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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته اسهت .ایه تحقیه از نظهر
هدف ،کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی  -پیمایشی و ب روش آمیختة نوع اول (کیفی و کمی) انجام گرفهت .جامعهة آمهاری تحقیه
شامل مدیران فعلی و ساب وزارت ورزش و خبرگان دانشگاهی بوده است .در بخش کیفی ای تحقی  ،نمون گیری هدفمند ب کار گرفته
شد ک با مصاحب با  52نفر از اعضای جامع اشباع حاصل شد .در بخش کیفی پژوهش و ب منظور شناسایی موانع سهاختاری کهارآفرینی
سازمانی ،تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری های باز و محوری ،و در بخش کمی تکنیک  AHPاجرا شد .با تحلیل داده های کیفی
شامل هفت مانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ب ترتیه ،،موانهع سیسهت تحقیه و توسهع (بها وزن ،)9/311
سیست ارزیابی عملکرد (با وزن  ،)9/573سیست پاداش (با وزن  ،)9/513تصمی گیری (با وزن  ،)9/523راهبرد (بها وزن  ،)9/591سیسهت
مالی (با وزن  )9/901و ساختار سازمانی (با وزن  )9/900میباشند .پیشنهاد میشود در برنام های اجرایی مواردی مانند واگذاری اختیهارات
بیشتر ب کارکنان ،ترغی ،افراد ب بیان نظرهای نو و خالقان  ،ایجاد فضای رقابت توأم با حس اعتماد در سازمان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژگان
ساختار ،کارآفرینی ،کارآفرینی سازمانی ،موانع ساختاری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهfziviar@ut.ac.ir :
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مقدمه
مفاهیم کارآفرینی و کارآفرین اولینبار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از قرن  61میالدی تا
کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریههای خود تشریح کردهاند .ژوزف شومپیتر با مطرحکردن
نظریة توسعة اقتصادی خود در سال  6391که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود ،موجب
شد نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را «پدر
کارآفرینی» لقب دادهاند .همچنین ،کارآفرینی بهعنوان پدیدهای نوین در ورزش ،نقش مؤثری در
توسعه و پیشرفت ورزش کشورها ایفا میکند .کارآفرینی مفهومی چندوجهی است که از زوایای
مختلفی بررسی شده است ،برخی به جنبههای فردی آن اشاره کرده و عدهای جنبههای رفتاری،
ساختاری و عملکردی آن را لحاظ کردهاند (.)Audretsch & Kuratko, 2015
کارآفرینی یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در جامعه است (.)Kurek & Rachwal, 2011
شرما و کریسمن ( )6333در پژوهش خود ،فعالیتهای کارآفرینانه را به دو دسته تقسیم کردهاند،
 .6فعالیتهایی که بهطور مستقل انجام میگیرند؛  .2فعالیتهایی که داخل سازمان انجام میگیرند.
کوراتکو و همکاران ( )2161بیان کردهاند کارآفرینی سازمانی در سازمانهای از قبل تأسیسشده
جاری میشود تا افراد آن سازمان ،آزادانه اقدامات و ابتکارات خود را بدون درنظرگرفتن قوانین
محدودکننده پی گیرند.
متأسفانه تا کنون در ایران تحقیقات کمی در زمینة موضوع تحقیق حاضر انجام گرفته که البته
بخشی از آن مربوط به عمر کوتاهی است که از تأسیس وزارت ورزش و جوانان در کشور
میگذرد (امیدی و همکاران.)6931 ،
اگرچه تحقیقات انجامگرفته در زمینة شناسایی موانع کارآفرینی از زمان تشکیل وزارت ورزش
و جوانان ،سابقة زیادی ندارد ،عمر پنجسالة وزارت ورزش و جوانان این ضرورت را دوبرابر کرد
که با توجه به اهمیت و نقش این وزارتخانه در ابعاد مختلف ،از جمله بهبود سالمت روانی،
1. Joseph Schumpeter
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جسمی ،هویتی ،ملی و بینالمللی و براساس سیاستهای برنامههای توسعة کشور ،از جمله
برنامههای سوم ،چهارم و پنجم توجه به ورزش و یافتن راههای مناسب برای عملیکردن این
برنامهها به توصیف وضعیت کارآفرینی سازمان ورزشی نیاز دارد و با توجه به اینکه ورزش و
تربیت بدنی جذابیت زیادی میان مردم دارد ،مسئوالن سازمانهای ورزشی را ترغیب میکند راه
حلهایی جدید خلق کنند و استراتژیهای آن را برای ایجاد نوآوری و مزایای رقابتی بهکار گیرند.
همچنین ،برداشتن موانع باعث توسعة ورزش کشور میشود که خود افزایش نشاط و بهرهوری را
در جامعه در پی دارد (کشاورز و همکاران ،)6939 ،تفکر کارآفرینی سازمانی و بهکارگیری آن در
سازمانهای ورزشی اجتنابناپذیر است و بهعنوان ابزار حیات و مزیت رقابتی بهشمار میرود و
برای رسیدن به این وضعیت به عواملی مانند توانایی ،خالقیت ،نوآوری و ریسکپذیری وابسته
است و از آنجا که وزارت ورزش و جوانان عالیترین مرجع ورزش کشور است ،میتواند موقعیتی
