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تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانۀ باشگاههای فرهنگی-
ورزشی :نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیتهای مدیریت دانش
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محمدجواد نائیجی ،1فرهاد پناهیفر* ،2زینب اسفندیاری
 .0استادیار گروه کسبوکار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2استادیار گروه سیستمهای اجتماعی-فنی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
 .9کارشناس ارشد کارآفرینی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت0931/10/09 :
تاریخ پذیرش0931/11/23 :
چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی بر گرایش کارآفرینانه ،از طریق نقش میانجی فرهنگ نوآوری و
قابلیتهای مدیریت دانش در باشگاههای فرهنگی-ورزشی است .این پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوة
گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل باشگاههای فرهنگی-ورزشی در استانهای
تهران و اصفهان است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .نمونۀ تحقیق شامل  77باشگاه فرهنگی-ورزشی
در سطح استانهای تهران و اصفهان است .برای گردآوری دادهها 070 ،پرسشنامه از مدیران و کارمندان این باشگاهها
دریافت شد .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامههای استاندارد است که روایی و پایایی آنها برای تمامی سازهها
قابلقبول است .برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر ،مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی
انجام گرفت .یافتهها بیانگر آن است که گرایش کارآفرینانه ،از ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل پاداش راهبردی،
آموزش و توسعه ،ارتباطات داخلی و رهبری عالی تأثیر میپذیرد .همچنین یافتهها ،نقش میانجی فرهنگ نوآوری و
قابلیتهای مدیریت دانش را در رابطۀ آمیختۀ بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه تأیید میکنند.
واژههای کلیدی :بازاریابی داخلی ،باشگاههای فرهنگی-ورزشی ،فرهنگ نوآوری ،گرایش کارآفرینانه ،منابع انسانی.
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مقدمه
توسعۀ کارآفرینی در حوزة ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا فرصتهای بسیاری
برای ارزشآفرینی اقتصادی در این حوزه وجود دارد و بسیاری از پتانسیلهای اقتصادی
بخشهای مختلف ورزشی ،کمتر مورد توجه بوده است (محمدکاظمی و همکاران.)0939 ،
برای ارتقا و توسعۀ قابلیتهای کارآفرینانه در صنعت ورزش و سازمانهای ورزشی،
0

دیدگاههای متنوعی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها رویکرد مبتنیبر منابع شرکت

است .این رویکرد ،بر اهمیت منابع شرکت بهعنوان محرک رشد و سودآوری و ابزار کسب
مزیت رقابتی تأکید دارد ( .)Castrogiovanni et al., 2001با وجود اهمیت منابع انسانی ،توسعۀ
گرایش کارآفرینانه از طریق نیروی انسانی در سازمانهای ورزشی دشوار است ،زیرا کارکنان
در محیطی فعالیت میکنند که مخاطبان آنها در معرض تمرینهای سخت جسمی و روحی،
تبعات پیروزی و شکست ،و فشار طرفداران و تماشاگران قرار دارند و برای ایجاد فضای
مبتنیبر نوآوری باید از راهبردهای مؤثری استفاده کرد (نائیجی و عباسعلیزاده .)0930 ،در این
راستا ،همانگونه که طوطیفر و ضیاء ( )0939بیان میکنند ،اقدامات مدیریت منابع انسانی در
کسبوکارهای ورزشی باید زمینهساز توسعۀ سرمایههای فکری سازمان باشند تا درجهت
ارتقای نوآوریهای الزم ،از نیروهای شایسته استفادة بهینه صورت گیرد .نتایج پژوهشهای
مختلف نیز بیانگر آن است که ارتقای ظرفیت رقابتی از طریق کارآفرینی ،در گرو دستیابی به
نیروی انسانی دانشی بهعنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی است؛ چراکه بهعلت سرعت
تغییرات ،نیروی انسانی توانمند و سازگار با شرایط پویا کمیاب است و تقلید از این منبع نیز
برای رقبا دشوار بهنظر میرسد (.)Montoro-Sa´nchez and Soriano, 2011
با توجه به نقش عوامل انسانی ،در سالهای اخیر گرایش فزایندهای به لزوم توجه و
پاسخگویی به نیازهای کارکنان بهعنوان یک رویکرد سودمند در پژوهشهای کارآفرینی
بهوجود آمده است که بازاریابی داخلی ،2یکی از جامعترین مفاهیم در این رویکرد است .در
بازاریابی داخلی ،مشاغل بهعنوان محصوالت سازمانی درنظر گرفته میشوند .از اینرو ،باید
1. Resource-based view
2. Internal marketing

تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانۀ باشگاههای فرهنگی...

