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Extended Abstract
Introduction
Today, in many cases, sports clubs are similar to other organizations,
while in some cases, they have structural and social differences by
them, which necessitates their specialized investigation. The
complexity of tasks and the type of the customers of sports clubs are
diverse even in different geographical areas, and this diversity has led
to the creation of extensive competition and new strategies. The
existence of strategies for the development of entrepreneurship by
managers of these clubs has always been one of their concerns in order
to improve the position of the club. Differentiation in this policy can
be smoothed with scientific approaches branching from knowledge
management. Management of specialized knowledge is relatively new
in the world and not much time has passed. In this short time,
successful organizations have made important investment, planning,
operational and strategic measures in the field of knowledge
management. By using its benefit and producing new information and
knowledge in all fields, including sports sciences, organizations have
received significant evolution. Since in the sports industry, most of the
time, profitability is the priority of a sports business, so the
development of efficient human capital is likely to be effective in
creating an environment with a knowledge-oriented function and
ultimately the development of a sports business. Considering the
continuous growth of private sports clubs in Iran, the results of this
research can encourage their managers to develop a scientific approach
in the structure of the club. Also, this research can examine the
necessity or non-necessity of using social capital and superior
knowledge of sports science in clubs to evaluate the acceleration of
value creation in that club. The purpose of this study was to investigate
the relationship between knowledge management with
entrepreneurship with the mediating role of social capital in managers
of private sports clubs in Shiraz.

Methods
The research method is descriptive-correlation, and in terms of
purpose, it is applied. The statistical population included 400 managers
of private clubs in Shiraz. The statistical sample consisted of 196
respondents who were chosen through cluster sampling based on the
distribution of clubs in the eleven urban areas of Shiraz. In order to
collect data three questionnaire includes measure, Sharon Lawson
Questionnaire of knowledge management (2003), Gaini Questionnaire
of Social Capital Assessment (2012), and Chupani Questionnaire of
Entrepreneurship Assessment (2010), were used. Some qualified
managers assessed and confirmed the validity of the questionnaires
and the reliability of the questionnaires was assessed and confirmed
through Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability. In
order to investigate the relationships between the data, we applied the
path analysis method with partial minimum squares using PLS2
software.

Results
The demographic results showed that most of the respondents were
men and most of them were between 30 and 40 years old. Also, about
62% of the respondents had a bachelor's degree, and about 50% of
them had between 1 and 5 years of experience. Composite reliability
also shows how much the questions of each of the constructs are
sufficient to explain the related variables. The criterion of this index to
check the internal homogeneity of the measurement model has been
reported to be 0.7 or higher. Also, the results indicate the
appropriateness of the convergent validity criterion (AVE). The
findings showed that there was a significant relationship between the
components of knowledge management and entrepreneurship in sports
clubs. There was also a significant relationship between the
components of social capital and entrepreneurship. In addition, the
research findings showed that social capital could be a good medium
for the development of entrepreneurship through knowledge
management in the sports club.

Conclusion
The result of this research indicated that in private sports clubs, as
much as improve the knowledge management and its dimensions
include acquire record, create, transfer, and use of knowledge;
entrepreneurship would also have the possibility to be promoted. In
addition, how much knowledge management is stronger so
entrepreneurship will increase dramatically? Therefore, sport clubs
that have higher levels of knowledge management can improve their
ability to respond to rapid changes and develop innovative ideas in
products and services. In addition, the results showed that there is a
significant relationship between social capital and entrepreneurship in
private sports clubs in Shiraz. In the interpretation of this findings, it
can be said that an organization that has good social capital (high
cooperation and participation among members) can influence the
exchange of information and the transfer of tacit and explicit
knowledge which causes creativity and innovation. There is evidence
that organizations that benefit from strong social capital can obtain the
necessary capital for entrepreneurship and venture capital. According
to the research findings, it is recommended that sport clubs create inter
and intra-club networks taking the creativity and efficiency of their
social capital for granted to make the path of entrepreneurial
development shorter and more effective along with developing
infrastructure to create a knowledge-based sports club in order to
develop entrepreneurship.
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روش پژوهش :جامعة آماری تحقیق شامل  400نفر از مدیران باشگاههای خصوصی شهر شیراز و نمونة آماری شامل
 196آزمودنی بود که بهصورت خوشهای و براساس پراکندگی باشگاهها در مناطق یازدهگانة شهری شیراز انتخاب شدند.
بهمنظور سنجش مدیریت دانش از پرسشنامة شرون الوسون ( ،)2003سنجش سرمایة اجتماعی از پرسشنامة گائینی
( )1391و سنجش کارآفرینی از پرسشنامة چوپانی ( )1389استفاده شد .روایی پرسشنامهها توسط  5نفر از استادان بررسی
و تأیید شد و پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد .بهمنظور بررسی
روابط بین دادهها از روش تحلیل مسیر با حداقل مربعات جزئی و با بهرهگیری از نرمافزار  ،PLS2استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین مؤلفههای مدیریت دانش و کارآفرینی در باشگاههای ورزشی رابطة معناداری وجود
دارد .همچنین بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی و کارآفرینی رابطة معناداری مشاهده شد .افزونبر این نتایج نشان داد که
سرمایة اجتماعی میتواند میانجی مناسبی برای توسعة کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در باشگاه ورزشی باشد.
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهاد میشود باشگاهها عالوهبر توسعة زیرساخت بهمنظور ایجاد باشگاه
ورزشی دانشمحور در راستای توسعة کارآفرینی مانند ایجاد آکادمی ،به ایجاد شبکههای درون و بیرون باشگاهی با توجه
به خالقیت و کارایی سرمایههای اجتماعی خود اقدام کنند تا به این ترتیب مسیر توسعة کارآفرینی کوتاهتر و مؤثرتر شود.
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مقدمه

