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 مقدمه
و  یاجتماع ،یکه در ابعاد مختلف اقتصاد یشگرف هایرییجهان امروز همگام با تحوالت و تغ در

و  دهدروی می یتیریمد نینو هاینظامها و روش ةنیزمدر زین یقیتحوالت عم ،دهدیم یرو فناوری

 یمیمفاه لهجماز. شودیها حاکم مسازمان تیریگذشته بر مد هبنسبت  یکامالً متفاوت یهادگاهید

 هوماست، مف کرده دایپ یقابل توجه گاهیجا یجهان یهااز سازمان یاریحاضر در بسالحکه در

ها، کسب فرصت خلق و دنبالکه به رشد یافته است هاییکارآفرینی در سازمان .است کارآفرینی

های مدیران سازمانبرای  موارد. این نوین هستندخدمات و محصوالت  تولیدی جدید و کارهاابداع 

های جدید و نگرش نظرهاایده ها، عقاید،  پیوستن آن پذیرشوقوعهنیاز بو پیشبسیار حیاتی پویا، 

کارآفرینی تعاریف متعددی از  .(57، 1378احمدپور داریانی، ) استتحقق اهداف سازمانی  مسیردر 

، و خدمات ، نوآوری در محصوالتپذیریمخاطره بر عواملی مانند فرهنگ، و وجود دارد 1زمانیسا

 ،(1993) 2به نظر فرای .کنندکید میأسازمان ت ةخالقیت و توسع ها، بازار جدید،شناخت فرصت

ینانه در یک سازمان منجر به فرهنگ کارآفر ییندی است که ازطریق القااکارآفرینی سازمانی، فر

 معتقد (1983) 3منلبرگ ،همچنین .(61، 1993فرای، ) شودیندها میادر محصول و فر نوآوری ةائار

 هایشایستگی و هافرصت مجموعة ،طریق آناز کهاست  یندیفرا سازمانی کارآفرینی که است

 (.223-224، 1983برگلمن، ) شودسازمانی می ةتوسعمحصوالت و  در تنوع به منجر سازمان

سمت سازمانی را به هایکه فعالیت مطرح شدیندی افر عنوانبه گر، کارآفرینی سازمانیدی یدر تعریف

 عاملمعنای معرفی آوری به، نوقیقتدرح د.دهتازی سوق میو پیش پذیریمخاطرهخالقیت، نوآوری، 

و کردن تنها نیازمند توانایی خلقکارآفرین است و این کار نه پیچیده و مشكل وظایف جدید، یكی از

 استکردن چیزی است، بلكه نیازمند توانایی درك تمامی نیروهای کار موجود در محیط نیز مفهومی

های تفكیک سازمان ،(5200) 4و شفرد پیترز ،ریچتهیس به عقیدۀ(. 57، 1378احمدپور داریانی، )

 ای چرخةعی وظیفه درآید که در انتهصورت نوبه شود که مدیریتعث میآفرینی باازکارمدیریتی 

سازمان تولد و نوجوانی  آفرینی در مرحلةکه کارقرار دارد؛ درحالی مرحلة بلوغو در زندگی سازمان 

زمان با آغاز هم ،زیرا ست؛نی یجدید کارآفرینی پدیدۀ .(41-21، 2005، 5هایتون) کندبروز می

اشد که بر نقش ب اولین فردی 6باتیست جان شاید تجارت، این پدیده نیز وجود داشته است؛ اما

                                                      
1. Entrepreneurial Organization 

2. Fry 

3. Burgelman 

4. Hisrich, Peters & Sheferd         

5. Hayton 
6. John Batist 
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تأکید کرد. حدود سال  وریهاساس اصول بهرجایی منابع اقتصادی برهآفرینان در جابحیاتی کار

وری و رهدارای به ت که منابع اقتصادی را از یک حوزۀدانسآفرین را فردی مییالدی او کارم 1800

، 2000، 1، وین و اسپارولیدن)د کنوری و سود باالتر منتقل میهردارای به تر به یک حوزۀسود پایین

کارآفرین و  ،اقتصادی در توسعة اصلی (، نیروی محرکة1934) 2(. به اعتقاد شومپیتر407-416

یند تولید، گشایش بازاری تازه، ادر فر یروش جدید یاکاال  ةرائا که شاملکارآفرینی است  یندفرا

نقش مدیران و افرادی  او .است یرهغ یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشكیالت جدید در صنعت و

تخریب »آفرینی کار ،مدلاین طبق و  آفرین جدا کردکنند، از مفهوم کاروکار ایجاد میرا که کسب

اقتصادی جامعه الزم و ضروری  توسعةانگیزنده در بر و ناپایدار یعنوان نیرویکه به معرفی شد« خالق

شوند آفرینانی خلق میمعنی که در عدم توازن پویا، کار به این (؛57، 1378احمدپور داریانی، )است 

فعالیت افراد خالق و کارآفرین در  زمانی .کنندتولیدات معرفی می در های جدیدی راکه ترکیب

