق از تواندیم ورزش در نوآوری(. 78: 0377سازد )فرید،می

 و هاتیم بهتر عملکرد به کمک یبرا کامپیوتری هاییلتحل از استفاده توان بهمی گذشته دهة در ورزش مهم هایینوآور
کارآفرینان  ة(. وجود بستر مناسب برای فعالیت کارآفرینان3: 3447، 0کرد )کاستونگای اشاره ورزشی هاییگل یساز المللیینب

کارآفرینی  ةعوامل مهم رشد و توسع جمله ازها، فعالیت گونهینا از کنندهیبانیپشتدر سازمان و نیز وجود محیط بیرونی 
که بر سازمان و نه صرفاً بر افراد و همچنین بر  است یمفهوم(. کارآفرینی سازمانی 0374جدی،روند )می شماربهازمانی س

قدر اقتصادی کشورها آن ةنقش کارآفرینی در توسع(. 0774، 3، ساختار و فرایندهای سازمانی متمرکز است )کورنوالهافرهنگ
کنند تا کارآفرینی را در شود و تمام کشورها تالش میسعه اقتصادی نام برده میعنوان موتور توکلیدی است که از آن به

سازمانی که توسط محققین ارائه  ینیکارآفر یمفهوم یهامدلدر  ،(. در این راستا3،3443کشورشان توسعه دهند )هیسریچ
عنوان عوامل اصلی مؤثر در سازمانی به، ساختار سازمانی، حمایت سازمانی و منابع یسازمانفرهنگشده، استراتژی سازمانی، 

تشویق  در یمهمطور خاص نقش به یسازماندرونعوامل  (.373: 0،3443کارآفرینی سازمانی مطرح شده است )هورنزبی
اند تا برخی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بوده درصدد(. پژوهشگران 070: 0773، 7کنند )بورگلمنکارآفرینی سازمانی ایفا می

(، فرهنگ 373: 3443هورنزبی،پاداش و کنترل ) هاییستمسآفرینی سازمانی را شناسایی کنند. عواملی مانند کار
 (. 7،3440و حمایت مدیریتی )هووارد (78: 8،3447منابع سازمانی )جفری (،0: 7،3443)رابرت

انجام امور در  ةنحو ةکنندشخصکاری هستند که م هاییانجر، فرآیندها و هایهرو ةیرنددربرگسازمانی  هاییستمس    
مالی، پاداش و پرداخت، حقوق و دستمزد، سیستم ارزیابی عملکرد،  هاییستمسباشند. نظام منابع انسانی، سازمان می

(. 7،3440رکلیسشوند )اصلی سازمانی محسوب می هاییستمس جمله ازاطالعاتی و سیستم تحقیق و توسعه  هاییستمس
قرار گرفته، نوآوری است و از میان همه  موردمطالعهرینی سازمانی که از دیدگاه منابع انسانی بسیار کارآف یهاجنبهیکی از 

تأثیر پرداخت و جبران خدمات بر عملکرد نوآوری بیشترین توجه را به خود جلب کرده  04مدیریت منابع انسانی هاییتفعال
آمیز و نوآورانه، سطوح برای انجام اقدامات مخاطره کارانمحافظهمنظور تشویق (. همچنین به07-00: 00،3444بالکیناست )

پذیری باشد نه اینکه مبتنی بر پرداخت به این افراد بایستی باالتر بوده و بخشی از کل پرداخت باید بر مبنای سطوح ریسک
رمایة اجتماعی و هم ( در مطالعه خود بیان داشت که هم توجه به س0370های نوآوری مانند سود متکی باشد. زالی )ستاده
( و الرسن و 3443)03برخوردارند. الرسن هاسازمانارائه شده به مشارکت در نوآوری از اهمیت زیادی در نوآوری  یهاپاداش
نوین مدیریت منابع انسانی )مانند کار تیمی، تفویض اختیار و پرداخت مرتبط با  هاییتفعالکنند که ( عنوان می3443)03فاس

و  یافتهساختارای شدیداً بودجه یهابرنامهطور ترکیبی به کار روند، تأثیر بیشتری بر نوآوری دارند. وجود به کهیوقتعملکرد( 
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گردد. مدیریت سیستم پاداش و پرداخت برای ایجاد شرایط کارآفرینانه انعطاف در چنین مواردی باعث بروز مشکالتی میبی
متنوع، و  یهاپاداشمدت و بلندمدت، استفاده از وب، دیدگاه زمانی کوتاهخ یهاپاداشنیازمند توجه به چهار موضوع است: 

و  پذیرییسکرمنظور تشویق اند که به( بیان داشته3444(. بالکین و همکارانش )0774توجه به اصل برابری )کورنوال،
ا و دستاوردهای نوآوری مثل پذیری و نه بر پیامدهنوآوری در سازمان، بخشی از کل پرداخت باید بر سطح نوآوری و ریسک

باشد. ارزیابی عملکرد در کل فرایند افزایش سود مبتنی باشد. پنجمین عامل سیستم سازمانی، نظام ارزیابی عملکرد می
منظور اتخاذ تصمیمات عینی پرسنلی تعریف صورت ارزشیابی عملکرد کاری هر فرد بهیابد و بهمدیریت عملکرد نمود می

توسعه یابند تا با پرورش مشارکت و خالقیت  یاگونهبهکنترل مدیریت باید  هاییستمس(. 708: 0،4334وودزگردد )می
را بدهد. ارزیابی عادالنه و حمایتی، میزان همکاری و مشارکت  وکارکسب یهافرصتکارکنان به آنان اجازه بهره گرفتن از 

تواند باعث دهنده میر گیرند. ارزیابی حمایتی و آگاهیکه باید مدنظر قرا است یمهم یهاجنبهکارکنان با سازمان از 
(. یکی دیگر از عوامل 08: 0370این امر منجر به خالقیت گردد )یداللهی فارسی، کهینحوبهبرانگیختن افراد از درون شده 