را ایجاد کند که با بهکارگیری کارآفرینی سازمانی بهموقع از منابع موجود و فرصتها بهمنظور خلق
و پرورش ایدههای نو بهرهمند شود .با توجه به شرایط فعلی وزارت ورزش و جوانان که براساس
تحقیقات گذشته در وضعیت غیرکارآفرین قرار دارد و اینکه وضعیت حاکم بر ساختار این
وزارتخانه ،سنتی و غیرکارآفرینانه است و به نظر میرسد یکی از مهمترین دالیل ناکارآمدی آن،
ناشی از فقدان نوآوری و کارآفرینی سازمانی است .آسیبشناسی ساختار سازمانی وزارت ورزش
و جوانان ،گویای آن است که این نظام دیوانساالر دچار عوارض نامطلوبی مانند فقدان روحیة
مشارکتپذیری و مشارکتجویی ،تمرکزگرایی و انعطافناپذیری ،کندی و پرپیچوخمبودن
انجامدادن امور ،غلبة روحیة بیاعتنایی نسبت به نتیجة کار ،مسئولیتناپذیری ،بهرهوری پایین و
ناکارآمدی است .در این میان ،مسئلة عمده و بنیادین آن است که چه عواملی تعیینکنندة کارآفرینی
سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است؟ در این میان شناخت موانع کارآفرینی نیز در ورزش
اهمیت زیادی دارد ،بهعبارتی ،باید موانع و مشکالت ساختاری را که سر راه فعالیتهای وزارت
ورزش و جوانان قرار دارد ،شناسایی کرده و تا حد امکان برای برطرفکردن آنها تالش کنیم .در
این راستا و با توجه به موارد یادشده ،احساس میشود بررسی و شناسایی موانع ساختاری
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کارآفرینی سازمانی در عالیترین نهاد ورزش کشور و حمایت از کارآفرینی که محور سیاستهای
کالن حاکمیت و دولت قرار میگیرد و در قوانین توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه
خاصی به آن مبذول شده ،ضروری است .در این پژوهش تالش شده است موانع ساختاری
کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان شناسایی شود .هدفهای این پژوهش عبارتاند
از:
 شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. پاالیش و رتبهبندی موانع شناساییشده در قالب مؤلفههای ساختاری.پیشینة تحقیق
کارآفرینی در لغتنامة کسبوکار ( )2161با مضمون «ظرفیت و تمایل به توسعه ،سازماندهی و
مدیریت مخاطرات ناشی از یک کسبوکار ،بهمنظور بهدستآوردن سود» تعریف شده است
(احمدپور داریانی .)6917 ،اما امروزه کارآفرینی در مباحث مدیریت بخش دولتی قرار داده شده
است که اغلب ناشی از اهمیت نقش دولت در جوامع و تالش برای ایجاد تحول در سازمانهای
دولتی و بهبود عملکرد آنها است ( .)Zampetakis, 2012مورخان کسبوکار بین سالهای 6311
تا  6311میالدی ،در انجامدادن مطالعات کارآفرینی پیشقدم شدند ( .)Jones et al., 2007از سال
 6311میالدی ،کارآفرینی مورد توجه پژوهشگران مدیریت و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت
( )Cooper, 2006و سیر تکوینی این دانش بیشازپیش سرعت گرفت.
ساختار سازمانی که رفتار کارآفرینانه (کشف فرصتها ،تسهیل فرصتها ،دنبالکردن فرصت)
را تشویق میکند ،عنصر اولیة الزم برای موفقیت کارآفرینانه سازمانی است .در همة مدلهای
مفهومی کارآفرینی سازمانی که بهوسیلة محققان طراحی شده است ،ساختار سازمانی یکی از عوامل
اصلی پیشبرندة کارآفرینی سازمانی است.
راتن ( )2161پنج عامل موفقیت را که فعالیتهای منابع سازمانی و کارآفرینی سازمانی را
مرتبط میکند ،به این شرح معرفی کرد :استفادة مناسب از پاداشها ،فراهمکردن حمایت مدیریت
برای نوآوری ،دردسترسبودن منابع برای نوآوری ،ساختار سازمانی انعطافپذیر ،ریسکپذیری
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فردی .در مدل جامع کوراتکو و همکاران ( ،)2161در بخش کارآفرینی سازمانی عوامل حمایت
مدیریت ،پاداش و تقویت ،توانمندی ،ریسکپذیری و رهبری بر کار کارآفرینی سازمانی مؤثر
شناخته شد .همچنین ،عواملی مانند سیستمهای پاداش و کنترل ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی
و حمایت مدیریتی بهطور منفرد و نیز بهطور ترکیبی ،پیششرطها و مقدمهای مهم برای فعالیت
های کارآفرینانه سازمانی بهشمار میروند زیرا این عوامل جو سازمان را متأثر میکنند و محیطی را
ایجاد میکند که تمایل به اقدامات کارآفرینانه و حمایت از آنها را در یک سازمان تعیین میکند.
ساختار سازمانی باید سازوکارهای اداری را برای ارزیابی ،انتخاب و اجرای نظرها پیش ببرد و
مرزهای سازمانی مانعی اصلی برای مدیران میانی در فعالیتهای کارآفرینی سازمانیاند.
عوامل ساختاری دربرگیرندة همة عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است
که با نظم ،قاعده و ترتیب خاص و پیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته ،بدنه یا کالبد فیزیکی و مادی
