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Abstract
The overall goal of research is to explain the
impact of psychological factors on the
development of enabling Entrepreneurial
behavior among workers and youth sports
Kermanshah province. The research method is
descriptive in terms of strategy - analysis of
field data collection through questionnaires and
practical purpose . The population consisted of
1225 employees of Sport and Youth offices,
province of Kermanshah. Tables Bartlett with
285 of them were selected by stratified
sampling The main instrument was standard
questionnaire, questionnaire Spears (1995) to
measure psychological empowerment and to
measure the components of Karfrynanh
behavior, Lynn questionnaire (2009), the study
was performed. The analysis by software SPSS,
AMOS done and the results revealed that 33%
of office workers and youth sports
Rftarkarafrynanhshan is relatively low and only
14% of them have lots of Entrepreneurial
behavior. Results from a good fitness model
2.8, was. Which showed that the model, a strong
theoretical model for the design component of
psychological empowerment impact on the
development of entrepreneurial behavior
among employees.The results indicate a total of
twenty empowerment component of 0.72% of
Entrepreneurial behavior in a positive explain
the changes.
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چکيده

هدف کل ی پژوهش تبیین تأثیر مؤلفهها ی توانمندساز ی
روانشناخت ی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات
 روش تحقیق به لحاظ.ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود
 از نظر روش گردآور ی داده ها،استراتژ ی توصیف ی – تحلیل ی
.میدان ی از طریق پرسشنامه و به لحاظ هدف کاربرد ی م ی باشد
 نفر از کارکنان ادارات ورزش و6221 جامعه آماری تحقیق شامل
281  با استفاده از جدول بارتلت. استان کرمانشاه م ی باشد،جوانان
نفر از آنها به روش نمونهگیر ی طبقها ی برا ی مطالعه انتخاب
 پرسشنامه، ابزار اصل ی تحقیق پرسشنامه استاندارد بود.شدند
) جهت سنجش توانمندساز ی6331( استاندارد اسپیرز
،روانشناخت ی و برای سنجش مؤلفهها ی رفتار کارآفرینانه
.) مبنای کار قرار گرفت2003( پرسشنامه لینن و چن
 انجام وAMOS ،SPSS تجزیهوتحلیل بهوسیله نرمافزارها ی
 درصد از کارکنان ادارات ورزش و99 نتایج گویا ی آن بود که
 از آنان%64 جوانان رفتار کارآفرینانهشان در حد کم است و تنها
 مدل بهدستآمده از برازش. دارا ی رفتار کارآفرینانه زیاد م یباشند
 الگو ی نظری قوی برای، برخوردار بود؛ که این مدل،2.8 مطلوب
طراح ی تأثیر مؤلفهها ی توانمندساز ی روانشناخت ی بر توسعه رفتار
 نتایج گویا ی آن بود در مجموع.کارآفرینانه در بین کارکنان است
 درصد از تغیرات0.12 بیست مورد از مؤلفهها ی توانمندساز ی
. رفتار کارآفرینانه را در جهت مثبت تبیین م ینماید
واژه هاي کليدي
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در دو دهه گذشتتته نگرش ستتازمانها به انستتان بهشتتدت
تغییریافته استت .انسان در سازمانهای امروزی معادل با کارگر
نیست و صرفاً انرژی مكانیكی آنان موردنظر نیست .سازمان ها
برای حفظ و توستتتعته موفقیتتهتای خود به یك باور بزرگ
دستتتیافتهاند و آن باور به انستتان استتت .شتتاید بتوان اذعان
داشتت که انستان ،مجدداً در سازمانها کشفشده است ( 12و
 .) 11از عوامل مهم بقا و حیات ستتتازمانها ،کیفیت توانمندی
نیروی انستتانی استتتت .بهعبارتدیگر اهمیت منابع انستتتانی
بهمراتب از فناوریهای جدید ،منابع مالی و مادی بیشتر اس ت.
محققان ،توانمندستتازی را آزاد کردن توان و قابلیتهای درونی
افراد ،برای کسب موفقیتهای شگفتانگیز میدانند .بعضی از
منافع توانمندستتازی عبارتاند از :بهبود کیفیت محصتتولها و
ختدمتات ،افزایش تعهتد کتارکنتان و قتدرت مدیریت ،ارتقای
اثربخشتتتی ،همافزایی ،حس پاستتتخگویی و درنتیجه ،افزایش
مزیت رقابتی در بازار جهانی ( .) 19مفهوم توانمندستازی توسط
نظریهپردازان مختلف بررستتی گردیده استتت .کنگر و دیگران
توانمندستازی را فرایند احستا خود کاراملی در بین اعضتتای
ستازمان از طریق شناخت وضعیتی که پرورشدهنده بیقدرت ی
بهوستیله سازمانهای رسمی و فنهای غیررسمی فراهم کردن
اطالعات کارا است میدانند( .) 89در تعریفی دیگر توانمندسازی
متمرکز کردن قدرت در دستتتت افرادی که برای انجام وظایف
خود نیاز به اختیارات ،مستتتؤولیت ،منابع و حقوق قانونی دارند
بیانشده است ( .) 61چهار بعد توانمندسازی روانی شامل معنا،
شتایستتگی ،کنترل و اثر تشكیل ساختار توانمندسازی روانی را
میدهنتد ( 63و  90و  .) 98در ستتتالهتای اخیر چهتار نظری ته
متدیریتت شتتتامتل تعتالی ستتتازمان ،مدیریت کیفیت فراگیر،
فرهنگستازمانی و توانمندستازی در حرفه مدیریت مطرح شده
است)61( .
به نظر میرستد توانمندسازی نوعی راهبرد کالن مقبول ی ت
یافته ،برای بهبود مستتمر و یك عالمت اختصاری برای انواع
شتیوههای کاربرد شتایستتتگیهای افراد در روشهای خالق و
جدید برای تمام جنبههای عملكرد در ستتتازمان استتتت (.) 14
امروزه ستتازمانها در ستتده بیستتت و یكم ،شتتكلی متفاوت از
ستازمانهای ستنتی پیدا نمودهاند .در این ستازمانها عالوه بر
انرژی ،نیروی فكر و خالقیت کارکنان نیز مدیریت میگردد.
لزوم پرورش کارکنا نی که دارای توانایی خود مدیریتی باشتتند
باعث شده تا توانمندسازی نیروی انسانی بهعنوان یك پارادایم
جدید توجه بستیاری از صتاحبنظران مدیریت را بهسوی خود
جلتب نمتایتد .بستتتیتاری از ستتتازمانها عالقهمندند فرآیند