 و تحلیلی فرایند براساس، یک سازمان یراهبرد هایبرنامهکند که تری رشد میمحیط مناسب

 و هایافتن فرصت به درونی میل و مشخص اندازچشم با ،انسازم آن آیندۀ موفقیت مسیر در منطقی

فرهنگ  هایی،سازمان چنین در .گیردقرار  بیشترهرچه برای تعالی یمشخص سرانجام به هاآن تبدیل

 فرایند یا فرد با همراهی افراد برای سایر متقاعدکردن دغدغة و شودمی نهادینه کارآفرینی مناسب

 بوروکراسی پایةبر و سنتی سازمان، مدیران نگرش و سبک اما اگر؛ درسمی حداقلبه کارآفرینی

 رحیمی فیل آبادی، زاده،هادی) شودنمایان می نیز تغییر به نداشتنتمایل آن دنبالبه باشد، محض

 و هاایده از آنكهجایبه مدیران های کشور،سازمان از بسیاری در که پذیرفت باید .(23، 1384

 حرکت و را تهدید آن کنند، استفاده و حمایت سازمان استراتژی پیشبرد برای انکارکن هاینوآوری

قلمداد  خود آیندۀ موقعیت و خود برای خطری را اهاین دیدگاه به بهادادن و دانندمی یدرکغیرقابل

 افراد ایرمانند س مدتی از بعد یا کارآفرین افراد غالباً نوآوری، و ایده با سرکوب دلیل،همینبه .کنندمی

 دیگر مراکز جذب و کنندمی ترك را وضعیت، سازمان بهترین در یا شوندمی انگیزهبی و تفاوتبی

-ازدست می قی راخال نیروی ،زیرا ؛شودمی زیادی خسارت دچار سازمان چنین حالتی، در. شوندمی

 (.3201، 3اورکهارت ) بود شده هزینه آن بابت هاسال که دهد

(، 1985) 4دراکر ایجاد بستر کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی دخیل هستند. عوامل مختلفی در 

 ،به اعتقاد اواست.  تحول و دگرگونیجوی ودر جست هموارهداند که تغییر می دریچةکارآفرینی را 

بستر و ایجاد  برایو  تهدید؛ نه استفرصت  ،و تمایل به تغییر با نوآوری آفرینی همراهمدیریت کار

                                                      
1. Liden, Wayne & Sparrowe 
2. Schumpeter 

3. Urquhart 

4. Drucker 
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دراکر، ) کندایجاد میآفرینی کار جوبرای را  فضاترین آفرینانه، ساختار سازمانی مناسبارک زمینة

کارآفرینی در دانشگاه  برجستة انازپرد، نظریه(1990) 1و جاریلو (. استیونسون141-188، 1985

ای رایج هد و مدیریت کارآفرینی را از روشنکنمی رد، عنصر ابتكار و تدبیر را مطرحبازرگانی هاروا

و کسب دانش ا هکارآفرینی را پیگیری فرصت مدیریتثقل  نقطةد و نکنمیمدیریت اجرایی مجزا 

هایی را تنها فرصت، کارآفرینان نهد. از نظر وینداناختیار و کنترل می بدون توجه به منابع موجود در

را  حق انتخاب هاآن بع اولیةدهند مناه اجازه نمیاند، بلكبینند که از خاطر مدیران اجرایی رفتهمی

توانند حتی منابع دیگران را نیز برای تحقق اهداف کارآفرینی خود بسیج کنند . آنان میمحدود کند

 (.407-416، 2000 وین و اسپارو، لیدن،)

. شوددهد که مانع از کارآفرینی میمی سازمانی در سازمانی رویفرینی درونکارآ براین،افزون

ها کمک کنند یا ستند به آنجبور هستند تا موفقیت را میان افرادی بیابند که حاضر نیکارآفرینان م

مناسبی را در یک  ساختاریند و ها باشند. اگر مدیریت بتواند فراشاهد موفقیت آنخواهند نمی

. برای گسترش توانند در محیط مناسبی فعالیت کنندها میسازمان ایجاد کند، کارآفرینان سازمان

ای از اجزای مرتبط با هم موجود باشند و بین الزم است مجموعه نظام سازمانیرآفرینی در یک کا

مناسب و مساعدی  یكدیگر تعامل کنند و بستر و محیطها تناسب و همبستگی برقرار باشد، با آن

زنده آوری داشته باشند تا ها باید نوسازمان ،برای گسترش فراگیر کارآفرینی فراهم آورند. امروزه

. این شدن به یک کارآفرین استبرای تبدیلافراد تشویق  ،هابهترین روشیكی از  ،بنابراین بمانند؛

ها شود تا آنعملی می سازمانی مناسب ساختارو  و توانمندسازی کارکنان آزادی عمل با دادن کار

 بهتر بتوانند اهداف خود را تعقیب کنند.

