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وزارت   در  يسازمان ينيو ابعاد آن با كارآفر يهوش سازمان يمدل ارتباط
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  چكيده
و كارشناسان  رانينفر از مد 273تعداد منظور    نيانجام گرفت بد يسازمان ينيو ابعاد آن با كارآفر سازماني هوش يرابطه  يحاضر با هدف بررس پژوهش

 ليرا تكم ليه تيمارگر يسازمان ينيآلبرخت و كارآفر يسازمان دو پرسشنامه هوش  ها   يانتخاب شدند. آزمودن مونه وزارت ورزش و جوانان به عنوان ن
  وجود دارد. هم دار  يمعن ارتباط  يسازمان ينيآن و كارآفر يمولفه ها و    يهوش سازمان  نيب   كه   داد   نشان   يهمبستگ ليازتحل   حاصل هاي    افتهي نمودند. 

بعد از آن  و   . باشد   )مي  =r    704/0 ميزان(   باالترين   در يسازمان فرينيكارآ فشارعملكردي با    ميان   روابط       شدت  يهوش سازمان   بعد    ميان هفت    از   چنين 
)،   =r      623/0  ( )، سرنوشت مشترك   =r    628/0  (  كياندازاستراتژ )، چشم   =r   684/0 )، اتحاد وتوافق (  =r   686/0 روحيه ( ) ،   =r   691/0 (  كاربرد دانش   زين

     كه   است نيا انگريب  زين   گام    به   گام   رگرسيون   تحليل    از   حاصل   نتايج  دارند   يسازمان ينيارتباط را با كارآفر  نيشتريب بيبه ترت )،  =r    592/0  (  ميل به تغيير 
 يسازمان  ينيكارآفر يبرا يمناسب يها نيب شيپ ، ) =34/0β( عملكردي و فشار   ) =289/0β(     توافق و )، اتحاد  β  =208/0(كياستراتژ چشم انداز ريسه متغ
   هستند.

و هوش   يسازمان ينيكارآفر خدمت  با    سابقه نيب   نشان داد زين يسازمان ينيكارآفر   و يسازمان   هوش   و كيدموگراف يها يژگيو نيب   ارتباط يبررس
   ندارد. وجود  يارتباط معنادار  التيسن  و سطح تحص   بر خالف يسازمان

  
  كليدي واژگان

 .يسازمان يكارآفرين   ،يابعاد هوش سازمان ،يسازمان     هوش
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  مقدمه  
موفق هستند كه قادر   ييامروز سازمان ها يدر جهان رقابت

چرا كه  از اطالعات و دانش باشند،  شتريب يريبه بهره گ
منبع مهم و  يعيمواد طب ريو سا نيزم ،هيمواد اول گريد

 نيثروتمند تر روند و بر خالف گذشته  يبه شمار نم ياساس
 يشه يباشند كه پ يم نيافراد دانش مدار و كارآفر مردم،

   است. ينيآنها كارآفر
اني را اصطالح كارآفريني سازم 1پينكات 1985سال  در

سازمان هايي  اي در  فزآينده    كلمه بطور  نيابداع كرد و ا
أكيد بر كه به دنبال كسب فرصت ها، كارهاي جديد، و ت 

وارد شده  جديدي بودند،     خدمات و محصوالت 
اگر به روند رشد و  ).2،2012همكارانو  سياست(زمپتاك
و  شيزاكه با اف ميابي  يدر م ميتوجه داشته باش يتوسعه جهان

به طو  نانيكارافر گاهيو جا شرفتهيپ يها يگسترش فناور
و  اتيو تداوم ح نيرو تضم نيا از ، شود يم شتريب ينديفزا
 كار فعال، يروياز ن نهياستفاده به ازمندين جوامع، يبقا

از  يكي ينيكارآفرو  باشد يم نيكارآفر بخصوص نخبه و 
  ، شده استرشد همه سازمان ها عنوان  يمولفه ها

سازمان هاي ورزشي نيز همانند سازمان هاي  امروزه، 
جهاني   ورزشي در معرض تغيير و تحوالت محيطي و  غير
ند. در اين ندارند و با مسائل ويژة خود دست به گريبا قرار

است كه بخش   ) گزارش كرده 1997(  3رابطه كريماديس
هاي ورزشي با مشكالتي همچون دوره هاي نزول قوانين و 

مشكالت مالي و قرارگرفتن   محدودكننده،  دولتيرات مقر
در محيط رقابتي ناشي از تغييرات محيطي به ويژه در بخش 

، به نقل از 2002، 4نگيسليمواجه اند(ا  خدمات ورزشي 
   ). 1392،يگودرز

و  ياقتصاد يها دهيبه پد يورزش يدادهايو رو ورزش
ابقات مس شده اند به طور مثال در مورد  ليتبد يفرهنگ

                                                 
1. Pinchot. G 
2.Zampetakis  et al 
3. Kriemadis 
4.Isling 

 نيا اريشود از برگز ي) گفته م2000( يدنيس كيالمپ
 زبانيكشور م  بيسود نص كايدالر آمر ونيليب 2،2مسابقات

   ).5،2005نياست(بر دهيگرد
بهره  يمسائل ورزش ياز عنوان صنعت برا ديبا نيبنابرا
 نيتر  عيو سر نياز بزرگتر يكيصنعت ورزش  گرفت.

 ارديليد كه چند صد مباش يم ايدر حال رشد در دن عيصنا
 يباشد به گونه ا  يصنعت م نيا انهيسال يدالر ،تبادالت مال

و هفت  يكشورها  دو برابر صنعت خودروساز يكه در برخ
صورت  يورزش تبادالت مال در صنعت  نمايصنعت س ربراب
  در   ورزش ).2004،يكسب و كار ورزش هي(نشر رديگ يم
   70    جامعه   است،   توسعه   به   رو   و   تحول   حال   ما در   كشور 
  حال   در   هر ساله    ي دارد كهمختلف   ينيازها   ايران   يميليون 
  بخش ورزش   يبرا   يبزرگ   بازار   است و   يدگرگون رشد و  
  و   كند   ايجاد   اشتغال   تواند يسو م   يك   از   شده كه   محسوب 
  امر   اين   كه افزايديب   ملي   ناخالص   توليد   بر   ديگر   سوي   از 
  براي   را   مناسبي   گذاري هاي سرمايه زمينه   تواند مي 
در  ينيكارآفر . بنابراينكند   ايجاد   كارآفرينانه   هاي فعاليت 

امر از فراهم كردن  نيا  دارد ياديز اريبس تيورزش اهم
گرفته  تا  ديجد يها وهيمورد عالقه مردم با ش يورزش ها

را  يورزش يها تيدر فعال ديجد  يها ياستفاده از فن آور
  شود. يشامل م
در  ينيكارآفر نهيدر زم يو پژوهش يفقر مطالعات ليبه دل