توانمندستتازی را اجرا نمایند ،زیرا معتقدند کارکنان توانمند می
توانند در نیل به اهداف مؤثر باشتند .در بستیاری از کشورهای
توستتعهیافته و کشتتورهایی مانند ترکیه ،چین و حتی قطر،
توانمندستازی در مورد کارکنان و ستازمان اجراشتده استت؛ اما
متأستفانه در تقویم آموزشتی بستیاری از ستازمانها هنوز دوره
آموزشتی توانمندسازی منظور نشده است ( .) 11توانمندسازی از
دو منظر قتابتلطرح استتتت :توانمنتدستتتازی ستتتاختاری و
توانمنتدستتتازی روانشتتتنتاختی  .در رویكرد ستتتاختتاری که
توانمنتدستتتازی ارتبتاطی و مكتانیكی نیز نتامیده میشتتتود،
توانمندستازی شامل فعالیتهایی است که سازمان برای س ه ی م
کردن کارکنان در منابع قدرت و تصمیمگیریها انجام میدهد.
در این بعد ،فراهم ستتاختن شتترایطی برای قدرتمندتر شتتدن
کارکنان ،مدنظر است .این نوع از توانمندسازی ،بهعنوان نتیجه
یتك فرایند مطرح استتتت .در این رویكرد ،مدیریت ستتتازمان،
مسئول توانمندسازی کارکنان و تعیینکنندۀ میزان ،اب عاد ،نحوۀ
ایجاد و استتتقرار فرهنگ این فرایند در کارکنان استتت .مدیر از
طریق فراهم کردن ابزار موردنیاز و پشتیبانی مناسب ،با تقس ی م
قدرت میان کارکنان ،مشتتارکت ،تصتتمیمگیری ،ستتهیم کردن
آنان در جریان اطالعات ،ایجاد بستر آموزش و انتقال دانش ،به
توانمنتدی کتتارکنتتان منجر میشتتتود .در این رویكرد ،بتته
توانمندستازی ،بیشتتر بهعنوان عامل محرکی توجه شده است
کتته از بیرون بتته افراد وارد میشتتتود ( .) 32رویكرد دوم،
توانمندسازی از منظر روانشناختی است؛ یعنی ایجاد یك حس
درونی در افراد که بتوانند بهطور مستتقل ،در فرایند کاری خود
تصتتمیمگیری کنند .در این دیدگاه ،نگرش و طرز تلقی افراد از
وظتایف کتاری و نقش آنهتا در ستتتازمتان ،مدنظر استتتت.
توانمندستتازی روانشتتناختی ،یعنی ایجاد شتترایط مزم برای
ارتقای انگیزۀ افراد در انجام وظایف ،از طریق پرورش احستا
شایستگی یا کاهش احسا ناتوانی در آنان (.) 32
محققان ،توانمندستازی روانشتناختی را بهعنوان ستتازهای
انگیزشی که شامل چهار بعد معناداری ،شایستگی ،خودمختاری
و اثرگذاری استتت ،مطرح کردهاند ( .) 82ستتایر محققان ،اظهار
داشتتتهاند که توانمندستتازی روانشتتناختی بهعنوان یك متغیر
پیوسته در نظر گرفته میشود ،نه یك متغیر متضاد و دوگانه؛ و
لذا کارکنان ممكن استتت درجات مختلفی از توانمندستتازی را
درک کنند تا اینكه بهستادگی احسا کنند توانمند شدهاند یا
خیر (.)10
توانمندی منابع انسانی بهعنوان یك رویكرد نوین انگ ی زش
درونی شتتتغل ،به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و
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فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شكوفایی
استتعدادها ،تواناییها و شتایستتگیهای افراد هستتت و درواقع
شتامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان
میشتود ( .) 6توانمندستازی بهعنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش
به یكی از داغترین مباحث روز مدیریت مبدل شتتده استتت .در
عصتتر برتری رقابتی ستتازمانهای یادگیرنده ،پژوهشتتگران و
مدیران نسبت به توانمندسازی و اقدامات مدیریتی مبتنی بر آن
عالقه روزافزونی از خود نشان دادهاند ( .) 91در سالهای اخیر،
مفهوم توانمنتدستتتازی بخش جتداییناپذیر ستتتیاستتتتهای
ستتتازمتانهای غیردولتی و توستتتعه برای حمایت از توستتتعه
روستتایی و کشاورزی گردیده است ( .) 68واژه توانمندسازی در
دهه  6330بیشتر رواج پیدا کرد ( .) 42امروزه منابع انستتتانی
بهعنوان یكی از باارزشترین دارایی ستتازمانی ،مهمترین مزیت
رقابتی و کمیابترین منبع در اقتصتتاد دانشمحور بهحستتاب
میآید ( .) 1جهت خلق ایدههای بكر و بینشهای نوآور و برای
پاستخگویی اثربخشتر به تحومت وسی عی که در محیط کار ی
رخ میدهد ،میتوان از مهمترین دارایی نامشهود ی عنی کارکنان
توانمند استفاده نمود (.)62
توانمنتدستتتازی نیروی انستتتانی یعنی ایجتاد مجموعتته
ظرفیتهای مزم در کارکنان برای قادر ستتاختن آنان به ایجاد
ارزشافزوده در ستتتازمتان و ایفای نقش و مستتتئولیتی که در
ستازمان به عهده دارند ،توأم با کارایی و اثربخشتی است (.) 61
توانمندستتازی عبارت استتتت از طراحی و ستتاخت ستتتازمان
بتتهنتحتویکتته افتراد ضتتتمن کنترل خود ،آمتتادگی قبول
مستئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند ( .) 81توانمندسازی
فقط دادن اختیار به کارکنان نیستتتت ،بلكه موجب میشتتتود
کارکنان با فراگیری دانش ،مهارت و انگیزه بتوانند عملكردشان
را بهبود بخشتتند .توانمندستتازی فرآیند ارزشتتی استتت که از
مدیریت عالی ستتازمان تا پایینترین ردهها امتداد مییابد (.)21
اصتتطالح توانمندستتازی در مدیریت از اواستتط قرن بیستتتم و
شتتكلگیری نهضتتت روابط انستتانی در جهت افزایش شتترایط
انستانی کار معرفی شتد ( .) 14توانمندسازی به مفهوم احسا
مستتئولیت و پاستت گویی بیشتتتر کارکنان برای بهبود عملكرد
ستتازمان استتت ( .) 91توانمندستتازی یكی از این رویكردهایی
است که در چند دهه اخیر منجر به تغییرات مثبت و فراوان در
اجرای فعتالیتهای کاری کارکنان شتتتده استتتت ( .) 11منون
( ) 2006قالب روانشتتتناختی توانمندی را بهعنوان یك حالت
روانشتناختی تعریف کرده که بهوسیله حسی از «درونی شدن
اهداف» و «درک شتایستتگی» و «فهم کنترل» تصتور شده
استتت ( .) 21در روانشتتناستتی صتتنعتی و ستتازمانی و مدیریت
توانمندستازی سبب افزایش حق انتخاب داشتن افراد درگرفتن

