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 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی-1           

 شهرستان شیروان دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ، دبیر تربیت بدنی،-2

 چکيده

در این پژوهش محقق درصدد تعیین ارتباط بین ابعاد جو سازمانی با میزاان کزارآيرینی معلنزان تربیزت بزدنی اسزتان       

برای دستیابی به اهداف پزژوهش از دو پرسشزنامه جزوا سزازمانی سوسزنن و سزام دیزش و پرسشزنامه         . خراسان شنالی بود

هزای  توسط محقق مورد بازنگری قرار گريت، استفاده گردیزد  پرسشزنامه ویژگزی   کارآيرینی سازمانی مارگریت هیل که 

يردی نیا با توجه به اهداف تحقیق ساخته شد، که روایی محتوایی آنها توسط متخصصین و پایایی سئواالت نیزا از رریزق   

 آلفای کرانباخ در یک مطالعه مقدماتی به دست آمد 

بدنی استان خراسان شنالی می باشد و با توجه به جامعه آماری شزیوه ننونزه    جامعه آماری شامل کلیه معلنان تربیت 

معلز  تربیزت بزدنی از سزطت اسزتان       121گیری تصاديی خوشه ای و به صورت ننونه در دسترس برگایده شزد ،و جنعزا    

 خراسان شنالی اقدام به تکنیل پرسشنامه ننودند 

مززار توصززیفی و آزمززون کولومززوگروف اسززنیرن  و  ززری    هززا از روه هززای آ بززه منرززور تجایززه و تحلیززل داده 

 هنبستگی پیرسون برای آزمون ير های تحقیق استفاده شد 

دهد که جو سازمانی متوسط به باال و نسبتاً مطلوب در های مربوط به جو سازمانی نشان مینتایج آمار توصیفی یايته     

-توصی  آماری یايته . با در نرر گريتن ابعاد آن حاک  است حوزه تربیت بدنی آموزه و پروره استان خراسان شنالی

دهزد کزه تنزام ايزراد تحزت بررسزی و زعیت پزایین را بزه میزاان کزارآيرینی            های مربوط به کارآيرینی سازمانی نشان می

اسان اختصاص دادند که دال بر پایین بودن میاان کارآيرینی سازمانی در حوزه  تربیت بدنی آموزه و پروره استان خر

شنالی و و عیت نامطلوب و نابسامان مقولز  کزارآيرینی در آنهزا دارد  هنننزین نتزایج تحقیزق نشزان داد بزین ابعزاد جزو           

،  r=-10/1سزازمانی و میزاان کزارآيرینی معلنززان تربیزت بزدنی اسززتان خراسزان شزنالی ارتبززاط معنزاداری وجزود نززدارد          

33/1p= ) 

 زمانی، کارآيرینی سازمانیجو سا، معلنان تربیت بدنی واژگان كليدی:

Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationships between organizational climate and 

organizational entrepreneurship among North Khorasanian physical education teachers. To achieve 
the research objectives, the Susman and Sam Deep organizational climate questionnaire and Margaret 

Hill organizational entrepreneurship questionnaire were used. Validity of Individual information 

questionnaire by experts and reliability of the questionnaire through Cronbach’s alpha were tested. 
The participants consisted of 120 north Khorasanian physical education teachers that they took Part in 

the study and completed the questionnaires voluntarily and eagerly. Descriptive and inferential 

statistics (mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and Kolomogroph Smirnoph) 

were used. 
The descriptive statistics showed that the organizational climate was moderate to high and 

organizational entrepreneurship was low among North Khorasanian physical education teachers. 

There were no significant relationships between organizational climate and organizational 
entrepreneurship (P>0.05).  
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