در  ورزش كه چه  در حوزه  ينيكشور بخصوص كارآفر
 نهيزم نيدرا يمحدود اريبس يداخل و چه در خارج كارها

موضوع  ن داشت تا برآ محقق را  صورت گرفته است،
. و در ديدر ورزش انتخاب نما ينيخود را كارآفر يپژوهش

 ينيبر كارافر عناصر  موثر   نيتر عرصه پهناور، مهم  نيا
    .را مورد كنكاش قرار دهد يسازمان

 زانيبر م يو فرد يطيمعتقدند كه عوامل محمحققان  
ر كا طيمح  فقدان  نيهمچنو  گذارند ريتاثافراد  ينيكارآفر

                                                 
5. Brian 



1394 105، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
 دندعنوان نمو ينيفرٱو هدف را موانع كار زهيانگ مطلوب،

  .)2011،همكاران  و  1نسي(ج
 كيدموگراف يها يژگيارتباط و يبر رو   قاتيتحق
نشان  ي نيزنيفرآو كار    )التيتحص   ، سن، سطحتي(جنس

 ،دارند ينيبه كارآفر شياز زنان گرا شتريكه: مردان ب    دادند 
و    )2007( و همكاران 2نياكميگ ،يكاريفرار از ب ليبه دل

  يحال   )، در2009(4و سندنر    )2007(3استرنبرگ   و   برگمان
هر  يعنيدارد  ينيكارآفر   تيفعال   با   معكوس   رابطه   سن   كه 

كم  ينينان به كارآفرآ ليرود تما يسن افراد باالتر م چه 
  باالتر   يليتحص   با سطح   ) وافراد2007استرنبرگ(   شود، يم
  در   را   وكاري   كسب   در   تيفعال   سابقه   كه   افرادي   و 
  سطوح   داراي   كه   ينانيبه كارآفر   نسبت   اند   داشته   گذشته 
  عملكرد   داراي   اند، بوده   كاري   تجربه   و   يليتحص   تر نييپا 
 ايمس نش ؛ 2007 ،5ون   و   سيديآ( باشند يباالتري م 
  .   )1390وهمكاران، 

 نهيزم در نيشيپ قاتيراستا محقق با مطالعه تحق نيا در
  يروانشناخت يها يژگي، بر وينيعوامل موثر بر كارآفر

آنها هوش را مورد مطالعه قرار داده  نيتمركز نموده و از ب  
عملكرد    ييشگويواحد پ نيتواند بهتر يچرا كه هوش م

از  ياري) و امروزه بس6،2010كارانو هم  (كلوم  باشد يشغل
استراتژيك    يقابليت  و    رقابتي   مزيتي   را   پژوهشگران هوش 
  تغيير   عصر   افراد موفق   و   ها  دانند و معتقدند كه سازمان يم
  با   را   كشتي سازمان   بتوانند     هوشمندانه   كه   هستند   ييآنها 
برسانند.  مقصودمنزل    سر   به   ها هوش   انواع   از   گيري بهره 

بشري،    پرتالطم   اتيح و در   يانسان     اييدر دن   كه   گونه همان
  سرشاري   هوش   بودكه داراي   خواهند   موفق   ييها انسان

  مشكالت   و   مسائل   بر   بتوانند   از آن     رييگ بهره   با   تا   باشند 
  به   تيوضع  زين   يسازمان   اييدن   در   قطعاً. نديآ   فائق   يزندگ 

                                                 
1. Jens 
2.Giacomin 
3. Bergmann & Sternberg 
4. Sandner 
5. Aidis& Van 
6. Colom   at el 

كنوني افراد به  يدر سازمان ها  است،    گونه   نيهم 
منظور دست يابي به اهداف و برنامه هاي سازمان خود و 

محيط متالطم امروزي نيازمند  در   همچنين رشد و بقاء 
 ليويژگي هاي خاصي مي باشند كه هوش سازماني را تشك

بتوانند سازمان تحت هدايت  آن بهتر  يجهنت  هند تا در د مي
(بيگ زاده   خود را در دنياي متالطم و رقابتي مديريت كنند

، از اينرو محقق هوش سازماني را مورد )1389 ،  و همكاران
  تحقيق قرار داده است.

 7  ماتسودا   يت   لهيوس   به    بار   نياول يسازمان   هوش   واژه

   )2003(   8آلبرخت   ديدگاه كارل   از  .شد   ارائه    )1992(يژاپن 
  به   بخشيدن   حركت   در   سازمان   يك   ظرفيت   و   استعداد 
  جهت   در    توانايي   اين   دادن   تمركز   و   سازمان ذهني     توانايي 
  همؤلف    هفت شامل   را است و آن   سازماني   رسالت   به   رسيدن 
  داشتن  ( كيچشم اندازاستراتژ از: كه عبارتند     داند   مي 
  هدف)،   انيب   كاري براي   تيظرف   و   مقصد   به   نسبت   يآگاه 
  حس   و   واحد    و   مشترك   هدف   (داشتن  مشترك   سرنوشت 
  با   ييارويرو   يي(توانا    تغيير    به   ، ميل ) گروه   هيروح 
 روحيه   )،راتييتغ    انواع   با   قيتطب   و   منتظره   ريغ   هاي الشچ  
  ديمف (   توافق   و   )، اتحادتيموفق   براي   مضاعف   (انرژي 
  و   تيموفق   در   سازمان    موجود در   نيقوان   و   ابزارها   بودن  
)، طيمح   با   ييارويرو   منظور   به   گريكدي   با   اعضاء   تعامل 
  نشيب   و   دانش   اطالعات،    ميتسه   تي( ظرف دانش   كاربرد 
     سرتاسرسازمان)   در   دانش   آزاد   انيجر   و   گرانيد   با   خود 
  درست   كارهاي   انجام   در    بودن   جدي ( عملكردي   فشار 
هوش     شيافزا مشترك).  تيموفق   و   ماهرانه   يبازده   براي 

اطراف  طيها اطالعات مح ردد سازمانگ ميموجب  يسازمان
كرده و  ليو تحل   تجربه  يشتريب  دقت  تر و با  عيخود را سر

 جينتا كرده و ييموجود را شناسا هاي فرصت بيترت  نيبد
در   يدر مواقع مقتض  و   رهيسودمند ذخ  قيحاصل را به طر

فرصتها را  نياز ا يريگ هرهب ييكه توانا نانيكارآفر ارياخت

                                                 
7. Matsuda 
8. Albrecht  
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تبادل اطالعات و دانش  انيامر جر نيا دهند.  دارند قرار 

تفكر و  نديفرا يكرده و اثربخش عيرا در بستر سازمان تسر
 يبهبود م يريگ چشم را به نحو  يجمع يريگ      ميتصم