377

بهنحوی تعریف و طراحی شوند که باالترین سطح رضایت کارکنان را بههمراه داشته باشند
( .)Kyrgidou & Hughes, 2010منطق بازاریابی داخلی این است که ارضای نیازهای کارکنان،
سازمان را در موقعیتی بهتر در جلب رضایت مشتریان قرار میدهد

(et al., 2003

همچنین تنها با وجود کارکنان راضی میتوان به مشتریان راضی دست یافت (

.)Ahmed

Yusuf et al.,

.)2016
با وجود این شواهد پژوهشی ،در مبانی نظری چند شکاف نظری وجود دارد .نخست اینکه
پژوهشهای موجود ،بیشتر بر خردهسیستمهای مدیریت منابع انسانی تمرکز کردهاند ( Bonet et
2011; Do et al., 2016

 .)al.,این در حالی است که بازاریابی داخلی ،بهعلت بهرهگیری از

رویکردهای توسعهیافتۀ بازاریابی ،ابزارها و شاخصهای کاربردیتری در اختیار سازمانها قرار
میدهد

(2008

 .)Anoskie,همچنین بازاریابی داخلی کمک میکند سازمانها در برخورد با

تمامی ذینفعان مانند مشتریان ،تأمینکنندگان و کارکنان ،از بازاریابی بهعنوان یک رویکرد
منسجم و مشابه استفاده کنند .دومین شکاف این است که الگوهای موجود ،کمتر به نقش
متغیرهای میانجی توجه داشتهاند و تنها ابعاد مدیریت منابع انسانی را بهعنوان متغیر مستقل
بررسی کردهاند

(2005; Florén et al., 2016

 .)Hayton,این در حالی است که در برخی

پژوهشها بهصورت ضمنی به نقش میانجی متغیرهایی مانند فرهنگ و مدیریت دانش اشاره
شده است

(& Huang, 2009

 )Chenکه بررسی نقش آنها در قالب یک مدل ،به درک

پویاییهای رابطۀ بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه کمک میکند.
با توجه به این شکافها ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش
کارآفرینانۀ باشگاههای فرهنگی-ورزشی ،با درنظرگرفتن نقش میانجی فرهنگ نوآوری و
قابلیتهای مدیریت دانش است .پس از مرور ادبیات موضوع ،فرضیهها مطرح میشود .سپس
تجزیه و تحلیل دادهها ،بحث و نتیجهگیری برمبنای یافتههای پژوهش صورت میگیرد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
بازاریابی داخلی و تأثیر آن بر گرایش کارآفرینانه

بازاریابی داخلی بهدنبال بهکارگیری مفاهیم بازاریابی برای مدیریت اثربخش رابطۀ سازمان با
کارکنان آن است .اعتقاد بازاریابی داخلی این است که با استفاده از مفاهیم آمیختۀ بازاریابی
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میتوان پاسخ مناسبتری به نیازهای کارکنان داد و آمیختۀ بازاریابی داخلی ،نتایج بهتر و
کاربردیتری در مقایسه با اقدامات سنتی مدیریت منابع انسانی دارد ( .)Anoskie, 2008چنین
اعتقادی بر این استدالل استوار است که بازاریابی ،بهلحاظ ذاتی مبتنیبر رضایت است و زمانی
که به خدمت مدیریت منابع انسانی درمیآید ،مجموعۀ منسجمی از ابزارهای الزم را برای کسب
رضایتمندی کارکنان در اختیار سازمان قرار میدهد ()Lee & Chen, 2005؛ بهنحویکه برخی
پژوهشگران مانند هیتون ( )2113و زامپتاکیس و موستاکیس )2117( 0معتقدند بازاریابی داخلی،
مترادف مدیریت منابع انسانی اثربخش است .برای تبیین تفاوت بازاریابی داخلی با مدیریت منابع
انسانی ،احمد و همکاران ( )2119چهار بعد با عنوان «آمیختۀ بازاریابی داخلی» 2پیشنهاد کردند
که هم با چارچوب شکلی آمیختۀ بازاریابی سازگار است و هم در مقایسه با اقدامات یا
خردهسیستمهای مدیریت منابع انسانی ،ابعاد متفاوتی را شامل میشود .این آمیخته ،مشتمل بر
پاداش راهبردی ،ارتباطات درونی ،آموزش ،توسعه و رهبری عالی است .پاداش راهبردی ،بیانگر
استفاده از سیستم پاداش برای دستیابی به اهداف سازمانی است .ارتباطات داخلی ،میزان گسترش
مسیرهای ارتباطی در سراسر سازمان را میسنجد و مفروض آن ،افزایش رضایت کارکنان،
همگام با گستردگی کانالهای ارتباطی است ( .)Ahmed & Rafiq, 2003از نظر احمد و همکاران
( )2119آموزش و توسعه ،فصل مشترک بازاریابی داخلی و مدیریت منابع انسانی است .براساس
این عنصر ،همراستا با تغییرات محیطی ،سیستم آموزش و توسعه نیز باید بهروز و کارآمد شود.
رهبری عالی ،توانایی اخالقی و فکری سازمان و مدیران را برای جهتدهی راهبردی به کارکنان
نشان میدهد .پاداش راهبردی و آموزش و توسعه ،در بازاریابی داخلی و مدیریت منابع انسانی
بهصورت مشترک مورد توجه بودهاند ،اما ارتباطات درونی و رهبری عالی ،ابعاد منحصربهفرد
بازاریابی داخلی هستند .ضمن اینکه همۀ عناصر آمیختۀ بازاریابی داخلی ،بر دستیابی به اهداف
سازمانی از طریق رضایت کارکنان تمرکز دارند که در طراحی پرسشنامههای بازاریابی داخلی نیز
به این نکته توجه شده است (.)Ahmed et al., 2003
بررسی پیشینۀ پژوهش درمورد تأثیر منابع انسانی بر گرایش کارآفرینانه ،نشانگر غلبۀ ابعاد
1. Zampetakis & Moustakis
2. Internal marketing mix
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سنتی مدیریت منابع انسانی است و تعداد کمتری از پژوهشها به تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر
کارآفرینی سازمانی و بهویژه گرایش کارآفرینانه پرداختهاند .گرایش کارآفرینانه ،بهعنوان یکی
از مهمترین نشانگرهای وجود کارآفرینی سازمانی شناخته میشود و بیانگر انتخابی راهبردی برای
استفاده از فرصتهای کسبوکار است