سازمان را میسازد .بنابراین ،همة منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و فنی ،که با ترکیب خاصی در بدنة
کلی سازمان جاری میشوند (عوامل غیرزنده) جزء شاخة ساختاری قرار میگیرند (مقیمی.)6919 ،
موسویراد و همکاران ( )6932در پژوهشی الگویی مطلوب در زمینة ارتباط بین ساختار سازمانی
ابعاد گرایشهای کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی طراحی کردند .متغیر پیشبین در این
پژوهش ساختار سازمانی با طیف ارگانیک – مکانیک و متغیرهای مالک ابعاد گرایشهای
کارآفرینانه سازمانی است که پنج بعد نوآوری ،خطرپذیری ،استقاللطلبی ،رقابت تهاجمی و
پیشتازی در بازار را دربرمیگیرد .یافتههای تحقیق آنها نشان داده است ساختار سازمانی در
سازمان تربیت بدنی بهشدت مکانیکی است و گرایشهای کارآفرینانه در سطحی پایینتر از حد
متوسط است .نتایج تحقیق آنها نشان داد بین ساختار سازمانی با گرایش کارآفرینانة سازمانی
ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سازمان تربیت بدنی در وضعیت غیرکارآفرینانه قرار دارد.
رضایی ( )6931در تحقیقی موانع ساختاری کارآفرینی در ورزش استان مازندران را بررسی کرد.
نتایج تحقیق او نشان داد ورود افراد غیرورزشی و غیرمتخصص به ورزش ،کمبود نیروی متخصص
مورد نیاز کارآفرینی در سطح استان و نبود زیرساختهای کافی کسبوکار ورزشی ،از موانع
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ساختاری توسعة کارآفرینی در ورزش استان میباشند .یدالهی فارسی و همکاران ( )6911در
پژوهشی نشان دادند ابعاد ساختار سازمانی ،یعنی رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز سازمانی با ابعاد
کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری ،خطرپذیری و پیشگامبودن رابطة معنادار دارد .سیفی سالدهی و
همکاران ( )6939ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران را با رویکردی کارآفرینانه
بررسی کردند .یافتههای تحقیق آنان نشان داد بین ساختار کارآفرینانه و همة ابعاد آن با کارآفرینی
سازمانی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین ،میانگین کارآفرینی سازمانی و ساختار
کارآفرینانه و همة مؤلفههای آن بهطور معناداری از حد متوسط پایینتر است .براساس یافتههای
پژوهش ،طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی میتواند در بهبود وضعیت کارآفرینی
این سازمان مؤثر باشد .نیکنهاد و همکاران ( ،)6931ارتباط ساختار سازمانی و ویژگیهای
کارآفرینانة مدیران سازمانهای ورزشی کشور را بررسی کردهاند .یافتههای تحقیق آنها نشان داد
بین کارآفرینی سازمانی با (سابقة خدمت و رسمیت سازمانی) ارتباط معنادار وجود دارد .بین
کارآفرینی سازمانی با سن ،تحصیالت ،پیچیدگی سازمانی ،تمرکز سازمانی) ارتباط معنادار وجود
ندارد .مقیمی ( )6911در پژوهشی الگوی مفهومی را شامل مؤلفههای  .6سیستمهای سازمانی؛
 .2واحدهای کار؛  .9عناصر ساختار سازمانی؛  .1فناوری سازمانی؛  .1استراتژی شرکت بررسی
کرد .او در توصیف عوامل ساختاری پژوهش خود بیان کرد این عوامل عبارتاند از متغیرهایی که
در شکل ساختاری ،فیزیکی و نظاممندند که درون سازمان واقع شدهاند .بهعبارت دیگر ،این عناصر
به غیر عوامل انسانی ،همة عوامل سازمان را دربرمیگیرند .محدودیت مدیران در نظارت ،فقدان
سیستم تحقیق و توسعه ،فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد ،فقدان سیستم کارآمد مالی و
بودجه ،بهکارنگرفتن استراتژی مدیریت بودجه ،فقدان سیستم مدیریت اطالعات ،نبود بهرهوری در
طراحی مشاغل ،ناهمگونی واحدهای کاری درونسازمانی با اهداف شرکت ،از زیرمؤلفههای
شناساییشده در بعد ساختاری پژوهش بودهاند .مارتین و همکاران ( )2161در تحقیقی عوامل
مداخلهگر در فعالیتهای کارآفرینانة صنعت خدمات مالی را بررسی کردند و به این نتیجه دست
یافتند که موانع ساختاری میتواند در برابر سازمانهای بزرگ از پیش تأسیسشده قرار گیرد .در
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این زمینه تیم مدیریت ،بهمنظور فائقآمدن بر موانع ساختاری باید رفتار کارآفرینانه را سرلوحة کار
خود قرار دهد تا باعث بهبود عملکرد در سازمان شود .این تحقیق نشان داد موانع ساختاری
میتواند در برابر سازمانهای بزرگ از پیش تأسیسشده قرار گیرند.
فرای و اسلوکام ( )6311بیان کردند ابعاد ساختاری ویژگیهای درونی سازمان را نشان میدهند
و شدت یا ضعف هر یک از این سه بُعد در شکلگیری کلی ساختار سازمانی مؤثر است .شایان
ذکر است این عوامل بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه بُعد مستتر هستند و عدم توافق
اندیشمندان روی این عوامل ،از نحوة تعریفهای عملیاتی آنان سرچشمه میگیرد.

