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 چکیده

کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و هاي یادگیري سازمانی با هدف از این پژوهش پیش بینی ارتباط بین قابلیت
همبستگی است و جامعه آماري آن را کلیه کارشناسان این وزارتخانه  -روش تحقیق از نوع توصیفیجوانان ایران بود.

نفر،  169نفر بود بر اساس جدول مورگان  302تشکیل دادند. با توجه به اینکه تعداد جامعه برابر با  1393در سال 
هاي یادگیري نامه استاندارد قابلیتآوري اطالعات، پرسش). ابزار جمع =169nآماري انتخاب شدند(به عنوان نمونه 

) بود که ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفاي 2001) و کارآفرینی سازمانی (براون، 2005سازمانی (گومز، 
ها از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل داده) به دست آمد. جهت تجزیه و α=92/0) و (α=87/0کرونباخ به ترتیب (

ها و براي تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی اسمیرنف براي تعیین نرمال بودن داده -شامل آزمون کالموگروف
رینی سازمانی نتایج نشان داد که بین قابلیت یادگیري سازمانی و کارآف .)p≥05/0پیرسون و رگرسیون استفاده شد(

هاي قابلیت یادگیري سازمانی، تعهد مدیریت ). در میان مؤلفه=788/0rداري وجود دارد (و معناارتباط مثبت 
)46/0r=) دید سیستمی ،(35/0r=) 22/0)، انتقال و یکپارچه سازيr=داري نشان دادند. اما ا) ارتباط مثبت و معن

مچنین قابلیت یادگیري سازمانی . ه)p≥05/0داري مشاهده نشد(اگري ارتباط معنبین مؤلفه فضاي باز و آزمایش
شود، مسئوالن و هاي پژوهش پیشنهاد میبا عنایت به یافته .دکردرصد از واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین  60

هاي نو و خالق براي گذاران وزارت ورزش و جوان توجه خاصی به عامل یادگیري کارکنان و ارائه شیوهسیاست
 سازمان در جهت نیل به یک سازمان کارآفرین داشته باشند.اصالح ساختار و عملکرد 
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 مقدمه  -1
ابعاد سازمان تمامی و است مداومی و شگرف تحوالت و تغییر خوشدست ها،سازمان جهان ویژه به امروز جهان

 در حال کننده خیره باشتابی همگی ...، و غیرانسانی تا انسانی عوامل از خارجی، محیط تا داخلی محیط از ها
 بتوانند براي اینکه و کنندمی تالش بقا براي هاسازمان شرایطی، چنین ). در1،2دیگرند( حالتی به حالتی از شدن
به سمت توسعه  و شوندمی خارج غیرپویا هايقالب از پیوسته کنند، حفظ اطراف پرتألطم محیط در را خود

ها باید یک سازمان به منظور برتري یافتن از سایر سازمان ).3کنند(، حرکت می1یادگیري و ایجاد سازمان یادگیرنده
مانی و منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطالعات و دانش در دسترس را افزایش دهد. از این رو یادگیري ساز

تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است، چرا که یادگیري سازمانی فرایندي است پویا که 
ها و رفتار سازد تا به سرعت با تغییرات سازگاري یابد. این فرایند شامل تولید دانش جدید، مهارتسازمان را قادر می

 ).4شود(می
 )8، 7اجتماعی( ردرویک )،6، 5روانشناسی ( رویکرد براساس مینه یادگیري،ز در هاي گذشته مطالعاتدر دهه

-به سازمانی یادگیري هب استراتژي، منظر از بیشتر اخیراً  است و ) بوده11، 10، 9سازمانی ( تئوري از دیدگاه یا
، 12نگریسته شده است(تی اي براي ایجاد مزیت رقابها وهمچنین پایهسازمان بین ناهمگنی و تمایز از منبعی عنوان

هاي سنتی رفتار با وش). ازاین رویکرد، از مفهوم سازمان یادگیرنده نشأت گرفته است که باعث تغییر درر14، 13
 ).15مدیریت کسب و کار شده است (

-ان مختلف از دیدگاهدر سالهاي اخیر اهمیت مطالعه و تحلیل یادگیري سازمانی افزایش یافته است و پژوهشگر
-). سازمان12وسعه یافت (ت 90). با این وجود، یادگیري سازمانی از دهه 15اند (فاوتی به تحلیل آن پرداختههاي مت

یروي مضاعفی در خود نطور مستمر خود را از نو ساخته، کشف کرده و هایی هستند که، بههاي یادگیرنده، سازمان
ییم یادگیري مفهمومی بهتر توصیف کنیم، باید بگوها را ). اگر بخواهیم یادگیري در سازمان16کنند (ایجاد می

ها به سازگاري با سازمان یابد. به دلیل نیازپویاست که به تدریج از یادگیري فردي به یادگیري سازمانی تغییر می
براي رشد افراد  تغیرات محیطی، مفهوم یادگیري سازمانی به طور روزافزونی رایج شده، همانطور که یادگیري

، 17دگیري افراد است(ت، براي سازمان نیز اهمیت دارد. هرچند یادگیري سازمانی بیش از مجموع توان یاضروري اس
ق نتایجی که براي آنها واقعاً ). در سازمانی باسطوح باالي یادگیري سازمانی، افراد پیوسته توانایی خود را براي خل18

 .دهندمطلوب است افزایش می
) یادگیري سازمانی را قابلیت سازمانی براي حفظ و بهبود عملکرد بر اساس 2007( 2گارسیا مورالز و همکاران