(et al., 2017

 .)Monteiroبا وجود اینکه گرایش

کارآفرینانه ،به وجوه فکری و طرز تفکرها مربوط است ،در عمل مناسبترین پیشبینیکنندة
کارآفرینی در سازمانها تلقی میشود .در سازمانهای با گرایش کارآفرینانۀ باال ،سبک مدیریتی
مدیران ارشد ،کارآفرینانه است و این امر در تصمیمات راهبردی و فلسفۀ عملیاتی شرکت تجلی
پیدا میکند

(& Slevin, 1989

 .)Covinهمانگونه که میلر و فریزن ( )0372تأکید میکنند،

گرایش کارآفرینانه بیانگر وجود راهبرد نوآورانه در یک شرکت است که مبنای هدفگذاریها
و اقدامات عملی قرار میگیرد .در پژوهشهای مختلف ،ابعاد متفاوتی برای سنجش گرایش
کارآفرینانه ارائه شده است که الگوی سهبعدی میلر ( )0379شامل مخاطرهپذیری ،نوآوری و
بیشفعالی و الگوی پنجبعدی المپکین و دس ( )0331که دو بعد استقالل و رقابت تهاجمی را به
سه بعد قبلی میافزاید ،از رایجترین آنها هستند ( .)Fadda & Sørensen, 2017هردو الگو در
پژوهشهای زیادی اعتبارسنجی شدهاند ،اما براساس پژوهشهای حوزة گرایش کارآفرینانه،
الگوی سهبعدی میلر که براساس مقیاس کووین و اسلوین ( )0331سنجیده میشود ،رایجترین و
مناسبترین مدل سنجش گرایش کارآفرینانه بهشمار میآید (.)Kropp et al., 2008
در یکی از این پژوهشهای معدود دربارة تأثیر بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه،
زامپتاکیس و موستاکیس ( )2117ارتباط نزدیکی میان این دو سازه در بخش دولتی یونان
یافتند .آنها در این پژوهش ،برای سنجش بازاریابی داخلی ،از چهار شاخص گردش شغلی،
پاداش مبتنیبر عملکرد ،آموزش مبتنیبر سمینار و دورة آزمایشی برای مستخدمان دولتی
استفاده کردند که تفاوت چندانی با ادبیات رایج مدیریت منابع انسانی ندارد .تأثیر بازاریابی
داخلی بر مفاهیم مرتبط با کارآفرینی مانند خالقیت و نوآوری نیز در چند پژوهش بررسی شده
است .پژوهشگران در مطالعۀ کارکنان یک شرکت تولیدی در ایران ،به این نتیجه رسیدند که
بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی مؤثر است .در این پژوهش ،بازاریابی داخلی با چهار
آمیختۀ سنتی بازاریابی یعنی محصول ،قیمت ،ترفیع و مکان (توزیع) سنجیده شد و اثر هر چهار
بعد بر نوآوری سازمانی اثبات شد (نصر اصفهانی و همکاران.)0932 ،
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اگر مفهوم بازاریابی داخلی ،معادل توجه به نیازها و رضایت کارکنان دانسته شود ،برخی از
پژوهشهای دیگر نیز به تأثیر آن بر کارآفرینی پرداختهاند .برای مثال ،نتایج پژوهش کیتینگ و
الیوارز ( )2117نشان میدهد توجه به نیازهای منابع انسانی در صنایع فناوریمحور ،مهمترین
عامل کارآفرینی در سازمانهای تازهتأسیس است .همچنین پژوهش تومی و هریس)2111( 0
نشان میدهد توجه به نیروهای انسانی و نیازهای آنان بهویژه مدیریت عملکرد و پاداشها ،و
توسعۀ مسیر شغلی ،رفتارهای کارآفرینانه را تشویق میکند .با توجه به این شواهد پژوهشی،
فرضیۀ نخست پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:
 .0بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه ،تأثیر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر فرهنگ نوآوری و مدیریت دانش