امروزه سازمانها نمیتوانند فقط بر داراییهای مشهود مانند فناوری تکیه کنند و این امر بهویژه در بخشهای تکنیکی اهمیت
بیشتری دارد .موفقیت و اثربخشی همة سازمانها متأثر از میزان اتکای آنها به فعالیتهای مدیریت دانش است ،البته بهزعم دراکر1
( )2000بنیان سازمان قرن بیستویکم پول ،سرمایه و حتی فناوری نیست ،بلکه دانش است؛ چنانکه مدیریت دانش فرایندی
ساختارمند ،برای خلق ،کسب ،تسهیم ،انتقال و بهکارگیری دانش ضمنی و عینی بهعنوان دارایی سازمانی برای تشویق نوآوری
است .مدیریت دانش 2تخصصی جدید در جهان است که حدود یک دهه از عمر آن میگذرد و در همین زمان اندک کشورهای
پیشرفتة سرمایهگذاری ،برنامهریزی ،تدابیر عملیاتی و راهبردی مهمی در زمینة مدیریت دانش انجام دادهاند و با استفاده از ارزش
افزودۀ آن و تولید اطالعات و دانش جدید در تمامی رشتهها از جمله ورزش پیشرفتهای چشمگیری نصیب آنها شده است (مرادی
و آصفزاده .)1383 ،دنیای امروز ،دنیای تغییر اطالعات و دانش است و به همین سبب ،ضروری است که سازمانها قابلیتهای
الزم برای فعالیت در این شرایط را احراز کنند و مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک میکند اطالعات مهم و مفید
را بیابد ،گزینش ،سازماندهی و منتشر کند .مدیریت دانش میتواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانهتر
بهبود بخشد (واعظی و مسلمی )1383 ،بدون تردید دانش مهمترین منبع سازمان است و چنین منبعی باید محافظت ،بهسازی و
اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند ،استفاده شود (درویشی .)1384 ،انسان بهطور ذاتی در تعامل با
دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور میکند و تأثیرات این کنشهای متقابل در نقش آنها تا حدی است که حذف
آن ،زندگی را غیرممکن میسازد .اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنشها
پرداخته و به مجموع عواملی پی بردهاند که آن را سرمایة اجتماعی نامیدهاند .سرمایة اجتماعی 3به پیوندها و ارتباطات میان اعضای
سازمان بهعنوان منبع باارزشی اشاره میکند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان میشود (کاسون و
گلوستا .) 2007 ،4سرمایة اجتماعی نقش مهمی در تجدید حیات اجتماعی دارد و بهخصوص اینکه این توانایی را دارد که سبب
افزایش سطح مصرف ورزش در جامعه شود .از طرفی امروزه با توجه به تحوالت روزبهروز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی
بهتر ،کارآفرینی و نوآوری در هر زمینهای ضروری بهنظر میرسد .سازمانها نیاز به کارآفرینی را درک کردهاند و این نیاز در پاسخ
به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمانهای امروزی است که مهمترین این شرایط عبارتاند از افزایش سریع تعداد
رقبا ،توسعة فزایندۀ فناوریهای نوین و افزایش انتظارات مشتریان (کوراتکو و هانگس .)2001 ،5کارآفرینی فرایندی اجتماعی-
اقتصادی است که از دو طریق به شرایط و بافت اجتماعی متکی است .اول اینکه کارآفرینان محصول محیط اجتماعی خود هستند
و دوم اینکه کارآفرینی فعالیتی اجتماعی است و در نتیجة بود یا نبود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسبوکار تأثیر میگذارد
(سوگوان و ادموند .)2011 ،6ازاینرو میتوان گفت سرمایة اجتماعی نقش مهمی در فعالیتهای کارآفرینانه دارد .چنانکه منتظری و
همکاران ( )1395اذعان کردهاند که سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی در کسبوکارهای مورد بررسی
دارد .از طرفی میتوان گفت سرمایة اجتماعی نیز نقش مهمی در فعالیتهای کارآفرینانه دارد ،زیرا همة فعالیتهای کارآفرینی برای
شروع حداقل دو سرمایه نیاز دارد که شامل سرمایة فیزیکی و سرمایة انسانی است و برای افزایش بهرهوری نیازمند سرمایة دیگری
به نام سرمایة اجتماعی است (اسدی و مرادی .)1391 ،تحقیقات متعددی در مورد رابطة هریک از این مؤلفهها با یکدیگر صورت
گرفته است .لوی7و همکاران ()2019نشان دادند که شرایط محیطی میتواند سازمانهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد .نتایج
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تحقیق جوهانسون 1و همکاران ( )2019نیز نشان داد که توسعة نوآوریهای خدماتی زمانی موفقتر است که مشتریان در طرحهای
توسعة خدمت جدید شرکت کنند .ماساده 2و همکاران ( )2017دریافتند که بین فعالیتهای مدیریت دانش و عملکرد شغلی رابطة
معنادار وجود دارد .از طرفی گراهام و آدامز )2016( 3نشان دادند خلق دانش جدید بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد و شرکتها باید
بهمنظور فرایندهای نوآورانه درصدد هماهنگی فرایندهای داخلی و عملیاتی باشند .همچنین نتایج پژوهش چای و تانگ کو)2015( 4
در خصوص رابطة ترویج کارآفرینی با سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در فروشگاههای متوسط و کوچک نشان داد که سرمایة
اجتماعی و گرایش به کارآفرینی میتواند با مدیریت دانش رابطه داشته باشد .نتایج پژوهش مورا 5و همکاران( )2013نیز نشان داد
که رفتار نوآورانة کارکنان بر اشتراک دانش مؤثر است و سرمایة اجتماعی میتواند این رابطه را تعدیل کند .همچنین بوجیکا و
فونتس )2012(6نشان دادند که کسب دانش اثر تعدیلکنندۀ معناداری بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد دارد ،هرچند تأثیر مستقیمی
بر عملکرد ندارد و سطوح پایینتر ی از کسب دانش به سطوح باالتری از نتایج بهتر و کارآفرینی سازمانی شرکتها منجر میشود.
هوی لی 7و همکاران ( )2009نشان دادند که تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نسبت به زمانیکه گرایش کارآفرینانه از
طریق فرایند ایجاد دانش روی عملکرد تأثیر میگذارد ،کمتر است .در نتیجه گرایش کارآفرینانه بهطور مثبتی با عملکرد ارتباط دارد
و فرایند ایجاد دانش نقش واسطهای را ایفا میکند .در پژوهش چانگ و چینگ )2007( 8نیز اشاره شد که مدیریت دانش ظرفیت
پیشبینی عملکرد نوآوری را دارد .همچنین بین جذب دانش و انتشار دانش با نوآوری رابطة معنادار وجود دارد .داروچ )2005( 9نیز
به بررسی ارزیابی اثر مدیریت دانش بر نوآوری پرداخت و نشان داد که میان اعمال فرایند مدیریت دانش مانند کسب دانش ،نشر
دانش و واکنشپذیری از دانش و نوآوری رابطة مثبتی وجود دارد.
امروزه در بسیاری از موارد باشگاههای ورزشی با سایر سازمانها شباهت دارند و در برخی موارد نیز تفاوتهای ساختاری و
اجتماعی با دیگر سازمانها دارند که این امر لزوم بررسی تخصصی آنها را ضروری ساخته است .پیچیدگی وظایف و نوع مشتریان
باشگاههای ورزشی حتی در فضای جغرافیایی متفاوت متنوع است و این تنوع به ایجاد رقابت گسترده و راهبردهای جدید رهنمون
ساخته است .وجود راهکارهایی به منظور توسعة کارآفرینی توسط مدیران همیشه از دغدغههای آنان در راستای بهبود موقعیت
باشگاه بوده است که تمایز در این راهبرد میتواند با رویکردهای علمی منشعب از مدیریت دانش هموار شود .از آنجا که در صنعت
ال در ایجاد
ورزش در بیشتر مواقع سوددهی از اولویت یک کسبوکار ورزشی است ،بنابراین توسعة سرمایة انسانی کارا ،احتما ً
محیطی با کارکرد دانشمحورانه و در نهایت توسعة کسبوکار ورزشی مؤثر باشد .با توجه به رشد کمی باشگاههای خصوصی که
در حدود  23000واحد است ،نتایج این تحقیق میتواند مدیران را به توسعة رویکرد علمی در ساختار باشگاه ترغیب کند .همچنین
این تحقیق میتواند لزوم و یا عدم لزوم بهکارگیری سرمایههای اجتماعی و دانش برتر علم ورزش را در باشگاهها بررسی کند تا
تسریع خلق ارزش در آن باشگاه را ارزیابی کند .ازاینرو محقق در تالش است به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مدیریت دانش
و سرمایة اجتماعی با میزان کارآفرینی مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز رابطه وجود دارد؟

Johansson

1.