کنند و این قابلیت یادگیري سازمانی را قابلیت سازمانی براي حفظ و بهبود عملکرد بر تجارب گذشته تعریف می
و صریح به تشریک  وري از دانش ضمنیکنند و این قابلیت را توانایی کسب و بهرهاساس تجارب گذشته تعریف می

دارد یادگیري زیرسیستم اصلی ) نیز اظهار می2002(3). مارکوراد22دانند(دانش و استفاده از دانش در سازمان می
دهد. یادگیري سازمانی بیانگر قابلیت توسعه سازمان یادگیرنده است که در سطوح فردي، گروهی و سازمانی رخ می

هاي شود. سازمانبه آن براي بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل می وري است که از طریق تعهدفکري و بهره
گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی هایی که یاد میها، اصول و مشخصات سازمانیادگیرنده بر چیستی سیستم
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گونه در کنند، تمرکز دارد. اما در بحث یادگیري سازمانی به این موضوع که یادگیري چکه یاد گرفته و تولید می
 ).23شود(دهد، توجه میسازمان رخ می

دارد که براي ایجاد و توسعه قابلیت یادگیري سازمانی چهار شرط ضروري است. نخست، ) بیان می2005( 1گومز
هاي یادگیري سازمانی حمایت مدیریت سازمان باید پشتوانه محکمی براي یادگیري سازمانی فراهم سازد و از برنامه

انداز مشترك بین کارکنان براي سیستمی دیدن سازمان و وجود چشم 2ند. دوم، وجود یک هوش جمعیو پشتیبانی کن
در سازمان ضروري است. یعنی کارکنان باید آگاهانه بتوانند کل سازمان و مسائل آن را به صورت جامع ببینند. سوم، 

فردي است و چهارم براي اینکه  سازمان نیازمند توسعه دانش سازمانی، انتقال و یکپارچگی دانش کسب شده
یادگیري منبعی براي ایجاد مزیت رقابتی شود، تنها سازگاري و انطباق با تغییرات صورت گرفته در محیط کافی 

که فقط سازگار شدن با تغییرات محیط است، حرکت کرد و به یادگیري  3نیست، بلکه باید فراتر از یادگیري انطباقی
 ).24ها و باورهاي خود، در محیط تغییر ایجاد کند(ند با تغییر ارزشرسید تا سازمان بتوا 4خالق

ها و ناتوانی آنها در هاي روز افزون سازماناز طرف دیگر، وضعیت کنونی جامعه مبین عدم توازن پیچیدگی
تفاده ها براي مقابله با تهدیدهاي محیطی و جهت اسسازمان .هاستبینی و مقابله با این تحوالت و پیچیدگیپیش

ها باید منبع موج و تحول باشندو خود را با تغییرات منطبق سازند تا بتوانند پاسخگوي نیازهاي جدید تمدن از فرصت
). الزمه این کار آن است که مدیران الگوهاي ذهنی غلط و سنتی کارکنان را شناسایی و اصالح 19امروزي باشند(

ول محیطی متناسب باشد. در واقع، مدیرانی که نقش کارآفرین هایی روي آورند که با شرایط متحکنند و به نقش
). 20دهند (ها تشخیص میها را در دل هرج و مرجدارند عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوري هستند و فرصت

هاي داخلی و خارجی بر رقبا فائق توانند در عرصههاي امروزي با تعداد اندك افراد خالق و کارآفرین نمیسازمان
یند و نیازمند ایجاد بستري مناسب کارآفرینی براي تمام کارکنان خود هستند. در واقع بهترین راه جهت پرورش آ

ها که فرایند توسعه موقعیت 5).کارآفرینی21هاي نو و کارآفرینی بنیان نهادن فرهنگ کارآفرینی در سازمان است(ایده
زمان و به طور مستقل است، به مثابه عامل رشد، توسعه و هاي نوآورانه همراه با پذیرش ریسک در یک ساو اقدام

). به عبارت دیگر، 25باشد(اي میاندازهاي مطلوب هر جامعههاي تأثیرگذار در رسیدن به چشمنیز یکی از شاخص
است. از منظر توسعه پایدار، کارآفرینی  6ها، کارآفرینی سازمانییکی از عوامل اصلی در روند جهانی شدن سازمان

هاي بزرگ و متوسط و عمدتاٌ دولتی است، نقش اي که عمده ساختار آن متشکل از سازمانسازمانی در جامعه
هاي کارآفرین، تک تک افراد خودشان را در برابر پیشرفت رقباي سازمان مضاعفی برعهده خواهد داشت. در سازمان

اي را بوجود آورده است، فضاي حاکم بر چنین زمینهها، ترین مواردي که در این سازمانسازند. از اساسیمتعهد می
). کار آفرینی سازمانی فرآیندي است که 26هاست که با تمام کارهاي اجرا شده در سازمان در تماس است(سازمان

در آن محصوالت یا فرآیندهاي نوآوري شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل 
 ).27رسند(ه ظهور میتأسیس شده ب
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) کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد کاال یا ارائه خدمات جدید 2005( 1از دیدگاه هیسریچ، پترز و شفرد
) بر این باور است که کارآفرینی هر نوع کوشش 2003(2). تینا سیلگ28همراه با خطرپذیري و دریافت پاداش مالی(

ي جدید مخاطره آمیز همچون خوداشتغالی, ایجاد سازمانی جدید یا توسعه هادر ایجاد کسب و کار جدید با فعالیت
گیرد. سازمان موجود است که توسط یک فرد، یک تیم یا یک سازمانی که قبالً تأسیس شده است, صورت می

