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بررسی ساختاری ارتباط بین کارآفرینی و جو سازمانی هیات های ورزشی 

 استان خراسان رضوی
 حبیب مشقی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ورزشی ،مدیریت بازاریابی ورزشی

 کارشناس ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

 
 چکیده

د. باتوجه به شونمی محسوب کشور یک جانبۀ همه توسعۀ براي اساسی یاربس راهکارهاي از آموزش و پرورش کارآفرینان امروزه،هدف: 

بین جو سازمانی  ساختاري رابطهبررسی  دنبال به پژوهش، این رواین ازدهند، تشکیل می جواناناینکه قشر عظیمی از افراد جامعه را 

  هیات هاي ورزشی استان خراسان رضوي می پردازد.و کارآفرینی 

همبستگی از نوع تحلیلی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه پژوهش  -پژوهش به روش توصیفی روش شناسی: این

نفر( به عنوان 08نفر( که تعداد ) 39بود ) 1931روسا و نایب رئیس هاي هیات هاي ورزشی استان خراسان رضوي در سال حاضر را 

( و 1303هاي جو سازمانی ساسمن و دیپ)ها از پرسشنامه. براي گردآوري دادهبود تمام شمارنمونه انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه، 

ها به ( در یک طیف پنج ارزشی لیکرتی استفاده شد و نیز پایایی کلی پرسشنامه1301(، کارآفرینی، کوین و اسلوین)1931مقیمی)

براي انجام تحلیل عاملی  PLSوصیفی و از نرم افزار به منظور انجام آمار ت spss11بدست آمد. از بستۀ نرم افزاري  %09، %03ترتیب 

 ( استفاده شد.SEMتاییدي و مدل سازي معادالت ساختاري )

 .اند( تاثیرگذار بوده%61کارآفرینی ) و جو سازمانی عامل دو بین که داد نشان هاي تحقیقیافته ها: یافته

 .داشتند تأکید جهت ایجاد کارآفرینی هیات هاي ورزشی ایت ازجو سازمانی و حم اهمیت بر پژوهش، این هايیافتهنتیجه گیري: 

به این نکته توجه نمایند و با رویکردي مناسب در  هیات هاي ورزشی استان خراسان رضويو مسئولین  روساشود بنابراین پیشنهاد می

آرامش و راحتی و رضایت به آموزش مندي و تعهد شخصی، با احساس در کنار عالقه جوانانها، جوي را حاکم نمایند که دانشکده

 کارآفرینی بپردازند.
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 مقدّمه
هاي اخیر، عظل در دهههاي نامطلوبی است که پیامدهاي متفی اقتصادي، اجتماعی فراوانی به دنبال دارد. این مبیکاري یکی از پدیده

یافته را به خود مشغول داشته است. در حال حاضر کشور ما نیز مبرا از این پدیده نمی هر دو گروه کشورهاي در حال توسعه و توسعه

تحلیل باشد و با توجه به تاثیرات بسیار منفی آن، لزوم انجام اقدامات موثر و عاجل براي از میان بردن این پدیده، در صدد بررسی و 

قانون اساسی  99بر اساس اصل (. 1903دادگر و همکاران،باشد )هاي اقتصادي مختلف در کاهش نرخ بیکاري کشور مینقش بخش

تأمین نیازهاي اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي 

طرف دیگر تأمین شرایط و امکانات کار براي همگان به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن  همه از وظایف دولت بوده و از

وسایل کار در اختیار همه ي کسانی که قادر به کار هستند، از جمله وظایف دولت شمرده شده است. از سوي دیگر، اهمیت نقش 

شیده نیست. رشد و استمرار پیشرفت یک جامعه بدون وجود کار اشتغال مولّد در کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی بر کسی پو

توان گفت قانون اساسی می 99مولّد و سودآور براي اعضاي آن جامعه غیر ممکن است. بنابراین با توجه به مطالب مندرج در اصل 