های کنترلی مکید بیش از اندازه به نظالیل تأدها بهر سازماننوآوری د ،(4198) 2پینكاتبه اعتقاد 

کارآفرینی است.  ،حل این مشكلراه ،او. به نظر (65، 1384مقیمی، ) صورت راکد درآمده استبه

های امروزی رسیده است که شرایط پیرامونی سازمان اثباتبرای مدیران به این مسئله ،واقعدر

های جدید و منابع متفاوت است و حلت و تنگناها نیازمند راهای است که حل مشكالگونهبه

کارآفرینی است که یكی از  کلمه،منابع، ابتكار، خالقیت، نوآوری و در یک  بهترینتردید یكی از بدون

( در مطالعات خود سعی کردند تا 1972) 3پترسون و برگر توسعه شناخته شده است.مهم  عوامل

تأثیر قرار های کارآفرینانه را درون شرکت تحتکه فعالیت محیطیعوامل مختلف سازمانی و 

کارآفرینی، فرهنگ سازمانی،  جوها دریافتند که حمایت مدیریت، آن .شناسایی کننددهند، می

سازمانی ازجمله ساختار نی و انسا از زمان، استقالل شغلی، سرمایة اجتماعی، سرمایة قابلیت استفاده

                                                      
1. Stivenson, Jarillo 

2. Pinchot    
3. Peterson & Berger 
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بعد  (.722-703، 2000، 1، گاردنرسیگال) گذار بر کارآفرینی سازمانی هستندریثتأترین عوامل مهم

و محیطی با  بین متغیرهای سازمانی استراتژیک دیگری نیز سعی کردند تا پژوهشگرانها از آن

سیفی های یافته(. 21-41، 2005هایتون، سازمان پیوندهایی برقرار کنند ) نانةهای کارآفریفعالیت

وجود مستقیم  ینانه با کارآفرینی سازمانی رابطةبین ساختار کارآفرکه نشان داد  (1393سالدهی )

رضازاده، ) تر از حد متوسط بودمانی و ساختار کارآفرینانه پایینمیانگین کارآفرینی سازهرچند  ؛دارد

های رسمیت و پیچیدگی لفهنشان داد که بین مؤ (1386)خلیفه سلطانی  هایاما پژوهش ؛(1384

 ،همچنین. (1386خلیفه سلطانی، ) داردار سازمانی با کارآفرینی سازمانی ارتباط منفی وجود ساخت

و قصد کارآفرینانه ارتباط وجود دارد.  ، توانمندسازیبین هوش هیجانیکه دریافت  (1393کافشانی )

د وجوارتباط بین مدیریت تعارض سازمانی با کارآفرینی سازمانی  (،1392ی )فالحبراساس پژوهش 

نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و  (1391کالته ). (1394، ، محمدیان، شریفی فرشریفی فر) دارد

آفرینی سازمانی، ساختار، اهداف های کاردر میان مؤلفه .داردوجود  آفرینی سازمانی ارتباط مثبتکار

 ی ارتباطپاداش و تشویق با فرهنگ سازمان نظامت مدیریت و حمایسازمانی،  جوو استراتژی، 

، 1391کالته، ) مشاهده نشد یآموزش و اطالعات و فرهنگ سازمانی ارتباط نظاماما بین  ؛داشتند

119-105). 

مستقیم و غیرمستقیمی که بر  دلیل اثرهایای اجتماعی بهپدیدهعنوان ورزش به دیگر،سویاز

های د و از سازمانشو، صنعت محسوب میعلوم ر کشور دارد و امروزه در حوزۀه های توسعةشاخص

به  تردیدبی، (36-38، 1384 رحیمی فیل آبادی، زاده،هادی)کالن برخوردار است و خرد 

 آن جیترو یبرا موجود یهارساختیامكانات و ز سازیهمسوو  گذاراناستیس مناسب یزیربرنامه

 ،یاول اقتصاد اهگیبه جا ایران باید 1404تا سال  ،ساله 20انداز چشمملی سند  براساس .نیاز دارد

 کی یدر فصل امور اجتماع ،هااستیس نیدر ا. ابدیدست  یجنوب غرب یایدر آس یو فناور یعلم

 اقتصادی و اجتماعی توسعة پنجم ةورزش در برنام ةکه اهتمام به توسع افتیبند به ورزش اختصاص 

 دهدنشان می ورموجود ورزش کش تیوضع ،حاضرحالدر .(1384قره، ) شده است ادآوریرا به دولت 

ورزش  ۀموجب اقناع مسئوالن نشده است و حوز ورزشیعلوم  ةنیزمموجود در یپژوهش یهاافتهیکه 

و  شهیاند نیا ریتصو .دارد یورزش یهاحوزه رینسبت به سا یباالتر تیاولو یاو حرفه یقهرمان

مجلس و  ندگانینما هایؤالها، سمرتبط با ورزش، رسانه یهادستگاه یاتیعمل ةدر برنام ،عملكرد

جمشیدیان، شائمی، شاهین و یزدان  شناس،حق) کاماًل مشهود است زیشهروندان جامعه ن یحت

باالی  هایظرفیتنگرشی یک بعدی و فارغ از توجه به این تصویر، (. هرچند 31-73، 1387 پرست،