سازمان ها، مانند انسان ها،  يهوش سازمان زانيم بخشد.
كند ذهن  ارياز سازمان ها بس يرخب متفاوت است.     و  ريمتغ

از  يقو اريبس يها گناليتوانند س ينم يآنها حت  هستند. 
 نيدهند و در پاسخ به ا صيخود را تشخ طيمح راتييتغ    
 نگونهيا    در  ينيكارآفر  نيناتوانند. بنابرا اريمحرك ها بس 

به  راتييعدم واكنش به موقع در برابر تغ ليها بدل سازمان
ها  به سازمان يهوش سازمان تيمز  .رديگ ميورت ص يكند

مهم را كه به  يها ند تا اطالعات و مهارتك ميكمك 
به طور معمول  شوند و  يمحسوب م     يسازمان  عنوان حافظه 

 ،ييشناسا را نشده وجود دارند يبه صورت سازمانده
امر سازمان را به  نيمنتشر كنند. ا    و  هيسازماند انتخاب،  

 يزير  برنامه  ،يريادگيحل مسائل  يبرا كارا و مؤثر  صورت
به   ).1391،يرسپاسيند (مك مي ياري ينيكارآفر و     يراهبرد

مثبت و    ريتاث يدارا   يازمحققان، هوش سازمان يبرخ  دهيعق
). 1،2012است(كادا  ينيكارآفر شاتيگرا يبر رو ميمستق  
   هوش   رابطه   ميمستق   رتصو   به   يا   مطالعه   تاكنون   هرچند 

و  رانيمد را در جامعه  يسازمان ينيكارآفر   وسازمان 
  اما   است،   نداده   قرار   يبررس   مورد    كاركنان وزارت ورزش    
  يبانيپشت رابطه    نيا   وجود   از   مرتبط،   قاتيتحق   يبرخ 
   ردد:گ ميها اشاره آنكنند كه در ادامه به  يم     

 يبا عنوان بررس يقي) در تحق1391عليپور و مرزبان (
از  نفر   119 نيدر ب ينيو كارآفر يهوش سازمان نيرابطه ب

. با استفاده از النياستان گ يديشركت هاي تول رانيمد
 نزيراب  ينيآلبرخت و كارآفر   يپرسشنامه هاي هوش سازمان

 يهمبستگ بي، ضر يو استنباط يفيتوص يو محاسبات آمار
هاي هوش  تك تك مؤلفه  نينشان دادند كه ب رسونيپ

 ،يريپذ سكير ت،ي(خالق ينيبا مؤلفه هاي كارآفر يسازمان
اعتقاد به مقدسات)  عزم و اراده،  زش،يانگ ،ياستقالل طلب

                                                 
1. Kada  

توسعه  يوجود دارد. به نظر مي رسد برا يرابطه معنا دار
هوشمند  يارتقاء ابزارها عالوه بر  يديهاي تول شركت

 نيتعامل ب جاديدر ا يسع ديبا ،يو توجه به فناور يديلتو
) وابزار يهاي هوش سازمان هيسرما (به عنوان  يانسان يروين

  .هوشمند شود
هوش  نيارتباط ب"باعنوان ي) در پژوهش1387( ينسب
از     با استفاده  "رازيكاركنان دانشگاه ش تيو خالق يسازمان

 تيشنامه خالقآلبرخت و پرس يسازمان پرسشنامه هوش  
 يو معن    ارتباط مثبت  ،يروش همبستگ لهيو بوس پيرندس

 دييتا را  تيبا خالق شيو مولفه ها يدار هوش سازمان 
كاهش در      اي شيهر واحد افزا يبه ازا كهي به طور دند،نمو

كاهش  اي شيافزا تيخالق آن، يو مولفه ها يهوش سازمان 
  .ابدي يم

در پژوهش خود تحت  1996در سال  2نيآن گل يمار
 "يو هوش سازمان يسازمان يارتباط نو آور يبرس"عنوان 

دانسته و  يهوش فرد ياجتماع جهينت را  يهوش سازمان
 ،يو سازمان يند كه نبود هوش فردك مي انيب نگونهيا

و  يمشكالتش دچار ناتوان به راه حل  يابيسازمان را در دست
   .دنك مي يسردرگم

بررسي "با عنوان ي) در تحقيق2012و همكاران( انيبخش 
آموزشي      رابطه هوش سازماني و كارآفريني از منظر مديران 

پرسشنامه سنجش هوش سازماني آلبرخت  لهيبوس دانشگاه، 
روش  از استفاده     و پرسشنامه سنجش كارآفريني رابينز با 

 نيكه از ب دبه گام نشان دادن گام  ونيو رگرس يهمبستگ
مستقيم را  بيشترين تاثير     اتحاد و توافق،  ،يزمانابعاد هوش سا

تغيير قرار  بر كارآفريني داشته و بعد از آن روحيه و ميل به 
مستقيم و از  نيز به صورت غير     متغيرهاي ديگري  دارند و

   طريق تأثير اين سه متغير بر كارآفريني تاثيرگذارند.
وابسته  غيرها بر متغير مستقيم مت    غير  تاثيرهمچنين بيشترين  

مدل تحليلي ارائه شده     مربوط به فشار عملكرد بوده است.

                                                 
2. Glynn 
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مطلوبيت   روابط بين متغيرها، نشان از     در اين پژوهش از 
    دار بين هوش سازماني و كارآفريني دارد. ارتباط باال و معني

 ي رابطه"خود با عنوان قي) در تحق1390( منش يانصار
 زندان     در كاركنان اداره كل  "تيخالق با يهوش سازمان

آلبرخت  يهوش سازمان ي استفاده از پرسشنامه فارس با  يها
و  رسونيپ يگتهمبس     و با كمك روش  پيرند س تيقالو خ

مثبت و  ي رابطه گام به گام نشان داد كه  ونيرگرس
 تيآن با خالق يها    مولفه و  يهوش سازمان نيب يدارامعن

  .وجود دارد
اتحاد ي، هوش سازمان يها زمان مولفه هم ريتاث يبا بررس

 يدارا ريبه تغ ليو م كياستراتژ    انداز  چشم  توافق، و 
 نييدر تب يو قابل توجه دار يو سهم معن شتريب يگذارريثأت

گام به  ونيآزمون رگرس جيتان داشته اند و     كاركنان   تيخالق
چشم  ،39/0يبتا توافق با اتحاد و  بيگام نشان داد كه به ترت

 نيشتريب  20/0يبه تغببر با بتا ليو م 27/0 كياستراتژ    انداز 
 ريتاث    ها را تحت  مولفه ريو سا دارد  تيخالق نييسهم را در تب
   دهد.  يخود قرار م
در  يقاتيدهد تحق ينشان م قيتحق نهيشيكه پ يطور همان