پایگاه اطالعاتی، گردد، نظام اطالعاتی است. یک سیستم سازمانی محسوب می هاییهرو ومؤثر در کارآفرینی سازمانی که جز
است که برای مدیران  ییهادادهو  هاپروندهانواع  یرندهدربرگدهد. این پایگاه اطالعاتی قلب سیستم اطالعاتی را تشکیل می

تر کردن تعهد کارکنان و ایجاد فرهنگ برای محکمرسانی باز، ابزار مهمی (. سیستم اطالع77: 0377اهمیت دارد )حمیدی،
غیررسمی، صورت گیرد.  و یرسم یهاکانالو ارتباطات مناسب باید از طریق  یرساناطالعرای این منظور، باشد. بمطلوب می

و نظرات کارکنان  هایدهاتوضیح داده و به اطالع کلیه کارکنان برساند و خواستار  کامالًسازمان را  اندازچشممدیریت باید 
(. تالش 030: 0370آن را به اطالع کارکنان برساند )حقیقی نسب،سازمان و موقعیت رقابتی  هاییتفعالباشد و نتایج 

 اییلهوسهر سازمان  3بخش تحقیق و توسعه ،همچنین .برای نوآوری از مسائل اساسی دنیای رقابت کنونی است یافتهسازمان
تحقیق و  ایهیتفعالعوامل یک سیستم سازمانی است.  ازجملهباشد که برای این تالش سیستماتیک جهت نوآوری می

سنتی بر  یهاسازمانتحقیق و توسعه در  هاییتفعالباشد. نوآور متفاوت می یهاسازمانسنتی با  یهاسازمانتوسعه در 
نیز بر اساس نتایج فوری آنها  ییهاسازمانتحقیقاتی چنین  هاییتفعالباشد و مدت و کاربردی میکوتاه یهابرنامهمبنای 

وری، محصوالت، ( معتقدند که رشد اقتصادی، بهره0777)3(. استونر و همکارانش30: 3770،شناسحقشود )ارزیابی می
ترین مزایای کارآفرینی هستند. در کارآفرینانه تحقیق و توسعه از مهم هاییتفعالجدید از طریق  هاییتکنولوژخدمات و 

ای استفاده وده و غالباً از ساختار ماتریسی یا پروژهکارآفرین، واحد تحقیق و توسعه از استقالل باالیی برخوردار ب یهاسازمان
مشتریان انتخاب  هاییدگاهدتحقیقاتی خود را بر اساس نتایج تحقیقات بازار و  یهاپروژهکارآفرین،  یهاسازمانکند. می
بخش دولتی  یهاسازمانای جهت ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در ( مطالعه0377شناس )حق(. 0373کنند )صمدآقایی،می

و تمامی از وضعیت کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیستند  موردمطالعه یهاسازماننشان داد که  آمدهدستبهانجام داد. نتایج 
اطالعاتی و  هاییستمسمنابع انسانی، نظام مالی، پاداش و پرداخت، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد،  ازجملهاجزاء سیستم 

شناسایی ( در پژوهشی تحت عنوان 0374سعه رابطه معناداری با توسعه کارآفرینی دارند. یداللهی فارسی )سیستم تحقیق و تو
بر اساس نتایج  به بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی پرداخت. دانشگاهی کارآفرینی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه

، نبودندبرخوردار  یکه ابعاد عوامل ساختاری از وزن و اهمیت یکسان بعد شناسایی شدند 7عامل ساختاری در قالب  37تحقیق 
نی، امکانات فیزیکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع ترتیب ساختار سازمابلکه به

( در پژوهشی به 0370رضوانی ) .باشندکاری و سیستم کنترل و نظارت دارای اولویت می یهاروشاطالعاتی، فرآیندها و 
نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان  پرداخت. کارآفرین یهابنگاهاجتماعی در بازاریابی  ةسرمای نگاشت مفهومی

خوشه  7اجتماعی بر  ةکه سرمایطوریکارآفرین است. به یهابنگاهبازاریابی  هاییتفعالاجتماعی و ابعاد آن در  ةسرمای
 07؛ و یسازماندرونبازار، تحقیقات بازار و تحلیل رفتار مشتری، عوامل راهبردی و عوامل آمیخته بازاریابی، کنترل و ارزیابی 
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1016142/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86--%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c
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)کنترل و  هاروشو  هایستمسو  کنندگانینتأم)آمیخته بازاریابی(؛ مشتریان، رقبا،  زیرخوشه توزیع، ترفیع، قیمت و محصول
)عوامل  ار و تحلیل رفتار مشتری(؛ ساختار، سبک و کارکنان)تحقیقات باز هاروشو  هایستمسارزیابی بازار(؛ رفتار مشتری و 

( اقدام به 0370موسوی راد و همکاران ) .کند)عوامل راهبردی( را نگاشت می (؛ و مشتری و ورود به بازاریسازماندرون
 سازمان در نیسازما کارآفرینانة هاییشگرا ابعاد با سازمانی راهبرد رابطة بر مبتنی سازمانی کارآفرینی مدل طراحی

 از ترکم سازمان در کارآفرینانه هاییشگرا و سازمانی کارآفرینانة راهبرد سطح نشان داد تحقیق هاییافتهنمودند.  بدنییتترب

شد.  مشاهده سازمانی راهبرد سازمانی با کارآفرینانة هاییشگرابین  و معناداری مثبت ارتباط همچنین است، متوسط حد
 0و همکاران مارول است. ینانهکارآفر یرغ وضعیت دارای بدنییتترب سازمان بود که آن از حاکی ژوهشپ نتایج ،یطورکلبه
این عوامل  . نتایج نشان دادعوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد انگیزه در افراد سازمان برای کارآفرینی را بررسی کردند (3448)