مدل مفهومي پژوهش
موانع کارآفرینی سازمانی در قالب مدل سهشاخگی شامل موانع ساختاری ،رفتاری و زمینهای
(محتوایی) که توسط میرزایی اهرنجانی ( )6912مطرح شد ،پایگاه نظری پژوهش بوده که بعد
ساختاری آن در این پژوهش انتخاب شده است .امروزه کارآفرینی سازمانی و استفادة بهینه از
منابع و امکانات موجود بهعنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی ،رفاه بیشتر ،آرامش و
آسایش انسانها ،هدف اساسی همة کشورهای جهان محسوب میشود ،و همواره مد نظر
دستاندرکاران سیاست ،اقتصاد و دولتمردان بوده و است .در واقع ،این پژوهش بهدلیل بررسی
عمیقتر ،فقط یکی از ابعاد و آن هم به بعد موانع ساختاری (عوامل ساختاری شامل راهبرد
سازمانی ،ساختار سازمانی ،سیستم مالی ،سیستم ارزیابی عملکرد ،سیستم تحقیق ،توسعه و سیستم
پاداش ،و تصمیمگیری) را در نظر گرفته است و نسبت به تحقیقات پیشین ،بهطور عمیقتری موانع
ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان را بررسی میکند.
روششناسي پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی از شاخة
پیمایشی است .همچنین ،به لحاظ روش تحقیق نیز آمیختة نوع اول (کیفی و کمی) است .جامعة
آماری تحقیق شامل مدیران فعلی و سابق وزارت ورزش و همچنین ،استادان باتجربة دانشکدههای
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مدیریت ،کارآفرینی و تربیت بدنی بودهاند .با توجه به اینکه در بخش کیفی تحقیق هدف
بهرهمندی از یک نمونة غنی و مطلع بوده است ،روش نمونهگیری هدفمند مد نظر قرار گرفت .بر
این اساس پس از مصاحبه با  69نفر از اعضای جامعه به اشباع نظری دست یافتیم و مصاحبهها
متوقف شد .روش نمونهگیری این پژوهش نیز هدفمند و غیرتصادفی است .علت انتخاب این
روش این بوده است که چون هدف از نمونهگیری در این تحقیق انتخاب بهترین فرد تحقق هدف
پژوهش بوده است ،افرادی انتخاب شدند که بیشترین اشراف و تخصص را در حیطة موضوع
تحقیق داشتهاند .در بخش کیفی این پژوهش و بهمنظور شناسایی موانع ساختاری مؤثر بر
کارآفرینی سازمانی ،تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاریهای باز و محوری مصاحبهها بهکار
گرفته شد .در بخش کمی و بهمنظور رتبهبندی موانع شناساییشده از رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی
( )AHPبهره گرفته شد.
يافتههای تحقیق
روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است .بر این اساس تجزیهوتحلیل دادهها نیز در دو
مرحلة کیفی و کمی انجام گرفت .در مرحلة کیفی نظرهای  69نفر از مدیران عالی فعلی و سابق
وزارت ورزش و خبرگان دانشگاهی در حوزة مدیریت ،کارآفرینی و تربیت بدنی جمعآوری شد.
سپس ،دادهها کدگذاری و طبقهبندی شده و موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش
و جوانان شناسایی شد.
بخش کمی نیز برای رتبهبندی موانع شناساییشده با بهکارگیری تکنیک  ،AHPانجام گرفت.
بخش کیفي