تصتمیم در حوزه شغلیشان میشود که این امر منفعت زیاد ی
را برای سازمان به ارمغان میآورد ( .) 18دریكی از معروفترین
مطالعات تجربی انجامشتتده در مورد توانمندستتازی ،استتپریتزر
( ) 82چهار بعد را برای توانمندی شتتناختی برشتتمرده استتت.
برمبنای پژوهش میشتتترا ( ) 11یك بعد به این ابعاد چهارگانه
افزودهشتده استت .در ادامه ،این پنج بعد کلیدی توانمندسازی
تشتری میشتوند :در پژوهش حاضر مالک بررسی ،چهار بعد
نخستین میباشد.
احستا شتایستگی :وقتی افراد توانمند میشوند ،احس ا
خود کفایتی می کنند ،یعنی احسا می کنند توانایی و مهارت
مزم را برای انجام موفقیتآمیز یك کاردارند .چنین احستاسی
تعیین میکند آیا افراد برای انجام دادن کاری دشتتتوار خواهند
کوشید و پشتكار خواهند داشت یا خیر (.)1
احستا معنادار بودن  :افراد توانمند احسا معنادار بودن
میکننتد .آنهتا هدف یا فعالیتی را که به آن اشتتتتغال دارند،
ارزشمند میدانند .آرمانها و استانداردهایشان باکاری که انجام
میدهند ،ستتازگار استتت .افراد توانمند در مورد کاری که انجام
میدهند ،دقت می کنند و به آن باور دارند و به دلیل انجام آن
احسا هویت میکنند (.) 1
احستتتا برخورداری از اختیتار  :خودستتتامتانی به معنی
احستا داشتتن حق انتخاب در انجام وظایف شخصی است.
آنان خود را افرادی ایجاد گر و خود آغاز می بینند و میتوانند به
میل خود اقدامات ابتكاری انجام دهند ،تصتتمیمهای مستتتقل
بگیرند و افكار جدید را به آزمون بگذارند (.) 30
احستتتا تأثیرگذار بودن  :افراد توانمند احستتتا کنترل
شتتتخصتتتی بر نتایج دارند .آنان بر این باورند که میتوانند با
تأثیرگذاری بر محیطی که در آن کار میکنند ،تغییر ایجاد کنند
(.)22
احستا داشتتن اعتماد به دیگران :افراد توانمند احسا
می کنند که با آنان منصتتفانه رفتار خواهد شتتد آنها اطمینان
دارند که نتیجهی نهایی کارهایشتتتان ،نه آستتتیب و زیان ،که
عتدالت خواهد بود .بهبیاندیگر ،این اعتماد به معنی داشتتتتن
احسا امنیت شخصی است (.)11
از سوی دیگر در سالهای اخیر آگاهی فزاینده و چشمگیری
از اهمیت فعالیتهای کارآفرینانه بهمنظور توستتعه اقتصتتادی
بتاعتث انجتام پژوهشهای متفاوتی بر روی اصتتتول و مبانی
کارآفرینی شتده است .تفاوتهای بینالمللی در سطوح فعال ی ت
کارآفرینانه توستتتط طیف گستتتتردهای از عوامل اقتصتتتادی،
فنّاورانه ،جمعیتی ،فرهنگی و دیگر عوامل ستتازمانی توضتتی
دادهشتده استت ( .) 36چنین استتدمل شتده است که تفاوت
مخصتتوصتتاً در نظامهای ارزشتتی و جهتگیریهای فرهنگی
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نستتبت به کارآفرینی ،کارآفرینی را تحت تأثیر قرار دادهاند (49
و .)88
مطالعهی مك کلی لند ( ) 6316در داستتتانهای کودکان و
نقش نیاز به موفقیت در توضتی تفاوتهای ملی در توس عه ی
اقتصتادی شتاید شتناختهشدهترین نمونه از این نوع تحق ی قات
باشد ( .) 8فعالیت کارآفرینی منبع حیاتی رشد اقتصادی ،اشتغال
و نوآوری محستتتوب میشتتتود .محققتتانی کته کتارآفرینی را
موردبررستتتی قرار میدهنتد برای ارزیابی مداوم عواملی ارزش
قائل هستند که توضی میدهند چگونه کارفرمایان به بهترین
نحو کستتتبوکارهای جدیدی ایجاد می کنند و بنابراین چگونه
جوامع و اقتصتتادها رشتتد می کنند و کامیاب میشتتوند (.) 16
کارآفرینی بهعنوان موتور اصتلی رشتد اقتصتادی در بسیاری از
کشتورها در نظر گرفته میشتود ( .) 41بستیاری از کشورها به
دنبال ایجاد زیرستاخت و توسعه آموزش کارآفرینی برای تأمی ن
منابع کانال کستتتبوکار هستتتتند ( .) 4واژه کارآفرینی از واژه
فرانستتتوی در قرن دو .ازدهم برگرفتتتهشتتتده استتتت کتته
 enterprendreبود و به معنای به عهده گرفتن میباشتتد
( .) 69از دیدگاه اقتصتادی ،کارآفرین فردی استت که از عناصر
آموزشی کار؛ دانش و فناوری و مدیریت و سرمایه برای تقو ی ت
فعالیتهای تولیدی استتفاده میکند .محتوای یك کارآفرین با
محتوای کارکنان فرق دارد .هر کارمند میتواند عناصر را تول ی د
کنتد ،ولی کارآفرین عناصتتتر تولیدی را باهم ترکیب نموده تا
بتواند چیزی را خلق کند .شتین و وانكاتارام ( ) 86نشان دادند
که کارآفرین بر استتتا کارآفرینی به فرایند کشتتتف ،یا ایجاد
فرصتتتتهتایی برای ایجاد نوآوری و یا ادغام ارزشهای جدید،
محصتتتومت و یتا ختدمتات عمل می کند .کارآفرینان عالقه
روزافزونی را بته عوامتل زمینتهای نشتتتان دادهاند که با آنها
فعالیتهای کارآفرینی رخ میدهند .بهعنوانمثال ،ستازمانهای
بینالمللی مثل ستازمان توسعه و همكاری اقتصادی ()OECD
و اتحتادیته اروپتا ( ) EUروی محرکهتای محیطی کارآفرینی
تمرکز می کننتد .بتهویژه عوامتل اجتمتاعی و فرهنگی که بر
انتختاب شتتتغلی فرد برای تبدیلشتتتدن به کارآفرین یا ایجاد
کستتتبوکتار جدید تأثیر میگذارند ( 29و  24و  .) 10به خاطر
اینكه جوامع استاساً دارای محیطهای فیزیكی متفاوت هستند،
اعضتتتای جامعه باید الگوهای رفتاری مرتبط با محیط را برای
دستترسی به موفقیت اتخاذ کنند  .این الگوهای رفتاری مرتبط
بتا محیط بته تشتتتكیل ارزشهای فرهنگی متفاوت در جوامع
متفاوت منجر میشتتوند که بعضتتی از آنها بر تصتتمیم ایجاد
کسبوکارهای جدید تأثیر میگذارند .بنابراین فرهنگ بهعنوان
زمینه مجزا از زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،فناوری و اقتصادی
برای کارآفرینی و رفتار اقتصتادی مرتبط میباشتتد ( 18و .) 13