موضوعات   و  يسازمان ينيو كارآفر يخصوص هوش سازمان
مختلف انجام گرفته  يها در حوزه تيهمچون خالق مرتبط 

جه قرار وكمتر مورد ت  ارتباط در حوزه ورزش  نياست اما ا
حاضر در  قيتحق موجود، ءخال رو با توجه به نيگرفته است از ا
هوش  نيسوال است كه ارتباط ب نيا  به  ييصدد پاسخ گو

و  رانيمد در  يازمانس ينيآن و كارآفر يها و مولفه يسازمان
 يهوش سازمان ايوزارت ورزش چگونه است و آ  كارشناسان 

 يسازمان ينيكارافر يبرا يكننده مناسب ينيب شيتواند پ يم
و  رهايمتغ نيمرتبط بر ارتباط ا قاتياز آنجا كه در تحق و باشد؟  
 يمحقق سع  است،   نشده  ياديز ديتاك كيدموگراف يها يژگيو 

 يها يژگيو  نيبر وجود ارتباط ب يمبن يا  هيكرده فرض
 نيرا تدو يسازمان   ينيكارآفر  و   يو هوش سازمان كيدموگراف

انجام  براي مسلم است اين است كه وزارت ورزش  آنچه دينما
ها،  قوت شناسايي  ازمندين ها و نيل به اهدافش  مسئوليت
ر باشد تا با استفاده حداكث يتهديدها م ها و  ها، فرصت ضعف

ها و تهديدها  ساختن ضعف برطرف  ها و  ها و فرصت قوت
ها، توسعة بيشتر  كارآمدتر مسئوليت تر و  به انجام اثربخش
ورزش در كشور، همچنين كسب جايگاه   هاي  اصول و آرمان
آيد. از طرف ديگر، بتواند به  ئلالمللي نا هاي بين  بهتر در عرصه

مقصد مناسب  ند،شناسايي ك درستي وضعيت موجود خود را  
نمايد، و نيز  معين  آنجا را را تشخيص دهد و نحوة رسيدن به 

آيندة ورزش در حيطة كاري  هاي  بتواند براي مقابله با چالش
 ازمنديراستا ن نيا و در مقابله نمايد  انديشي و  خود چاره

را  انتخاب  يمحقق هوش سازمان نيباشد، بنابرا يم نانيفركارآ
 ينيو كارآفر يارتباط هوش سازمان يبررس   نموده است تا با

در صورت  و كارشناسان وزارت ورزش ، رانيمد يسازمان
بتواند  يبودن هوش سازمان يدو با توجه به اكتساب نيا ارتباط 
وزارت  به  ينسازما ينيرا در جهت توسعه كارآفر ييارهراهكا

  ورزش ارائه دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

بر ارتباط هوش    تأكيد   با   تحقيق   مفهومي   مدل  .1  شكل
    يسازمان ينيبا كارافر  و ابعاد آن  يسازمان

  
  تحقيق يروش شناس

و از لحاظ روش  يحاضر از از منظر هدف كاربرد پژوهش
هاي       ها جزو طرح گردآوري و تجزيه و تحليل داده

       
زمان
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ش
هو

ي
 

 سرنوشت مشترك

 ميل به تغيير

 روحيه

 اتحاد وتوافق

 كاربرد دانش

 كيچشم اندازاستراتژ

 ديفشارعملكر

اني
ازم
ي س

فرين
ارآ

ك
  



 رانيا ياسالم يجمهور جوانان  وزارت ورزش و   در  يسازمان ينيو ابعاد آن با كارآفر يهوش سازمان يمدل ارتباط 108
و  نرايمد ،قيتحق نيا يآمار همبستگي است.  جامعه 

تعداد     كه  بوده  رانيكارشناسان وزارت ورزش و جوانان  ا
اطالعات  كل آنان بر اساس آمار اخذ شده از بخش آمار و 

  از   استفاده   با    باشد،  ينفر م 920ورزش و جوانان  توزار
انتخاب و    نفر به عنوان نمونه    273تعداد   جدول مورگان، 

 قيتحق نيا در باشد،     يساده م  يتصادف  زين يريشيوه نمونه گ
 ينيبراي جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه كارآفر

و   82/0ييايبا پا )1     ليه تي(مارگر   يسوال 60يسازمان
 هفت كه (آلبرخت) يسوال 49 يسازمان   پرسشنامه هوش

سرنوشت مشترك، ميل به  ك،ي(چشم اندازاستراتژ مولفه 
فشارعملكردي)  افق، كاربرد دانش، اتحاد وتو روحيه، تغيير،

استفاده شده  95/0    ييايدهد با پا يمورد سنجش قرار م را 
   است.     

ها از دو  اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده در
آمار     در  روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است، 

نحراف ها و ا ها، ميانگين فراواني و درصد توصيفي از جداول 
كولوموگروف      معيارها و در آمار استنباطي از آزمون 

من، سپيرا اسميرنف و همچنين تحليل همبستگي پيرسون، 
شده است. ضمناٌ براي      گام به گام استفاده  ونيرگرس   تحليل

به كار گرفته شده   Spss انجام محاسبات، بسته نرم افزاري 
   است.
 مختصات  مورد در توصيفي آمار به مربوط نتايج .1شماره جدول

  سابقه خدمتسن، تحصيالت، 
  )7/63(  سال40كمتر از   بيشترين گروه سني
  )6/6(  سال 50باالي    كمترين گروه سني

  )1/45(  ليسانس  بيشترين سطح تحصيالت
  )9/2(  دكتري  سطح تحصيالتكمترين 

  )1/65(  سال 10باالي  يشترين سابقه خدمت
  )3/3(  سال2از كمتر   كمترين سابقه خدمت

  

 نتايج معيارها، انحراف ها، ميانگين 2شماره جدول در

 براي اعتماد قابليت و اسميرنوف،- كولموگروف آزمون

                                                 
1. Hill, M. E 

فرعي  متغيرهاي از هريك و كارآفريني هوش سازماني و
 به هاي نمره بودن نرمال آزمون است. براي آمده آن

- كولموگروف آزمون از ها، عامل از آمده دست

 ، 2شماره جدول براساس كه است شده استفاده فاسميرنو
مي باشد   05/0  از تر ها بيش عامل همه ي معناداري سطح
 ارائه هاي درپاسخ ها عامل توزيع دهد مي نشان امر اين

   و است نرمال تحقيق، اين متغيرهاي به شده
 براي هاي پارامتريك آزمون از توان مي رو، اين از

 استفاده وجود كرد. با استفاده متغيرها ميان روابط بررسي

سازماني  و  هوش سنجش براي استاندارد مقياس هاي از
 اين اعتماد قابليت تحقيق، اين در كارآفريني سازماني