 ،باشدیمپذیری ، ساختار سازمانی و ریسکیزمانمالی و  ازجملهسازمانی شامل حمایت مدیریتی، سیستم پاداش دهی، منابع 
یائو،  .باشدیمنوع کار و تناسب آن بعد دیگری است که بر روی میزان کارآفرینی افراد سازمان تأثیرگذار  ،در کنار این عوامل

کارآفرینانه  هاییشگرا بر اساس( به بررسی کارآفرینی سازمانی پرداخته و تأثیر آن را بر عملکرد سازمان 3447) 3نرون و 
شود کارآفرینانه در سازمان می هاییشگرااند. نتایج نشان داد عواملی که موجب قرار داده موردبحثسازمانی و منابع سازمان 

محیطی )تیم مدیریت در سطوح باال، سیستم حقوق و دستمزد ساختار سازمانی، استراتژی سازمان، محیط شامل عوامل زیست
طور فزاینده عامل بسیار مهم در تحقق باشد و دستیابی به منابع به( مییسازمانفرهنگن صنعتی و اجتماعی و سازما

آلکان، بولوت و خصوص منابع مالی. اکثراً با کمبود منابع سروکار دارند به هاسازمانباشد و کارآفرینی سازمانی می
. اندسازمانی پرداختهعملکرد نوآورانه  برانسانی منابع  ت سازمانی وبه بررسی اثرات مستقیم و متقابل حمای (3404)3گاندی

و صالحدید کاری نقش مستقیم و  پذیریو تحمل برای ریسک حمایت مدیریتی برای کارآفرینی سازمانینتایج نشان داد 
مبتنی بر  منابع ودندر دسترس بو  محدودیت در کاردهی مناسب، سیستم پاداش کهیدرحالمثبت در نوآوری سازمانی دارد 

در نوآوری  ( در پژوهشی در چین به تأثیر فرهنگ کارآفرینانه3404)0ندارد. چان لینگ  یریتأثنوآوری سازمانی زمان بر 
، فاصله قدرت در سازمان، ییفردگراسازمان انجام شده است، نتایج نشان داد،  348سازمانی پرداخته است. این تحقیق در 

، ساختار ارگانیکی، ینانهکارآفرتأثیر منفی بر نوآوری سازمانی دارد و عواملی چون فرهنگ  پذیرییسکراجتناب از 
با نوآوری سازمانی  داریمعنمشارکتی ، دسترسی منابع مالی ، تحقیق و توسعه ارتباط  گیرییمتصمسازمانی ،  یریپذانعطاف

پاداش در  و ریسک وتحلیلیهتجزتحت عنوان  ( در پژوهشی3403)7بوریس و کریستو هاییبررسنتایج حاصل از  دارد.
در  شرکت به تصمیم برای بارز افراد ویژگی تریننشان داد، مهم زیستیطمح با سازگار سازمانی کارآفرینی یهاطرح

عامل مشوق برای شرکت افراد در کارهای با ریسک  .است مالی پاداش مندی ازسازمان، میزان بهره آمیزرویدادهای مخاطره
 نگران و با سابقه کمتر تجربه با افراد کارآفرین و ، میزان پاداشی بیش از تالش مورد نیاز برای انجام کار موردنظر استباال

( تحت عنوان 3400)7دارند. نتایج پژوهش گویی یائو و همکاران موفقیت احتمال به باالتری و درکشغلی هستند  مخاطرات
 شرکت 340 بررسی حاصل از یهادادهسازمانی در چین نشان داد،  کارآفرینی یجو ترو انسانی مؤثر منابع مدیریت چگونگی

حد زیادی  تا سازمانی است و کارآفرینی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و معناداری بین تولیدی چینی، گویای وجود رابطة
صورت گسترده هرچه اطالعات به ،ینهمچن .تفویضی و ارائه پاداش بر مبنای مهارت است مدیریت این ارتباط ناشی از سبک

کنند و در ارزیابی عملکرد، به در اختیار پرسنل تولید قرار گیرد افراد آگاهی بیشتری نسبت به چارچوب اهداف سازمان پیدا می
 دهند.نتایج و کیفیت موردنظر سازمان اهمیت بیشتری می

                                                            
1. Marvel Mathew , Griffin Abbie , John M. Hebda and Bruce A. Vojak  

2. Yao,Wen,Ren 

3. Alpkan، Bulut، Kilic ، Ulusoy  ،  Gunday 

4. Chunling Zhu 

5. Boris Urban, Kristo Nikolov 

6. Guiyao Tang, Li-Qun Wei, Ed Snape , Ying Chu Ng 
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تلزم فراهم آوردن بستری مناسب است. لذا برای نیل به پرورش و تقویت روحیه کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان مس  
عنوان تواند بهگردد که میسازمانی مؤثر بر عوامل انسانی بررسی و ارتباط بین آنها ارزیابی می هاییستمساین مطلوب، ابعاد 

الزم  هاییزیربرنامهتحلیل و کارآفرینانه و نوآورانه به کار روند و وضعیت کارآفرینی سازمانی را  یهافرصتابزاری در ایجاد 
است که آیا بین همه و  سؤالبه این با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر در پی پاسخ علمی  روینازابرای آن صورت گیرد. 