آفرینی طریق کاری مناسب توسعه ازو به بسترها استاقتصادی کشور  شی در حوزۀورز جامعة

                                                      
1. Siegall and Gardner 
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یند آفرینی یک فرا( کار1986) 1نظر آلدریچ و زیمربه  .های ورزشی توجه چندانی نشده استسازمان

باید ارتباطات و روابط بین  ،اینبنابر مقطع خاص بررسی کرد؛بعد و توان آن را در یک است و نمی

با توجه به اهمیت  ابراین،بن (؛57 ،1378احمدپور داریانی، )یند را بهتر شناخت اصلی این فرا اجزای

 پراکندگیدلیل ورزشی و به هایسازمانکارآفرینی سازمانی در جامعه و  نقش کارآفرینان و

 هایو تجمیع اطالعات حاصل از پژوهش گردآوریاهمیت و ضرورت  این حوزه،در  هاپژوهش

یت در این تا مدیر شودمی نبود راهبردهای مناسب موجب. شودازپیش احساس میبیش گذشته

، مهمموضوع این . (1384 رضازاده،) اصولی انجام شود ندرتبهای، سنتی و صورت سلیقهحوزه به

آوردن دستهدرصدد ب پژوهشگران ند؛ بنابراین،زرفتن منابع انسانی، مالی و مادی را رقم میهدر

 با و صل شودمسیر حاوری منابع از این تا بهره هستندکارآفرینی  در حوزۀراهبردهای مناسب 

 ،خدمات و تسهیالت ایجاد فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، ۀسنجید و مناسب هایمشیخط اجرای

 غنای ،راه این از و شود کمک آن بخشیکیفیت به وشود  جلوگیریانرژی منابع انسانی  هدررفتن از

 .ورزشی افزایش یابد ةجامع فرهنگی و علمی

های فرینی سازمانآکار زمینة درشده های انجامی پژوهشهایافته 2با فراتحلیل ،در این پژوهش

 ةناخت بهتر متغیرهای مؤثر بر توسعش راستایدر یمهم و اثربخش گامتا  شده استسعی  ورزشی

، های پژوهشی موجودنظرهای پژوهشگران و یافتهبراین، نقطهافزون .برداشته شود ورزشی کارآفرینی

 پژوهشگران متعددی ،زیرا ؛برداری قرار گرفتبینی و بهرهازبطورعلمی به روش فراتحلیل موردبه

 ،(1391)نژاد (، حیدری1391(، کالته )1389) ، مقیمی و عربیون(، مرزبان1386راسخ )همچون 

های سازمانکارآفرینی مسائل مربوط به  (1392پور )فروغی (،1392) عباسیو  ، رمضانی نژادعبیدی

و  کردندبررسی ( غیره فرهنگی واجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های مختلف )از دیدگاه را یورزش

عملیاتی یكسانی  به مفهوم منتجها این پژوهش ،نهایتدراما  کردند؛را ارزیابی  عوامل و پیامدهای آن

 دوبارۀتواند تالشی برای تحلیل . فرا تحلیل می(1394 ،شریفی فرو  ، محمدیانفر)شریفی نشده است

توجهی برای آن صرف شده است و قابل ةحوزه باشد که وقت و هزیناین های ای از پژوهشمجموعه

 برداری قرار نگرفته استبهرههای کالن موردریزیهای آن در بسیاری از موارد در برنامهیافته

برای شود که فرصتی از این جهت مهم محسوب می روش فراتحلیل، . در این مطالعه(2000، 3گلس)

دستاوردهای  ،بینانهن بازنگری واقعو با ای کندفراهم میگران سایر پژوهش ۀدشمسیر پیموده مرور

مدیران گیری و تصمیمهای عملیاتی در طرح استفادهشود تا قابلبندی میمقایسه و جمع هاآن

که  این علوم ةبنا به ماهیت و موضوع موردمطالع ،در علوم انسانی و رفتاری .شود ورزشیهای سازمان

                                                      
1. Alldrich & Zimmer 
2. Meta Analysis 
3. Glass 
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تنها به نتایج گاهی نه ،یک موضوع ۀخود دربار هایپژوهشدر  پژوهشگران ،سان استاغلب ان

-نبودن وسایل اندازهدلیل دقیقهشاید ب ،هاییها تناقضآن هایپژوهشبلكه در  ؛رسندیكسانی نمی

اعتمادی تواند مدیران اجرایی را دچار تردید و بیکه می شودمی مشاهده بودن انسانگیری و مختار

از  ایمجموعههای ها و یافتهبا ثبت ویژگیتوان میدر فراتحلیل  .(1380)دالور،  ر کاربرد نتایج کندد

قاضی ) کردهای نیرومند آماری استفاده از روش ۀها را آمادها در قالب مفاهیم کمی، آنپژوهش

علمی  به زمینة ترین خدمات فراتحلیلیكی از مهم ،بنابراین ؛(31-46، 1389 ودادهیر، ،طباطبایی

نتایج منسجم و  شودمیمشخص  شدهانجام هایپژوهشنقاط قوت و ضعف است که این  ،کارآفرینی

رایط و آوردن شفراهمهای ورزشی نیز بهکارآفرینی سازمانی در سازمان .گرددحاصل میتری و قوی