 شده سنجيده كرونباخ آلفاي با گيري ابزارهاي اندازه

  است. 
 براي قابل قبول سطح تحقيق، روش منابع بيشتر در 

)، 2،1994نستين و نوناليباشد(بر مي 7/0كرونباخ آلفاي
 ضرايب دهد، مي نشان 2شماره  جدول كه گونه همان

 ها باالتر مقياس براي تمامي تحقيق اين در كرونباخ آلفاي

  باشد. مي 7/0از
  

  ها تحليل داده
  

  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

 
  

  
  

                                                 
2. Nunnally, j. & Bernstein,H 
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  كارآفريني براي اعتماد ليتقاب و اسميرنوف،ـ  كولموگروف آزمون نتايج استاندارها، انحراف ها، ميانگين .2شماره جدول
  ابعاد آن هوش سازماني و و سازماني 

     Zآماره انحراف معيار ميانگين متغير رديف
 اسميرنف-كولموگروف

سطح معني 
 داري

 نتيجه
  ضريب آلفا

 8209/0  نرمال  35/0  35/162 005/27 932/0 كارآفريني سازماني 1

  9541/0  نرمال  51/0  821/0  879/32  81/130  هوش سازماني 2
  8417/0  نرمال  07/0  295/1  093/5  57/19  چشم اندازاستراتژيك 1-2
  8443/0  نرمال  192/0  082/1  187/5  75/19  سرنوشت مشترك 2-2
  8465/0  نرمال  243/0  026/1  003/5  65/20  ميل به تغيير 3-2
  8957/0  نرمال  17/0  11/1  941/5  58/18  روحيه 4-2
  8924/0  نرمال  228/0  042/1  806/5  78/17  اتحاد وتوافق  5-2
  8856/0  نرمال  084/0  259/1  299/5  4/19  كاربرد دانش  6-2
  8553/0  نرمال  51/0  821/0  349/5  81/17  فشارعملكردي  7-2

  
 نرمال و تحقيق هاي فرضيه اي رابطه ماهيت به توجه با

 همبستگي ضريب آزمون آماري از ، ها عامل توزيع بودن

 وش سازماني وابعاد آن وي ه رابطه سنجش براي پيرسون

اين  نتايج كه است شده استفاده كارآفريني سازماني
  .شود مي ارائه 3 شماره جدول در آزمون

دو متغير  بين ارتباط نشان دهنده 3نتايج حاصل از جدول
 است و اين با ميزان كارآفريني سازماني سازماني هوش

 ).=r 743/0 شود( مي تاييد 001/0سطح در رابطه

كارآفريني  هوش سازماني و ابعاد ميان تباطيار چنين
 ميان روابط اين است، شدت مشاهده قابل نيز سازماني

 باالترين با كارآفريني سازماني در فشارعملكردي

 كاربرد دانشباشد و بعد از آن نيز   مي)=r  704/0 ميزان(
) 691/0 r=(  ،روحيه ) 686/0 r=،( اتحاد وتوافق ) 684/0 

r=،( كياستراتژچشم انداز  )  628/0    r=   سرنوشت ،(
به ترتيب  )،  =r    592/0  ( )، ميل به تغيير   =r    623/0  (  مشترك

  بيشترين ارتباط را با كارآفريني سازماني دارند
  

  ، رابطه مولفه هاي هوش سازماني با ميزان كارآفريني سازماني مديران پيرسون . آزمون همبستگي3جدول 
  و جوانان كشور تربيت بدني وزارت ورزش و كارشناسان

  
  متغير

  ميزان كارآفريني سازماني

 سطح معني داري  ضريب همبستگي  تعداد

  0001/0  743/0  273  هوش سازماني
  0001/0  628/0  273  چشم اندازاستراتژيك

  0001/0  623/0 273  سرنوشت مشترك
  0001/0  592/0 273  ميل به تغيير

  0001/0  686/0 273  روحيه
  0001/0  684/0 273  اتحاد وتوافق
  0001/0  691/0 273  كاربرد دانش
  0001/0  704/0 273  فشارعملكردي
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 هوش بين ويژگي هاي دموگرافيك و بررسي براي
همبستگي  آزمون از كارآفريني سازماني ، سازماني و

 درجدول آزمون اين نتايج كه است ، شده اسپيرمن استفاده
سابقه خدمت  با بين  نتايج آزمون قمطاب  .است آمده 4

 در اينكارآفريني سازماني ارتباط معناداري وجود ندارد، 
سطح  ) و =r  -188/0سن ( متغير كه به ترتيب  است حالي

 با>P 5/0 معناداري سطحدر  )  =r -165/0تحصيالت(
  كارآفريني سازماني ارتباط دارد. 

 بين ويژگيهاي دموگرافيك و هوش روابط شدت
( سطح تحصيالت ميزان مربوط به باالترين درزماني نيز، سا

338/0- r= (سن باشد، بعد از آن نيز   مي هوش سازماني و
  ) 169/0-  r=  (     سابقه خدمت  با  نيب و  قرار گرفته است

  وجود ندارد يارتباط معنادار يسازمان   هوش
  
  

  

  در آزموني ها سازمانيعيت شناختي و دو متغير كارآفريني سازماني و هوش رابطه ويژگي هاي جماسپيرمن،  آزمون همبستگي. 4جدول 

ويژگي هاي   متغير
  دموگرافيك

  سطح معني داري  ضريب همبستگي  تعداد آزمودني ها

ي 
رين

رآف
كا

ني
زما

سا
  

  021/0  -188/0 273  سن
  612/0  -042/0 273  سابقه خدمت

  042/0  -165/0 273  سطح تحصيالت

ش 
هو ني
زما

سا
  

  026/0  -169/0 273  سن
  265/0  -085/0 273  سابقه خدمت

  0001/0  -338/0 273  سطح تحصيالت

براي بررسي اينكه آيا ابعاد هوش سازماني مي توانند 
كارآفريني سازماني را پيش بيني كنند از تحليل واريانس 

  كنيم. رگرسيون استفاده مي
تحليل واريانس رگرسيوني تاثير  5با توجه به جدول

هوش سازماني بر ميزان كاآفريني سازماني نشان ابعاد 
 دهد  مي f) 05/0در سطح  ) 387/18 حاصلp<   معنادار

توان كارآفريني سازماني را از ابعاد هوش  است. بنابراين مي
 سازماني پيش بيني كرد و مقدار ضريب همبستگي

 568/0=2R  درصد تغيير در  56نشان مي دهد تقريبا
  شود ارآفريني سازماني  با مدل تبيين ميك

  ابعاد هوش  سازماني بر ميزان كارآفريني سازماني مديران . نتايج تحليل واريانس رگرسيوني تاثير 5جدول 
  و كارشناسان تربيت بدني وزارت ورزش و جوانان كشور

درجه  مجموع مربعات مدل
 آزادي

سطح        Fآماره  ميانگين مربعات
 معني داري

R 2R 

 8/42802 7 7/6114 رگرسيون
387/18 

0001/0 753/0 568/0 
 9/32589 98 55/332 باقيمانده

      2/75392 105 كل

 روي بر هوش سازماني ابعاد هفتگانه تأثير بررسي براي

شده   استفاده رگرسيون چندگانه از كارآفريني سازماني
  است. 