ها بدون توجه به منابعی است که هم اکنون در کنترل کارآفرینی یک سبک مدیریتی شامل تعقیب فرصت
کارآفرینی هم ممکن است وقتی فرد یا گروهی از افراد، فعالیت جدیدي را آغاز می کنند، اتفاق افتد و ).29هستند(

هم در داخل یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد که نوع اخیر را کارآفرینی دورن سازمانی یا کارآفرینی سازمانی 
شود که باالترین مقام اجرایی نسبت یجاد می) معتقد است کارآفرینی زمانی در سازمان ا1993(3).فراي30گویند(می

به مفهوم کارآفرینی متعد شود و بعد از آن کل سازمان کارآفرینی را بپذیرد نا ساختار زنده و پویایی در سازمان ایجاد 
 ). 31شود(

ها مانت و بسیاري از سازاند، یک نیاز اساسی اسهایی که در پی بقا و اثربخشییادگیري و نوآوري براي سازمان
پذیري کارآمدي و انعطاف وها و رویکردهاي نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخشی به شدت به دنبال روش

ها به سیاري از سازمانهستند. در همین راستا کارآفرینی سازمانی در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابی براي ب
اي کارآفرینانه و هها و مهارتانی تالشی است براي ایجاد ذهنیتهاي بزرگ است. کارآفرینی سازمویژه سازمان

 ).30هاي سازمان(ها به درون فرهنگ و فعالیتها و ذهنیتالبته وارد ساختن این ویژگی
). چرا کهیادگیري سازمانی 4باشد(از عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و توسعه آن، یادگیري سازمانی می

اي پرورش یابد، و افراد دائماً بیاموزند که چطور با یکدیگر بیاموزند. الگوهاي ذهنی جدید و گستردهشود موجب می
توان به پایین بودن سطح یادگیري و دانش مدیران ها قابل بیان هستند میو از جمله مشکالتی که در این سازمان

) در پژوهش خود دریافت 2006و همکاران( 4ورالزو کمبود خالقیت و نوآوري در مدیران اشاره کرد. در همین رابطه م
ها بایست به عنوان یک ضرورت الزم براي بدست آوردن سطوح اجرایی باال نوآوري کنند. و اینکه نخست سازمان

ها باید آن را یاد هاي یادگیري سازمانی به یک قابلیت حیاتی تبدیل شده که همه سازماندرك و مدیریت فرایند
ها و با حصول نتایج رقابت سخت، سازمانی باید با اجراي یک سري از مکانیزم هاي یادگیرينکه فرایندبگیرند. دوم ای

) 1390الري و همکاران (از سوي دیگر طاهري .)32ها بپردازد(جهت تقلید و ایجاد عملکرد باالتر به توسعه سازمان
، 5). در همین زمینه زهرا33را نشان دادند(کارآفرینی یادگیري سازمانی و بین دار ارتباط مثبت و معنیدر تحقیق خود 

)  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ژرف نگري و دوراندیشی در یادگیري سازمانی تاثر مثبتی بر 2012(
) به این نتیجه رسید که  بین یادگیري 1390). در زمینه ورزش اسکندري(34کارآفرینی شرکت هاي خانوادگی دارد(

 ).4کارآفرینی سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی شمال ایران رابطه معناداري وجود دارد(سازمانی و 
ورزش امروزي به مثابه سرمایه حیاتی و ماندگار جامعه بشري و به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در بقاء پیکره 

هاي ورزشی به تبع این مان). ساز35رود و یکی از مجاري بالندگی و پیوند جوامع بشري است (اجتماع بشمار می
پذیر هاي یادگیرنده در ورزش امکانتغییرات و پیچیدگی سازمانی از این تحوالت مستثنی نیستند و ظهور سازمان

 

1. Hisrich, Peters and Shepherd 
2. Tina Seeling 
3. Fry 
4. Morales 
5. Zahra 
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وجوي هاي گوناگون در جستاند که در طول زمان به شیوههاي ورزشی، نهادهاي هدفداري. در واقع سازماناست
توانند در با تعداد اندك افراد با دانش، خالق و کارآفرین نمیها امروزه سازمان )چرا که36اند، (رشد و توسعه بوده

). لذا ارتباط یادگیري 36هاي داخلی و خارجی بر رقبا فائق آیند و گامی مؤثر در پیشرفت ورزش کشور بردارند(عرصه
سازي دانش و فضاي باز و هایی نظیر، تعهدمدیریت، دید سیتمی، انتقال یکپارچهسازمانی با برخورداریمؤلفه

هاي خالقیت، خطاپذیري، طرح و برنامه، ساختار مدیریتی، سیستم پاداش و تشویق آزمایشگري، و کارآفرینی با مؤلفه
باشد و با توجه به نقشی اصلی ورزش در کشور می و فرهنگ کارآفرینی در وزارتورزش و جوانان که به عنوان نهاد

کند. از سوي دیگر با شناخت سطح ارتقاء سالمت جامعه دارد، اهمیت بسزایی پیدا میزایی و ایجاد که در اشتغال
هاي جدید را به کارآفرینان جامعه معرفی کرده و از آن براي پیشرفت توان فرصتهاي کارآفرینی در ورزش، میزمینه

هاي وان یکی از بزرگترین سازمان). با توجه به این که وزارت ورزش و جوانان به عن36و توسعه اجتماعی بهره گیرند(
هاي باشد. جهت سازگاري با تغییرات روزافزون، سریع، پیچیده و نامطمئن کشور و عرصهستادي کشور مطرح می