باشد، دارای داشته ی برندۀ کارآفرینی سازمانعوامل پیشسازمانی که . بسترسازی مناسب نیاز دارد

آن به بهبود عملكرد های کارآفرینی سازمانی شود و خروجیهای کارآفرینی سازمانی میخروجی

های با توجه به اینكه ورزش جذابیت زیادی در میان مردم دارد، مسئوالن سازمانانجامد. میسازمان 

ی آن را برای ایجاد نوآوری و های جدیدی خلق کنند و راهبردهاحلراه تاکند ورزشی را ترغیب می

ناپذیر های ورزشی اجتنابتفكر کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان .کار گیرندمزایای رقابتی به

حیات و . شودمی محسوبکنندۀ حیات و مزیت رقابتی است. کارآفرینی سازمانی از ابزارهای تأمین

و نوآوری منابع انسانی  ساختاریر توانایی، های ورزشی نیز به عواملی نظمزیت رقابتی در سازمان

گیرندگان و کارکنانی که دارای های ورزشی، برای مدیران، تصمیمها وابسته است. در سازمانآن

نوآوری و خالقیت  ،کنندگذاری هایشان را ارزشتوانند ایدههای بالقوۀ تولید ایده هستند و میتوانایی

و اگر این شرایط مهیا  امری ضروری استای کارآفرینی سازمانی بسترهوجود ، در تولید داشته باشند

نوآوری استفادۀ بیشتری خواهد  راینابع مالی و زمانی بها بهتر درك خواهند شد و از مباشد، فرصت

ت پیشرفای و ملی و در صحنة رقابت جهانی، منطقه کندمیتر رشد سازمان سریع ،نتیجهدر ؛شد

ای ایفا کنند. بر بهتریبه نحو  ،عهده دارندرسالتی را که بر دتوانو مید آورد دوام خواه وکند می

ساختار سازمانی و  در دو حوزۀکارآفرینی سازمانی ایجاد  بسترهای پژوهش،پاسخ به این نیاز، در این 

های آفرینی در سازمانثیر بر ایجاد کارمیزان تأبراساس  ،و سپس شوندمیبررسی توانمندسازی 

 .شوندمیورزشی تحلیل 
 

 پژوهششناسی روش
های کارآفرینی سازمانتحلیل مطالعات  ،اسنادی است که در آن هایپژوهشحاضر از نوع  پژوهش

 یجامع مرور و بود فراتحلیل و سیستماتیک مرور ،پژوهش روش. بودهدف اصلی پژوهش  ورزشی

ورود به پژوهش را  شرایط ی کهمطالعات از الزم ایهداده استخراج و مرتبط مطالعات بازیابی برای
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کارآفرینی مرتبط با  هایپژوهشامل تمامی شحاضر  پژوهشآماری  ةجامع. شد انجامداشتند، 

 گیری،نمونه روش .بود (1393-1383) سال گذشته 10طی داخل کشور  یورزشهای سازمان

 شدهانجام ایهپژوهش و مقاالت منابع، از کهصورتبدین شد؛ درنظرگرفته برفیگلوله گیرینمونه

در دو  پژوهشگرانکاهش سوگیری، ارزیابی مستقل بررسی کیفیت مطالعات و  برای. شد ردیابی

ها که ضرایب همبستگی در آن مطالعاتی بررسی شدندنیز و  روایی درونی و بیرونی انجام شد عامل

ابزار  ،زیاد نةمانند حجم نمو نیازداشتن اطالعات موردنلحاظ به یی کههاپژوهشو  گزارش شده بود

فراتحلیل ناقص  انجام برایگیری تصادفی، گیری مناسب با روایی و پایایی الزم و روش نمونهاندازه

نامه شش پایانشامل  پژوهش 11 ،نهایتدر ، حذف شدند وندبودانجام شده کیفی  روشبه یا  بودند

 اطالعات آوریجمع در شتربی دقت برای ،همچنین .عنوان نمونة آماری انتخاب شدبه و پنج مقاله

 و جامعه اهداف، ها،فرضیه ،پژوهش رویكرد مانند مواردی شاملکه  شد تهیه لیستیچک ،ذکرشده

بود. برای کاهش  پژوهش پایایی و روایی آماری، روش ،پژوهش روش گیری،نمونه روش آماری، نمونة

با اصول  پژوهشراحل انجام ه میابی کیفیت نتایج با توجه ب، ارزشهاسوگیری در نتایج پژوهش

 انجام شد. پژوهشگرانیح نتایج توسط ، پایایی به روش تحلیل واریانس و تصحپژوهششناسی روش

با  فیشر برابرعدد ضریب همبستگی به  ۀشدحلیل ضرایب همبستگی، مقدار تبدیلهای فراتدر تحلیل

لیل بر روی ضریب همبستگی بین برای انجام فراتح در این مطالعه نیز است؛ بنابراین، حجم اثر آن

برای  اثر اندازۀ ةمحاسب :شد عمل هشیواین شده، به های استخراجمتغیرهای مشخص در پژوهش