چنتد بررستتتی تتتأثیر عوامتتل فرهنگی را بر کتتارآفرینی از
نقطته نظرهتای متفتاوت مورد تتأکیتد قرار دادهانتد .هایتون و
همكتارانش ( ) 40در بتازنگری متون فرهنگ و کارآفرینی را با
سه جریان اصلی تحقیق مرتبط می کنند .جریان اول روی تأثیر
فرهنگ ملی بر معیارهای انبوه کارآفرینی مثل کارکرد مبتكرانه
ملی یا کستبوکارهای جدید ایجادشتتده تمرکز میکند .جریان
دوم هتمتتاهتنگی بین فرهنتتگ ملی و ویژگیهتتای فردی
کارآفرینان را مورد خطاب قرار میدهد ( .) 46جریان ستوم تأثیر
فرهنگ ملی را بر کارآفرینی شترکت موردبررسی قرار میدهد .
مطتابق این نكتته وقتی یتك فرد کستتتبوکتاری در محیط
فرهنگی ویژه ایجاد می کند ،این کسبوکار آن محیط فرهنگی
را منعكس میکنتد ،بهعنوانمثال ویژگیهایی مثل جهتیابی
راهبردی و انتظارات رشتد برای کسبوکار شرکت ( 91و .) 48
نرخ کارآفرینی بهطور گستتتردهای در بین کشتتورها و در طول
زمان متفاوت استتت ( .) 39درحالیکه برخی از کشتتورها بهطور
مداوم دارای امتیازهای بام در شتتاخصهای متنوع فعالیتهای
کارآفرینی بودهاند (مانند چندین کشتور آنگلوستاکسون) ،د ی گر
کشتتورها (مانند بلژیك ) در جایگاه عقب افتادگان باقیماندهاند
( .) 19نظریهپردازان کارآفرینی (بهعنوانمثال شتتومپیتر 6394؛
متك کلی لند 6316؛ ایلریس 6381؛ توما و میلر  ) 2000و
همچنین کارهای تجربی (لین 6336؛ شتین 6339؛ دیویدسون
2004؛ ونكرز و همكاران  ،) 2001همزمان با عوامل ستتاختاری
نقشتتتی برای فرهنگ در توضتتتی این تفاوتهای بینالمللی
پیشنهاد نمودهاند ارزشهای اجتماعی خاص ممكن است منجر
به ایجاد شتترکت جدید و یا پویایی اقتصتتادی بهطورکلی گردد
( 20و  12و  12و  11و  88و  .) 31اولین نویستتتنده که بهطور
ستیستتماتیك و نظاممند به بحث دربارهی این رابطه پرداخت
مك کلی لند بود؛ وی چنین استدمل نمود که مفهوم انگیزهی
پیشرفت برای پیشرفت و توسعهی اقتصادی حیاتی و ضرور ی
به نظر میآید (مك کلی لند .) 6316 ،هرچند که تحلیل وی از
 22کشتور به دلیل عدم نتیجهی قوی و قضاوت سؤالبرانگ ی ز
(متاننتد بتهکتارگیری تغییرات در تولیتد برق برای اندازهگیری
توستعهی اقتصتادی ) موردانتقاد واقع گردیده استت ( 8و  96و
 .) 99متك کلی لنتد درواقع اولین تالش خود را درزمینتته ی
اندازهگیری جنبهای از فرهنگ کارآفرینی و ربط آن به توسعهی
اقتصادی به کار گرفت.
کارآفرینی ،استاستاً رفتار است ،ازاینرو یكی از مباحث مهم
در بحتث کتارآفرینی ،تقویتت رفتتارهای کارآفرینانه هستتتت.
افرادی که روحیه کارآفرینانه آنها برانگیخته میشتود اقدام به
رفتارهای کارآفرینانه ازجمله راهاندازی کستتتبوکار ،ایجاد یك
حرفته برای خود و دیگران و درنهایت ثبت اختراع به نام خود
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میکنند ()64
رفتتار کارآفرینانه مجموعه فعالیتهایی استتتت که افراد در
سطوح مختلف مسئولیت باهدف بهرهگیری خالقانه از منابع در
جهت شتناسایی و استفاده از فرصتها به انجام میرسانند (23
و  .) 19رفتار کارآفرینانه در سازمان ،به همه فعالیتهای مرتب ط
بتا کشتتتف ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتتتتهای کارآفرینانه
اطالق میشود که توسط اعضای سازمان انجام میگیرد ( .) 61
رفتار کارآفرینانه شتتامل اقدامات نوآورانه ،قابلاعتماد و دفاع از
اعتبار و اقدامات موردنظر هست .محققانی نظیر گیب و ریچ ی
و شتتتاینر بروز رفتتارهتای کتارآفرینتانه را ویژگی ذاتی تلقی
میکننتد کته از بتدو تولتد در برخی انستتتانهتتا وجود دارد.
پژوهشتتتگران معتقتدنتد کته رفتتار کارآفرینانه امری فراگیر و
ضتروری برای همه ستازمانها اعم از دولتی ،خصتوصی است
( .) 81دو جریتان که باعث ترویج و تشتتتوی ق رفتار کارآفرینانه
میشوند؛ تمرکز بر سازمان و تمرکز بر فرد است.)86(.
صتتتاحتبنظران مدلهایی را درزمینهِ بروز رفتار کارآفرینانه
طراحی کردنتد .یكی از این مدلها ،مدل فرای استتتت .ازنظر
فرای سه عامل در انگیزه کارآفرینان برای تأسیس یك شرکت
نوپا دخالت دارند .این سه عامل عبارتاند از :تغییرهای مقدم یا
پیشتتتینه ،متغیر تستتتریعکننده یا حرکت دهنده و متغیرهای
توان بخش .عامل مقدم با متغیرهای زمینهساز ارتباط دارد .ا ی ن
موقعیتها یا ویژگیها عواملی هستتند که باعث میشتوند فرد
بهگونهای خودآگاه یا ناخودآگاه امكانات کارآفرینی را ستتترعت
میبخشتتد .اینها حوادث برجستتته زندگی هستتتند و شتتامل
تحومت شتخصتیتی ،مالی یا حرفهای در زندگی یك کارآفرین
هستتتند که در تصتتتمیمگیریهای وی تأثیرگذار میباشتتتند.
متغیرهای مقدم و تسریعکننده انگیزه بالقوه کارآفرینی را برا ی
تأستتیس شتترکت یا ستتترمایهگذاری مخاطرهآمیز را به وجود
میآورنتد .فرد کتارآفرین تنهتا یكی از اجزای تشتتتكیلدهنده
شترکتهای نوپای کارآفرینانه است؛ بنابراین دو جز ،فرصت و
منابع در تصتمیمگیری برای تأستیس شتترکتهای نوپا حیاتی
میباشتند و عوامل توانبخش نامیده میشوند .همچنین فرا ی
از  1جز ،اصتتتلی فرآیند اصتتتلی کارآفرینی شتتتامل کارآفرین،
فرصتت ،ستاختار ،منابع و استتراتژیها صحبت کرده است .او
کتارآفرین را فردی میدانتد که پس از ایجاد انگیزه تصتتتمیم
آگاهانه میگیرد تا کار جدیدی را آغاز کند ،فرصتتهای بازار را
شتناستایی میکند ،تصتمیم میگیرد که فردی یا شراکتی کار
خود را آغاز کند (تعیین ستاختار) ،منابع را شتناسایی میکند و
حمایت ستتترمایهداران را جلب میکند ،هد فهای کلی کار ،ره
بردها ،استراتژیها و برنامههای تفضیلی را اجرا و معین میکند
() 2؛ بنابراین در تحقیق حاضتتر مدل رفتار کارآفرینانه فرای که