در این قسمت مصاحبههای انجامگرفته با هر یک از اعضای نمونه در ارتباط با موانع کارآفرینی
سازمانی کدگذاری شد.
کدگذاری مصاحبهها

مصاحبههای انجامگرفته با خبرگان در قالب جدول  6طبقهبندی و کدگذاری شد.
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ادامة جدول  .1کدگذاری مصاحبهها

ردیف کد مصاحبهشونده
6
2

I6, I9, I7, I61, I62

گزارههای کالمی

کدگذاری
باز

محوری

حفظ شرایط موجود بهجای تعقیب موقعیتها و
فرصتهای جدید

 I2, I9, I1, I3, I66, I69بیتوجهی به ریشه و علل مشکالت در حل مسائل اجتماعی
توجه ناکافی به خلق و اجرای ایدههای جدید در سازمان
با ایجاد واحد تحقیق و توسعه و تعیین مقررات ،روشها و

9

I6, I2, I1, I61, I62

1

I9, I7, I62

1

I1, I1, I7, I1, I66, I69

1

I1, I61

7

I2, I9, I3, I62

1

I7, I1, I61

فقدان سیستم ارزیابی مناسب در وزارتخانه

3

I1, I1, I7, I66, I69

بیتوجهی سازمان به عملکرد همکاران و شرکای کاری

61

I6, I9, I1, I7, I1, I62

بررسی نادقیق سابقة عملکردی همکاران و شرکای کاری

66

I2, I9, I1, I61

بیدقتی در انتخاب شرکای مناسب

62

I9, I7, I3, I66

وجود سلسلهمراتب رسمی

69

I1, I1, I3

هماهنگی فعالیتها از طریق مقررات رسمی

61

I2, I9, I1, I69

61

I6, I9, I7, I62

وجود شرح مشاغل ریز و تفضیلی

61

I6, I62

عدم تناسب بین حقوق کارکنان با عملکرد آنها

67

I1, I7, I1

توجه به مشوق مادی بهجای مشوق درونی

61

I1, I1, I7, I1, I3, I69

انعطافناپذیری در پرداختها

63

I6, I9, I7, I61

خطمشیها

راهبرد

ناتوانی در جستوجوی محیط درونی و بیرونی برای
کشف ،تبدیل و سازگاری و اجرای فرصتهای جدید
ناتوانی در کسب دستاوردهای جدید از طریق همکاری،
مشاوره و انعقاد قرارداد با دیگر سازمانها
فقدان واحدهای نیمهمستقل برای اندیشیدن ،آغازکردن و
تقویت واحدها
محدودبودن نوآوری سازمان به تقلید از سایر سازمانها با

تصمیمگیری
موانع

ایجاد تغییرات ساده

انجامندادن فعالیتها از طریق تیمهای خود مدیریتی بهطور
مستقل

عدم تناسب بین پرداخت حقوق با قدرت ریسک و
خالقیت افراد

ساختاری
سیستم ارزیابی

ساختار
سازمانی

سیستم پاداش
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ادامة جدول  .1کدگذاری مصاحبهها

ردیف کد مصاحبهشونده
21

I2, I7, I66

گزارههای کالمی

کدگذاری
باز

محوری

بیتوجهی به فعالیتهای تحقیق و توسعة واحدهای مختلف
سازمان

26

I6, I1, I3, I69

انتخاب نادرست پروژههای تحقیقاتی در وزارتخانه

سیستم تحقیق

22

I2, I9, I1

بیتوجهی توأمان به پژوهشهای بنیادی (نظری) و کاربردی

و توسعه

29

I2, I7

21

I2, I1, I7, I1, I61, I66

21

I1, I1, I66

21

I9, I61

27

I1, I7, I62

21

I1, I7, I1, I3, I69

23

I1, I7, I3, I66, I69

توجه به نتایج ملموس و کوتاهمدت بهجای تالشهای
تحقیقی بلندمدت
توجه به معیارهای کلی در ارزیابی عملکرد

موانع

توجه به حرکت در گذشته بهجای تمرکز بر جهشها در

ساختاری

آینده در ارزیابی عملکرد
تنظیم بودجه براساس روشهای سنتی بهجای تمرکز بر
برنامهها و طرحها

سیستم مالی

کندی و پیچیدگی فرایند تخصیص بودجه
ناتوانی در جذب منابع مالی از مجاری مختلف (مردمی،
دولتی ،فروش خدمات ،بینالمللی و ). . .
کمبود تنوع درآمدی در وزارتخانه

براساس نتایج بیانشده در جدول  ،6موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و
جوانان شامل موانع راهبرد ،تصمیمگیری ،سیستم ارزیابی ،ساختار ،سیستم پاداش ،سیستم تحقیق،
توسعه و سیستم مالی است.
رتبهبندی متغیرها

در این بخش دادهها با بهکارگیری تکنیک  AHPتجزیهوتحلیل شد.
قضاوت ترجیحي (مقايسات زوجي)

جدول  2مقایسات زوجی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی شامل راهبرد ،تصمیمگیری ،سیستم
ارزیابی عملکرد ،سیستم پاداش ،سیستم تحقیق و توسعه ،ساختار و سیستم مالی براساس نظرهای
خبرگان را نشان میدهد.
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جدول  .2ماتريس مقايسة زوجي پس از تجمیع نظرهای خبرگان