المی ایران مورد تأکید قرار گرفته مندانه و مولّد به عنوان یکی از نیازها و حقوق انسانی در قانون اساسی جمهوري اسشغل شرافت

راي به نوعی با این مسئله روبه رو هستند. مرکز آمار ایران نیز قبال هشدارهایی ب جوانان کشور. این در حالی است که امروزه اکثر است

 به را بیکاري نرخ هشکا بیکاري؛ (. در حالی که اثار منفی1939،پایگاه اطالع رسانی و خبري جماران)افزایش نرخ بیکاري داده بود 

بسیاري از سازمان (، 1900، طالب پور و همکارانتبدیل کرده است ) توسعه حال در در کشورهاي توسعه برجسته از اهداف یکی عنوان

هاي کشور الزم است براي حل این مساله دست به دست هم بدهند. یکی از سازمان هایی که در قبال جوانان مسئولیت ویژه دارد 

رزش کشور است و در بطن آن فدراسیون ها و هیات هاي ورزشی می باشد. هیات هاي ورزشی همه روزه پذیراي جوانان وزارت و

 به سوي آنها می شتابند و بدینوسیله پتانسیل بسیار باالیی جهت ایجاد کارآفرینی و کسب و کار دارند. بسیاري هستند که 

 شود.صنعتی کشور می و سبب دگرگونی چهره اقتصادي، اجتماعیدر افراد  کارآفرینی هاي کارآفرینانه و برخورداري از روحیهفعالیت 

شود که در داخل ( بر این باورند که کارآفرینی به اقدامات مربوط به ایجاد، احیا یا نوآوري سازمانی اطالق می1333شارما و کریسمن )

نی بر بازار دنیاي کنونی که با تحوالت و تغییرات سریع و شتابان دهد. در اقتصاد رقابتی و مبتیا مستقل از سازمان موجود رخ می

المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، از کارآفرینی به عنوان محیط بین

وري و ایجاد اشتغال و رفاه شود. از ا، افزایش بهرهتواند سبب رشد و توسعه اقتصادي کشورهشود که میموتور توسعه اقتصادي یاد می

ها از ها و تجهیز منابع براي بهره برداري از فرصتتوان از نوآوري، خطرپذیري معتدل، جستجوي فرصتویژگی هاي کارآفرینی می

ي کارآفرینی نیازمند ایجاد ورود به فضا(. 1-7: 1909ور داریانی و همکاران،توان نام برد )احمدپطریق ایجاد کسب و کار جدید می

وزارت هاي ها را فراهم آورد، که فراهم کردن این مهم یکی از وظایف و رسالتساختار و جو و فضاي مطلوبی است که بتواند این ویژگی

ییر در کند که شرایط ایجاد تغکارآفرین باشد از کارکنانی استفاده می دهد اگر سازماناست. شواهد تجربی نشان می ورزش کشور

هاي خود را داشته باشند و بتوانند ارزش یا فرایندي را ارائه کنند که سازمان را از سایر رقبایش متمایز کند. یکی از حیطه فعالیت

 باشد کارآفرین هیات هاي ورزشیجو سازمانی اگر شود، جو سازمانی است. عواملی که سبب افزایش روحیه کارآفرینی در افراد می

وري در بخش خود پرداخته و خود را بیشتر با فضاي موجود تطبیق ان با اعتماد به نفس بیشتري به افزایش بهرهجوانشود، باعث می

رسد برخورداري از روحیه به نظر میمد و جذب مشتري تمرکز کنند. هاي افزایش دراداده و با آرامش بیشتر و تمرکز کامل بر روي راه

آفرین، نقطه باشد که با ایجاد جو و فضایی کارمی ورزشکاران استان خراسانر حل مشکل بیکاري کارآفرین یکی از راهکارهاي موثر د

 باشد.  اشتغال جوانانآغازین تحوالت در 

نتایج بسیاري از  کارآفرینی شود. به منجر کههایی باشند راه جستجودر  باید پذیرشان رقابت تقویت منظور بههاي ورزشی هیات