2. Masa’deh,
3.

Grham, & Adams
& Tingko
5. Mu ra
6. Bojica, & Fuentes
7. Huili
8. Chung & Ching
10. Darroch
4. Chih-Hsing
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روششناسی پژوهش

روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است .برای تحلیل مسیر روابط بین
متغیرهای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که روش نسبتاً جدیدی
از معادالت ساختاری رگرسیونی است و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل ،متغیرهای تبیینی یا مستقل
جدیدی ایجاد میکند که اغلب عامل یا متغیر مکنون نامیده میشوند .این مؤلفهها ترکیب خطی از نشانگرهای خود هستند .روش
حداقل مربعات جزئی ،با هدف بهینهسازی تبیین واریانس در سازههای وابستة مدلهای معادلة ساختاری ،ساخته شده و برای بررسی
برازش مدل استفاده میشود .جامعة آماری پژوهش شامل مدیران باشگاههای خصوصی شهر شیراز بود که طبق اعالم امور
باشگاههای ادارۀ ورزش و جوانان شهر شیراز  400باشگاه دارای پروانة کسب بودند .نمونة آماری شامل  196باشگاه بود که از طریق
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .بدینترتیب که باشگاهها از نظر پراکندگی در یازده منطقة شهری شهر شیراز بررسی و
تعداد مناسب از هر منطقه انتخاب شد .متغیرهای تحقیق شامل مدیریت دانش و گرایش کارآفرینی است و متغیر سرمایة اجتماعی
نیز بهعنوان متغیر میانجی ارزیابی شد .بهمنظور گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد مدیریت دانش ،سرمایة اجتماعی و
کارآفرینی استفاده شد ،چنانکه بهمنظور سنجش متغیر مدیریت دانش از پرسشنامة  24سؤالی شرون الوسون ( )2003با آلفای
کرونباخ  ،0/90برای سنجش سرمایة اجتماعی از پرسشنامة  20سؤالی گائینی ( )1391با آلفای کرونباخ  0/97و همچنین برای
سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامة  22سؤالی چوپانی ( )1389با آلفای کرونباخ  0/87استفاده شد.
بهمنظور سنجش روایی صوری ،پرسشنامهها در اختیار پنج عضو هیأت علمی قرار داده شده و نظرهای آنان اعمال شد و بهمنظور
سنجش روایی همگرا و واگرا نرمافزار  PLSبررسی و تأیید شد .همچنین پایایی پرسشنامهها از طریق سنجش آلفای کرونباخ در
نرمافزار  SPSSو پایایی ترکیبی با نرمافزار  PLSبررسی و تأیید شد .بهمنظور تحلیل دادههای تحقیق از نرمافزارهای  SPSSنسخة
 23و  PLS2مبتنی بر تحلیل مسیر روابط بین متغیرها استفاده شد.

یافتههای پژوهش

در ابتدا مشخصات دموگرافیک پاسخدهندگان بررسی شد که در جدول  1مشاهده میشود.
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه

جدول  .1بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
فراوانی
طبقات
138
مرد
58
زن
23
کمتر از  30سال
 30تا  40سال
 40تا 50سال
بیش از  50سال
دیپلم و پایینتر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکتری
کمتر از 1سال
 1تا  5سال
 5تا 10سال
بیشتر از 10سال

101
58
14
2
30
122
42
30
101
62
3

درصد
70/4
29/6
11/7
51/5
29/6
7/1
1/0
15/3
62/2
21/4
15/3
51/5
31/6
1/5
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چنانکه در جدول  1گزارش شده است ،بیشتر پاسخدهندگان مرد و بیشترین طبقة سنی بین  30تا  40سال بودند .همچنین
حدود  62درصد پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی بودند و حدود  50درصد آنان بین  1تا  5سال سابقه داشتند .سپس به
بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از نرمافزار  PLSپرداخته شد .در نرمافزار پی ال اس پردازش مدل بیرونی در دو مرحله صورت
میپذیرد :در مرحلة اول ،مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی و در مرحلة
دوم ،مدل ساختاری (مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی شد .بارهای عاملی 1متغیرها در جدول  2قابل مشاهده است.
در مدل تحقیق حاضر ،همانگونهکه در جدول  2مشخص است ،تمام اعداد ضرایب بارهای عاملی گویهها از  0/4بیشتر است؛ یعنی
واریانس شاخصها با سازۀ مربوطهاش در حد قابل قبول بود که نشاندهندۀ مناسب بودن این معیار است.
جدول  .2ضرایب بار عاملی
متغیر

مدیریت
دانش

سرمایه
اجتماعی

کارآفرینی

بارهای عاملی
0/824
0/663
0/652
0/700
0/492
0/528
0/553 0/567
0/498 0/623
0/642 0/721
0/671 0/642

ابعاد
دانشآفرینی
جذب دانش
سازماندهی دانش
ذخیرۀ دانش
انتشار دانش
بهکارگیری دانش
ساختاری
رابطهای
شناختی
نوآوری در محصول ،خدمات و
فرایند

0/557
0/663
0/709
0/631
0/650
0/744
0/812
0/504
0/432
0/567

0/539
0/697
0/837
0/649
0/731
0/812
0/446
0/743
0/557
0/537

0/797
0/715
0/756
0/780
0/705
0/585
0/675
0/760
0/723
0/733

0/648
0/394
0/451
0/594

0/670

0/495

پیشگامی
ریسکپذیری

0/444
0/613

0/534
0/752

0/637
0/793

0/701
0/691

خودتجدیدی
رقابت تهاجمی

0/643
0/807

0/707
0/871

0/739

0/679

0/645
0/442

پایایی ترکیبی نیز نشان میدهد که سؤاالت هریک از سازهها چه مقدار کفایت الزم را برای تبیین متغیرهای مربوط به خود
دارند .معیار این شاخص برای بررسی همسانی درونی مدل اندازهگیری مقدار  0/7به باال گزارش شده است (جدول  .)1در مرحلة
دوم نیز از معیارهای روایی همگرا و واگرا برای سنجش مدل اندازهگیری استفاده شد .منظور از شاخص روایی همگرا ،سنجش
میزان تبیین متغیر پنهان از طریق متغیرهای مشاهدهپذیر آن است .معیار متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEتوسط فورنل و
الرکر ( )1981بهعنوان شاخصی برای سنجش اعتبار درونی مدل اندازهگیری انعکاسی پیشنهاد شد .برای این شاخص بهطور معمول
مقدار  0/5در نظر گرفته شده است (باگوزی و همکاران .)1991 ،هرچند تعدادی از محققان مقدار حداقل  0/4را بهعنوان معیار برای
این شاخص پیشنهاد میکنند ( تونالی و برنستین .)1994 ،در جدول  3نتایج خروجی از مدل برای  AVEنمایش داده شده است.
همانطورکه مالحظه میشود ،نتایج ،نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا ) (AVEاست.