سیستم تحقیق سیستم ارزیابی سیستم

تصمیم

ساختار

سیستم

و توسعه

عملکرد

پاداش

گیری

سازمانی

مالی

سیستم تحقیق و توسعه

6

9/671

9/239

6/237

9/611

6/122

6/161

سیستم ارزیابی عملکرد

1/961

6

2/991

2/111

6/771

6/111

6/237

سیستم پاداش

1/911

1/123

6

1/612

6/771

6/237

6/631

تصمیمگیری

1/776

1/111

1/211

6

6/391

2/269

6/161

ساختار سازمانی

1/922

1/111

1/111

1/161

6

6/237

6/13

سیستم مالی

1/161

1/197

1/776

1/112

1/776

6

6/631

راهبرد

1/717

1/776

1/111

1/717

1/367

1/111

6

جمع ستونها

1/191

1/117

3/11

61/111

66/219

61/691

1/131

موانع ساختاری

راهبرد

نرمالسازی ،وزندهي و رتبهبندی موانع شناساييشده

برای تعیین وزن معیارها ،مفهوم نرمالسازى و میانگین موزون بهکار گرفته میشود .بدین منظور
مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستون را بر
مجموع اعداد آن ستون تقسیم میکنیم .ماتریس جدید حاصلشده «ماتریس مقایسات نرمالشده»
نامیده میشود .مقادیر نرمالشده جدول  9و وزن هر یک از موانع شناساییشده به شرح زیر
خواهد بود.
جدول  .3ماتريس نرمالشده

موانع ساختاری

سیستم تحقیق سیستم ارزیابی سیستم
و توسعه

عملکرد

پاداش

تصمیمگیری

ساختار سیستم
سازمانی مالی

راهبرد وزنها رتبه

سیستم تحقیق و توسعه

1/211

1/116

1/911

1/622

1/271

1/211 1/611 1/611

6

سیستم ارزیابی عملکرد

1/171

1/611

1/211

1/296

1/617

1/672 1/616 1/611

2

سیستم پاداش

1/171

1/112

1/666

1/939

1/617

1/612 1/691 1/621

9

تصمیمگیری

1/636

1/113

1/121

1/131

1/676

1/692 1/611 1/261

1

ساختار سازمانی

1/111

1/112

1/112

1/113

1/113

1/111 1/627 1/621

7

سیستم مالی

1/619

1/171

1/111

1/119

1/111

1/131 1/691 1/133

1

راهبرد

1/671

1/662

1/132

1/117

1/116

1/611 1/661 1/119

1
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با توجه به نتایج جدول  ،9موانع سیستم تحقیق و توسعه (با وزن  ،)1/211سیستم ارزیابی
عملکرد (با وزن  ،)1/672سیستم پاداش (با وزن  ،)1/612تصمیمگیری (با وزن  ،)1/692راهبرد (با
وزن  ،)1/611سیستم مالی (با وزن  )1/131و ساختار (با وزن  )1/111به ترتیب ،مهمترین موانع
ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان میباشند.
محاسبة نرخ سازگاری در قضاوتها

نرخ ناسازگاری شاخصی است که سازگاری را مشخص میکند و نشان میدهد تا چه حد
میتوان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد .اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1/6باشد،
سازگاری مقایسات قابل قبول است و در غیر این صورت ،در مقایسهها باید تجدید نظر شود.
نتایج محاسبات نرخ سازگاری در جدول  1قابل مشاهده میباشد.
جدول  .4نرخ سازگاری در قضاوتها
max

CI

CR

7/77

1/621

1/137

همانطور که مالحظه میشود،

CR

محاسبهشده کمتر از  1/6است .بنابراین ،ماتریس مقایسة

زوجی مربوط به ماتریس تجمیع نظرهای خبرگان کامالً سازگار است .نتیجه و پیشنهادها
براساس نتایج ،موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان شامل موانع
راهبرد ،تصمیمگیری ،سیستم ارزیابی ،ساختار سازمانی ،سیستم پاداش ،سیستم تحقیق و توسعه ،و
سیستم مالی است .که در ادامه ،بهتفکیک بیان میشوند.
راهبرد