 طور به .بسیار کارامد خواهد بود هاسازمان گیري از شیوه هاي انگیزشیهد که براي دستیابی به این مهم، بهرهدتحقیقات نشان می

 باالتر سطوح و خالقیت به منجر خود نوبه به که است هاسازمان در معتمدانه روابط ایجاد براي کلیدي ،کارکنان توانمندسازي ویژه،

 محقق در این تحقیق به بررسی رابطه ساختاري بین کارآفرینی و جو سازمانی می پردازد. (.1939)برایز،چاهر،بن یاها، شودمی عملکرد
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رئسا  پژوهش را آماري رود. جامعهها توصیفی و میدانی به شمار میو از جهت نحوه گردآوري داده این تحقیق از لحاظ روش کاربردي 

نفر بودند که به صورت  39تشکیل می دهند. تعداد جامعه  1931راسان رضوي در سال و نایب رئیس هاي هیات هاي ورزشی استان خ

  مشارکت کردند. نفر در فرایند تحقیق 08تمام شمار پرسشنامه در بین این افراد توزیع گردید و در نهایت از این میان 

 . توصیف حجم جامعه و نمونه آماري1جدول 

 مقادیر ویژه اولیه 

 استان خراسان رضوي هیات هاي ورزشی

 مرد زن

 ؟؟؟ ؟؟

 

( و مقیمی 1303استاندارد بوده است، براي جو سازمانی از پرسشنامه الیل ساسمن و دیپ ) پرسشنامه دوها ابزار اصلی گردآوري داده

قش، رضایت از گویه و پنج مؤلفه وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی ن 16( استفاده شده است. این پرسشنامه در قالب 1931)

سنجد. براي سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه ها، اثربخشی ارتباطات، جو سازمانی را میپاداش، رضایت و توافق بر روي رویه

گویه بوده و سه بعد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوري،  3( استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 1301استاندارد کوین و اسلوین )

 سنجد. دن، خطر پذیري در کسب و کار و بیش فعالی در رقابت را میمصمم بو

 نشان داده شده است. 1در پایان پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون در جدول  

 . ضرایب پایایی متغیرهاي تحقیق1جدول 
ل

وام
ع

 
 ضریب پایایی        

 آلفا تعداد مولفه تعداد گویه مولفه

 %00 6 16 جو سازمانی 1

 %01 9 3 کارآفرینی 1

 

توان نتیجه گرفت که ابزار تحقیق از پایایی خوبی باشد، میمی 7/8با توجه به اینکه آلفاي محاسبه شده براي تمام متغیرها باالتر از 

 برخوردار است. 
 

 هاي تحقیقیافته

 آمار توصیفی 

-یابی معادالت ساختاري، آزمون) میانگین، انحراف معیار و ... ( و از آمار استنباطی )مدلها از آمار توصیفی داده تحلیل و تجزیه براي

   PLSسبات آماري به وسیله نرم افزار الزم به ذکر است، کلیه محا .گردید استفاده 86/8هاي همبستگی اسپیرمن( در سطح معناداري 

 انجام گرفت. 

 هاآمار استنباطی و آزمون فرضیه -

شود و سپس با خش ابتدا به توضیح روش تجزیه و تحلیل مورد نظر در این پژوهش )مدل یابی معادله ساختاري( پرداخته میدر این ب

 گیرد. استفاده از این روش فرضیه هاي پژوهش مورد بررسی و آزمون  قرار می

 مدل یابی معادله ساختاري

ی از خانواده رگرسیون چند متغیري است که به پژوهشگر امکان یابی معادالت ساختاري، یک تکنیک چند متغیري بسیار کلمدل

هایی که در این پژوهش مورد استفاده اي از معادالت رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد. شاخصدهد مجموعهمی

(   χ1/dfشود )آزادي مدل محاسبه می از تقسیم ساده مقدار کاي اسکوئر بر درجه قرار گرفته است، عبارتند از: کاي اسکوئر نسبی که