Loading

1.
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جدول  .3عناصر و نشانگرهای تعیینکنندۀ متغیرهای پژوهش بههمراه مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل اندازهگیری
متغیر

دانش

سرمایه

بعد
دانشآفرینی
جذب دانش
سازماندهی دانش
انتشار دانش
بهکارگیری دانش
ساختاری
رابطهای
شناختی
نوآوری در محصول ،خدمات و فرایند

پایایی ترکیبی
0/714
0/778
0/761
0/742
0/766
0/755
0/764
0/776
0/794

آلفای کرونباخ
0/516
0/621
0/587
0/532
0/612
0/626
0/636
0/664
0/690

روایی همگرا ()AVE
0/417
0/468
0/447
0/423
0/458
0/431
0/462
0/434
0/439

پیشگامی
ریسکپذیری
خودتجدیدی
رقابت تهاجمی

0/755
0/797
0/786
0/825

0/613
0/658
0/638
0/636

0/434
0/498
0/480
0/703

کارآفرینی

برای تحلیل روایی واگرا نیز از مقادیر مشترک سازهها جذر میگیریم و اعداد بهدستآمده را با مقدار همبستگی سازهها مقایسه
میکنیم که این مقدار باید از مقدار همبستگی سازهها بیشتر باشد (بارکلی و همکاران .)1995 ،ریشة دوم مقادیر روایی همگرا
بهصورت پررنگ در قطر اصلی ماتریس نشان داده شده است (جدول .)4
جدول  .4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

شناختی

سازماندهی دانش

سرمایه

ساختاری

ریسکپذیری

رقابت تهاجمی

رابطهای

پیشگامی

نوآوری

خودتجدیدی

کارآفرینی

جذب دانش

انتشار دانش

دانشآفرینی

دانش

بهکارگیری دانش

0/851

0/846
0/554

0/724
0/170
0/459

0/827
0/586
0/193
0/814

0/796
0/526
0/505
0/281
0/669

0/868
0/729
0/502
0/620
0/182
0/771

0/869
0/582
0/530
0/428
0/562
0/202
0/508

0/883
0/838
0/725
0/827
0/489
0/647
0/222
0/842

0/805
0/291
0/513
0/526
0/463
0/530
0/370
0/284
0/468

0/805
0/745
0/565
0/705
0/696
0/760
0/525
0/645
0/192
0/732

0/855
0/544
0/701
0/454
0/634
0/654
0/609
0/523
0/523
0/294
0/673

0/816
0/252
0/483
0/227
0/111
0/262
0/336
0/255
0/382
0/135
0/399
0/243

0/834
0/466
0/509
0/405
0/569
0/529
0/561
0/495
0/552
0/626
0/722
0/138
0/474

0/808
0/232
0/651
0/643
0/421
0/658
0/688
0/629
0/571
0/600
0/524
0/613
0/228
0/612

0/788
0/484
0/197
0/614
0/785
0/469
0/734
0/503
0/623
0/615
0/749
0/515
0/575
0/225
0/675

0/796
0/671
0/657
0/322
0/755
0/632
0/531
0/729
0/584
0/721
0/637
/656
0/561
0/695
0/260
0/607

ماتریس
فرونل الکر

بهکارگیری دانش
دانش
دانشآفرینی
انتشار دانش
جذب دانش
کارآفرینی
خودتجدیدی
نوآوری
پیشگامی
رابطهای
رقابت تهاجمی
ریسکپذیری
ساختاری
سرمایه
سازماندهی دانش
شناختی
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7

سپس به بررسی مدل اندازه گیری و ساختاری پرداخته شد که در مدل  1و  2گزارش شده است.

شکل  .1ضریب بارهای عاملی متغیرهای تحقیق

همانطورکه در شکککل  1مالحظه میشککود ،تمامی بارهای عاملی سککنجهها در سککازۀ مربوط به خود باالتر از  0/4هسککتند ،در
نتیجه نیازی به حذف سؤال در مدل اندازهگیری از مدل نداریم.
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شکل  .2ضریب معناداری ) (t-valuesروابط هریک از عاملهای اصلی با یکدیگر و با زیرعاملها

مدل ساختاری مدلی است که از طریق روابط بین متغیرهای مکنون (متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازههای تئوریک
هستند ،مانند مفاهیم انتزاعی که بهطور مستقیم قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهدهشده ساخته و مشاهده
میشوند) بررسی میشود؛ ضمن اینکه در پژوهش حاضر از پرکاربردترین معیارها برای برازش مدل ساختاری استفاده شده است.
این معیارها شامل ضریب معنادار ) ،(t-valuesضریب تعیین ) (R2و ضریب قدرت پیشبینی ) (Q2است .اولین و ابتداییترین معیار
برای سنجش رابطة بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  t-valuesاست ،درصورتیکه مقدار این اعداد از 1/96
بیشتر شود ،نشان از صحت رابطة بین سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد دارد .در شکل 2
مدل مربوط به مقادیر  t-valuesارائه شده است R2 .معیار دیگری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری
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مدلسازی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .یکی از
مزیتهای اصلی روش  PLSاین است که این روش قابلیت کاهش خطاها در مدلهای اندازهگیری یا افزایش واریانس بین سازه
و شاخصها را دارد .نکتة ضروری در اینجا این است که مقدار  R2تنها برای سازههای درونزای (وابسته) مدل محاسبه میشود و
در مورد سازههای برونزا ،مقدار این معیار صفر است .میزان  R2صفر تا یک متغیر است و نشاندهندۀ برازش مدل ساختاری در سه
سطح ضعیف ( ،)0/19متوسط ( )0/33و قوی ( )0/67است (جدول .)4
جدول  .4ضریب معناداری ) (t-valuesروابط هریک از عاملهای اصلی با یکدیگر و با زیرعاملها
روابط هریک از عاملها با زیرعاملها
T-Values
7/958
مدیریت دانش میزان کارآفرینی
6/682
مدیریت دانش سرمایة اجتماعی
8/424
سرمایة اجتماعی میزان کارآفرینی