با توجه به نتایج بیانشده در جدول  ،9موانع سیستم تحقیق و توسعه (با وزن  ،1/211سیستم
ارزیابی عملکرد (با وزن  ،)1/672سیستم پاداش (با وزن  ،)1/612تصمیمگیری (با وزن ،)1/692
)1. Inconsistency Ratio (I. R
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راهبرد (با وزن  ،)1/611سیستم مالی (با وزن  ،)1/131و ساختار سازمانی (با وزن ،)1/111
بهترتیب ،مهمترین موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان میباشند.
از مهمترین ویژگیهای سازمان کارآفرین ،دارابودن راهبرد روشن ،منعطف ،مشتریمدار و
مدون است ،بهطوری که رشد سازمان را از طریق اقدامات مخاطرهانگیز و جدید تشویق کند .نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهد عواملی از جمله توجه به کسب فرصتهای جدید ،حل ریشهای علل
مشکالت ،خلق ایدههای جدید ،جستوجوی محیط درونی و بیرونی ،کسب دستاورد جدید و
همکاری با سازمانهای غیردولتی ،که از مؤلفههای مهم راهبردی و الزمة کارآفرینی سازمانی است،
در وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار نگرفته است که این موانع در مقایسه با سایر موانع
وضعیت نامطلوبتری دارند .تحقیقات مکگسا ( )2161به این نتایج دست یافت که موانع ساختاری
میتواند در برابر سازمانهای بزرگ از پیش تأسیسشده قرار گیرند .در این راستا ،تیم مدیریت ،به
منظور فائقآمدن بر موانع ساختاری ،باید رفتار کارآفرینانه را سرلوحة کارکرد خود قرار دهند تا باعث
بهبود عملکرد در سازمان شوند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مندعلیزاده و حبیبی (،)6913

مقیمی ( ،)6919و سرابی و همکاران ( )6936همخوانی دارد.
تصمیمگیری

از عواملی که از بعد ساختاری در حوزة تصمیمگیری در این پژوهش بررسی شده است ،فقدان
واحدهای نیمهمستقل برای اندیشیدن ،آغازکردن و تقویت؛ محدودبودن نوآوری وزارت به تقلید از
سایر سازمانها و ایجاد تغییرات ساده که با توجه به نتایج این تحقیق این موارد در وزارت ورزش
و جوانان رعایت نمیشود و خود بهعنوان مانع سر راه کارآفرینی سازمانی است ،که این نتیجه با
نتایج تحقیق طالبی ( ،)6911با عنوان مقایسة تصمیمگیری کارآفرینان و غیرکارآفرینان بیان کردهاند
که آثار سوگیریهای شناختی ،وظایف سازمانی و تفکیک اطالعات نتوانسته بر تصمیمهای
کارآفرینانه کارآفرینان مؤثر واقع شود ،همچنین کارآفرینان تصمیمگیری و قضاوتی متأثر از
سوگیریهای شناختی داشتهاند .تفکر تحلیلی کارآفرینان ،عامل اصلی عدم تأثیرپذیری قضاوت و
تصمیمگیری آنها از سوگیریهای شناختی است که در شرایط عدم اطمینان ،توسط سایرین بهکار
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گرفته میشود ،همخوانی دارد .در نهایت ،وزارت ورزش و جوانان در شرایطی میتواند کارآفرین
قلمداد شود که ضمن پذیرش خطر ،قدرت تصمیمگیری و قضاوتهای شایسته را به اعضای خود
واگذار کرده و در انجامدادن امور زمینة بروز خالقیتهای فردی را فراهم کند.
سیستم ارزيابي عملکرد

عواملی مانند فقدان سیستم ارزیابی مناسب در وزارت ورزش و جوانان ،بیتوجهی وزارت به
عملکرد همکاران و شرکای کاری ،بررسی نادقیق سابقة عملکردی همکاران و شرکای کاری ،بی
دقتی در انتخاب شرکای مناسب که از مؤلفههای مهم سیستم ارزیابی عملکرد و الزمة کارآفرینی
سازمانیاند ،در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد .بنابراین ،بر مبنای نتایج تحقیق حاضر ،در
وزارت ورزش و جوانان تیم مدیریت ،بهمنظور فائقآمدن بر موانع ساختاری در حوزة ارزیابی
عملکرد ،باید رفتار کارآفرینانه را سرلوحة کارکرد خود قرار دهند تا باعث بهبود ارزیابی عملکرد
در سازمان شوند .در نهایت ،میتوان گفت وضعیت ارزیابی عملکرد از منظر کارآفرینی سازمانی در
وزارت ورزش ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
ساختار سازماني

نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که ساختار کارآفرینانه و همة مؤلفههای آن در وزارت ورزش
و جوانان وضعیتی نسبتاً مطلوب دارد .بنابراین ،ساختار وزارت ورزش و جوانان میتواند به سمت
کارآفرینانه حرکت کند و شرایط الزم را برای بروز خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی در آن ایجاد
کند .این نتایج بیان میکند حاکمیت ساختاری بوروکراتیک و مکانیکی در سازمان تربیت بدنی با
نتایج تحقیقات مقیمی ( )6919و موسویراد و همکاران ( )6932همخوانی ندارد.
سیستم پاداش