هرچند مبانی نظری ،از تأثیر مستقیم آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانۀ سازمانها
پشتیبانی میکنند ،نتایج برخی پژوهشها بهصورت ضمنی بیانگر آن است که بخشی از این
تأثیر ،از طریق دو متغیر میانجی فرهنگ نوآوری و مدیریت دانش صورت میگیرد
2009; de Castro et al., 2013

( & Chen

 .)Huang,فرهنگ نوآوری به میزان پشتیبانی عناصر فرهنگی

سازمان مانند ارزشها و باورهای سازمان از نوآوری اطالق میشود ( Donate & Guadamillas,

 .)2010این فرهنگ بهعنوان مشوق افراد و گروهها برای کشف و بهکارگیری فرصتها عمل
میکند ( .)de Castro et al., 2013در ارتقای فرهنگ نوآورانه ،اقدامات منابع انسانی و آمیختۀ
بازاریابی داخلی نقشی اساسی ایفا میکنند .بازاریابی داخلی قادر است انگیزههای کارکنان را
افزایش دهد و به توسعۀ سرمایههای انسانی و اجتماعی کمک کند ( .)Hayton, 2005همانگونه
که دو و همکاران ( )2101بیان میکنند ،هر اقدامی در منبع انسانی برای آنکه به نوآوری و
کارآفرینی بینجامد ،باید ابتدا به توسعۀ نظام ارزشی مبتنیبر نوآوری کمک کند .برایناساس،
فرضیۀ دوم پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:
 .2بازاریابی داخلی بر فرهنگ نوآوری تأثیر مثبت و معنادار دارد.

1. Twomey & Harris
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در مبانی نظری آمیختۀ بازاریابی داخلی ،بر تأثیر آن در بهبود جریانهای دانشی و
قابلیتهای مدیریت دانش در هر سه بعد کسب ،تسهیم و بهکارگیری دانش تأکید زیادی شده
است ( .)Chen & Huang, 2009دو عنصر ارتباطات داخلی و رهبری عالی در آمیختۀ بازاریابی
داخلی ،بر گسترش کانالهای ارتباطی و افزایش سرمایۀ اجتماعی سازمان تأکید دارند که سبب
بهبود فرایندهای کسب و انتشار دانش میشوند و این کانالها درنهایت ،سنگبنای نوآوری و
فرصتهای کارآفرینانه بهشمار میآیند ( .)Figueiredo et al., 2016لی و چن ( )2113نقش
اصلی بازاریابی داخلی را کاستن از قواعد سازمانهای دیوانساالر دانستهاند که به مشارکت
بیشتر کارکنان در تسهیم اطالعات میانجامد .فرضیۀ سوم پژوهش بهصورت زیر است:
 .9بازاریابی داخلی بر قابلیت مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر فرهنگ نوآوری و مدیریت دانش بر گرایش کارآفرینانه