هاي بالقوه در عرصه ورزش نیازمند یادگیري سازمانی است که کارمندان المللی و دستیابی به فرصتملی و بین
دیدي را براي ورزش خلق کنند. الزمه این کار همراستا شدن یادگیري سازمانی با هاي جها و فرصتکارآفرین ایده

 هاي ورزشی تسریع یابد.کارآفرینی سازمانی است تا فرآیند کارآفرینی سازمانی و نتیجتاً توسعه فعالیت
اهمیت ها باید به عناصر ایجادکننده آن توجه خاصی مبذول شود. با توجه به براي کارافرین شدن سازمان

ها، این هایی نظیر وزارت ورزش و جوانان و متعاقب آن ادارات کل ورزش و جوانان استانکارآفرینی در سازمان
توانند پتاسیل زیادي براي کارآفرینی داشته باشند. از طرفی در عصر حاضر کارآفرینی به عنوان موتوري مراکز می

و سپس حذف موانع مقوله کارآفرینی، از سویی مستلزم براي توسعه اقتصادي کشورها شناخته شده است. کاهش 
هاي ذهنی در سطح شاخص و از سوي دیگر مستلزم برطرف کردن موانع سازمانی در سطح رفع موانعی نظیر قالب

هاي کارآفرینانه بسیار متغیر است و راه خوبی براي شناسایی رشد ها است. تعقیب فرصتها و شرکتسازمان
زي استراتژیک انها است. همچنین ورزش فرایندي کارافرینی است و رویکرد کارافرینی در ورزش ها و بازساسازمان

 هاي اقتصادي فراهم آورد.تواند سازوکاري رابراي حل بحرانمی
 قابلیت بین رابطه مورد در معدودي هايپژوهش کشور خارج و داخل در که آنجایی باتوجه به موارد فوق و از

 انجام حوزه این در که مطالعاتی توجه به این موضوع که اغلب و شده انجام سازمانی کارآفرینی با سازمانی یادگیري
 سازمانی یادگیري قابلیت زیاد اهمیت به توجه با لذا. اندداده قرار بررسی مورد را غیرورزشی هايسازمان نیز گرفته

 در سازمانی کارآفرینی و سازمانی یادگیري قابلیت میان ارتباط حاضر پژوهش در سازمانی، کارآفرینی در آن نقش و
رسد در این میان به نظر می .است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد ایران اسالمی جمهوري جوانان و ورزش وزارت

تواند هاي سازمانی آنها که در ایجاد کارأفرینی مؤثر است، میهاي متولی ورزش و بررسی قابلیتتوجه به سازمان
ات مفیدي را در امر گسترش ورزش ارائه دهد و این اطالعات براي مطالعه بهتر و بهبود عملکرد کارآفرینانه اطالع

تواند بسیار کاربردي باشد. با توجه به اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات در این زمینه هاي متولی ورزش میسازمان
 شود.انجام چنین تحقیقی احساس می

هدف بررسی ارتباط قابلیت یادگیري سازمانی و کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان بنابراین تحقیق حاضر با 
 گویی به این سؤاالت است که:به دنبال پاسخ

 .آیا بین ابعاد قابلیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان و کارآفرینی رابطه وجود دارد؟ 1
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 ی تأثیر دارد؟رافرینی سازمانهاي قابلیت یادگیري سازمانی بر کاو اینکه کدام یک از مؤلفه.2
 

 شناسی تحقیق  روش
ین قابلیت باین پژوهش ارتباط .پِژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است

امعه آماري مورد نظر این یادگیري سازمانی با کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار داد. با توجه به هدف پژوهش، ج
رشناس، مجموعه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران بودند (منظور از کاتحقیق، تمامی 

ین، به صورت تمام ااند که حداقل مدرك کارشناسی یا پست رسمی کارشناس دارند عالوه بر کارکنانی از سازمان
خانه، تعداد کل کارشناسان ن وزارتاند). با توجه به آمار مدیریت اداري ایوقت در سازمان مورد بررسی مشغول فعالیت

ان نمونه آماري این پژوهش نفر از آنها به عنو 169باشد. باتوجه به جدول مورگان، نفر می 302داراي شرایط مذکور، 
 133نهایت تعداد  ها درآوري دادهگیري تصادفی گزینش شدند. پس از جمعانتخاب و با استفاده از روش نمونه

خدوش بودن اطالعات ها به دلیل منامهشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و باقی پرسشآوري نامه جمعپرسش
-آوري اطالعات جمعیتهاي مورد نیاز از فرم اطالعات فردي براي جمعآوري دادهکنار گذاشته شد. به منظور جمع

 شد. استفادهنامه قابلیت یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی شناختی و همچنین از دو پرسش
) تهیه و تدوین شده 2005و همکاران در سال ( 1هاي یادگیري سازمانی که توسط گومزنامه قابلیتپرسش 

نامه شامل ) مورد تأیید قرار گفت. این پرسش1389هاي یادگیري سازمانی بوسیله کالنی(نامه قابلیتاست، پرسش
، فضاي باز و گویه 3، دید سیستمی گویه 5دیریت قابلیت یادگیري سازمانی (تعهد م 4گویه براي سنجش  16

نامه کارآفرینی سازمانی باشد. همچنین از پرسشمی) گویه 4سازي دانش و انتقال و یکپارچه گویه 4گري آزمایش
نامه مذکور بوسیله کالته ) تهیه و تدوین شده است، استفاده شد. پرسش2001و همکاران در سال ( 2توسط برون