 در پيش بين متغيرهاي ورود وشر 6با توجه به جدول

 اين است . در گام بوده به گام روش به رگرسيون تحليل

 اختيار محقق در بين پيش متغيرهاي ورود ترتيب روش،
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 گيرد مي صورت همبستگي ضريب اساس بر و است نبوده

 تحليل در كنند كسب را معيار ورود متغيرها چنانچه و

 شوند مي حذف صورت، اين غير در مانند، مي باقي
  ).1388به نقل از هاديزاده مقدم، 1390(بازرگان،

  

. تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره متغيرهاي 6جدول 
  بيني كارآفريني سازماني كننده هوش سازماني براي پيش بيني پيش

ضريب تعيين تعديل   ضريب تعيين  ضريب همبستگي  الگو
  شده

  0/ 537  0/ 568  الف0/ 753  1
  0/ 542  0/ 568  ب 0/ 753  2
  0/ 546  0/ 567  ج 0/ 753  3
  0/ 549  0/ 566  د0/ 752  4
   0/     545    0/     558 ر   0/     747   5

  

 سرنوشت، كيچشم اندازاستراتژ .بين: عدد ثابت، الف) متغيرهاي پيش
 و دانش كاربرد، وتوافق اتحاد ،روحيه، به تغيير ميل، مشترك

  فشارعملكردي
سرنوشت  ك،ياستراتژ انداز چشم عدد ثابت، :بين ب) متغيرهاي پيش

  مشترك، روحيه، اتحاد وتوافق، كاربرد دانش و فشارعملكردي
روحيه،  ،كيچشم اندازاستراتژعدد ثابت،  ج) متغيرهاي پيش بين:

 اتحاد وتوافق، كاربرد دانش و فشارعملكردي

اتحاد  ك،يچشم اندازاستراتژ عدد ثابت، د) متغيرهاي پيش بين:
   كاربرد دانش و فشارعملكردي وتوافق،

 اتحاد وتوافق ك،يچشم اندازاستراتژ  عدد ثابت،    :نيب شيپ يمتغيرها ر)

  و فشارعملكردي 
  متغير مالك : كارآفريني سازماني
توان اينگونه اظهارنظر كرد  مي 7با توجه به نتايج جدول

برخي از متغيرها از  در tداري آماره  چون سطح معني كه ،
سرانجام بيشتر بوده لذا در رابطه خطي نگرفته و  05/0عدد 

و    اتحاد وتوافق ك،ياستراتژ انداز چشمسه متغير 
ميل ، معيار ورود را پيدا كردند و چهار متغير فشارعملكردي 

از كاربرد دانش و  سرنوشت مشترك، روحيهبه تغيير، 
  معادله نهايي رگرسيون خارج شدند.

توان نتيجه  ارد رگرسيون ميبا توجه به ستون ضريب استاند 
،  208/0  كياندازاستراتژ چشم گرفت كه اين ضريب در بعد 

ست،  ا  34/0   عملكردي فشار و در بعد  289/0 توافق اتحاد وبعد 
 ، كياستراتژ انداز  چشم  بعد   بنابراين به ازاي هر واحد تغيير در

  34و 28، 20به ترتيب به ميزان   عملكردي فشار و توافق اتحاد و
ايجاد خواهد شد و تغيير ميزان كارآفريني سازماني واحد در 

 توان گفت با افزايش سه بعد با توجه به مثبت بودن رابطه مي
، عملكردي و فشار   توافق اتحاد و ك،ياستراتژ انداز چشم
  توان ميزان كارآفريني سازماني را نيز افزايش داد. مي

ون گام به گام انجام در نهايت براساس نتايج آزمون رگرسي
ابعاد موثر هوش سازماني بر ميزان شده معادله خطي تاثير 

كارآفريني سازماني مديران و كارشناسان تربيت بدني 
 به شرح زير است. وزارت ورزش و جوانان كشور

 را حاضر تحقيق كلي تحقيق. نتايج مفهومي مدل تحليل

 همشاهد 2 شماره شكل در شيواتر اي شيوه به توان مي
فرضياتي  نتايج معرف ممتد خطوط شكل اين در نمود،
 گونه همان بنابراين اند. تاييد شده تحقيق اين در كه است

است هوش سازماني و ابعاد  شده داده نشان نيز مدل در كه
 دار معني و داراي ارتباط مثبت آن با كارآفريني سازماني

 مدل در موجود اعداد كه است ذكر به الزم .باشند مي

 ضرايب دهنده نشان ممتد) (خطوط راي ميزان ارتباطب

  باشند. مي از تحليل همبستگي حاصل
    

  = ميزان كارآفريني سازماني 044/78 +  192/1 ) كياندازاستراتژ چشم + ( 494/1 ) اتحاد وتوافق+( 844/1) فشارعملكردي (
  

  . نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام7جدول
 tسطح معني داري آماره  tآماره  ضريب رگرسيون استاندارد انحراف معيار  گرسيونضريب ر شاخص متغير

 044/78 53/7 346/10 0001/0 مقدار ثابت
 192/1 58/0 208/0 055/2 042/0 كيچشم اندازاستراتژ
 494/1 494/0 289/0 027/3 003/0 اتحاد وتوافق
   001/0   286/3   34/0   561/0    844/1    فشارعملكردي 
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  592/0  
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                                                                              704/0  

      
    ارتباط    

  حاصله نتايج به توجه با تحقيق مفهومي مدل  .    2    شكل
  

  
  گيري  بحث و نتيجه

و ابعاد  يرابطه  هوش سازمان يهدف بررس با  قيتحق نيا
  انگريب  آن   يها  افتهيو ي بانجام شد سازمان ينيآن با كارآفر

 و يسازمان هوش    انيم   يمعنادار   يهمبستگ   روابط   وجود 
  كه   يونح   به   باشد،   يم يسازمان ينيكارآفر  ابعاد آن با 

 ينيكارآفر   با يهوش سازمان   ابعاد   يتمام   انيم   ارتباط   وجود 
زمينه . بنابراين هوش سازمان و ابعاد آن شد   ديتائ يسازمان
 وزارت ورزشكارآفريني در  جهت اعتال و ارتقاي را الزم 