 80/8داراي مقدار کمتر از  1RMSEAهاي قابل قبول شاخصباشد. مدلمی 9تا  1مقدار قابل قبول براي این شاخص مقادیر بین 

                                                 
1 . Root mean squared error of approximation 
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 کرذ به باشد. الزم 3/8باید بزرگتر از  NFI 6و  AGFI1،GFI1 ،IFI9  ،CFI9هاي هستند. همچنین مقدار قابل قبول براي شاخص

 -31/1 از کوچکتر یا 31/1 از تربزرگ اگر که شودمی استفاده(  t-value)  آماره تی مقادیر از مدل معناداري بررسی جهت که است

 . بود خواهند دارمعنی %36 اطمینان سطح در باشند،

هاي پژوهش ي را جهت بررسی فرضیهمربوط به مدل معادله ساختار t و مقادیر آماره مسیر ضرایب ، به ترتیب نمودار1و  1نمودارهاي 

 گذارد.به نمایش می

 
 و ضریب مسیر مدل پژوهش نمودار ضرایب عاملی -1نمودار 

 

 
 برای مدل پژوهش tنمودار مقادیر آماره  -2نمودار

 که در آن :

X متغیر مستقل( ،  سازمانی : جو (y کارآفرینی :  )متغیر وابسته( 

X1 ، وضوح و روشنی اهداف : X1  :  ، وضوح و روشنی نقشX9  ، رضایت از پاداش :X9  ، رضایت و توافق بر روي رویه ها :X6  :

 ايهاي حرفهاثربخشی ارتباطات مهارت

y1 ، ریسک پذیري : y1  ،بیش فعالی در رقابت : y9  نوآوري : 

                                                 
1 . Adjusted Goodness of Fit Index 

2 . Goodness of Fit Index 

3 . Incremental Fit Index 

4 . Comparative Fit Index 

5 .Normal Fit Index 
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بزرگتر  31/1مربوط به تمام بارهاي عاملی از  t نتایج تحلیل عاملی تائیدي در جدول زیر ارائه شده است. با توجه یه اینکه مقادیر آماره

مورد مطالعه متغیرها و ابعاد گیري ساختارهاي عاملی مناسبی را جهت اندازهتوان نتیجه گرفت که سواالت انتخاب شده باشد، میمی

 کنند.در مدل تحقیق فراهم می

 

 

 نتایج تحلیل عاملی تائیدي مدل -1جدول 

 tآماره  بار عاملی متغیرها ابعاد

 سازمانی جو

 80/1 91/8 وضوح و روشنی اهداف

 16/1 97/8 وضوح و روشنی نقش

 81/9 71/8 رضایت از پاداش

 71/9 91/8 رضایت و توافق بر روي رویه ها

 91/1 91/8 اثربخشی ارتباطات مهارت هاي حرفه اي

 کارآفرینی

 19/6 97/8 ریسک پذیري

 09/6 67/8 بیش فعالی در رقابت

 81/9 69/8 نوآوري

 

باشد و با توجه به اینکه می 897/8برابر با  RMSEAهاي برازش نشان داده شده است. مقدار مقادیر شاخص 1همچنین در جدول 

دهد که مدل قابل قبول می باشد. همچنین مقدار کاي اسکوئر نسبی یعنی تقسیم کاي دو بر درجه است نشان می 80/8کمتر از 

بیشتر می  3/8نیز از  NFIو  AGFI ، GFI ،IFI   ،CFI هايباشد و میزان شاخصمی 9و  1( است و  بین 13/1ا )آزادي برابر ب

ها مطابقت دارند و تحلیل عاملی تائیدي، ساختار ابعاد مورد بررسی در مدل ها با مالک تفسیري آنباشند. در مجموع مقدار شاخص

 پژوهش را تائید می کند. 