مؤلفه کارآفرینی سازمانی  6گویه براي  20نامه شامل ) مورد تأیید قرار گرفت است. این پرسش1388(سیفري 
، فلسفه پاداش و تشویق گویه 5، ساختار مدیریتیگویه 3، طرح و برنامه سازمان گویه 3پذیري ، خطرگویه 2(خالقیت

ها از نوع مقیاس پنج ارزشی لیکرت نامهري این پرسشگیباشد. مقیاس اندازهمی) گویه 5، فرهنگ کارآفرینی گویه 2
دهد. براي اطمینان از روایی صوري و محتوایی سؤاالت را به خود اختصاص می 5تا  1است که هر پاسخ امتیازي از 

) =10nنظران و اساتید و متخصص (هاي مورد سنجش براي مفاهیم مورد استفاده تحقیق، از نظرات صاحبو گویه
نامه قابلیت یادگیري کرونباخ براي پرسششد. پایایی ابزار نیز در یک مطالعه راهنما، با استفاده از آزمون آلفاياستفاده 

 بدست آمد. α= 92/0کارآفرینی سازمانی  نامهپرسشو   α=0/ 87سازمانی 
نمودارها) و براي جداول  هاي آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار وها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده

ها از توزیع نرمال ادهها از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد، دنرمال بودن توزیع داده
مبستگی پیرسون ارتباط ههاي استفاده از آمار پارامتریک با استفاده از ضریب برخوردارند. پس از تأیید پیش فرض

بین تغیرهاي پیشمبینی متغیر مالك (کارآفرینی سازمانی) توسط ور پیشبین متغیرها تعیین شد و سپس به منظ
 استفاده شد. Enter(قابلیت یادگیري سازمانی) از روش رگرسیون چندگانه از نوع

 

1.  Gomez 
2.  Brown 
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 هاي تحقیقیافته
 نفر از کارشناسان مرد 65نامه حاکی از آن بود که تعداد کنندگان پرسششناختی تکمیلهاي مربوط به جمعیتیافته

سال بود. همچنین  13سال و میانگین سابقه خدمت آنها  37) بودند. میانگین سنی آنان 51٪نفر زن ( 68) و 49٪(
 ارائه شده است. 1اکثریت افراد داراي تحصیالت دانشگاهی می باشند. اطالعات تکمیلی در جدول 

 
 طالعات جمعیت شناختی نمونه آماري. ا1جدول

خدمت سابقه تحصیالت جنسیت سن متغیر  

-25 موارد
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هاي متغیرهاي پژوهش از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شد که به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده

  آمده است:  3و 2هاينتایج آن در جدول
 

 هاي آنجدول مربوط به آزمون کولموگرف اسمیرنف یادگیري سازمانی و مولفه .2جدول 

یادگیري  شاخص

 

فضاي باز و  سیستمیدید  تعهد مدیریت

 

انتقال 

 3,32 3,2 3,35 3,33 3/3 میانگین 

 084/0 181/0 116/0 06/0 178/0 سطح معناداري

 
ه توان نتیجه گرفت توزیع دادباشد می 05/0داري آزمون کولموگرف اسمیرنف بیشتر از در صورتی که سطح معنا

سطح داري با توزیع نرمال ندارد. همانطور که در جدول فوق گزارش شده است، هاي مربوط به متغیر تفاوت معنا
هاي مربوط به متغیرها تفاوت توزیع داده توان گفتپس میمی باشد.  05/0داري یادگیري سازمانی بزرگتر از معنا

 معناداري با توزیع نرمال ندارد. 
 

  



   98و زمستان  پاییز /سی ام شماره  /پانزدهم ال نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سپژوهش 

 جدول مربوط به آزمون کولموگرف اسمیرنف کارآفرینی سازمانی و مولفه هاي آن .3جدول 

 شاخص
کارآفرینی 

 سازمانی
طرح و  خطرپذیري خالقیت

 برنامه
ساختار 
 مدیریتی

فلسفه 
پاداش و 

 

فرهنگ 
 کارآفرینی

21/4 میانگین  04/4  95/3  46/4  32/4  03/4  49/4  

295/0 سطح معناداري  284/0  424/0  574/0  444/0  434/0  338/0  

 
می باشد.  05/0همانطور که در جدول فوق گزارش شده است، سطح معناداري کارآقرینی سازمانی بزرگتر از 

 هاي مربوط به متغیرها تفاوت معناداري با توزیع نرمال ندارد.توانگفت  توزیع دادهپس می
تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضاي باز شود میانگین متغیرهاي مستقل( مشاهده می 4همانطور که در جدول 

سازي دانش) و و ابسته ( کارآفرینی سازمانی) محاسبه شده از نقطه مرکزي گري، انتقال و یکپارچگیو آزمایش
ترین نمره میانگین ) و پایین21/4) باالتر است. باالترین نمره میانگین مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی (5/2(

 باشد.) می59/2گري (اي باز و آزمایشمربوط به مؤلفه فض
دهد، بین هاي همین جدول نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میاز سوي دیگر،بر طبق یافته

یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداري وجود دارد. همچنین 
توان گفت با افزایش یادگیري سازمانی، کارآفرینی سازمانی ) میr= 79/0ی(با توجه به مقدار ضریب همبستگ

 باشد.کند. الزم به ذکر است که شدت رابطه بین دو متغیر نیز قوي میکارکنان نیز افزایش پیدا می
 

 میانگین، انحراف استاندارد،همبستگی متغیرهاي تحقیق .4جدول
 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین نام متغیر