تحقیق حاضر با بررسی معیارهایی مانند تطابق حقوق و عملکرد ،معیار پرداخت با قدرت ریسک
و خالقیت افراد ،میزان برانگیختن کارکنان با مشوقهای مالی ،پرداخت انعطافپذیر و متناسب با
نیاز ،که اجرانکردن آنها توسط وزارت ورزش بهعنوان مانعی برای تحقق کارآفرینی سازمانی
است .نتایج این بررسی نشان داد سیستم پاداش در این وزارتخانه دارای میانگین پایینتر از متوسط
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وضعیت کارآفرینانه است و از وضعیت کارآفرینانهبودن فاصله دارد ،بنابراین ،میتوان گفت
وضعیت سیستم پاداش در وزارت ورزش وجوانان فاقد ویژگیهای کارآفرینانه است .نتایج تحقیق
حاضر در حوزة سیستم پاداش با تحقیقات یدالهی فارسی ( )6911و شائمی برزکی و محمدی
( )6939همخوانی دارد.
سیستم تحقیق و توسعه

نتایج حاکی از آن است که سیستم تحقیق و توسعه در وزارت ورزش و جوانان مانع کارآفرینی
سازمانی در حوزة تحقیق و توسعه است .این نتیجه با تحقیق حسینینیا و همکاران ( )6931و
مقیمی ( )6919که در توصیف عوامل ساختاری پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که
محدودیت مدیران در نظارت انجامدادن توأمان پژوهشهای کاربردی و نظری ،فقدان سیستم
تحقیق و توسعه ،فقدان سیستم مدیریت اطالعات ،از زیرمؤلفههای شناساییشده در بعد ساختاری
پژوهش او بوده است ،همخوانی دارد.
سیستم مالي

نتایج تحقیق نشان داد سیستم مالی در وزارت ورزش مانع جدی نیست و این سیستم میتواند در
جهت کارآفرینی سازمانی حرکت کند .آقاجانی و همکاران ( ،)6932در پژوهشی با عنوان تبیین
روشهای مالی طرحهای کارآفرینانه ،سیستمهای مالی را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی
کارآفرینان یا شاید مهمترین مانع آنها برای راهاندازی و استمرار کسب و کارشان میدانند که با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد.
در کل ،میتوان گفت کارآفرینی و به تبع آن کارآفرینی سازمانی پدیدهای پیچیده و چندبعدی است
و تحت تأثیر موانع ساختاری قرار دارد ،بنابراین ،نهادینهکردن و بهکارگرفتن آن در وزارت ورزش و
جوانان مستلزم رویکردی واقعگرایانه ،سیستماتیک و بلندمدت است و رویکردهای جزئی ،کوتاهمدت
و مقطعی در این زمینه مناسب و کارساز نخواهند بود .به نظر میرسد تا حدی حس بیاعتمادی
نسبت به شیوههای مدیریت سنتی در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد .در این زمینه وظیفة
سازمانهای پویا کشف و پرورش افراد خالق و کارآفرین ،و بهکارگیری مناسب این افراد برای
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باقیماندن در صحنة رقابت است .در این بین وزارت ورزش و جوانان باید با روشهای نو در
خدمترسانی ،ارتقای رضایتمندی کارکنان و مشتریان ،بهکارگیری مناسب نیروهای کار بهمنظور
استفادة بهینه از قابلیتها و استعدادهای این افراد ،آموزش کارکنان خود برای افزایش عوامل
ریسکپذیری ،پذیرش تغییر و استقبال از چالشها در آنها ،بهکارگیری مدیریت مناسب با رفتارهای
کارآفرینانه را در سرلوحة خود قرار دهد و در روند برنامهریزیهای استراتژیکی سازمان باید به
مؤلفههای کارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی توجه کند .برای فائقآمدن بر موانع پیش روی
کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان در بخش ساختاری باید در ساختار سازمان تغییراتی
انجام دهد .همچنین ،باید به دنبال کاهش وابستگی به شرح خدمات شغلی و دستورالعملهای
انعطافناپذیر اجرایی باشد تا بتواند در جهت کارآفرینی سازمانی حرکت کند .از ویژگیهای ساختار
مناسب کارآفرینی سازمانی میتواند موارد زیر را برشمرد:
 سلسلهمراتب اداری به صورت رایج و قانونی حکمفرما نباشد؛ حدی از تخصصیبودن در آن حاکم باشد؛ ساده باشد؛ غیررسمی باشد؛ متمرکز نباشد.توجه به کاستیهای عوامل ساختاری میتواند تا حد زیادی مسیر حرکت به سمت استقرار
کارآفرینی را در وزارت ورزش و جوانان روشن کند .بنابراین ،برای فراهمکردن این زمینهها باید در
وزارت خالقیت و نوآوری را پرورش دهد و تقویت کند و خود را بر نیازها و الزامات محیط
منطبق کنند و به دنبال سازوکارهای مناسبی باشند تا خود را با ویژگیهای این تغییرات محیطی که
دارای ویژگیهای ناپایداری ،تنوع و تازگی است ،پاسخی سریع و مناسب بدهد .از جمله این
ویژگیها میتواند به ساختار سازمانی پویا و انعطافپذیر ،سیستم مناسب تقویت پاداش ،سیستم
مناسب ارزیابی عملکرد اشاره کرد.
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