از  یشنهادشدهپسازمانی ارتباط وجود دارد؟ و همچنین آیا مدل مفهومی  ینیو کارآفرسازمانی  هاییستمسهر یک از عوامل 
 طلوب برخوردار است؟برازش م

 

 شناسی تحقیقروش
با توجه به هدف  ،همچنین آوری شده است.میدانی جمع صورتبهآن  یهادادهتحلیلی است که  -این تحقیق از نوع توصیفی

آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و  ةجامع بین علّی است.حاضر، همبستگی از نوع پیشتحقیق، طرح پژوهش 
کارشناس بر  343نفر( بود که از جامعة مذکور تعداد  034ایران ) وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمیمدیران ستادی 

های ای از حوزهکارشناس به شکل تصادفی طبقه 343تعداد  ،اساس جدول حجم نمونه مورگان، برآورد شدند. بر این اساس
 یدهسازمانای، معاونت ی، معاونت ورزش قهرمانی و حرفهمختلف اعم از معاونت امور بانوان، معاونت توسعه ورزش همگان

-، بههااستانامور جوانان، معاونت امور فرهنگی و تربیتی، معاونت توسعه منابع و پشتیبانی، و معاونت حقوقی، امور مجلس و 

استخدامی )شرکتی، داشتن حداقل رابطه  هانمونهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمناً از شروط الزم برای انتخاب 
 قراردادی، پیمانی یا رسمی( با وزارتخانه مذکور بود. 

بود.  تحصیلی مدرک کار و سابقة تأهل، وضعیت سن، جنسیت، شامل فردی مشخصات پرسشنامة گیریاندازه ابزار  
 شدهیطراح( 0377) شناسحقای که توسط از پرسشنامه سازمانی کارآفرینی سازمانی و هاییستمسبررسی  برای ،همچنین

بود. در این پرسشنامه،  شدهیطراح لیکرت ارزشی پنج مقیاس در استاندارد پرسشنامة اساس بر که است استفاده گردید
مالی، پاداش و پرداخت، حقوق و  هاییستمسنظام منابع انسانی، شامل:  اسیخرده مقدارای هفت سازمانی  هاییستمس

ماده  30حاضر شامل  ةپرسشنامباشد. اطالعاتی و سیستم تحقیق و توسعه می هایتمیسسدستمزد، سیستم ارزیابی عملکرد، 
کار برده ماده جهت سنجش کارآفرینی سازمانی به 04ماده جهت سنجش ابعاد سیستم سازمانی و  30است که از میان آنها 

یریت ورزشی و روانشناسی صنعتی استفاده برای اطمینان از روایی صوری پرسشنامه از نظرات دوازده نفر از اساتید مدشود. می
پایایی دست آمد. به 87/4برای بررسی روایی محتوایی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی استفاده و ضریب  ،شد. همچنین

در پژوهش حاضر محاسبه گردید.  78/4 کرون باخنفر از طریق آلفای  34یک نمونه مقدماتی به حجم  ةیلوسبهپرسشنامه 
دست به 77/4ضریب  کرون باخ، جهت تعیین پایایی، پرسشنامه مذکور بین بیست آزمودنی توزیع و از روش آلفای قبل از اجرا
 توصیفی آمار روش از هاداده وتحلیلیهتجز برای و اسمیرنوف کولموگروف آزمون از هاداده نرمال توزیع از اطمینان آمد. برای

گیری از با بهره )مدل معادالت ساختاری( تک نمونه و تحلیل مسیر -tماری های آمنظور بررسی و تدوین مدل از روشبه و
 استفاده شد. LISRELافزار نرم
 

 تحقیق هاییافته
سال قرار دارند،  03تا  38(در دامنة سنی 74/30نفر) 74است:  قرار ینا از یشناخت یتجمع هاییژگیونتایج حاصل از توصیف 

سال  07تا  04درصد افراد دارای سابقة خدمت  7/37دهند. ر صد آن را زنان تشکیل مید 34درصد نمونه تحقیق مرد و  84
 درصد آنها کارشناسی ارشد و دکتری بود. 0/04درصد افراد کارشناسی و  7/77بودند. میزان تحصیالت 

تک نمونه  tزمون از آ ،باشد. برای آزمون این فرضیهوزارت ورزش و جوانان دارای سیستم سازمانی در حد متوسط می  
 ( آمده است.0استفاده شد. نتایج آزمون این فرضیه در جدول )
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 آن در وزارت ورزش و جوانان  یهامؤلفه: بررسی وضعیت موجود متغیر سیستم سازمانی نوآورانه و 1جدول 

( 3مقدار ثابت مورد آزمون )  متغیر  

ی آماره انحراف از معیار میانگین t تمالمقدار اح درجة آزادی  

87/3 سیستم سازمانی  08/4  07/8-  343 40/4  

87/3 نظام اطالعاتی  03/4  48/8-  343 40/4  

87/3 نظام مالی  08/4  77/7-  343 40/4  

87/3 نظام تحقیق و توسعه  07/4  07/8-  343 40/4  

87/3 نظام منابع انسانی  70/4  83/7-  343 40/4  

77/3 نظام پاداش و پرداخت  07/4  87/7-  343 40/4  

83/3 نظام حقوق و دستمزد  03/4  00/7-  343 40/4  

84/3 نظام ارزیابی عملکرد  00/4  43/7-  343 40/4  

 
با مقدار  شدهکسبمیانگین  ةباشد و مقایسمی 87/3میانگین سیستم سازمانی نوآورانه  ،دهدطور که نتایج نشان میهمان  

باشد، لذا این فرضیه مورد تأیید قرار تر از متوسط میه در حد کم( بیانگر آن است که سیستم سازمانی نوآوران3متوسط )عدد 
 گیرد.نمی
  48/8با تأکید بر میزان « نظام اطالعاتی»یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین میانگین

انگین نظری است، نشان داده شد که تر از میکه میانگین تجربی کم( و با توجه به این87/3( با میانگین تجربی )3نظری )
تر از حد تحقیق، میزان نظام اطالعاتی متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان کم یهانمونه نظر از

 متوسط است.