33/3 تعهد مدیریت .1  78/0  00/1      
25/3 دید سیستمی .2  84/0  613/0 00/1     

59/2 گريفضاي باز و آزمایش .3  76/0  651/0 656/0 00/1    
17/3 سازي دانشانتقال و یکپارچه .4  87/0  643/0 684/0 619/0 00/1   

3/3 . قابلیت یادگیري سازمانی5  73/0  830/0 838/0 867/0 880/0 00/1  
21/4 کارآفرینی سازمانی .6  12/1  46/0 35/0 15/0 22/0 79/0 00/1 

 
هاي قابلیت یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی نتایج مطالعه نشان داد، به جزء یک مؤلفه، بین همه مؤلفه

)، انتقال و =35/0r()، دید سیستمی =46/0rرابطه معناداري وجود دارد. به طوري که سه مؤلفه تعهد مدیریت (
). همچنین بین مؤلفهفضاي p≥05/0)رابطه مثبت و معناداري با کارآفرینی سازمانی داشتند (=22/0rسازي (یکپارچه

 ).p≥05/0اي مشاهده نشد (گریبا کارآفرینی سازمانی رابطهباز و آزمایش
) نشان داد. بنابراین DW<5/1>5/2ها حاکی از رعایت پیش فرض استقالل خطاها را (همچنین تحلیل یافته

هاي کلی تحلیل رگرسیون اجرا شده را نشان کنندهمشخص 5امکان استفاده از روش رگرسیون وجود داشت. جدول 
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درصد  60بینی هاي قابلیت یادگیري سازمانی در مجموع قابلیت پیششود مؤلفهدهد. همانگونه که مالحظه میمی
 ند.از متغیر کارآفرینی سازمانی را داشت

 
 نتایج آزمون رگرسیون خطی متغیر مالك کارآفرینی سازمانی.  5 جدول 

 Durbin Watson F تعدیل شده R 2R 2R مدل
سطح 

 معناداري
1 788/0  620/0  600/0  09/2  383/125  001/0  

 دار است.امعن ) ≥α0/05(*در سطح   

بر کارآفرینی سازمانی (متغیر مالك) ) بینهاي قابلیت یادگیري سازمانی (متغیر پیشتأثیر مؤلفهبه منظور تعیین 
 ).6استفاده شد(جدول  Enterاز رگرسیون چند متغیره و روش 

 
هاي آماري، میزان و جهت ارتباط هر یک از متغیرهاي مستقل بر کنندهمشخص . 6جدول 

 کارآفرینی سازمانی

 مدل
ضرایب 

 نرگرسیو

خطاي 

 استاندارد

 بتاي 

 استاندارد شده
T 

 سطح 

 داريمعنی

368/4 عدد ثابت  658/0  - 28/10  001/0  

350/0 تعهد مدیریت  038/0  459/0  21/9  001/0  
320/0 دید سیستمی  049/0  353/0  53/6  001/0  

160/0 انتقال و یکپارچه سازي  032/0  220/0  00/5  001/0  
-145/0 فضاي باز و ازمایشگري  054/0  120/0-  685/2-  486/0  

 دار است.معنی )α  ≥05/0(*در سطح 

 
بین هاي قابلیت یادگیري سازمانی پیشگري بقیه مؤلفهنتایج نشان داد به جز مؤلفه فضاي باز و آزمایش

) =21/9tو  =46/0Betaهاي تعهد مدیریت (معناداري براي کارآفرینی سازمانی هستند. در این میان مؤلفه
هاي ) کمترین تأثیر را داشتند. بر اساس یافته=00/5tو  =22/0Betaسازي (بیشترین تأثیر و انتقال و یکپارچه

 بدست آمده معادله حاصل از تحلیل رگرسیون به صورت زیر قابل تبیین است:
 = کارآفرینی سازمانی37/4 +تعهد مدیریت) (46/0+دید سیستمی) (35/0سازي) + انتقال و یکپارچه(22/0

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي متغیر بازار و هاي تکنولوژیک و محیطهاي زیادي در مواجهه با افزایش رقابت حاصل از نوآوريامروزه سازمان
آگاهی نسبت به تغییر، تصور آن و از آن رسد با داشتن پیشاند، که به نظر میتغییر در تقاضاي مشتریان قرار گرفته

توانند مسیر تغییر را تعیین کرده و حتی خود عامل فراتر پذیرش وقوع قطعی تغییر به جاي هراس از آن، بهتر می
). از آنجا که یادگیري و کارآفرینی سازمانی از 37بینی آینده، خلق آن است(تحقق آن باشند. زیرا بهترین راه پیش

شوند، هاي ورزشی محسوب مییر امروزي و از جمله سازمانهاي پویا و در حال تغیعناصر مهم در اثربخشی سازمان
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بینی مدل در نتیجه در این پژوهش میزان ابعاد یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی و رابطه آنها و همچنین پیش
رگرسیون براي این دو متغیر در وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک نهاد ورزشی ارائه 

 د.ش
) و نیم دیگر را 49٪ها نشان داد که نیمی از کارشناسان را مردان (شناختی آزمودنیهاي جمعیتبررسی ویژگی

) تشکیل دادند، با توجه به وجود نیروهاي خبره و تحصیل کرده زن و همچنین لزوم توسعه حضور بانوان 51٪زنان (
هاي استفاده از این قشر در بدنه وزارتخانه و بخشهاي فرهنگی و ورزشی، بیانگر وضعیت مناسب در سطح فعالیت