بهصتتورت مشتتروح دارای مؤلفههای تصتتمیمگیری ،شتتناخت
فرصتها ،تعیین ساختار ،تأمین منابع و تعیین راهبردها هست؛
مالک کار قرار میگیرد.
برای هر یك از این دو تغییر توانمندستازی روانشناخت ی و
رفتار کارآفرینانه سوابق علمی و پژوهشی قابلتوجهی در سط
دنیتا و کشتتتورهتا وجود دارد؛ امتا در هنگام قرار دادن این دو
مبحتث برکنتار و در ترکیتب بتاهم ،منابع پژوهشتتتی کاهش
مییابند .بااینحال بهترین منابع در دستر معروفی میگردند.
از معتتدود پژوهشهتتای انجتتامشتتتده میتوان بتته پژوهش
)،Sale,Joann(2009) ،Yorks(2005) ،Khalil(2010
 ) 2060(dong-jin Sohail(2009), M, S & Daudو
 ) 2001(Ugboroاشتتتاره کرد کته معتقتدند بام رفتن میزان
توانمندستتازی روانشتتناختی و توستتعه مؤلفههای آن دریك
ستتازمان میتواند برافزایش رفتارهای کارآفرینانه تأثیر داشتتته
باشد و سبب افزایش و توسعه آن شود ( 44و  41و  80و  83و
.)34
پژوهشهتای مختلفی بته بررستتتی رابطه توانمندستتتازی
شناختی با متغیرهایی همچون رفتار شهروندی سازمانی (اکسل
و همكتتاران2069 ،؛ غالمی و همكتاران2062 ،؛ طتتاهری و
همكتاران ،) 6939 ،عملكرد کتارکنتان (دهقتانی و همكتتاران،
 ،) 2064رضتتایت شتتغلی (کتین ،) 2062 ،بهرهوری و نوآوری
(ستتترجیو و تیمتا ) 2066 ،و رفتتارهای کارآفرینانه (دهقانی و
همكتاران ) 2064 ،و تعالی ستتتازمانی (قربانی زاده و آقا وردی،
6932؛ صفایی شكیب و همكاران ) 6931 ،پرداختهاند ( 1و  3و
 26و  21و .) 11
مطالعات مراد صتحرایی و همكاران ( ) 6934نشتان داد بین
حمایت ستازمانی ادراکشتتده و توانمندستازی کلی با رضتتایت
شتغلی رابطه مستتتقیم و معنیداری وجود دارد .همچنین ،بین
مؤلفههای توانمندسازی (معنیداری ،شایستگی ،استقالل (حق
انتخاب) و تأثیرگذاری ) ،با رضتایت شغلی رابطه معنیداری به
دست آمد .بر اسا نتایج رگرسیون گامبهگام ،حمایت سازمان ی
ادراکشتتده و ابعاد توانمندستتازی به ترتیب توان تبیین حدود
 16/0و  19/0از تغییرات رضتتایت شتتتغلی رادارند ( .) 11نتایج
پژوهش طتاهری و همكتاران ( ) 6931حاکی از آن استتتت که
رفتار کارآفرینانه در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
بتاهم دارند؛ ی عنی آموزش ستتتبب افزایش رفتار کارآفرینانه در
گروه موردبررستتتی گردیتد ( .) 81یافتههای تحقی ق گودرزی و
همكتاران ( ) 6931نشتتتان داد به ترتیب اولویت عوامل رفتاری
محیطی ،تخصتتتصتتتی ،تجاری و مدیریتی در ارتقا کارآفرینی
دانشتجویان مدیریت کشور نقش دارند ( .) 94یافتههای تحقیق
عستكراوغلی ( ) 6932نشان داد بین توانمندسازی روانشناختی
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و هر یك از ابعاد آن (خود اثربخشتتی ،خودمختاری ،موثربودن،
معنیدار بودن و اعتماد) با رفتار کارآفرینانه رابطه مستتتتقیم و
معنیداری وجود دارد ( .) 1یتتافتتههتتای تحقیق کوشتتتكی و
همكاران ( ) 6932نشان میدهد که بین سه متغیر توانمندسازی
روانشتتتنتاختی ،معنویتت کتاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه
موردبررسی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)41یافتههای
پژوهش حستتنپور و همكاران ( ) 6930در بررستتتی تأثیر ابعاد
توانمندستازی روانشتتناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای
کارآفرینانه در ستازمان صتنایع کوچك و شترکت شهرک ها ی
صنعتی ایران ،نشان داد که بین سه متغیر بررسی ،رابط مثبت
و معناداری وجود دارد ( .) 93نتایج پژوهش صیادی و همكاران
( ،) 6930فكری و همكتتاران ( ،) 6932نشتتتان داد کته الگوی
محوری آموزش کتارآفرینی میتوانتد یكی از روشهتای بومی
مشتتاوره شتتغلی در توانمندستتازی روانشتتتناختی و آموزش
مهارتهای کارآفرینی مؤثر باشتتتد ( 13و  .) 23نتایج تحقیقات
بی غرض و همكاران ( ،) 6931نشتتتان داد بین رهبری معنوی و
سرمایه اجتماعی با سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وج ود
دارد ( .) 3درنتیجه در محیط تیمهای ورزشتی پرتالطم امروزی،
از طریق یك سری مداخالت نسبتاً جزئی و بسیار متمرکز که
مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملكرد گروه خود هستن د،
ماهیت توستعه سرمایه اجتماعی و سرمایةروانشناختی میتواند
کارگشا باشد .مقیمی و همكاران ( ) 6939در پژوهش رفتارهای
کتارآفرینتانته متدیران میانی دانشتتتگاه تهران را مورد ارزیابی
قراردادنتد تا برای ستتتازمانهایی که قصتتتد ورود به عرصتتته
کارآفرینی رادارند ،الگوسازی شود ( .) 11نتایج پژوهش فراهان ی .
همكتاران ( ) 6981نشتتتان داد کته بین پنج عتامتل کلی تدی
روانشتناختی توانمندستازی با کارآفرینی ستازمانی همبست گ ی
مثبت و معناداری وجود دارد ( .) 28بدین معنی که هر چه افراد