 ةمحاسب، خطای استاندارد برآورد و متوسط حجم اثرها ةمحاسب، هریک از ضرایب همبستگی

های ه از پژوهششدآوریاطالعات جمع. آزمون فیشر ازطریقاداری آماری متوسط حجم اثر معن

های برای توصیف ویژگی 21نسخة  1افزار آمارینرم ةاز کدگذاری با استفاده از برنام نظر پسمورد

این . تحلیل فراتحلیل استفاده شدوبرای انجام محاسبات آماری تجزیه، 2افزار فراتحلیلنرممطالعات و 

که ترتیباینبه. شداثر انجام  ۀانداز ةدو تكنیک ترکیب احتماالت و محاسبکار با استفاده از 

شده هئهای اراطریق فرمولاز ،اثر ۀیل به اندازشده در فرضیات پس از تبدهای آماری استفادهآزمون

های اثر و هترکیب انداز ،سپسو نمونه  ها براساس اندازۀدهی آنبرای هر مطالعة مستقل و وزن

 گرفتند. تحلیل قرار ترکیب احتماالت مورد

 

 

                                                      
1. SPSS 

2. Comprehensive Meta-Analysis (CMA2) 
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 نتایج
 به واردشده هایپژوهش و پیمایشی بررسی روش، یک شمارۀ در جدول شدهارزیابی در مطالعات

از درصد  4/44گیری، درهای نمونهاز نظر شیوه .است بوده کمی هایپژوهش نوع از بیشتر فراتحلیل

 روشمطالعات، از درصد از  3/33گیری تصادفی ساده استفاده شده است. از روش نمونه هاپژوهش

نتایج  ،همچنین. گیری هدفمند استفاده کردنددرصد از روش نمونه 2/22های در دسترس و نمونه

، توسط متغیر تسهیل کارآفرینی در سازمان کنندۀها بیاناز پژوهشدرصد  3/83 که نشان داد

 اند. موردبررسی بوده

 
 

 پژوهشبررسی در این مطالعات مورد -1جدول 

متغیر 

 ثیرگذارتأ
 سال نام محقق

ضریب 

 همبستگی
 اثر اندازة

مقدار 

z 

سطح 

 داريمعنا

 ساختار

 

 001/0 988/3 25/0 23/0 1393 نهادنیک

 001/0 699/6 54/0 45/0 1393 سیفی سالدهی

 027/0 218/2 32/0 168/0 1392 سلطانلو

 001/0 -828/4 53/0 -441/0 1391 نژادحیدری

 048/0 -975/1 33/0 -322/0 1386 خلیفه سلطانی

 توانمندسازی

 

 001/0 401/3 37/0 24/0 1393 کافشانی

 001/0 273/6 69/1 71/0 1393 اسالمی

 003/0 005/3 47/0 34/0 1389 عجم

 001/0 736/3 51/0 435/0 1389 بهفروز

 001/0 572/6 53/0 47/0 1386 زارع

 002/0 109/3 43/0 39/0 1386 فراهانی

 

 اندازۀ به محاسبه موردنظر، هایپژوهش از یکهر گزارش در شدهارائه هایداده براساس ،پژوهش این

دهد. می را نشان مطالعات اثراندازۀ  (، میانگین2) شمارۀاست. جدول  اثر متغیر کارآفرینی پرداخته

. مطالعات مثبت است 1ای تاوکه میزان همبستگی رتبهدهد نتایج حاصل از این جدول، نشان می

دارد نیز نمایانگر باشد و میزان کم انحراف استانتاو بیانگر عدم سوگیری انتشار میضریب همبستگی 

اثر مطالعات  این جدول، اندازۀ اطالعات براساس. بین متغیرها استها و وجود ارتباط تقارن آزمودنی

، نتیجهدر ؛شودضعیف ارزیابی می اثر کوهن، اندازۀ که به استناد تفسیر حاصل شد 161/0 ،ساختار

                                                      
1. Kendall`s Tau 
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اثر مطالعات توانمندسازی در مدل  ، اندازۀهمچنین کم است. موردبررسیحضور این رابطه در جامعة 

 شود.که در حد متوسط ارزیابی می گزارش شد 40/0،ثابت
 

 

 نتایج تلفیق متغیرهاي اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی -2جدول 

 توانمندسازي ساختار متغیر

 تصادفی ثابت تصادفی ثابت مدل

 6 6 5 5 عداد مطالعاتت

 ورد تلفیقآبر
 40/0 40/0 032/0 161/0 وردآبر

 001/0 001/0 84/0 001/0 سطح معناداری

 ورد ناهمگونآبر

 - 601/18 - 015/72 کیو

 - 5 - 4 درجه آزادی

 - 002/0 - 001/0 سطح معناداری

 - 12/73 - 44/94 مجذور ناهمگنی

 همبستگی تاو

 - 029/0 - 116/0 مجذور تاو

 - 027/0 - 097/0 انحراف استاندارد

 - 001/0 - 009/0 واریانس

 - 17/0 - 341/0 تاو

 