 13سال و سابقه کاري  37باشد. میانگین وضعیت سنی و سابقه خدمتی پاسخگویان در دامنه سنی تخصصی آن می
باشد. با این همه، سال قرار داشت که نشان دهنده استفاده از نیروهاي باتجربه در پیکره وزارت ورزش و جوانان می

تواند نیروي جوان و با انگیزه جهت افزایش انعطاف در مقابل تغییرات و ورود دانش جدید به این سازمان میاستخدام 
هاي وزارتخانه باشد. از نظر نیروي محرکی براي افزایش و کسب دانش و یادگیري سازمانی در جهت بهبود فعالیت

دهنده سطح باالي س و باالتر بودند که نشانسطح تحصیالت نیز حدود دو سوم از پاسخگویان مورد مطالعه لیسان
به  هاسازمان سرمایه بهاترینگران يمثابه به انسانی باتوجه به اینکه منابعباشد. تحصیالت در این نهاد ورزشی می

تواند، باشند، وجود نیروهاي متخصص در وزارتخانه میها میدر سازمان راهبردي و حیاتی روند و عاملیشمار می
 شکوفاسازي براي مهم وزارت نقش مهمی را ایفا نمایند و منبعی اثربخشی و دستیابی به اهداف و کارآییدر 

 شوند. محسوب عالی عملکرد به مستمر دستیابی و استعددها
هاي پژوهش حاضر نشان داد که از دید کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در قابلیت یادگیري سازمانی، یافته

مچنین دید سیستمی براي یادگیري ). هX=35/3( است داده اختصاص خود به میانگین را شترینبی تعهد مدیریت
)33/3=X32/3سازي دانش ()، انتقال و یکپارچه=Xاند و فضاي باز و کرده کسب را هاي بعديرده ترتیب ) به

است. این مطلب با نتایج تحقیقات انجام شده  داده اختصاص خود به میانگین را ) کمترینX=20/3(گري آزمایش
و 39، 38، 15ی دارد (خوانهم) و 2010)، اتک و آرتورگات (2009)، هسو و فانگ(2005گومز و همکاران ( طتوس
اصلی یادگیري سازمانی را کسب یا خلق دانش، انتقال دانش ) سه فرایند 2005). در این رابطه گومز و همکاران (40

دانش تعریف کرده اند و به عبارت دیگر یادگیري سازمانی را به عنوان قابلیت یک سازمان براي سازي و یکپارچه
) در پژوهشی نشان دادند که سرمایه انسانی و 2009اند. از طرفی هسوو و فانگ (پردازش دانش، در نظر گرفته

بخشد. اگر چه سرمایه هاي یادگیري سازمانی بهبود میباطی، عملکرد پیشرفت محصول جدید را از طریق قابلیتارت
هاي یادگیري سازمانی تاثیرات مثبتی دارد ولی مدیران باید به این نکته توجه کنند که احتماال ساختاري بر قابلیت

منظور با توجه به اهمیت تعهد مدیریت، به داشته باشد. سرمایه ساختاري تاثیرات منفی بر عملکرد رشد محصول جدید
ها مشارکت و طراحی برنامه تدوین مرحله داشتن کارشناسانی با قابلیت یادگیري باال ضروري است که مدیران در

اعتقاد برنامه ها  محتواي خود را در مواجه با تغییرات افزایش دهند و به دانش کافی برخوردار باشند، از تجربه نمایند،
انداز مشترکی در بین کارشناسان بوجود هاي یادگیري سازمانی حمایت و پشتیبانی نماید، چشمداشته باشند، از برنامه

وسیله پشتوانه انگیزش را در آنان به وجود آورند، تا بدین آورند، دانش سازمانی کارشناسان را افزایش داده و زمینه
 کل و جامع نیز بیانگر آن است که با نگاهی سیستمیک دید ازند. اهمیتمحکمی براي یادگیري سازمانی فراهم س

گذارند را مشاهده نمود. همچنین با توجه به اهمیت می اثر آن بر و هستند تعامل در وزارت با دائما که نگر، عواملی را
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 منظوربه ورزش توسعه حوزه فعال بازیگران همه افزایی سازي دانش، ضروري است، که از همفرایند یکپارچه
 .شود استفاده قابلیت یادگیري سازمانی به دستیابی

هاي بین یادگیري سازمانی و کارآفرینی سازمانی و خرده مقیاس هاي تحقیق حاکی از آن بود که،همچنین یافته
با ). این یافته =788/0r= ،001/0 pآنها در وزارت ورزش و جوانان رابطه قوي، مثبت و معناداري وجود دارد (

) همسو است و تحقیق ناهمخوانی با آن وجود 1390الري() و طاهري2012)، زهرا(2006تحقیقمورالیس(
 کند،) بیان می2006و همکاران( 1). مورالز12،33،34نداشت(

وآوري کنند. و ها بایست به عنوان یک ضرورت الزم براي بدست آوردن سطوح اجرایی باال ننخست سازمان
ها باید آن را سازمان هاي یادگیري سازمانی به یک قابلیت حیاتی تبدیل شده که همهفراینداینکه درك و مدیریت 

ها و با حصول نتایج رقابت سازمانی باید با اجراي یک سري از مکانیزم هاي یادگیريیاد بگیرند. دوم اینکه فرایند
توان دار ضریب همبستگی میذا با توجه به مقل.ها بپردازدسخت، جهت تقلید و ایجاد عملکرد باالتر به توسعه سازمان

تحقیق و تأکید بر نقش  هايسو با کارآفرینی سازمانی است. با استناد به یافتهگفت تعامالت یادگیري سازمانی هم
نان و با توجه به سطح یادگیري سازمانی به عنوان یکی از عوامل مرتبط با کارآفرینی کارکنان وزارت ورزش و جوا