بررسی پیشینۀ تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه ،بیانگر نقش میانجی دو
متغیر فرهنگ نوآوری و مدیریت دانش در این زمینه است؛ بهنحویکه آمیختۀ بازاریابی
داخلی ،درصورتی به توسعۀ گرایشهای کارآفرینانه میانجامد که ارتقای فرهنگ نوآورانه و
اقدامات مدیریت دانش را به همراه داشته باشد .تأثیر فرهنگ بر کارآفرینی ،پیشینۀ گستردهای
دارد و فرهنگ ملی و سازمانی از پیشبینهای مهم توسعۀ کارآفرینی شناخته میشوند
( .)George & Zahra, 2002فرهنگ نوآوری بهعنوان بخشی از فرهنگ سازمانی که بر گسترش
ارزشهای مبتنیبر نوآوری تأکید دارد ،سبب افزایش مخاطرهپذیری و پشتیبانی از رشد و
توسعۀ فردی و گروهی در سازمان میشود

(& Guadamillas, 2010

 .)Donateزمانی که

کارکنان ،فرهنگ سازمانی را پشتیبان نوآوری بدانند و حمایت مدیریت را احساس کنند،
بهطور متقابل رفتارهایی نشان میدهند که به سازمان منفعت برساند و برای موفقیت سازمان از
طریق افزایش قابلیتهای کارآفرینانه تالش میکنند

(et al., 2016

 .)Florénدر ادبیات

نوآوری ،برخی مفاهیم مشابه با فرهنگ نوآورانه مانند جو نوآورانه نیز بر گرایش کارآفرینانه
مؤثر دانسته شده است

(et al., 2014

 .)Farrukhنتایج پژوهش باباشاهی و همکاران ()0932

نشان میدهد راهبردهای منابع انسانی ،درصورتی به ارتقای گرایش کارآفرینانه کمک میکند
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که در وهلۀ نخست به ایجاد یک جو نوآورانه منجر شود .با توجه به این شواهد پژوهشی،
فرضیۀ چهارم بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
 .0فرهنگ نوآوری بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار دارد.
در کنار فرهنگ نوآوری ،به تأثیر مدیریت دانش بر گرایش کارآفرینانه و نقش میانجی آن
بر رابطۀ آمیختۀ بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه اشاره شده است .در مرتبطترین
پژوهش ،چن و هوآنگ ( )2113نقش میانجی قابلیتهای مدیریت دانش را در رابطۀ اقدامات
راهبردی منابع انسانی و عملکرد نوآورانه بررسی کردند .مطابق نتایج ،مدیریت دانش با تولید
دانش در سطوح مختلف سازمان و تسهیل جریانهای دانشی ،نقشی اساسی در رابطۀ مدیریت
منابع انسانی و نوآوری سازمانی ایفا میکند .مدیریت دانش در هر سه بعد تحصیل ،تسهیم و
بهکارگیری دانش ،بخشی از ابزار مورد نیاز برای تقویت گرایش کارآفرینانه را فراهم میکند.
برخی صاحبنظران ،چنان نقشی برای مدیریت دانش قائلاند که خالقیت ذاتی در ایدههای
کارآفرینانه را چیزی جز بازتعریف دانش موجود یا بازترکیب دانش موجود با دانش جدید
نمیدانند ( .)Manne, 2009برایناساس ،فرضیۀ پنجم بهصورت زیر ارائه میشود:
 .3قابلیتهای مدیریت دانش بر گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار دارد.
الگوی نظری پژوهش
با وجود این شواهد پژوهشی ،کمتر الگوی آزمونشدهای درمورد رابطۀ آمیختۀ بازاریابی
داخلی و گرایش کارآفرینانه ارائه شده است .بیشتر پژوهشها بر مدیریت منابع انسانی تمرکز
کردهاند و به ویژگیهای خاص بازاریابی داخلی و آمیختۀ آن کمتر توجه داشتهاند .همانگونه
که پیشتر اشاره شد ،بازاریابی داخلی بهعلت تمرکز بر رضایت کارکنان ،بهخوبی الزامات
مدیریت اثربخش منابع انسانی را پوشش میدهد .خط اصلی تأثیر بازاریابی داخلی بر گرایش
کارآفرینانه ،ادامۀ مسیر پژوهشی مطالعۀ زامپتاکیس و موستاکیس ( )2117است؛ با این تفاوت
که ابعاد بازاریابی داخلی براساس آمیختۀ الگوی احمد و همکاران ( )2119و مبتنیبر چهار
عنصر پاداش ،ارتباطات داخلی ،آموزش و توسعه ،و رهبری عالی بررسی میشود .نقش
میانجی دو عامل فرهنگ نوآوری و قابلیتهای مدیریت دانش ،براساس شواهد پژوهشی که
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بهویژه چن و هوآنگ ( )2113و دیکاسترو و همکاران ( )2109ارائه دادهاند ،در قالب مدل
ساختاری بررسی میشود که امکان تحلیل تطبیقی ،نقش آنها را در رابطۀ آمیختۀ بازاریابی
داخلی و گرایش کارآفرینانه فراهم میکند .مدل نظری پژوهش بهصورت شکل  0ارائه
میشود:
آمیختۀ بازاریابی داخلی
پاداش راهبردی
ارتباطات داخلی
آموزش و توسعه
رهبری عالی