  77/7با تأکید بر میزان « نظام مالی» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α ی بین میانگین نظر
 ازنظرتر از میانگین نظری است، نشان داده شد که ( و با توجه به اینکه میانگین تجربی کم87/3( با میانگین تجربی )3)

 تر از حد متوسط است.تحقیق، میزان نظام مالی متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان کم یهانمونه

  07/8با تأکید بر میزان « عهنظام تحقیق و توس» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین
تر از میانگین نظری است، نشان داده ( و با توجه به اینکه میانگین تجربی کم87/3( با میانگین تجربی )3میانگین نظری )

مانی در وزارت ورزش و جوانان متناسب با کارآفرینی ساز تحقیق و توسعهتحقیق، میزان نظام  یهانمونه نظر ازشد که 
 تر از حد متوسط است.کم

  83/7با تأکید بر میزان « نظام منابع انسانی» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین
نشان داده تر از میانگین نظری است، که میانگین تجربی کم( و با توجه به این87/3( با میانگین تجربی )3میانگین نظری )

تر از متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان کم منابع انسانیتحقیق، میزان نظام  یهانمونه نظر ازشد که 
 حد متوسط است.

  87/7با تأکید بر میزان « نظام پاداش و پرداخت» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین
تر از میانگین نظری است، نشان داده که میانگین تجربی کم( و با توجه به این77/3( با میانگین تجربی )3)میانگین نظری 

متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان  پاداش و پرداختتحقیق، میزان نظام  یهانمونه نظر ازشد که 
 تر از حد متوسط است.کم

  00/7با تأکید بر میزان « قوق و دستمزدنظام ح» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین
تر از میانگین نظری است، نشان داده که میانگین تجربی کم( و با توجه به این83/3( با میانگین تجربی )3میانگین نظری )

رآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان متناسب با کا حقوق و دستمزدتحقیق، میزان نظام  یهانمونه نظر ازشد که 
 تر از حد متوسط است.کم
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  43/7با تأکید بر میزان « نظام ارزیابی عملکرد» یاسخرده مقدر بررسی- = t  40/4و تفاوت معنادار در سطح =α  بین
ین نظری است، نشان داده تر از میانگکه میانگین تجربی کم( و با توجه به این84/3( با میانگین تجربی )3میانگین نظری )

-متناسب با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان کم ارزیابی عملکردتحقیق، میزان نظام  یهانمونه نظر ازشد که 

 تر از حد متوسط است.

 نمونه تک t آزمون از فرضیه این آزمون برای. باشدمی متوسط حد در دارای جوانان و ورزش کارآفرینی سازمانی در وزارت    
 .است آمده (0)جدول  در فرضیه این آزمون نتایج. شد استفاده

 
 تک نمونه t: بررسی وضعیت موجود متغیر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر اساس آزمون 2جدول  

(3مقدار ثابت مورد آزمون)  متغیر  

ی آماره انحراف از معیار میانگین t لمقدار احتما درجه آزادی  
88/3 کارآفرینی  33/4  77/7-  343 40/4  

 
با مقدار  شدهکسبمیانگین  ةباشد و مقایسمی 88/3میانگین کارآفرینی سازمانی  ،دهدطور که نتایج نشان میهمان    

 باشد، لذا این فرضیه مورد تأیید قرارتر از متوسط می( بیانگر آن است که کارآفرینی سازمانی در حد کم3متوسط )عدد 
 گیرد.نمی
 t آزمون از فرضیه این آزمون برای. باشدمی متوسط حد در دارای جوانان و ورزش سیستم سازمانی نوآورانه در وزارت     
 .است آمده (0)جدول  در فرضیه این آزمون نتایج. شد استفاده نمونه تک

 
 تک نمونه tبر اساس آزمون  : بررسی وضعیت موجود متغیر سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان3جدول  

(3مقدار ثابت مورد آزمون)  متغیر  

ی آماره انحراف از معیار میانگین t مقدار احتمال درجه آزادی 
87/3 سیستم سازمانی  08/4  07/8-  343 40/4  

 
با مقدار  شدهکسبباشد و مقایسه میانگین می 87/3میانگین سیستم سازمانی نوآورانه  ،دهدطور که نتایج نشان میهمان    

باشد، لذا این فرضیه مورد تأیید قرار ( بیانگر آن است که کارآفرینی سازمانی در حد کمتر از متوسط می3متوسط )عدد 
 گیرد.نمی

 بین سیستم سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه علّی وجود دارد. 
 

 فرینی سازمانی از طریق سیستم سازمانی نوآورانهکارآ بینییشپ: ضرایب رگرسیونی 4جدول 

 متغیر
ضریب مسیر مستقیم 

 استاندارد
 tمقدار 

ضریب مسیر 
 غیرمستقیم

 مقدار ضریب تعیین اثر کل
2R

 

 78/4 087/4 407/4 08/3 07/4 سازمانی سیستم

 
، ضریب غیرمستقیم برابر با 07/4ا ضریب مسیر مستقیم بین سیستم سازمانی و کارآفرینی برابر ب 0 ةبر اساس جدول شمار    

گیریم که بین نتیجه می ،است 77/0تر از که بزرگ tبوده و با توجه به مقدار  087/4اثر کل برابر با  یجهدرنتاست و  407/4
 دار وجود دارد. سپس از روش تحلیل عاملی میزان اثرگذاری هریک از ابعاد سیستممعنا سیستم سازمانی و کارآفرینی رابطه

 (.7گردد )جدول سازمانی در این رابطه تعیین می
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 های سیستم سازمانی نوآورانهمؤلفهنتایج تحلیل عاملی در هر یک از ابعاد مربوط به تبیین متغیرها در  :5جدول 