 ينسب قاتيتحق جيبا  نتا ها يافته نيفراهم مي نمايد . ا
 و همكاران اني) بخش1390( نشم يانصار  ، )1387(
بر وجود  يمبن   )2012(كادا، و  )1391،يرسپاسي(م ،  )2012(

    دارد. يهم خوان ينيو كارآفر يهوش سازمان  نيارتباط ب
هستند كه در هر  يبرتر يژگيو هوش دو و ينيفرآكار

هوش گلين طبق نظر  سازمان نهفته است. ياز اعضا كي
 مربوط آن به واست  يش فردهو  ياجتماع جهينت ، يسازمان

از  يخاستگاه برخ و خاستگاه آن ذهن است، مي شود
ذهن  زين  تيو خالق يهمچون نوآور ينيمقدمات  كارآفر

 از پيش نيازهاي يكي افراد ذهني بر قدرت  تمركز و  است

 كند، مي كمك آن شكوفايي به و بوده كارآفريني بروز
را  ينيو كارآفر يسازمان وشه  ريارتباط دو متغ نيبنابرا

   و خاستگاه آنها دانست. أتوان در منش يم
فشار عملكردي در  هاي هوش سازماني در بين مولفه

  باالترين ميزان همبستگي با كارآفريني سازماني است .
در يك دليل باشد كه ازآنجا كه  اين امر شايد به اين

هر كس وظايف  داراي فشار عملكردي، سازمان هوشمند
دهد، به معتبر بودن هدف هاي  ا انجام ميكاري خودش ر

 شود كه و اين باعث مي خويش، باور و اعتقاد دارد
ابهام و انجام  يدارا يسازمان يبرخالف وجود پست ها

، فرصت بيشتري براي بطور همزمان ينقش سازمان نيچند
 پذيرش نظرات و عقايد جديد   و نوآوري پيدا كرده و

مساله  نياما ا هيا سازد،را م  ينيتوسعه كارآفر مقدمات
    .ديفراهم نما رامولفه ها  ريغفلت از سا نهيزم يستينبا

ترين همبستگي با  داراي پائين ميل به تغيير در مقابل
كارآفريني تواند موجبات افت  كارآفريني است كه مي

به  رييبه تغ ليم سازماني در وزارت ورزش را فراهم آورد.
هاي غير منتظره را داشتن  توانايي مواجهه با چالش يمعنا
با توجه به  زيموضوع ن ني)، ا2003(آلبرخت،  باشد  مي
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 انتظارات يوزارت ورزش و از طرف يها تيفعال تيماه

با توجه  ، چرا كهباشد يتوجه م ازمندين انيمشتر روزافزون
به اينكه تغييرات، خود فرصت هاي كارآفريني را مهيا مي 

ساز و كارهاي الزم  بايدر براي تقويت ميل به تغيي كنند،
وجود داشته باشد. مثل  براي حمايت از نوآوري در سازمان

سيستم تجزيه و تحليل طرح هاي جديد ارائه شده توسط 
  و... افراد، نظام پيشنهادات

 نيزنشان  گام به گام رگرسيون تحليل از حاصل نتايج

و    اتحاد وتوافق ك،يچشم اندازاستراتژ ريسه متغ كه داد
يني پيش بين هاي مناسبي براي كارآفر رعملكردي فشا

  هستند. سازماني
چشم انداز برآيند نتايج فوق بيانگر اين است كه  

 كيهدف   انياستنتاج و ب جاد،يا تيقابل ،كياستراتژ
مستلزم شناخت   ياهداف سازمان نييتع سازمان است.

قوت و  نقاط دها،يتهد فرصت ها، يسازمان و درك و برس
 يعني ي، سازمان يسلول ها يبه عهده  نياشد. اب يضعف م

 ييو توانا يژگيو از يرياست تا با بهره گ يمنابع انسان
مهم را به انجام رسانند.  نيا ،يقدرت ذهن ژهيبه و شيها

بنابراين  افراد در جريان تعيين چشم انداز استراتژيك كه 
 سازمان يو موثر بر تعال يابياهداف قابل دست  فيتعرمستلزم 

است با ادراك نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصتها و 
  تهديدات مقدمات كارافريني را فراهم آورند 

توان گفت   مي اتحاد و توافقبين بودن بعد  در مورد پيش
تنگناها و   م،يصور شوترا كه م يهر ساختار سازمان كه

وضع شده  يرا كه به هر حال جهت همكار ييها تيمحدود
اتحاد و توافق وجود نظام ها و  ،،دل خواهد نموياند تحم

 يافراد و گروهها م يمشخص جهت اجرا برا نيسلسله قوان
آن، هر  طهيجهت اجرا در ح نيسلسله قوان كيبدون  باشد. 
در ادامه كار دچار مشكالت فراوان و اختالف نظر  يگروه

   خواهد شد.
 يبرا يبعد از هوش سازمان نيبودن ا نيب شيپ
گردد كه  يم هيصورت توج نيبد زين يسازمان ينيفرآكار

ها  افراد و گروه شود  باعث ميسازمان  اتحاد و توافق در 

سازمان، سازمان  تيو مامور سالتتحقق ر يخود را برا
 يسر  كيو  ندينما ميها و مشاغل را تقس تيدهند. مسئول

با  ييارويو رو گريكديبرخورد و ارتباط با  يرا برا نيقوان
در نتيجه اين باعث ايجاد ديدگاه  و نديوضع نما طيمح

مشترك بين كاركنان و مديران براي رسيدن به آرمانهاي 
شده كه ازطريق آن  افراد متوجه فرصتها شده و بر  سازمان 

در حفظ  خواهند كرد  يسعو  منابع خود متمركز مي شوند
و از فرصتها حداكثر  هسازمان خود گام برداشت يو اعتال

  .بهره را ببرند
د شو يموجيه گونه ت نيفشار عملكرد ابين بودن پيش 

خاص خود را  ييموضع اجرا ديبا انياز مجر كيهر  كه
صرفا  رانيكه مد ستين يكاف نيا ،باشند داشته 

مي توانند حس فشار كاري بلكه  (اجرا) باشندرعملكرديدرگ
امر زماني بيشترين  نيا را ارتقاء داده و حمايت كنند، اما 

ه توسط همه اعضا سازمان به عنوان يك تأثير را دارد ك
سري انتظارات دو جانبه در كار براي مشاركت در موفقيتها  

  پذيرفته شده باشد
عالئم كليدي فشار عملكرد شامل درك انتظارات 

كاركنان، ارتباط مديران به خاطر اهداف، حل  توسط
اجرايي كاركنان توسط مديران، عدم ترقي  مشكالت

ت بازخورد توسط كاركنان درباره درياف مديران ضعيف،
احساس كاركنان از مفيد بودن كارشان و  عملكردشان،