شدۀ معنادار و های چاپکه ناشی از انتشار پژوهشانتشار  1سوگیریارزیابی برای  ،در این پژوهش

با . ستفاده شدا 2از نمودار پراکندگی قیفی، غیرمعنادار و انواع خطاها استهای عدم انتشار پژوهش

، سوگیری شوندیین دارند و در باالی قیف جمع میكه مطالعاتی که خطای استاندارد پاتوجه به این

حاکی از آن است که  ،یک و دو شمارۀ هایشكلدر شده دادهحاصل نشاننتایج ، دارندانتشار ن

و مقدار  دنباشمی انتشار سوگیری دارای کم، میزان به حاضر پژوهش در مورداستفاده مطالعات

 یابد.اثر مداخله با افزایش نمونه، کاهش می پراکندگی حول اندازۀ

 

 

                                                      
1. Bias 

2. Funnel Plot 
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 نمودار قیفی مطالعات اندازة اثر ساختار بر کارآفرینی -1شکل 
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  گیرینتیجهبحث و 
گذرد و در می ایرانی در محافل علمی و اجرایی کارآفریننزدیک به یک دهه از طرح جدی موضوع 

 ه این موضوعای بویژه اجتماعی جمهوری اسالمی ایران نیز توجه -اقتصادی انداز توسعةسند چشم

بسط مبانی نظری کارآفرینی در متون فارسی  ی که برایهای ارزشمندتالش ت. باوجودمهم شده اس

م اولیه و هنوز مفاهیکه رسد نظر میی انجام شده است، بهداخل پژوهشگرانشمندان و توسط اندی

با موانعی بسیاری از کارآفرینان  ،در ایران. اندخوبی کاوش و تبیین نشدهمبنایی در این حوزه به

ثباتی مدیران و کارفرمایان بی ،وکاربودن محیط کسبناسالم ،های دولتگونی سیاسترگهمچون د

هستند که  غیره مواجهو  سازمانیهای فقدان زیرساخت ،ب و غیرحمایتیوجود قوانین نامناس ،دولتی

 شتریکه ب اندمشكالت باعث شدهاین  ها قرار داده است.کار را پیش روی آنوفضای نامساعد کسب

و سرانجام شوند راه متوقف  ةانیدر م ایوکار خود اقدام نكنند اندازی کسبقوه برای راهبال نانیکارآفر

و کسانی که قصد  نیست مستثناورزش نیز از این موارد  ۀکارآفرینی در حوز كشند.ب از کار دست

 ،کار در ایرانوکسب فضای هایبر شناخت ویژگیعالوه باید ،را دارند ورزشیکارآفرینی  حوزۀورود به 

ه جانبه بمستلزم نگاه همه موضوع مهم،در کشور را نیز بدانند که این های اختصاصی ورزش ویژگی

ها برای بقا و سازمان. استورزش  ۀتمام عناصر حیاتی برای توسعه یا شروع کارآفرینی در حوز

 دارند؛ زیرا،مدت و بلندمدت خود نیاز به افراد خالق و کارآفرین یابی به اهداف کوتاهتوسعه و دست

های نهو منشأ تحوالت بزرگ در زمیسوی توسعه دارند حرکت به  افراد کارآفرین نقش مهمی در

و بستر مناسب برای  فضا. در چنین شرایطی، ایجاد شوندها محسوب میدر سطح سازمان خدماتی

برخوردار  های ورزشی از اهمیت زیادیخصوص در سازمانبهرشد و پرورش کارآفرینی در سازمان و 

 هبودب با و نیز مبین تأثیر ساختار سازمانی بر توسعة کارآفرینی است پژوهش. نتایج این است

 مدیران اگر .شودمی افزوده سازمان کارآفرینی بر آن هایمؤلفه تمامی و کارآفرینانه ساختار وضعیت

 اگر و هستند خود سازمان در کارآفرینی و نوآوری خالقیت، افزایشدنبال به ورزشی هایسازمان

 افزونی به رو تتغییرا دربرابر که گردد کارآفرین سازمانی به تبدیل هاآن سازمان دارند تمایل

 به ناگزیر ،کند استفاده مطلوب نحو به هافرصت از و هدد بروز مناسب هایواکنش خود از محیط

 اختیار، تفویض باز، ارتباطات برمبتنی ساختاری .هستند خود سازمان در کارآفرینانه ساختاری ایجاد

 ،پذیریمخاطره بر آن در که کارها بودنگروهی و اطالعات به آسان دسترسی پایین، رسمیت

 در کارآفرینی ظهور برای را الزم شرایط ساختاری چنین .شودمی تأکید کارکنان نوآوری و خالقیت

 ( نیز در2010) 1راتن و (1393)نهاد ، نیک(1393سیفی سالدهی ) مطالعات. آوردمی فراهم سازمان

( و خلیفه سلطانی 1391)نژاد حیدری مطالعة، نتایج همچنینبودند.  پژوهشراستای نتایج این 