2Rضریب تعیین  tیآماره بار عاملی استاندارد ابعاد
 اولویت نتیجه 

 سوم معنادار 03/4 47/04 77/4 نظام اطالعاتی

 دوم معنادار 73/4 37/00 83/4 نظام مالی
 اول معنادار 77/4 37/03 87/4 نظام تحقیق و توسعه

 سوم معنادار 03/4 48/04 77/4 نظام منابع انسانی
 چهارم معنادار 37/4 33/7 73/4 نظام پاداش و پرداخت
 پنجم معنادار 30/4 73/7 77/4 نظام حقوق و دستمزد
 پنجم معنادار 30/4 73/7 77/4 نظام ارزیابی عملکرد

 
در جدول  سیستم سازمانیهای هر یک از مؤلفه یبار عاملنتایج تحلیل عاملی تأییدی و تعیین میزان از طور که همان     

و  نظام حقوق و دستمزد) بیشترین تأثیر(، و بعد  87/4با بار عاملی استاندارد  نظام تحقیق و توسعهبعد ، شودفوق مشاهده می
 ،نوآورانه نقش دارند. در ضمن سیستم سازمانیترین تأثیر( در تبیین )کم 77/4با بار عاملی استاندارد ارزیابی عملکرد  نظام

 t قدر مطلقدار بودن این است که معنا حدنصابمعنادار هستند ) 47/4در سطح خطای  tبارهای عاملی با مقادیر  تمامی
کنند )مقدار ضریب توجهی از واریانس عوامل مربوطه را برآورد میمقدار قابل ،ینباشد(. همچن 77/0تر از بزرگ شدهمحاسبه

 درصد(.  77تا  30بین  2Rتعیین یا 
بین سیستم سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه علّی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از     

های اختصاری را با نمادگذاری مورداستفادهو انجام آزمون فرضیات، متغیرهای  دلشد. پیش از ارائه م استفاده یرمستحلیل 
 ایم.آنها در جدول زیر ارائه داده

 
 کارگرفته شده برای متغیرهای تحقیق: نمادهای به6جدول 

 نماد خرده مقیاس مقیاس

 سیستم سازمانی
(ORG-SYS) 

 INFORMAT نظام اطالعاتی

 FINANCIA نظام مالی

 RD ام تحقیق و توسعهنظ

 HUMANITI نظام منابع انسانی

 PAYMENT نظام پاداش و پرداخت

 SALARIES نظام حقوق و دستمزد

 APPLICAT نظام ارزیابی عملکرد

 کارآفرینی
(ENTERPREN) 

 Ki-k10 سؤاالت
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 در حالت ضرایب استاندارد هکارآفرینی سازمانی از روی سیستم سازمانی نوآوران بینییشپ: مدل رگرسیونی 1شکل 

 
ضریب مسیر مستقیم بین سیستم سازمانی و  ،دهند( نشان می0طور که نتایج حاصل از مدل رگرسیونی در شکل )همان    

 است. مشاهدهقابلو ضرایب تأثیر بین هر یک از ابعاد و سیستم سازمانی  78/4کارآفرینی سازمانی برابر 
های که از میان شاخصاین ذکرقابلپردازیم، بررسی کفایت مدل برازش داده شده می پس از انجام تحلیل مسیر به    

ترین نظر، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد و نیکویی برازش از بهترین و معروف مختلف و متعدد برازندگی الگوی مورد
های برازندگی الگوی تحلیل د. جدول زیر شاخصتوانند در حد کفایت الزم، برازندگی الگوی موردنظر را تعیین کننبوده و می

 دهد:در مدل علی تحقیق را نشان می
 

 های برازش الگو: شاخص7جدول 
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مقدار یافته 
 پژوهش

 
 007، درجة آزادی مدل نیز برابر با 33/303دو در مدل -ی کایگردد مقدار آماره( مالحظه می7طور که در جدول )همان

های برازندگی الگو قرار دارد از طرفی دیگر شاخص قبولقابلاست و در حدود مقدار  7/3است که حاصل نسبت آنها برابر با 
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نیز  RMRقبول و مناسب قرار دارند و شاخص همگی در حد قابل IFIو  , NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI  ،CFIمانند 
 است. 470/4

 

 گیریبحث و نتیجه
سیستم سازمانی در  یهامؤلفهگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر با توجه به هدف کلی تحقیق که شامل ارائه ال ،در این بخش

 شود.روابط بین هر یک از متغیرها پرداخته می یینتبوزارت ورزش و جوانان است به 
 حد از ترکم سطحی در ابعاد سیستم سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان که داد نشان تحقیق نتایج    

 هاییافتهدارد. این یافته با  کارآفرینی سازمانی وجود سازمانی با سیستم بین معناداری دارد، همچنین ارتباط قرار متوسط
و  مارول(، 3443(، وودز )3443(، هورنزبی و همکارانش )3443(، الرسن و فاس )3443(، الرسن )0774کورنوال )تحقیقات 
( و 3403بوریس و کریستو )(، 3404(، چان لینگ )3404) وت و گاندیآلکان، بول (،3447ن )ریائو، ون و  ،(3448) همکاران

(، 0370(، حقیقی نسب )0374، یداللهی فارسی )(0377شناس )حق(، 0370یداللهی فارسی )(، 3400گویی یائو و همکاران )
 منابع انسانی کهتمیسیس بدان معناست، همخوانی دارد. این(، 0370زالی )(، 0370موسوی راد و همکاران )، (0370رضوانی )

حقوق و دستمزد متناسب با  دهد،قرار می کارکنان اختیار در مشاغل انجام برای کافی اطالعات هستند، آن اساسی رکن
 سرپرستی و مدیریت شوند،می داده مشارکت شغلشان با مرتبط یهاگیریتصمیم در کارکنان تمام دارد، وجود فعالیت

گردد که خود می شغلی انگیزش افزایش به منجر همگی دهد،می قرار زیردستان اختیار رد را روشنی و واضح بازخوردهای
و  هایهرو سازمانی، هاییستمس ازآنجاکه پیش درآمدی برای بروز حس نوآوری و به تبع آن کارآفرینی در سازمان است.