با توجه به اینکه تقریباً همة مسیرهای روابط بین مؤلفههای پژوهش بزرگتر از  1/96و معنادار است ،این معناداری حاکی از
پیشبینی صحیح روابط مدل پژوهشی است .در  ،PLSهیچ معیار کلی به منظور برازش مدل کلی (مدل کلی شامل هر دو بخش
مدل اندازهگیری و ساختاری میشود) وجود ندارد .به همین منظور تالشهای بسیاری برای حل این مشکل صورت گرفته است.
تنها تنهاوس 1و همکاران ( )2004معیاری کلی با عنوان  GOF2را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند که میتواند بهعنوان شاخصی
مطمئن برای برازش کل مدل محسوب شود .با توجه به بررسیهای آنها  GOFاز طریق معادلة  2-4قابل محاسبه است .مقادیر
بهدستآمده از طریق این فرمول با توجه به تحقیق وتزلس 3و همکاران ( )2009میتواند با سه مقدار  0/36 ، 0/25 ، 0/1در سه
سطح ضعیف ،متوسط و قوی دستهبندی شوند.
̅2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ =GOF
communalities × R

معادلة  .1فرمول محاسبة برازش کلی مدل در روش PLS

جدول  .5مقادیر  communalitiesو  R2بهمنظور محاسبۀ شاخص برازش کلی مدل ()GOF

کارآفرینی
اجتماعی

سرمایۀ

دانش

مدیریت

ابعاد پژوهش
نوآوری
پیشگامی
ریسکپذیری
خودتجدیدی
رقابت تهاجمی
ساختاری
رابطهای
شناختی
انتشار دانش
بهکارگیری دانش
جذب دانش

مقدار communalities
0/526
0/653
0/525
0/716
0/638
0/676
0/702
0/696
0/634
0/710
0/779

مقدار R2
0/445288
0/533890
0/483823
0/422401
0/324712
0/559909
0/490960
0/525607
0/439298
0/250487
0/610700
1. Tnnhavs

of Fit

2. Goodness
3. Vtzls
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0/753
0/684
0/760
مرتبة دوم

0/317717
0/285006
0/457982
0/275869

دانشآفرینی
ذخیرۀ دانش
سازماندهی دانش
مدیریت دانش

مرتبة دوم

برونزا

سرمایۀ اجتماعی

مرتبة دوم

0/153233

کارآفرینی

برازش کلی مدل براساس معیار  GOFکه برابر  0/292در سطح قوی ارزیابی میشود و بنابر پژوهشهای وتزلس و همکاران
( )2009برازش کلی مدل تأیید میشود .پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب
مدلها ،به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود .ازاینرو نتایج حاصل از ضرایب معناداری برای هریک از فرضیهها،
ضریب استانداردشدۀ مسیرهای مربوط به هریک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیهها ،در جدولهای  6و  7مطرح شده است.
جدول  .6نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم مدیریت دانش بر کارآفرینی و سرمایۀ اجتماعی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شیراز
ضریب مسیر  t-valueتأیید یا رد فرضیه
فرضیههای پژوهش
مدیریت دانش انتشار دانش

0/668

18/405

تأیید

مدیریت دانش  بهکارگیری دانش

0/500

7/550

تأیید

مدیریت دانش  جذب دانش

0/781

29/023

تأیید

مدیریت دانش  دانشآفرینی

0/564

9/480

تأیید

مدیریت دانش  ذخیرۀ دانش

0/534

9/255

تأیید

مدیریت دانشسازماندهی دانش

0/677

16/072

تأیید

مدیریت دانشسرمایۀ اجتماعی

0/391

6/682

تأیید

مدیریت دانش میزان کارآفرینی

0/109

7/958

تأیید

جدول  .7نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز
ضریب مسیر  t-valueتأیید یا رد فرضیه
فرضیههای پژوهش
میزان کارآفرینی  نوآوری

0/667

13/788

تأیید

میزان کارآفرینی  پیشگامی

0/731

22/552

تأیید

میزان کارآفرینی  ریسک

0/696

21/556

تأیید

میزان کارآفرینی  رقابت تهاجمی

0/670

10/844

تأیید

کارآفرینیخودتجدیدی

0/650

15/314

تأیید

با توجه به جدولهای  6و  7فرض پژوهشی تأیید میشود ،بدینصورت که مدیریت دانش  10/9درصد از تغییرات متغیر میزان
کارآفرینی و  0/391از تغییرات سرمایة اجتماعی را در باشگاههای شیراز با آمارۀ معناداری  t-valueبرابر با  1/96تبیین میکند.
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جدول  . 8نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم سرمایۀ اجتماعی با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز
ضریب مسیر  t-valueتأیید یا رد فرضیه
فرضیههای پژوهش
سرمایه  شناختی

0/725

21/441

تأیید

سرمایه  ساختاری

0/748

20/146

تأیید

سرمایه  رابطهای

0/701

15/672

تأیید

سرمایۀ اجتماعی  کارآفرینی

0/473

8/423

تأیید

با توجه به جدول  ،7فرض پژوهشی تأیید میشود ،بدینصورت که سرمایة اجتماعی  4درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی
در باشگاههای شیراز را با آمارۀ معناداری  t-valueبرابر با  8/42تبیین میکند.
در آزمون سکوبل ،1یک مقدار از طریق فرمول زیر بهدسکت میآید که در صکورت بیشکتر شکدن این مقدار از  1/96میتوان در سکطح
اطمینان  95درصد معنادار بودن میانجی یک متغیر را تأیید کرد.
a∗b

=Z- value

) √√(a2 ∗Sa2 )+((a2 ∗Sb2 )+(Sb2 +Sa2

تعریف هر مفهوم مورد استتفاده در فرمو آزمو ستوبب با ایص رتورس استت کا مقدار تریر میتیر میا متغیر میتتقب و
میانجی :b ،مقدار تریر میتیر میا متغیر میانجی و وابیتتا :Sa ،خطای استتاندارد مربو با میتیر میا متغیر میتتقب و
میانجی :Sb ،خطای استاندارد مربو با مییر میا متغیر میانجی و وابیتا است.