                                                      
1. Ratten 
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 و یابد کاهش سازمانی ساختار تمرکز و رسمیت پیچیدگی، ابعاد هرگاهکه نشان داد  (1386)

 برای سازمان در مطلوبی شرایط شود، خارج مكانیكی و بوروکراتیک حالت از سازمانی ساختار

های یافته. شودمی ادایج سازمان اعضای کارآفرینی ،کلیطوربه و ابتكارات ها،توانایی کارگیریبه

( و رضازاده 2001) 2کوینو  ، آیرلند، هورنزبیکوراتكو ،(2014) 1لسوننپژوهش حاضر با نتایج 

 مربوط هایگیریتصمیم در عمل آزادی و استقالل ،کارکنانکه  میزانر ه .دارد همسونیز  (1383)

که  به هر میزان کردند بیان هانیابد. آمی افزایش سازمانی نیز کارآفرینی باشند، داشته خود کار به

عمل  آزادی و باشند ترمنعطف خود سازمانی وظایف و شغل در انجام سازمان در کارشناسان

و  معمول استانداردهای برخالف کردنو عمل اندیشه جسارت کهصورتیبه باشند، بیشتری داشته

تر خواهد کارآفرین سازمان ،شوندگرا فرصت ایروحیه و خالق واجد ذهنی تا کنند پیدا را مكتوب

  بود.

تواند باعث افزایش کارآفرینی در شناختی توانمندسازی کارکنان میتوجه به عوامل روانبراین، افزون

شناختی بین عوامل روان نیز نشان داد که (1385زارع ) نتایج پژوهش. شودهای مختلف سازمان

مشخص شد که باالترین رتبه مربوط به  و اردی و کارآفرینی سازمانی ارتباط وجود دسازتوانمند

سوم  رتبةعیینی است و احساس اعتماد در تدومین رتبه مربوط به احساس خود ،احساس شایستگی

، نتایج همچنین .باید تقویت شوند هالفهمؤاین گیری سازمان کارآفرین، شكل برای و قرار دارد

پژوهش حاضر همسو  با (1389) زارعی و (1386) و فالحتی فراهانی ،(1392) کالته هایپژوهش

 احساس که افرادی ارتباط مثبت بین توانمندسازی با کارآفرینی سازمانی بودند. و بیانگربودند 

 را تجربه رضایت کاری از باالتری سطوح ،دیگرانبا  مقایسه در ،دارند ارزشیبا و مهم شغل کنندمی

و  پذیریمخاطره به تمایلعالوه، بهینی دارند. شغل و کارآفر توسعةو تمایل بیشتری به  کنندمی

 هاچالش به مثبت پاسخ و شوند مهار شخصی هایتالش ازطریق توانندکه می ییهاپذیرش مخاطره

 تجربةها از دانش و مدیران سازمان شود کهپیشنهاد می ،بنابراین است؛ های بارز کارآفرینانویژگی از

ند و از دانش تخصصی برای برخوردار باش ،دارندعهده برآن را  ۀکافی در سازمانی که ادار

 سازمان اطالعات در تسهیمکه  شودمی پیشنهاد ،همچنینبهره ببرند.  خود کردن کارکنانتوانمند

حل  و شدهمحول وظایف اجرای برای مدیران دانش تجربه و ها،به توانایی نیز رکنانکاتا  گیرد انجام

  .دکنناعتماد  و اطمینان مشكالت

خود نیاز به افراد خالق و کارآفرین دارند و افراد  ها برای بقا و توسعةسازمانبا توجه به اینكه 

 های خدماتیو منشأ تحوالت بزرگ در زمینه سوی توسعه دارندش مهمی درحرکت بهکارآفرین نق

                                                      
1. Nelson  

2. Kuratko, Ireland, Hornsby and Covin 
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ر سازمانی ، ایجاد فضا و بستر افزایش توانمندی و کاهش ساختاشوندها محسوب میدر سطح سازمان

 های ورزشی از اهمیت زیادیویژه در سازمانرورش کارآفرینی در سازمان و بهبرای رشد و پ

 برخوردار است. 
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Abstract 

Knowing the characteristics of the perfect platform to attraction and growth of 

entrepreneurs is considered as the first and most important issue for today’s 

organizations. Consolidated and combined studies of the obtained results from 

different research in the field of organizational entrepreneurship can provide 

researchers with a new approach to identify comprehensive solutions.Therefore 

the main goal of this study was the meta analysis of done researches in the field 

of entreprenership in sport organizations.In this study six masters’ theses and 

five carried out essays that includs two factors namely empowerment and 

organizational structure was investigated in the scope of organizational 

entrepreneurship in Iran sports organizations during the last ten years by 

comprehensive meta-analysis software. The results of meta-analysis showed that 

according to Cohen analysis the effect size of organizational structure was week 

and the empowerment variable reveals an average effect size. In explaining these 

results, it can be said that attention to entrepreneurship is a dynamic issue and 

required a proper alignment of factors such as creative and empowerment human 

resource, procedures and the organization infrastructures. 

 

Keywords: Organizational Entrepreneurship, Meta-Analysis, Organizational 
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