H2
H1

H3

فرهنگ نوآوری

H4

گرایش کارآفرینانه
قابلیت مدیریت دانش

H5

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش ،شامل باشگاههای فرهنگی-ورزشی با حداقل ده
کارمند در دو استان تهران و اصفهان است .این محدودیت برای تعداد کارمندان ،برای اطمینان
از آمیختۀ بازاریابی داخلی در جامعۀ آماری اعمال شد .بهعلت دردسترسبودن فهرست
باشگاههای دارای مجوز وزارت ورزش و جوانان ،انتخاب نمونهها براساس روش نمونهگیری
تصادفی ساده صورت گرفت .در این فهرست 270 ،باشگاه فرهنگی-ورزشی وجود دارد که
 002باشگاه در دو استان تهران و اصفهان مستقرند .این بدانمعناست که با وجود محدودیت
پژوهش برای گردآوری دادهها از باشگاههای سراسر کشور ،تمرکز بر دو استان تهران و
اصفهان ،بیش از  00درصد از باشگاههای فرهنگی-ورزشی کشور را پوشش میدهد و نتایج،
به کل کشور قابلتعمیم است .براساس فرمول نمونهگیری جامعۀ محدود 77 ،باشگاه فرهنگی-
ورزشی بهعنوان نمونههای پژوهش انتخاب شدند .برای کاهش تورش پاسخها ،در هر باشگاه
یک پاسخدهنده از میان مدیران و یک پاسخدهنده از میان کارکنان انتخاب شد و میانگین
پاسخهای این دو ،بهعنوان پاسخ آن باشگاه بهکار رفت .ابزار اصلی گردآوری دادههای
پژوهش ،پرسشنامههای استاندارد است که براساس طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی شده
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است .با توجه به اینکه بهطور معمول ،برخی از پرسشنامهها بازگردانده نمیشوند203 ،
پرسشنامه میان  77باشگاه بهصورت تصادفی توزیع شد که با دریافت  070پرسشنامۀ
قابلپذیرش از کارکنان و مدیران ارشد این باشگاه فرهنگی-ورزشی ،پژوهش به حد کفایت
گردآوری نمونهها رسید .از این تعداد 30 ،باشگاه از استان تهران و  99باشگاه از استان اصفهان
بودند که با نسبت باشگاههای این دو استان در فهرست اولیه ،انطباق نسبی دارد.
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ،آزمودن تأثیر متغیرها بر یکدیگر است ،از روش معادالت
ساختاری استفاده شد و براساس آن ،آثار مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای مستقل و میانجی بر
گرایش کارآفرینانه سنجیده شد .نرمافزارهای  IBM SPSSو  PLS 3.2.6برای اجرای آزمونهای
آماری بهکار گرفته شدند .پیش از آزمودن فرضیههای پژوهش براساس روش معادالت ساختاری،
ابتدا باید پایایی و روایی سازهها و ابزارهای پژوهش بررسی شود .برای بررسی پایایی سازهها ،فورنل
و الکر )0370( 0سه مالک پیشنهاد میکنند که شامل آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی 2هریک از
سازهها و میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه 9است .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  ،1/7پایایی
ترکیبی باالتر از  1/1و پایایی اشتراکی باالتر از  ،1/3نشانگر پایایی قابلقبول متغیرهاست .در جدول
 ،0منبع پرسشنامههای استاندارد تحقیق به همراه ضرایب پایایی و میانگین واریانس استخراجی برای
هر متغیر آمده است .همانگونه که این جدول نشان میدهد ،پایایی تمامی متغیرها در سطح
قابلقبولی قرار دارد .برای ارزیابی روایی مدل پژوهش ،از روشهای سنجش روایی همگرا و
تشخیصی ،و برازش کلی مدل استفاده شد .روایی همگرا با سؤاالت (شاخصهای) خود ،به بررسی
میزان همبستگی هر متغیر مکنون میپردازد .برای ارزیابی روایی همگرا ،از معیار متوسط واریانس
استخراجی استفاده شد .این شاخص بیانگر میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با
شاخصهای خود است .متوسط واریانس استخراجشدة  1/3یا باالتر ،کفایت روایی همگرا را نشان
میدهد .این روایی برای دادههای پژوهش ،در جدول  0ارائه شده است و همانگونه که مالحظه
میشود ،همۀ متغیرها در دامنۀ قابلقبول قرار دارند .روش دیگر تعیین روایی همگرا ،مقایسۀ آن با