جدول  .9نتایج فرضیۀ تأثیرات غیرمستقیم مدیریت دانش با میانجی سرمایۀ اجتماعی با کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی
خصوصی شهر شیراز
فرضیههای میانجی
مدیریت دانش  سرمایة اجتماعی  میزان کارآفرینی

مقدار معناداری سوبل
3/45

نتیجۀ آزمون
تأیید فرضیه

همچنین مطابق جدول  9سرمایة اجتماعی میانجی مناسبی برای تأثیر مدیریت دانش با میزان کارآفرینی است.
بحث و نتیجهگیری

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطة مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایة اجتماعی در مدیران باشگاههای ورزشی
خصوصی شهر شیراز بود .یافتههای پژوهش نشان داد بین مدیریت دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی
شهر شیراز رابطة معناداری وجود دارد .نتیجة این یافته بیانگر آن بود که در باشگاههای خصوصی هرچه مدیریت دانش و ظرفیتهای
کسب ،ثبت ،خلق ،انتقال و کاربرد دانش در مدیران بهبود یابد ،کارآفرینی نیز این امکان را خواهد داشت تا ارتقا یابد و هر اندازه
مدیریت دانش قویتری حاکم باشد ،بهطور چشمگیری کارآفرینی بیشتر خواهد شد .ازاینرو باشگاههایی که سطوح باالتری از
مدیریت دانش دارند ،میتوانند تواناییشان را در پاسخ به متغیرهای سریع و توسعة ایدههای نوآورانه در محصول و خدمت ارتقا
دهند .یحییپور و زرندینی ( )1391در پژوهش خود با عنوان «تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر فرایند نوآوری در سازمان» به این

Sobel Test

1.
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نتیجه رسیدند که مدیریت دانش (خلق و اکتساب ،تسهیم و بهکارگیری دانش) تأثیر معناداری در فرایند نوآوری دارد .این نتیجه
همچنین با یافتههای اکرامی ( ،)1395ناظم و همکاران ( )1389و مدهوشی ( )1390همخوان است .با توجه به نقش مدیریت دانش
بر کارآفرینی سازمانی ،به مدیران باشگاهها پیشنهاد میشود تا به مدیریت دانش و مؤلفههای آن توجه بیشتری کنند و از مؤلفههای این متغیر
برای توسعة سطح کارآفرینی در محل کار خود بهره ببرند .نتایج نشان داد بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی در باشگاههای ورزشی