 ةزمین کردن فراهم با توانندمی هاازمانس گیرد،می شکل و یا اثربخشی سازمان ییکاراکه برای افزایش  است فرآیندهایی
چراکه  آورند برای بهبود و توانمندسازی نیروی کار فراهم را الزم بستر کاری، محیط در فرهنگ سالم و مشوق نوآوری ایجاد

ها ارکان باشد. بر این اساس با تأکید بر اینکه انسانآن می انسانی منابع و مفید یفرا نقش عملکرد انجام در سازمان منفعت
تواند عملکرد مطلوب اعضا را در شوند، توجه به نیازهای روانی و فیزیولوژیک آنها در سازمان میها محسوب میاصلی سازمان

است، فراهم کردن  موردتوجهعنوان منابع سازمانی در کارآفرینی آگاهانه افراد به یهامشارکتنقش  که یزمان پی داشته باشد.
عنوان منابع انسانی باید پذیری، یک موضوع محوری است. لذا کارکنان در وزارت ورزش و جوانان بهبرای ریسک هایزهانگ

منظور بهپذیری باالتری برخوردار باشند. بوده و از سطح تحمل ابهام و تمایل به ریسک گرا یتموفقتر و گراتر، خالقفرصت
پرداخت به این افراد بایستی باالتر بوده و بخشی از  سطوح آورانه،آمیز و نوکاران برای انجام اقدامات مخاطرهتشویق محافظه

نتایج پژوهش  های نوآوری مانند سود متکی باشد.که بر ستادهپذیری باشد نه اینریسک باید بر مبنای سطوح کل پرداخت،
میزان پیچیدگی  سازمانی، تژیکنند با استراهای پرداختی که نوآوری را حمایت میکه بین فعالیت است حاکی از این حاضر

(، 3404) بولوت و گاندیتحقیقات  هاییافتهین یافته با ا .اقتضایی وجود دارد حیات سازمانی رابطه چرخه محیطی و مرحله
در ( همخوانی دارد. 0370موسوی راد و همکاران )، (0377حق شناس )(، 3403بوریس و کریستو )(، 3404چان لینگ )

کارآفرینانه از حمایت مالی متنوعی برخوردار شوند بایستی فرایند تخصیص  یهاپروژهانان، برای اینکه وزارت ورزش و جو
بودجه تسهیل و تسریع گردد. یکی از راهکارهای بهبود سیستم مالی وزارتخانه مذکور در حوزه کارآفرینی، اولویت دادن و 

منابع عادی  عالوه برحصوالت و خدمات جدید است. وجود منابعی واحد تحقیق و توسعه و بازاریابی م هایینههزتأمین مالی 
ترغیب نوآوری در سازمان است. فرای  در یمهمسیستم الزم است، عامل  شدهیزیربرنامهسازمان که برای کارکردهای 

 هاییتفعالی بندکند که این منابع احتیاطی، منابعی هستند که در بودجهعنوان می 0( این منابع را منابع اضافی0773)

خاص کارآفرینان  یهاپروژهتوانند برای اند. بنابراین، منابع اضافی یا مازاد منابعی هستند که می، دیده نشدهشدهیزیربرنامه

اند و برای بندی نشدهشرکت که بودجه یهادپارتماناختصاص یابند و برای ایجاد آن باید یک سرمایه اقتضایی در حساب 
کارآفرینانه مشکل ایجاد نشود و در  یهاپروژهباشند، وجود داشته باشد تا در تخصیص بودجه به ختیار میدسترسی سریع در ا

                                                            
1. Corporate Slack 
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زیرا عدم دسترسی و تعریف بودجه الزم برای  ؛صورت تصویب نیز تخصیص بودجه به ابتدای سال مالی بعد موکول نگردد
شود. امکان دسترسی می یسازماندرونط کارآفرینان و سرانجام ترک سازمان توس یدیناامنوآورانه باعث  هاییتفعال

قتی کارکنان بدانند که وشود که فعالیت کارآفرینانه سهولت بیشتری داشته باشد. کارآفرین به منابع و آزادی عمل باعث می
 ،درکقابلوس و های محسپرداخت پاداش بپردازند. یساز یدها خواهند کوشید تا به دهند،های نو پاداش میمدیران به ایده

سیستم پاداش بر مبنای  گرددلذا پیشنهاد می است. یساز یدهابهترین راه برای جلب اعتماد کارکنان به مدیران و 
با  سیستم پاداش، .شود طراحیمعیارهای پرداخت پاداش و فرایند توزیع پاداش  ،وزارت ورزش و جوانانهای انگیزاننده

ها و د انتظار از افراد و انتظارات آنها در قبال عملکردشان و از طرف دیگر ارزشمشخص نمودن نوع مشارکت و تالش مور
 ،یطورکلبه سازد.اعضای خود را مشخص می و مطالبات سازمان ازسازمان نظر  اهداف مورد هنجارهای یک سازمان، رابطه

: از اندعبارتنظر قرار گیرند  باید مد در رابطه با سیستم پرداخت و پاداشکه اساسی  اتموضوع ،وزارت ورزش و جواناندر 
باید مورد پاداش قرار گیرد،که شامل تعریف معیارهای موفقیت در یک سازمان است مانند نتایج  آنچهتعریف و ارزیابی : الف

اجرا و  :ب پیشرفت فنی و کسب شهرت در بازار( بهتر از ظرفیت تولید، )استفاده یرمالیغو نتایج  بازگشت سرمایه( )سود، مالی
 مدت و بلندمدتنگرش کوتاهج: شود ها میها و پرداختکه شامل تنوع پاداش پاداش و پرداخت آمیز سیستممدیریت موفقیت