1. Fornell & Larcker
)2. Composite reliability (CR
3. Communality
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پایایی ترکیبی است .بدینمعنا که پایایی ترکیبی برای هریک از عوامل ،باید بزرگتر از میانگین
واریانس استخراجی باشد ( .)CR>AVEبا مقایسۀ ستون پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
استخراجی در جدول  0مشخص است که برای همۀ متغیرها ،این شرط روایی همگرا برقرار است.
جدول  .1ضرایب پایایی و میانگین واریانس استخراجی متغیرهای پژوهش
متغیر

منبع

آمیختۀ بازاریابی داخلی احمد و همکاران ()3002
دیکاسترو ()3012
فرهنگ نوآوری
قابلیتهای مدیریت دانش چن و هوآنگ ()3009
گرایش کارآفرینانه کووین و اسلوین ()1964

آلفای

پایایی

پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ

ترکیبی

اشتراکی

استخراجی

0/697
0/604
0/676
0/603

0/478
0/419
0/438
0/427

0/717
0/796
0/710
0/734

0/717
0/710
0/739

اعتبار تشخیصی :برای ارزیابی این نوع اعتبار ،مالک فورنل-الرکر ( )0370آن است که
جذر میانگین واریانس استخراجی یک سازه باید از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر
باشد .در جدول  ،2ضرایب همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراجشدة متغیرهای
پژوهش مقایسه شدهاند که نتایج ،بیانگر تأیید اعتبار تشخیصی است .براساس این جدول ،جذر
میانگین واریانس استخراجی تمامی سازههای اصلی پژوهش ،از همبستگی آن سازه با سایر
سازههای پژوهش بیشتر است.
جدول  .3مقایسۀ ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراجشدۀ متغیرهای پژوهش
متغیرها

آمیختۀ بازاریابی

گرایش

فرهنگ

قابلیت مدیریت

داخلی

کارآفرینانه

نوآورانه

دانش

آمیختۀ بازاریابی داخلی
گرایش کارآفرینانه

0/587
0/629

فرهنگ نوآورانه

0/790

قابلیتهای مدیریت دانش

0/772

0/597
0/770
0/604

1
0/723

0/581
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

همانگونه که توزیع جمعیتشناختی نمونههای تحقیق نشان میدهد ،از مجموع  070نفر که
پرسشنامه را بهصورت قابلپذیرش پر کردهاند 090 ،نفر ( 73/9درصد) مرد و بقیۀ افراد یعنی
 09نفر ( 20/7درصد) زن هستند .همچنین توزیع سنی پاسخگویان ،طیف کمتر از  91سال تا
باالی  31سال را دربرمیگیرد که افراد  91تا  93سال با  09/0درصد ،بیشترین درصد فراوانی را
تشکیل میدهند .افراد  01تا  03سال  23/9درصد ،افراد بیش از  31سال  03/3درصد و افراد
کمتر از  91سال  02/0درصد نمونه را تشکیل میدهند .همچنین در پراکنش وضعیت تحصیلی
پاسخگویان 11/3 ،درصد تحصیالت دیپلم و فوقدیپلم 27 ،درصد تحصیالت کارشناسی و
 02/0درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتری دارند.
اعتبار کلی مدل :0یکی از معیارهای کلی نیکویی برازش را تننهاوس 2و همکاران ()2113
پیشنهاد کردند .در این معیار ،متوسط اشتراک 9که معادل میانگین واریانس استخراجی هریک از
متغیرهاست ،در متوسط

R2

تمامی متغیرهای درونزا ضرب میشود .در مدلیابی ساختاری،

شاخص کلی نیکویی برازش کمتر از  1/0کوچک ،بین  1/0تا  1/23متوسط و بیش از  1/91بزرگ
قلمداد میشود .با توجه به شاخص برازش مدل پژوهش که مطابق فرمول زیر 1/333 ،بهدست آمده
است ،مدل آزمونشدة پژوهش در نمونۀ مورد بررسی ،برازش بسیار مناسبی دارد.
1 333