 اي برازش مدل پژوهششاخص ه  -1جدول 

AGFI GFI IFI CFI NFI RMSEA χ1/df 

31/8 31/8 39/8 31/8 39/8 897/8 13/1 

با توجه به تائید سواالت مربوط به ابعاد پرسشنامه، در قسمت بعد به آزمون و بررسی فرضیه هاي پژوهش پرداخته می شود. با توجه 

طور که گفته شد ، نشان داده شده است. همان9برازش شده در جدول ، خالصه نتایج بدست آمده از مدل 1و 1به نمودارهاي 

 باشد، معنادار هستند.   -31/1و یا کمتر از  31/1( آنها بیشتر از  tمسیرهایی که مقدار آماره تی ) 

 

 نتایج جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش -9جدول 

 نتیجه tآماره  1ضریب مسیر رابطه ي مورد آزمون فرضیه

 معنادار است 83/1 61/8 کارآفرینی ← جوسازمانی 

 تاثیر مثبت و معناداري دارد.  هیات هاي ورزشی استان خراسان رضوي کارآفرینی در سازمانی : جوپژوهشبررسی فرضیه 

 می مثبت مقداري باشد که می 61/8برابر با  و کارآفرینی سازمانی مسیر بین جو ، ضریب9با توجه به جدول شماره  فرضیه این در

 نتیجه توان می درصد 36است بنابراین با اطمینان  بیشتر 31/1است که از  83/1 برابر با ( مربوط به آن tتی )  آماره باشد. مقدار

 و کارآفرینی سازمانی و وجود رابطه معنادار و مستقیم )مثبت( بین جو است معنادار 86/8 خطاي سطح در مسیر ضریب این که گرفت

بنابراین  .دارد معناداري و مثبت تاثیر هیات هاي ورزشی استان خراسان کارآفرینی در سازمانی ن گفت جوتواتایید می شود و می

 گردد.فرضیه پژوهش، تایید می
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 هايشود. طی فرآیند کارآفرینی فرصتکارآفرینی از عوامل مهمی است که در جهان امروز سبب رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی می

شود که نتیجه آن کارآفرینی ورزشی  بر کارافرینی سازمان شود. در این تحقیق بررسی گردید که آیا جوجدیدي براي اشتغال ایجاد می

روسا و نایب رئیس هاي هیات هاي ورزشی استان خراسان هاي جدید براي اشتغال باشد؟. جامعه آماري این پژوهش و ایجاد فرصت

داري پردازیم؛ در تائید معنیتحقیق می گرفته شد. قبل از پاسخگویی به این سوال به بررسی فرضیه در نظر 1931در سال روضوي 

 وجود دارد. کارآفرینی یکی داري ارتباط معنی کارآفرینی میزان و جو سازمانی ( مشخص گردید بین61/8مسیر ) فرض یک با ضریب

 دربارة سازمان اعضاي از اداراک پایدار نسبتاً مجموعه سازمانی جو و محیطی الزامات به هیات هاي ورزشی پاسخگویی هايراه از

 سازمانی جو است معتقد نیز گذارد. بولدونمی تأثیر کار محل در رفتار افراد و نگرش احساس، بر ادراک است. این سازمان هايویژگی

 سرعتی آموزش با است و اکنون دیریت سازمانم سبک و کارکنان نگرش کننده منعکس و کنندمی کار در آن افراد که است محیطی

 تقویت منظور به امروزي پیشرفتۀ از وسایل است که هدف این به نیل براي و شود انجام باید گذشته به نسبت بهتر کیفیتی و بیشتر

 ( همسو است.  1816) 1اران(، وینا و همک1811) 1شود. این یافته با تحقیقات استاترزا و همکاران استفاده باید انتقادي تفکر و خالقیت

هیات به این نکته توجه نمایند و با رویکردي مناسب در  شود روساي هیات هاي ورزشی استان خراسان رضويدر پایان پیشنهاد می

مندي و تعهد شخصی، با احساس آرامش و راحتی و رضایت به آموزش در کنار عالقه جوي را حاکم نمایند که جوانان ،هاي ورزشی

 رینی بپردازند.کارآف
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