ازنظر عوامل روانشتتتناختی توانمندستتتازی از نمرات بامتری
برخوردار باشند درزمینه کارآفرینی سازمانی نیز موفقتر خواهند
بود .ستتازمانها ،برای ستتازگاری با تغییرات روزافزون ستتریع و
پیچیتده و نامطمئن محیط و کشتتتف فرصتتتتهای بالقوه در
عرصتتتههتای گونتاگون ،بته کارکنان کارآفرینی نیاز دارند که
خالقیت و نوآوری توان کشتتف فرصتتتهای جدید از بارزترین
ویژگیها آنان استتت و اصتتومً خصتتوصتتیات روانی و رفتاری
اینگونته افراد (متاننتد استتتتقاللطلبی ،نیتاز به پیشتتترفت،
ریسكپذیری و  )...و ماهیت نوآوری ،شرایط خاص و متفاوتی
را میطلبد .ازاینرو شناخت ویژگیها بستر مناسب برای جذب
و رشتتد کارآفرینان ،اولین قدم و استتاستتیترین مستتئلت روز
سازمانها محسوب میشود.
مطالعه ادبیات پیشتتتینه نشتتتان میدهد محققان بعدهای
مختلف توانمندستتتازی روانشتتتناختی را برمتغیرهای مختلف
ستنجیدهاند و حتی کارآفرینی و عوامل و موانع آن را بهصورت
مختلف موردبررستتتی قرار دادهانتتد امتا هر یتك بتا رویكردی
متفاوت به بررس تی مؤلفههای توانمندستتازی روانشتتناختی بر
ورزش پرداختهاند ،خالئ تحقیقاتی در بحث شتناسایی عو امل
توانمندسازی روانشناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در ادارات
ورزش و جوانان بهصورت ویژه کامالً مشهود است و دید جامع
نسبت به مسئله ،در تحقیقات به شكلی که تأثیر تمام مؤلفه ها
را بستتنجد کمتر مشتتاهده میشتتود ،ازاینرو پژوهش حاضتتر
درصتتدد استتت با مروری بر ادبیات پیشتتینه و کستتب نظر از
کارشتتناستتان و خبرگان در به این ستتؤال پاس ت دهد که تأثیر
مؤلفتههتای توانمنتدستتتازی روانشتتتناختی بر توستتتعه رفتار
کارآفرینانه در ادارات ورزش و جوانان استتان کرمانشتاه چگونه
است؟ شكل  6بیانگر مدل مفهومی تحقیق میباشد.

شکل  .6مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
روش این تحقیق ازنظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّی
محسوب میشود و ازنظر هدف از نوع کاربردی است .در این
تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شد .جامعه آماری

این تحقیق را کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان استان
کرمانشاه تشكیل دادند .تعداد این افراد بر اسا آخرین آمار
مدیریت سازمان ورزش و جوانان (خرداد  6241 )6931نفر بود.
حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت  281نفر تعیین شد .در

تبیین تأثیر مؤلفههای توانمندسازی روانشناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان...

این تحقیق از روش نمونهگیری مرحلهی با انتساب متناسب
استفاده شد .ابتدا لیست تمام کارکنان تهیه و بهتناسب حجم
نمونه و بهصورت تصادفی از هر ده نفر ،نفرات سوم و ششم
بهصورت کامالً تصادفی انتخاب تا حجم نمونه پوشش داده شد.
بهاینترتیب کارکنان تمام ادارات بهصورت احتمالی در تحقیق
مشارکت داشتند .ابزار اصلی تحقیق در مرحله میدانی پرسشنامه
بود .سؤامت پرسشنامه شامل سه بخش بود :سؤامت بخش
اول را ویژگیهای فردی ،حرفهای و دموگرافیكی کارکنان
تشك یل دادند ،بخش دوم را مقیا برای سنجش میزان
توانمندسازی روانشناختی و بخش سوم را مقیاسی برای
سنجش میزان رفتار کارآفرینانه تشكیل داد .شاخصهای و
مقولههای موردنظر برای سنجش توانمندسازی در این بخش
پرسشنامه استاندارد اسپیرز ( )6331مبنای کار قرار گرفت و
متناسب با ویژگیهای جامعه موردمطالعه تعدیل و
متناسبسازی گردید ) 82(.شاخصهای و مقولههای موردنظر
برای سنجش مؤلفههای رفتار کارآفرینانه ،پرسشنامه لینن و چن
( ) 2003مبنای کار قرار گرفت و متناسب با ویژگیهای جامعه
موردمطالعه تعدیل و متناسبسازی گردید ( .) 16در این
پرسشنامه همزمان میزان وجود مؤلفهها و میزان اهمیت آنان در
رفتارکارافرینانه موردسنجش قرار گرفت .بهمنظور اطمینان از
روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه ،برخی از مدیران
سازمانهای مختلف ورزش و جوانان استان کرمانشاه و اعضای
هیئت علمی دانشگاه پس از مطالعه عمیق سؤامت و گویههای
پرسشنامه نظرات اصالحی خود را اعالم کردند که پس از
مصاحبه حضوری با این افراد و بحث و بررسی در مورد
دیدگاههای مطرحشده ،اصالحات ضروری انجام شد .بهمنظور
برآورد پایایی  6پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
برای این منظور ،تعداد  90نسخه از پرسشنامه توسط بخشی از
جامعه آماری تحقیق تكمیل شد و پس از دادهپردازی ،نتایج
ضریب آلفای کرونباخ برای گویهها و سؤالهای اشارهشده در
جدول شماره  ،6محاسبه شد.
جدول  .6برآورد پایایی پرسشنامه
تعداد
شاخص
سؤامت

آلفای
کرونباخ

6

توانمندسازی روانشناختی

62

0.81

2

رفتار کارآفرینانه

9

کل پرسشنامه

64
21

0.83

در کل  281پرسشنامه کامل و بدون نقص تكمیل شد پس از
تكمیل دادهها عملیات کدگذاری ،استخراج اطالعات و انتقال
آنها بر روی رایانه صورت پذیرفت  .پس از طی فرآیند
دادهپردازی ،محاسبات آماری (توصیفی و استنباطی) با استفاده
از برنامه  SPSS61و AHPو  22Amosانجام شد.
یافتههای تحقیق
جدول  2معرف کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان برحسب
جنسیت هست .همانطور که در جدول مالحظه میگردد %12
از پاس دهندگان مرد و  %91نیز زن بودهاند.
جدول  .1توزیع فراوانی متغیر جنسیت
جنسیت
مرد
زن
جمع

فراوانی
613
601
281

درصد
12.80
91.20
600

جدول  9معرف میزان تحصیالت کارکنان سازمانهای ورزش
و جوانان میباشد .همانطور که در جدول مالحظه میگردد در
بررسی سط تحصیالت پاس دهندگان  %4.98دارای
تحصیالت لیسانس %60.10 ،دارای تحصیالت فوق لیسانی،
 %2.8دارای تحصیالت دکتری میباشند.
جدول  .9توزیع فراوانی سط تحصیالت

درصد
فراوانی
تحصیالت
1.16
22
دیپلم
24.11
10
کاردانی
14.98
611
لیسانس
60.12
90
فوقلیسانس
2.8
8
دکتری
600
281
جمع
جهت ترسیم وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان
موردمطالعه ،پس از جمع جبری گویه ها بر اسا فاصله انحراف
معیار از میانگین یا معیار  )ISDM( 2استفاده شد
(سیگانال.)2001،
در سط ضعیف = D‹M-1/2SD
در سط متوسط= M-1/2SD≤D≤M+1/2SD
در سط خوب = D›M+1/2SD

0.81

1. Reliability

2. Interval of standard Deviation from M ean
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جدول  .4توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب نمره
توانمندسازی روانشناختی
درصد
میزان رفتارکارافرینانه فراوانی درصد
تجمعی
ضعیف (کمتر از )10

32

92.28

92.28

متوسط (بین  16تا

611

14.98

81.11

استفاده شد ،نتایج جدول  1گویای آن است که بر اسا
نظر کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان مؤلفه احسا
شایستگی و احسا معنادار بودن بامترین اولویت رادارند.
جدول  .1درجه اهمیت و رتبهبندی مؤلفههای توانمندسازی