ارتقاي دانش و اطالعات  ویک از ابعاد قابلیت یادگیري و کارآفرینی سازمانی کارکنان، تالش براي بهبود متوسط هر 
رسیدن به این مهم و  هاي ارتقاي کارآفرینی در آنها خواهد بود. الزمهکاري کارکنان یکی از مهمترین پیش شرط

هاي نو و خالق شیوه یادگیري کارکنان و ارائهگذاران به عامل آموزش و حفظ آن، توجه بیشتر مسئوالن و سیاست
 بر مبتنی ازمانی،س مراتب سلسله حداقل پذیر،انطباق ارگانیک، براي اصالح ساختار و عملکرد سازمان، ساختار

 و مقررات با توأم زادآ کنترلی هاي ویژگی داراي و منعطف غیررسمی، غیرمتمرکز، اجماع، بر مبتنی باز، ارتباطات
 یادگیري رايب سطوح همه در آنان ترغیب و تشویق اطالعات، کارکنان در دادن کامل لی، مشارکتحداق قواعد
 فرهنگی سازمان، در آن رانتشا و یادگیري برقراري براي هاییفرآیند و هاسیستم داشتن اختیار ازکارشان، در منظم

 اضطراري استراتژي یادگیري و داشتن براي شدن قایل آنان، ارزش به اختیار تفویض منسجم، و هماهنگ، باثبات،
 سازمانی در جهت رسیدن به یک سازمان کارآفرین است. یادگیري براي

سازي در یادگیري ههاي تعهد مدیریت، دید سیستمی و انتقال و یکپارچهاي تحقیق، تأثیر مؤلفهطبق یافته
نقش کارآفرینی سازمانی  خوبی توانایی تبیینهاي یادگیري به سازمانی بر کارآفرینی سازمانی فزاینده است و شاخص

هاي تعهد مدیریت، دید ه) یادگیري بر کارآفرینی و نقش مؤلف5درصدي (جدول 60را دارند. از این رو نظر به تبیین 
ساز تعالی ي فوق، زمینههاتوان اظهار داشت که مدنظر قراردادن مولفهسازي دانش، میسیستمی و انتقال و یکپارچه

-یري سازمانی، مولفهگردد. بنابراین الزم است که ضمن درك اهمیت یادگکارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان می
در  وامل ضروريهایی چون تعهد مدیریت، توسعه فرهنگ کسب، خلق و انتقال دانش و دید سیستمی، به عنوان ع

 و کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان مطرح شوند. راستاي تحول
ها در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و تأثیرات مجموع با عنایت به مطالب فوق و نظر به سنجش مؤلفهدر 

شود مدیران عالی و میانی وزارتخانه، مقوله یادگیري سازمان بر کارآفرینی سازمانی و اهمیت موضوع، پیشنهاد می
هاي یادگیري سازمانی یشتري به ایجاد قابلیتپذیري و کارآفرینی سازمان خود حساسیت بجهت باالتربردن انعطاف

هاي الزم براي درك اهمیت یادگیري سازمانی و چگونگی ایجاد شود آموزشنشان دهند. همچنین پیشنهاد می
ها به مدیران سطوح مختلف وزارتخانه داده شود. این افراد با توجه به قابلیت ایجاد ارتباط با کارکنان وزارتخانه قابلیت

 

1. Morales 
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هاي هاي آن انتقال دهند. بدیهی است انتقال دانش باعث بهبود قابلیتند دانش کسب شده را به سایر بخشتوانمی
دید سیستمی و فضاي باز و آزمایشگري نیز خواهد شد. در پایان باید گفت که عوامل کارآفرینی سازمانی براي 

ارائه خدمات به ارباب رجوع ضروري است. ها و وزارتخانه در دنیاي متالطم امروزي جهت رقابت با سایر سازمان
اي کارکنان وزارت سپاري خدمات و توسعه حرفههاي جدید، اصالح ساختار سازمانی، برونهمچنین ایجاد استراتژي

 فرصت از بهتر گیري بهره به قادر کارآمدي، ارتقاي ضمن که خواهد کرد هایی قابلیت به مجهز را ورزش و جوانان
پیرامونش شود. با توجه به سطح پایین کارآفرینی در وزارت ورزش و  محیط با بیشتر پذیري انطباق و موجود هاي

پذیري، تقویت جوانان، راهکارهایی ازجمله: قابلیت پاسخگویی به نیازهاي ارباب رجوع، بهبود قابلیت تغییر و انعطاف
ت، افزایش حجم خدمات به ارباب رجوع به همراه پذیري در مواجهه با تغییراها، انعطافها و فرصتهرچه بیشتر قوت

گردد. چنانچه این سازمان در پی هاي صف و ستاد وزارتخانه پیشنهاد میارائه خدمات سریع و به موقع، به حوزه
پذیري و ماندن در صحنه رقابت و همگام بودن با تغییرات سریع دنیاي کنونی باشد، نیازمند دانش، سرعت، انعطاف

تواند در آمادگی این سازمان براي هاي یک سازمان یادگیرنده میرسد برخورداري از ویژگیبه نظر می تغییر است.
 در کارآفرینی ایجاد، براي را مناسب فضاي عواملی، تبدیل شدن به یک سازمان کارآفرین مؤثر باشد. توجه به چنین

 شد. اهدخو وزارت اثربخشی و کارایی افزایش موجب و خواهد داد قرار وزارت
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