بنابراين تطابق   باشد براساس شايستگي مي ترقي كاركنان
اعضاي سازمان با عملكرد و نقشي كه در سازمان انجام مي 

) همانطور كه گفته شد برخالف فشارعملكردي( دهند
ام و انجام چندين نقش وجود پست هاي سازماني داراي ابه
شود افراد عقايد و نظرات  سازماني بطور همزمان  موجب مي

هاي جديد را مورد مطالعه قرار داده و از فرصتهاي  و نگرش
  ر استفاده را ببرند  ثموجود حداك

دربررسي ارتباط ويژگي هاي دموگرافيك و متغير 
هيچ ارتباطي بين سابقه خدمت با كارآفريني سازماني 

نتايج تحقيق نشان داد كه  ريني سازماني پيدا نشد،كارآف
اتحاد و توافق رابطه معناداري با كارآفريني سازماني دارد و 
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شايد همين اتحاد و يكدلي در جامعه مورد تحقيق 

  باعث نبود تفاوت بين  افراد با سوابق خدمت مختلف باشد.
 شناختي جمعيت هايمتغير و سن   تحصيالت سطح
كارآفريني   با خالف سابقه خدمت كه بربود ديگري

 ها يافتهند . اين سازماني رابطه معكوس و معناداري نشان داد
) مبني بر ارتباط معكوس بين 2007با نتايج تحقيق اسنبرگ(

 و آيديس سن و كارآفريني هم سو و با با تحقيق

مبني بر ارتباط مستقيم سطح تحصيالت و  ) 2007(ون
  كارآفريني مغايرت دارد.

افراد با سطح تحصيلي  هك است معني بدان امر اين
باالتر احتماال از موقعيت شغلي بهتري برخورداربوده  و 
عواملي از قبيل نارضايتي شغلي، درگيري با مقامات ارشد 
كاري، سيستم هاي پاداش نا مناسب، كه مي تواند مقدمه و 
محركي براي شروع يك كسب و كار جديد باشد در آنها 

 انجام به افراد تمايل سن رفتن باال با همچنينكمتر است و 

 همين و كند مي پيدا كاهش آميز مخاطره هاي فعاليت

 كارآفرينانه هاي فعاليت در شركت عدم سبب عامل

بنابراين هرچه سن باالتر مي رود كارافريني  شود مي
  يابد. سازماني كاهش مي

  و هوش كيدموگراف يها يژگيو نيروابط ب   شدت
( التيميزان مربوط به سطح تحص   باالترين   در ز،ين يسازمان 

338/0-  r=  سن   زيباشد، بعد از آن ن   مي   يهوش سازمان   ) و
  ) 169/0-   r=  (     سابقه خدمت  با  نيب  قرار گرفته است. و

   ندارد. دوجو يمعنادار ارتباط  يسازمان   هوش
  و هوش كيدموگراف يها يژگيارتباط و يدربررس

 دايپ   يسازمان   سابقه خدمت با هوش نيب يارتباط يسازمان 
 10 ي) باال1/65افراد ( شتريب حاضر قيالبته  در تحق نشد،  

سابقه خدمت و  نيعدم ارتباط ب  نيسال سابقه داشتند و ا
 زانيبودن م كساني ليممكن است بدل  يسازمان ينيفرآكار

  .باشد يت بررسها در نمونه تح يآزمودن شتريب يسابقه كار
 سطحارتباط معكوس هوش سازماني و  به توجه با

افرد با سطح  گفتدر تفسير اين يافته بايد  تحصيالت
هاي  تحصيالت باالتر به داليل مختلفي از جمله موقعيت

شغلي داراي رسميت باال در سازمان، مشغله هاي ذهني 
ناشي از مسئوليت هاي كليدي، انگيزه و زمان زيادي براي 

آميختن با ساير همكاران خود نداشته و به عبارتي تمايل در
در كمتري به تعامل مسقيم با ساير افراد دارند، از اين رو  

سازگاري با  درك مشكالت سازماني وكارگروهي،زمينه 
  ، زمان كمتري دارند.شرايط

كه با  است آن از حاكي پژوهش اين نتايج به طوركلي
بين هوش سازماني  و  توجه به ارتباط مثبت و معنادار

  يسازمان   هوش هاي كارآفريني سازماني، ارتقاء مهارت
در  .نمايد به افزايش كارآفريني سازماني كمك تواند مي

ي سازمان   راستاي نتايج اين تحقيق، توجه به نقشي كه هوش
و مديران  كند و اهميت برخورداري در كارآفريني ايفا مي

هاي كارآفريني، به  ياز ويژگكارشناسان وزارت ورزش 
مي تواند در قالب سياست هاي ي سازمان  كارگيري هوش 

استخدام،  اثرگذار در يبخش منابع انساني، به عنوان شاخص
درنظر  وزارتارزيابي عملكرد و ارتقاي كاركنان اين 

يك قابليت اكتسابي ي سازمان هوشو ازآنجا كه  گرفته شود
 زارت ورزشو به پژوهش اين نتايج ،شود محسوب مي

 مناسب، راهكارهاي و اقدامات اتخاذ با تا دهد مي ياري
در   يمدون و مستمر و تخصص يآموزش يدوره ها

   هوش ارتقاي ي زمينه ،نوع مهم از هوش  نيا خصوص 
افزايش  آن تبع به و كارشناسان و مديران يسازمان

  نمايد. كارآفريني سازماني را فراهم
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Abstract  

The present study was conducted to Investigate the relationship between   organizational intelligence   
and its  dimensions with  organizational  entrepreneurship. For this purpose, 273  managers and  experts 
from the Ministry of Youth and Sports were selected  as   examples. Subjects completed  organizational 
intelligence   (Albrecht ,   2003) and organizational entrepreneurs questionnaires (Marguerite  Hill, 2003). 
The test   results showed:  There is a significant relationship between organizational   intelligence and 
organizational     entrepreneurship.Also among the seven dimensions of organizational intelligence CE 
Fsharmlkrdy intensity relationships is at the  highest level (704/0 r   = ). then also knowledge application 
(691/0 r =), morale (686/0 r =), alliance Vtvafq (   684/0 r =), eye Andazastratzhyk (628/0 r =),  common 
fate (623/0 r =), appetite for change (592/0 r =), have the  highest correlation with the CE. Results of the 
regression analysis step by step indicate three  variables: the eye  Andazastratzhyk (208/0 = B), Union 
Vtvafq (289/0 = B), and Fsharmlkrdy (34/0 = B), a good predictor of  CE. The relationship between 
demographic characteristics and organizational intelligence and Organizational  entrepreneurs showed 
no  significant relationship between corporate entrepreneurship and organizational intelligence  service 
experience unlike age and education level.  
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