کارکنان باAHP
مؤلفههای توانمندسازی مؤثر

درجه اهمیت

اولویت

بررفتارکارافرینانه

)11
زیاد (بامتر از )11

98

69.24

600

شایستگی

0.636

6

احسا

معنادار بودن

0.684

2

برخورداری از اختیار

0.611

9

تأثیرگذار بودن

0.612

4

) (C.Rنرخ ناسازگاری

0.06

احسا

نتایج گویای آن است که  92درصد از کارکنان
سازمانهای ورزش و جوانان توانمندسازی در حد کم هستند
و تنها  69درصد از آنان دارای توانمندسازی زیاد میباشند.
جهت ترسیم وضعیت رفتارکارفرینانه کارکنان
موردمطالعه ،پس از جمع جبری گویه ها بر اسا فاصله
انحراف معیار از میانگین یا معیار  )ISDM( 6استفاده شد
(سیگانال.)2001،
در سط ضعیف = D‹M-1/2SD
در سط متوسط= M-1/2SD≤D≤M+1/2SD
در سط خوب = D›M+1/2SD
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها برحسب نمره
رفتار کارآفرینانه

میزان رفتارکارافرینانه

فراوانی

درصد

ضعیف (کمتر از )10

31

99.99

متوسط (بین  16تا )11

610

12.19

زیاد (بامتر از ) 11

40

64.09

نتایج گویای آن است که  99درصد از کارکنان
سازمانهای ورزش و جوانان رفتار کارآفرینانه در حد کم
هستند و تنها  64درصد از آنان دارای رفتار کارآفرینانه زیاد
می باشند .جهت اولویتبندی مؤلفههای توانمندسازی با
توجه به نظر خود کارکنان از تحلیل سلسهمراتبی AHP
1. Interval of standard Deviation from M ean

احسا
احسا

بهمنظور پی بردن به روابط علی میان توانمندسازی
کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان بهعنوان متغیر مستقل
و توسعه رفتار کارآفرینانه بهعنوان متغیرهای وابسته از
روش مدلسازی معادله ساختاری با کاربرد نرمافزار
 AMOSبهره گرفته شد مدل موردبررسی ،یك مدل
مسیر بوده و مدلهای مسیر یكی از انواع مدلهایی هستند
که میتوان در تبیین و پیشبینی پدیدههای
مختلف از آنها بهره برد .در ابتدا ،همبستگی بین
متغیرهای پژوهش ،در جدول  1ارائهشده است .یافتههای
حاصل از همبستگی پیرسان نشان میدهد که بین هر یك
از متغیرهای مستقل و رفتار کارآفرینانه رابط مثبت و
معناداری وجود دارد.

تبیین تأثیر مؤلفههای توانمندسازی روانشناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان...

جدول  .1ضرایب همبستگی بین متغیرهای توانمندسازی و رفتار کارآفرینانه
متغیر
احسا

شایستگی

احسا معنادار
بودن
احسا
برخورداری از
اختیار
احسا تأثیرگذار
بودن
رفتارکارافرینانه

احساس

احساس

احساس

احساس

احساس داشتن

رفتار

شایستگی

معنادار بودن

برخورداری از

تأثیرگذار

اعتماد به

کارآفرینانه

اختیار

بودن

دیگران

6
**0/92

6

* 0/63

**0/24

6

**0/46

**0/91

**0/41

6

**0/92

**0/41

**0/46

** 0/44

2940/

6

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،
جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخص برازش

معیار مطلوب*

مقدار گزارششده

χ2 / df

≤9

P=2/8

 NFIشاخص برازش هنجار شده
 CFIشاخص برازش مقایسهای
 IFIشاخص برازش افزایشی
 RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد

≥0/30
≥0/30
0≥/30
>0/01

0/33
0/31
0/31
0/09

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،
دومین مرحله در برآورد مدل ،پس از آزمون نتایج برازش مدل یا
برآورد مدل اندازهگیری ،برآورد مدل ساختاری یا آزمون معنی -
داری ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس
تشری شده یا ضریب تعیینی است که بهوسیلهی هر مسیر برآورد
میگردد .نتایج تحلیل نظرات کارکنان ورزش و جوانان نشان داد
که رابطهی مثبت و معنیداری بین متغیرهای بیرونی باا حسا
شایستگی ،احسا برخورداری از اختیار و احسا تأثیرگذار با
میزان رفتار کارآفرینانه وجود دارد (شكل .)2
بررسی اثرات متغیرهای مستقل نمایانگر آن است که متغیر
احسا برخورداری از اختیار دارای بیشترین اثر مثبت و معناداری
با متغیر رفتار کارآفرینانه کارکنان دارند ( .) p=0.0000.46در
این میان متغیرهای احسا برخورداری از اختیار دارای اثر

( p=0.000)،0.98و احسا تأثیرگذار بودن کمترین اثر
( ) p=0.000،0.26تأثیرگذاری مستقیم را بر متغیر وابسته
رفتارکارافرینانه کارکنان دارند .عالوه بر این ،بررسی دیگر
رابطهها گویای آن است ،متغیرمدل های ذهنی اثر مستقیم با بر
متغیررفتارکارآفرینانه ندارد .طبق شكل ( ،) 2دو متغیر احسا
شایستگی و احسا تأث یرگذار بودن با مقدار  0.41بیشترین
کوواریانس را به خود اختصاص دادهاند .این مطلب نمایانگر آن
است که با افزایش میزان شایستگی میزان تأثیرگذار بودن فرد
نیز افزایش مییابد؛ و در آخر کار ،بیستتا از مؤلفههای
توانمندسازی  0.12درصد از تغ یرات رفتارکارافرینانه را در جهت
مثبت تبیین مینماید.
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شکل  .1تأثیر مؤلفههای توانمندسازی بر میزان رفتارکارافرینانه ادارات ورزش و جوانان
میدهد .با توجه به یافتههای جدول ،آزمون در سط یك درصد
تحلیتل وضتتتعیت پاستتتخگویان ازنظر ستتتط مؤلفههای
خطا ،معنیدار است که بیان میدارد بین میانگین رتبهای مؤلفهها
توانمندسازی
با یكدیگر در وضعیت موجود تفاوت معنیداری وجود دارد .این
 آزمون تحلیل واریانس فریدمناختالف معنیدار به لحاظ آماری قابلبررسی و اتكای است.
جدول  ،3نتایج آزمون فریدمن بهمنظور رتبه بندی وضعیت موجود
مؤلفههای توانمندسازی در بین کارکنان ورزش و جوانان را نشان
جدول  .3نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت میانگین رتبهای مؤلفههای توانمندسازی
ردیف

مؤلفههای توانمندسازی بین کارکنان جهاد
کشاورزی

6
2
9
1

احسا
احسا
احسا
احسا

میانگین رتبهی

شایستگی

9/11

معنادار بودن

9/11

برخورداری از اختیار

9/44

تأثیرگذار بودن

2/36

بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفههای توانمندسازی
روانشناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود .یافتههای پژوهش حاکی از
این بود متغیرهای به کاررفته در پژوهش ،مدل مناسبی برای نبین
تأثیر مؤلفههای توانمندسازی بر میزان رفتار کارآفرینانه کارکنان
ادارات ورزش و جوانان است .مدل ساختاری یا آزمون معنیداری
ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش و واریانس تشری شده
که بهوسیلهی هر مسیر برآورد گردید؛ نشان داد که رابطهی مثبت
و معنیداری بین متغیرهای بیرونی بااحسا شایستگی ،احسا
برخورداری از اختیار و احسا تأثیرگذار با میزان رفتار کارآفرینانه
وجود دارد