خصوصی شهر شیراز نیز رابطة معناداری وجود دارد .در تفسیر این مطلب میتوان گفت سازمانی که سرمایة اجتماعی خوبی (همکاری
و مشارکت باال بین اعضا) داشته باشد ،میتواند با تأثیر بر تبادل اطالعات و انتقال دانش ضمنی و صریح موجب شکوفایی نظرهای
جدید در افراد شود و این ایدههای جدید موجب خالقیت و نوآوری میشود و این خالقیت و نوآوری ،کارآفرینی سازمانی را در پی
خواهد داشت .براساس برخی شواهد سازمانهایی که از سرمایة اجتماعی قدرتمندی سود میبرند ،میتوانند به سرمایههای الزم
برای کارآفرینی و فعالیتهای شجاعانه دست یابند .در واقع هر باشگاه ورزشی بهمثابة یک سیستم قادر به خلق ارزش از طریق
سرمایههای انسانی خالق است ،چنانکه در واقع ،این نوع سرمایه به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه بهعنوان منبع باارزشی
اشاره میکند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان میشود (کاسون و گلوتسا )2007 ،که این هدف
میتواند ایجاد کارآفرینی در باشگاه یا محیط پیرامونی باشد .این نتیجه با یافتههای تحقیق منتظری ( )1395و محرمزاده ()1389
همخوانی دارد .پیشنهاد میشود مدیران با اتخاذ تدابیری الزم از جمله با تأکید بر آموزش کارکنان و ایجاد فضای مبتنی بر تفاهم،
صداقت و همکاری بهمنظور بهبود سرمایة اجتماعی و بهتبع آن کارآفرینی تالش کنند .یافتههای تحقیق همچنین نشاندهندۀ
رابطة معناداری بین دانشآفرینی و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز بود .این نتیجه بیانگر آن بود که
هرچه زمینة خلق و ایجاد دانش در مدیران باشگاههای ورزشی بیشتر باشد ،میزان کارآفرینی نیز در آنها افزایش مییابد و برعکس،
مدیری که در خلق دانش ضعیفتر باشد ،میزان کارآفرینی پایینتری دارد .بیشک یکی از مهمترین بسترها برای توسعة کارآفرینی
کسب و خلق دانش است ،طوری که محققان بیان میدارند مزیت رقابتی پایدار تنها از طریق خلق دانش برای نوآوری حاصل
میشود .سلیمانی و همکاران ( )1392در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که بین مؤلفههای مدیریت دانش (خلق دانش،
انتشار دانش و ذخیرۀ دانش) و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنادار مثبت وجود دارد و از بین مؤلفههای مدیریت دانش ،بیشترین
ضریب همبستگی به خلق دانش اختصاص یافت .این نتیجه همچنین با یافتههای صفری ،شورچ و صالحزاده ( ،)1393اکرامی،
صفری و قلمکاری ( ،)1393مهر آذر ،مهینپور و مهر آذر ( )1392همسوست .با توجه به تحلیل گویههای پرسشنامه مشخص شد
عواملی مانند ایجاد تغییر و تحول برای ایجاد دانش نسبت به دیگر عوامل در سطح نامطلوبتری قرار دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود
مدیران باشگاههای ورزشی برای خلق دانش در باشگاهها به این عوامل توجه بیشتری کنند و شرایط الزم را برای ایجاد این موارد
فراهم کنند .نتایج همچنین بیانگر آن بود که بین کسب دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز
رابطة معناداری وجود دارد .گردآوری و اکتساب دانش ضمنی و عینی از درون و بیرون سازمان بهعنوان درونداد نظام مدیریت دانش
تلقی میشود و اکتساب دانش به ایدهپردازی و نوآوری و کارآفرینی منجر خواهد شد .سارین و مک درموت )2003( 1در پژوهش
خود عنوان کردند که سازمانهای توانمندتر که دانش را از درون و بیرون سازمان کسب میکنند ،میتوانند عدم اطمینان را کاهش
دهند ،فرصتهای بیشتری کسب کنند و به مزیتهای فنی و فناورانة بیشتری دست بیابند و ازاینرو در محصوالت و خدمات خود
نوآوری (که به عقیدۀ دراکر ابزار مخصوص کارآفرینی است) ایجاد کنند .این نتیجه با یافتههای صفری ،شورچ و صالحزاده (،)1393
اکرامی ،صفری و قلمکاری ( ،)1392مهر آذر ،مهینپور و مهر آذر ( )1392و کوشکی جهرمی و بودالیی ( )1389همسوست .با توجه
به تحلیل گویههای پرسشنامه مشخص شد عواملی مانند کسب اطالعات و دانش بهروزرسانیشده نسبت به دیگر عوامل در سطح
پایینتری قرار دارد .ازاینرو به مدیران باشگاهها پیشنهاد میشود که برای کسب دانش در باشگاه به این عوامل توجه بیشتری کنند
McDermott
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و با استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی بهمنظور کسب دانش شرایط الزم را برای ایجاد این موارد در سازمان فراهم کنند .نتایج
تحقیق حاکی از وجود رابطة معنادار بین سازماندهی دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز است.
بهمنظور تبیین این نتیجه میتوان گفت که تمرکز روی ایجاد مهارت جدید ،خدمات جدید ،نظرهای بهتر و فرایندهای مؤثر به
ایدههای نوآورانه و خالقانه میانجامد .در واقع داشتن یک شبکة داخلی سازمانی و تسهیل در ارتباط بین افراد داخل سازمان با
یکدیگر به تمایل فرد در انجام فعالیتهای کارآفرینانه کمک خواهد کرد که این امر در هر باشگاه ورزشی در واقع از الزامات
ساختارسازی هر باشگاه دانشمحور است .این نتیجه با یافتههای صفری ،شورچ و صالحزاده ( )1393و اکرامی ،صفری و قلمکاری
( )1392همخوانی دارد .نتایج همچنین نشان داد که بین ذخیرۀ دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر
شیراز رابطة معناداری وجود دارد .از آنجا که دانش منبع کلیدی کسب مزیت رقابتی محسوب میشود ،ذخیره و حفظ دانش ایجادکنندۀ
ارزشی برای سازمان است که این ارزش خود به حفظ کارآفرینی منجر میشود .مدیریت دانش با ایجاد ،توسعه و ترویج دانش و
تمرکز بر داراییهای غیرفیزیکی سازمان (تجارب و دانش کارکنان) ،شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم میسازد و سبب
بهوجود آمدن سازمانهای کارآفرین میشود که مجموعة این اقدامها تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
سازمان دارد .این نتیجه با یافتههای تحقیقات صفری ،شورچ و صالحزاده ( )1393و اکرامی ،صفری و قلمکاری ( )1392همخوانی
دارد .با توجه به تحلیل گویههای پرسشنامه مشخص شد عواملی مانند بهروزرسانی آسان دانش و اطالعات مورد نیاز و نگهداری
اطالعات مربوط به مراجعان نسبت به دیگر عوامل در سطح نامطلوبتری قرار دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران باشگاه برای
ذخیره و نگهداری دانش در سازمان به این عوامل توجه بیشتری کنند و با تهیة روشها و دستورالعملهای الزم بهمنظور ثبت و
نگهداری روشهای انجام کار شرایط الزم را برای ایجاد این موارد در باشگاه فراهم کنند .نتایج نشاندهندۀ رابطة معنادار بین انتشار
دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز بود .در تفسیر این مطلب میتوان گفت با اشتراک و تسهیم
دانش ،مهارتها و تجارب کاری بین افراد انتقال مییابد که این امر خود سبب افزایش یادگیری میشود ،به همین دلیل توزیع
دانش عنصر کلیدی برنامههای مدیریت دانش کارامد و مؤثر است و همچنین افراد کارآفرین و خالق با کمک دانش یکدیگر
ایدههای نوآورانهای را برای حل مشکالت پیشنهاد میدهند (تویسرکانی .)1396 ،تسهیم دانش در باشگاه ورزشی میتواند به انحای
ال نوعی از مسئولیت
گوناگون درونسازمانی یا تسهیم با مشتریان بهسبب ویژگیهای خاص ساختار باشگاههای ورزشی احتما ً
اجتماعی هر باشگاه ورزشی باشد که در نهایت به توسعة ورزش علمی و تخصصیتر شدن و در نهایت بهبود کارآفرینی خواهد
انجامید .چانگ و چن ( )2008در پژوهش خود برای تعیین رابطة مدیریت دانش و کارآفرینی نشان دادند هنگامیکه افراد سازمانی
دانش را بین خود تسهیم میکنند ،میتوانند یادگیری جمعی و مزایای همافزایی را افزایش دهند ،تنها از این راه فرصتهای محیطی
را شناسایی کرده و برای محصوالت و خدمات جدید ایدهپردازی کنند.
این نتیجه همچنین با یافتههای ناظم و کریمزاده ،قادری ( )1389و کوشکی جهرمی و بودالیی ( )1389همخوانی دارد .با
تحلیل گویههای پرسشنامه مشخص شد عواملی مانند تشویق و ترغیب کارکنان به تسهیم دانش و انتقال نسبت به دیگر عوامل
نمرۀ پایینتری کسب کردند .ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران باشگاهها ورزشی برای تسهیم دانش در باشگاه به این عوامل توجه
بیشتری داشته باشند و شرایط الزم را برای ایجاد محیط مبتنی بر اعتماد برای تشویق کارکنان به تسهیم دانش و برگزاری جلسات