برای اطالع از سطح انتظارات افراد و حصول اطمینان از کارکرد واقعی سیستم پاداش و پرداخت : ها دها و پاداشبه پرداخت
وری و تحقق وزارتخانه مذکور جهت افزایش بهره هاییتفعالبرای اصالح عملکرد و  روینازا گردد.ارتباط مناسب برقرار 

شفافیت  عالوه براطالعات مدیریت سیستم شود. احساس می یداًشدنیازهای کارکنان، نیاز به یک سیستم اطالعاتی قوی، 
کیفیت  نیازمند توجه به چهار موضوع است: هاداشپادر حوزه حقوق و دستمزد و برای ایجاد شرایط کارآفرینانه،  شرح وظایف

برای تشویق  .و توجه به اصل برابری های متنوعمدت و بلندمدت، استفاده از پاداشدیدگاه زمانی کوتاه، هاپاداش
ورزش در وزارت  ،یکارآفرین برای توسعة مرتبط باشد. ی نوآورانهسطح پرداخت با رفتارها بایستی کارآفرینی، و پذیریریسک

نوآوری و  پذیری،و ریسک نمایدطور روشن و صریح اعالم به را معیارهای تشویق و پاداشو جوانان باید سیستم اطالعاتی 
برای بررسی و سنجش میزان دستیابی سازمان به حصول  یتدرنها .دهدو تشویق قرار  یتموردحمارا رفتارهای پیشگامانه 

الزم برای رسیدن به این هدف از قبیل حقوق و دستمزد، منابع مالی مختص  هاییرساختزنتایج کارآفرینی و تدارک 
اهداف ارزیابی  روینازااهداف موردنظر و نتایج، مورد پایش قرار گیرند، بایست تمامی کارآفرینی، تحقیق و توسعه و غیره می

هایی برخوردار رد در سازمان، باید از ویژگیارزیابی عملک ،یطورکلبه عملکرد باید مبتنی بر رسالت و استراتژی سازمان باشد.
وزارت ورزش و جوانان با عملکرد در  ارزیابیگردد لذا پیشنهاد می باشد تا خالقیت و کارآفرینی در سازمان بهتر پرورش یابند.

نظر قرار ها مدرا برای خالقیت خاصی بلندمدت و مدتمیان مدت،معیارهای مختلف کوتاه ،رویکرد کارآفرینی سازمانی
وضوح  (3(وضوح نقش 0:از اندعبارت ارزیابی عملکرد هشت شاخص سیستمنتایج پژوهش حاکی از آن است که  دهد.می

ریزی که عملکرد را های مدیریتی و بودجهسیستم (7پاداش برای عملکرد خوب  (0گو و پاسخ ولؤمسمدیران  (3هدف 
هایی که با عملکرد فرهنگ و ارزش (7های مناسب کارکنان انمندیتو (8و شفافیت  پذیرییتولؤمس (7کند حمایت می

نتایج پژوهش نشان ( همخوانی دارد. 0370و رضوانی) (0377) شناسحق هاییافتهاین یافته با  راستا هستند.هم سازمانی
 مراتبی،های سلسلهدر سازمان موجودهای تکنیک در وزارت ورزش و جوانان مبتنی بر های کنترل مدیریت،سیستم دهدمی

های کنترل سنتی به سیستم ازآنجاکهاساس این بر  .به شیوه سنتی استنظارت بر کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان  باهدف
عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی از قدرت امروزه دیگر به عملیاتی، اثربخشی و دنبال بهبود اثربخشی عملیاتی هستند

توسعه یابند تا با  یاگونهبهنیز باید در وزارت ورزش و جوانان های کنترل مدیریت سیستم، باشدر نمیچندان باالیی برخوردا
نشان دادند که نتایج  را بدهد. وکارکسبهای بهره گرفتن از فرصت به آنان اجازه پرورش مشارکت و خالقیت کارکنان،

. که این امر منجر به خالقیت گرددنحویبه افراد از درون شود؛ تواند باعث برانگیختنمی دهنده،ارزیابی حمایتی و آگاهی
کارآفرینانه بودن در  ازنظر ،وزارت ورزش و جوانانهای ارزیابی عملکرد در تایج تحقیق حاضر مشخص ساخت که نظامن

عدم توجه  قرار گیرند.های کارآفرینانه مطرح و مورد بازطراحی ویژگی وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند و بایستی بر اساس
ترین مهم ازجمله های افراد،یادگیری ناشی از تجربه کردن و عمل کردن و عدم تأکید بر خالقیت و نوآوری هایبه فرصت
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مدل  جوانان و در وزارت ورزش ازآنجاکه لذا .روندشمار میبه موردمطالعههای نظام ارزیابی عملکرد در سازمان کاستی
 اثربخشی و ییکارا وری،بهره در عامل این و بوده برخوردار مطلوبی برازش از ورانه و کارآفرینی سازمانیارتباطی سیستم نوآ

ابعاد سیستم  ییافزاهمبا  کشور وزارت ورزش مسؤولین گرددیم توصیه باشد، داشته مستقیم تأثیر تواندیم وزارت ورزش
 هاییستمسداش و پرداخت، حقوق و دستمزد، سیستم ارزیابی عملکرد، مالی، پا هاییستمسنظام منابع انسانی،  نوآورانه شامل

اطالعاتی و سیستم تحقیق و توسعه، موجبات تحقق کارآفرینی سازمانی را فراهم آورند. مسلماً حمایت از منابع انسانی و 
 گردد.توسعه مالی میو  ییزااشتغالابعاد مذکور منجر به بهبود سطح ورزش کشور، کارآفرینی، هدایت هدفمند تمامی 
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