مقدار کی دو

921/191

درجه آزادی

4

سطح معنیداری

0/006

جهت ترسیم وضعیت رفتار کارآفرینانه کارکنان موردمطالعه با
استفاده از فرمول ( ،) ISDMنتایج گویای آن است که  99درصد
از کارکنان ادارات ورزش و جوانان در حد کم هستند و تنها 64
درصد از آنان دارای رفتار کارآفرینانه زیاد میباشند .تعداد زیادی
از این جامعه دارای رفتار کارآفرینانه متوسط میباشند که مدیران
و مسئولین باید با ایجاد بسترها و بیرون کشیدن عوامل مؤثر در
پی افزایش راندمان و رفتار کارآفرینانه این سازمان که یكی از
سازمانهای مهم از جهت سالمت و نشاط است ،باشند .تحلیل
میزان مؤلفههای توانمندسازی گویای آن است که  92درصد از
کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان توانمندسازی در حد کم
هستند و تنها  69درصد از آنان دارای توانمندسازی زیاد میباشند.
نتایج گویای آن است که بر اسا نظر کارکنان ورزش و جوانان
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جهت اولویتبندی مؤلفههای توانمندسازی با توجه به نظر خود
کارکنان از تحلیل سلسهمراتبی  AHPاستفاده شد ،نتایج گویای
آن است که بر اسا نظر کارکنان سازمانهای ورزش و جوانان
مؤلفه احسا شایستگی و احسا معنادار بودن بامترین اولویت
رادارند
بهمنظور پی بردن به روابط علی میان رفتارکارافرینانه کارکنان
بهعنوان متغیر وابسته و مؤلفههای توانمندسازی بهعنوان
متغیرهای مستقل از روش مدلسازی معادله ساختاری با کاربرد
نرمافزار  AMOSبهره گرفته شد مدل موردبررسی ،یك مدل
مسیر بوده و مدلهای مسیر یكی از انواع مدلهایی هستند که
میتوان در تبیین و پیشبینی پدیدههای مختلف از آنها بهره
برد .در ابتدا ،همبستگی بین متغیرهای پژوهش بررسی گردید.
یافتههای حاصل از همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین هر
یك از متغیرهای مستقل توانمندسازی و رفتارکارافرینانه کارکنان
رابط مثبت و معناداری وجود دارد که با تحقیقات صحرایی و
همكاران ( ،) 6934عسكر اوغلی ( ،) 6932کوشكی و همكاران
( ،) 6932حسنپور و همكاران ( ،) 6930طاهری و همكاران
( ) 6931و فكری و همكاران ( ) 6932مطابقت دارد .جز مؤلفه
قابلیتهای شخصی که با میزان رفتارکارافرینانه رابطه م عناداری
ندارد 9(.و  60و  62و  69و  .) 61با توجه به معیارهای پیشنهادشده
میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای به کاررفته در پژوهش ،مدل
مناسبی برای تبیین تأثیر مؤلفههای توانمندسازی بر میزان
رفتارکارافرینانه کارکنان است بررسی اثرات متغیرهای مستقل
نمایانگر آن است که مت غیر احسا برخورداری از اختیار دارای
بیشترین اثر مثبت و معناداری با متغیر رفتارکارافرینانه کارکنان
دارند ( .) p=0.000 0.46در این میان متغیرهای احسا
برخورداری از اختیار دارای اثر ( ) p=0.000،0.98و احسا
تأثیرگذار بودن کمترین اثر ( ) p=0.000 ،0.26تأثیرگذاری
مستقیم را بر متغیر وابسته رفتارکارافرینانه کارکنان دارند .عالوه
بر این ،بررسی دیگر رابطهها گویای آن است ،متغیرمدل های
ذهنی اثر مستقیم با بر متغیررفتارکارافرینانه ندارد .طب ق شكل
( ،) 2دو متغیر احسا شایستگی و احسا تأثیرگذار بودن با
مقدار  0.41بیشترین کوواریانس را به خود اختصاص داده اند.
این مطلب نمایانگر آن است که با افزایش میزان شایستگی میزان

تأثیرگذار بودن فرد نیز افزایش مییابد؛ و این نتیجه با حاصل
تحقیقات فراهانی و همكاران ( ) 6981کامالً مطابقت دارد که در
این تحقی ق احسا شایستگی و احسا خود تعیینی بیشترین
تأثیر را بر کارآفرینی داشتهاند ( .) 28در آخر کار بیست مؤلفههای
توانمندسازی  0.12درصد از تغیرات رفتارکارافرینانه را در جهت
مثبت تبیین مینماید .معدود پژوهشهای انجامشده میتوان به
پژوهشهای خلیلی( ،) 6983یورکس ( ،) 2001جوآن (،) 2003
دونگ جین ( ،) 2003یوگبورو ( ،) 2001سهیلی و داودی() 6981
اشاره کرد که معتقدند بام رفتن میزان توانمندسازی روانشناختی
و توسعه مؤلفههای آن دریك سازمان میتواند برافزایش
رفتارهای کارآفرینانه تأثیر داشته باشد ( 44و  41و26و  80و 83
و .)34
از طرف دیگر اجرای آموزشهای ضمن خدمت متناسب بادانش
روز و متناسب با حوزه کاری میتواند به احسا خود کارآمدی
کارکنان کمك نماید و این مهم با تحقیق طاهری و همكاران
( ) 6939کامالً مطابقت دارد و تحقیق حاضر نیز آن را ثابت
میکند (.)84
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود :مدیران میتوانند از
طریق ایجاد جو مشارکت بیشتر ،اعطای آزادی عمل کافی برای
چگونگی انجام وظایف شغلی ،اجازه کاربست خالقیت و نوآوری
فردی در انجام وظایف شغلی ،اهمیت دادن به نظرات و
پیشنهادها کارکنان سطوح پایینتر در فرآیندهای تصمیمگیری و
توجه به انتقادات از روشهای موجود ،کارکنان را در این زمینه
به توانمندی برسانند .بر اسا نتایج جهت تقویت احسا
شایستگی ،توسعه قابلیتها ،تواناییها و مهارتهای موردنیاز
شغلی کارکنان و آمادهسازی آنها برای رویارویی با چالشهای
کاری احتمالی اثربخش است لذا اجرای آموزشهای ضمن
خدمت متناسب بادانش روز و متناسب با حوزه کاری میتواند به
احسا خود کارآمدی کارکنان کمك نماید و در آخر مدیران
تالش کنند میزان مؤلفههای احسا شایستگی ،احسا
برخورداری از اختیار و احسا تأثیرگذار بودن را در بین کارکنان
افزایش دهند از طریق اجرای کارگاهای آموزش و برنامههای
ضمن خدمت که کارکنان بیشتر به سمت بروز رفتارهای
کارآفرینانه حرکت کنند.
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