برای ارائة مطالب فراهم کنند .افزونبر این نتایج تحقیق بیانگر رابطة معنادار بین کاربرد دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاههای
ورزشی خصوصی شهر شیراز بود .در تبیین این نتیجه میتوان گفت ،سازمانهایی میتوانند قدرت رقابت داشته باشند که با بر عهده
گرفتن نقشی فعال و تأثیرگذار از کارآفرینی سازمانی پشتیبانی کنند .در محیط ناپایدار و پیچیدۀ امروز ،سازمانهایی کامیاب هستند
که به مزیت رقابتی پایدار دست یابند .در سالهای اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از کارایی و کیفیت به کارآفرینی و نوآوری تغییر
یافته است و این حاصل نمیشود جز با بهکارگیری دانش .حسنقلیپور و همکاران ( )2009مدلی را برای سنجش بلوغ مدیریت
دانش در سازمانها ارائه کردند و دریافتند که اجرای مدیریت دانش در سازمانها در صورت بلوغ کافی سازمان موجب تغییرات
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مهمی در فرایند ،زیرساخت و فرهنگ سازمانی میشود .هر باشگاه ورزشی بهعنوان یک باشگاه دانشمحور اگر دانشهای خلقشده
را بهکار بگیرد ،تمام نتایجی را که مطرح شده دریافت خواهد کرد ،چراکه تولید دانش یا تسهیم آن حتی با ایجاد ساختارسازی در
ال نتایج چشمگیری را بهبار نخواهد آورد .این نتیجه با یافتههای صفری ،شورچ و صالحزاده ()1393
صورت عدم بهکارگیری احتما ً
که نشان دادند توانمندسازیهای مدیریت دانش بر فرایند مدیریت دانش تأثیرگذارند و فرایند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی
و کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار است ،همخوانی دارد .با توجه به تحلیل گویههای پرسشنامه مشخص شد عواملی مانند برگزاری
جلسات برای تبادل اطالعات بین مسئوالن و کارکنان نسبت به دیگر عوامل در سطح پایینتری قرار دارد .ازاینرو پیشنهاد میشود
مدیران باشگاهها برای بهکارگیری دانش در باشگاه به این عوامل توجه بیشتری کنند و شرایط الزم برای استفاده از دانش در حین
کار را فراهم کنند .نتایج همچنین نشان داد که بین بعد شناختی سرمایة اجتماعی با کارآفرینی باشگاههای ورزشی خصوصی شهر
شیراز رابطة معناداری وجود دارد که با یافتههای فراهانی و فالحت ( )1386همخوانی دارد .در توجیه این مطلب میتوان گفت
سازمانهایی مانند باشگاههای ورزشی که در آنها مشارکت ،تعهد و اعتماد در سطح باالتری قرار دارد ،افراد زمان کمی را صرف
حراست و حمایت از خود در جهت استثمار نشدن در تعامالت با دیگران و نظارت بر اعمال خالف همکاران میکنند و تبادل
اطالعات در سطح اعتماد باال بیشتر صورت میگیرد و اینها سبب میشود تا فرد زمان بیشتری را برای فکر کردن ،خالقیت و
نوآوری و در نهایت کارآفرینی داشته باشد .ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران باشگاه با ایجاد سازوکار مشترک بین کارآفرینان با سایر
افراد و در نتیجه دستیابی به فهم و ارتباط بیشتر زمینة بهبود و تقویت بعد شناختی سرمایة اجتماعی را فراهم کنند .در ادامه رابطة
معناداری بین بعد ساختاری سرمایة اجتماعی با میزان کارآفرینی باشگاههای ورزشی خصوصی شهر شیراز مشاهده شد .این نتیجه
با یافتههای الوانی و عبداهللپور ( )1387همسوست .در واقع ایجاد سرمایة ساختاری مناسب امکان دسترسی کارآفرینان را به منابع
و اطالعات غیرتکراری و جامع فراهم میکند و وجود ساختار سازمانی مناسب و روابط افقی و عمودی که در آن تصمیمگیری و کار
عمودی مطرح باشد ،موجب ایده پروری و نوآوری در سازمان و در نهایت کارآفرینی سازمانی میشود .بنابراین پیشنهاد میشود
ادارات ورزش و جوانان با فراهم ساختن امکانات و زمینة بهرهگیری از روابط شبکهای باشگاهها و امکانات دسترسی بیشتر به
تسهیالت مالی و تأمین منابع الزم در جهت حمایت از سرمایهها ی اجتماعی در ساختار هر باشگاه را در دستور کار خود بگنجانند.
نتایج همچنین نشاندهندۀ رابطة معناداری بین بعد رابطهای سرمایة اجتماعی با میزان کارآفرینی باشگاههای ورزشی خصوصی
شهر شیراز است .بعد رابطهای از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی است .شاخصهایی چون اعتماد ،هنجارها ،انتظارات و
روابط متقابل و همچنین هویت مشترک از جمله مهمترین این عوامل است .اگر در محیط کاری ،صداقت در رفتار و کردار کارکنان
وجود داشته باشد ،آنها راحتتر میتوانند به یکدیگر اعتماد میکنند و اطالعات و دانستههای خود را انتقال میدهند و از این طریق
ارتباطات بین آنها تقویت میشود .مشارکت در کارهای گروهی ،روحیة جمعی را افزایش میدهد و به آنها میآموزد آنچه برای فرد
مهم است ،میتواند برای گروه نیز مفید و سودمند باشد و برعکس .ازاینرو کارکنان سعی خواهند کرد هرچه در توان دارند ،برای
موفقیت گروه بهکار گیرند و این امر از معیارهای اصلی برای تقویت کارآفرینی است .این یافته با نتایج پژوهش الوانی و عبداهللپور
( )1387همسو بود .با توجه به این نتیجه پیشنهاد میشود که مدیران باشگاهها با برگزاری دورههای آموزش بهمنظور افزایش تعامل
بین کارکنان و تهیة الگوهای ارتباطی بهمنظور افزایش بعد رابطهای سرمایة اجتماعی تالش کنند .در نهایت با توجه به مدل تحقیق،
نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی میتواند بهعنوان یک میانجی بین مدیریت دانش و کارآفرینی نقش مثبتی را ایفا کند که با نتایج
تحقیق شکراللهی ( )1395همخوانی دارد .در واقع سرمایة اجتماعی میتواند بهعنوان واسط و یک کاتالیزور بین دانش و کارآفرینی
در باشگاههای ورزشی عمل کند .بدینترتیب حتی اگر باشگاه به ساختارسازی دانش ،جذب ،تسهیم و انتشار دانش در محیط باشگاه
بهعنوان یک سیستم در جهت توسعه و بهبود کارآفرینی سازمانی باشگاه متعهد باشد ،در نهایت همة این امور باید از طریق سرمایة
ال این هدف مدیریت دانش را بهنحو احسنت
اجتماعی پایهریزی شود و این سرمایههای اجتماعیاند که در صورت کارایی باال احتما ً
انجام دهند .سرمایههای اجتماعی میتوانند با ایجاد شبکة ارتباطی فراگیر ،چابک و اثرگذار در باشگاه یا دیگر باشگاهها مسیر جذب،
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انتقال و انتشار دانش را در بهترین ،کوتاهترین و مؤثرترین شیوۀ ممکن با توجه به موقعیت باشگاه یا منطقة محلی میسر کنند .این
امر بهخصوص در موارد دانشهای فوری مانند تاریخهای برگزاری ،الزامات بازگشایی باشگاهها ،قوانین فوری و نیز مسائل مرتبط
با دوپینگ و یا ایجاد رویههای یکسان مدیریت باشگاه میتواند مورد تأکید باشد .بنابراین سرمایة اجتماعی میتواند بهعنوان بعد
مهم نوآوری در کسبوکار بهحساب آید ،چراکه بهعنوان چشم باز باشگاه ،تمایالت افراد و مشارکت آنها در یک کسبوکار ورزشی،
خرد جمعی را ایجاد کند (محمد کاظمی و همکاران )1395 ،که سبب ایجاد فرصت ارائة ایدهها و تفکرات میگردد و این امکان
وجود خواهد داشت که ایدهها از طریق نوآوری به کارآفرینی در باشگاه تبدیل خواهد شد .ازاینرو پیشنهاد میشود مدیران از طریق
پیادهسازی مدیریت مشارکتی ،تعهد کارکنان به سازمان را افزایش دهند و از این طریق به ایجاد شبکههای درونسازمانی که کانون
ایجاد دانش هستند ،کمک کنند .همچنین بر برخورد منطقی و احترامآمیز کارکنان با مشتریان ،تأکید داشته باشند .در این مسیر،
باید برای کارکنان دورههای آموزشی و توجیهی برگزار کرد تا بتوانند در برخورد با مشتری بهگونهای رفتار کنند که مشتری راضی
باشد و باشگاه را به سایر مشتریان نیز پیشنهاد دهد.
باید اذعان کرد این تحقیق دارای محدودیتهایی از جمله عدم تمایل به همکاری کامل ادارۀ کل ورزش و جوانان در ارائة
آمارها بوده است .افزونبر این در برخی باشگاهها مدیران اجرایی با مدیران واقعی که باشگاه توسط آنان ثبت شده بود ،یکسان نبود
که این امر شاید مدیران کنونی را فاقد صالحیتهای الزم در ارائة دادهها نشان دهد.

تقدیر و تشكر

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهرم به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود .همچنین از داوران
محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری میشود.
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