107 1 311

√1

2

√

آزمون فرضیهها
مدل کلی پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد .برای بررسی
معناداری همبستگیهای مشاهدهشده ،از روش خودگردانسازی (بوت استراپ )0استفاده شد
)1. Goodness of Fit index (GOF
2. Tenenhaus
3. Communality
4. Bootstrap
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که آمارة  tرا به دست میدهد .در سطح خطای  3درصد ،اگر مقدار آمارة  t-valueبزرگتر از
 0/31باشد ،همبستگیهای مشاهدهشده معنادار است .مدل نظری پژوهش در شکل ( 2در
حالت ضرایب استاندارد و اعداد معناداری) نمایش داده شده است .همانگونه که این شکل
نشان میدهد ،تمامی آمارههای  ،tدر فاصلۀ  0/31و  -0/31قرار گرفته است که بیانگر تأیید
همۀ فرضیههای پژوهش در سطح  3درصد است .برایناساس ،تأثیر تمامی مسیرهای علی
تعریفشده در مدل پژوهش تأیید میشود.
(0/366 )2/602

(0/793 )6/778

فرهنگ نوآوری
آمیختۀ بازاریابی

(0/801 )7/094

گرایش کارآفرینانه

داخلی
(0/793 )12/671

قابلیت مدیریت دانش
(0/343 )2/110

شکل  .3مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و اعداد معناداری

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،تأثیر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه از طریق نقش میانجی
دو متغیر فرهنگ نوآوری و قابلیت مدیریت دانش بررسی شد که نتایج ،بیانگر قابلیت باالی
این متغیرهای مستقل و میانجی ،برای تبیین گرایش کارآفرینانه در باشگاههای فرهنگی-
ورزشی است .هرچند در برخی پژوهشهای پیشین ،به رابطۀ مدیریت منابع انسانی با کارآفرینی
پرداخته شده بود ،در این پژوهش از آمیختۀ بازاریابی داخلی  -که مفهومی جدیدتر و جامعتر
است  -استفاده شد .همچنین نقش میانجی فرهنگ نوآوری و قابلیت مدیریت دانش بررسی
شد که بهبود قابلتوجهی در الگوهای پیشین ایجاد میکند .براساس نتایج پژوهش ،باشگاههای
فرهنگی-ورزشی که برای بقا و حفظ مزیتهای رقابتی نیازمند استفاده از فرصتهای
ارزشآفرینی هستند ،باید بر گسترة وسیعی از آمیختههای بازاریابی داخلی مانند پاداش
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راهبردی ،آموزش و توسعه ،ارتباطات داخلی و رهبری عالی تمرکز کنند .در میان ابعاد
مختلف بازاریابی داخلی ،در وهلۀ نخست باید بر سیستم پاداش تأکید کرد؛ بهنحویکه این
سیستم باید قابلیت ارزشگذاری نوآوری و تعیین ارزش واقعی مشارکت کارآفرینان را داشته
باشند و مبتنیبر میزان مشارکت کارمندان در دستیابی به اهداف سازمان طراحی شود .مانه

0

( )2113نیز به نتایج مشابهی دست یافت و مهمترین ویژگی سیستمهای جبران خدمات در
سازمانهای کارآفرین را تشویق رفتارهای مخاطرهپذیر و سطوح باالتر پرداخت برای این
رفتارها دانست.
عنصر دوم آمیختۀ بازاریابی داخلی ،توسعۀ ارتباطات داخلی است که از یک سو به ایجاد
درک مشترک و بهوجودآمدن احساس مالکیت به سازمان و تبادل اطالعات کمک میکند و
از سوی دیگر ،بر ارتباط با ذینفعان برونسازمانی بهویژه مشتریان تأثیر میگذارد .از سوی
دیگر ،توسعۀ ارتباطات داخلی ،به تقویت فعالیتهای تیمی کمک میکند .زمانی که کارکنان
در قالب تیمهای میانوظیفهای 2کار میکنند ،مخاطرة فعالیتهای جدید میان آنها تقسیم
میشود و ادراک آنها از خطرهای احتمالی کاهش مییابد که این یافته ،با نتایج چندین
پژوهش دیگر همخوانی دارد (.)Bratnicki, 2005; Twomey & Harris, 2000
یکی از الزامات کارآفرینی ،توانمندسازی 9کارکنان است که آموزش و توسعه بهعنوان یکی از
عناصر آمیختۀ بازاریابی داخلی ،از همین طریق به تقویت توانمندی منابع انسانی کمک میکند .البته
همانگونه که بونت و همکاران ( )2100بیان کردهاند ،آموزش در صورتی بر کارآفرینی تأثیر
میگذارد که به افزایش ظرفیت تخیل ،ابداع ،انعطافپذیری و بهرهگیری از دانش بینجامد و این
مورد آخر ،تأییدی بر مسیر تعریفشده در مدل پژوهش ،مبنیبر تأثیر بازاریابی داخلی بر گرایش
کارآفرینانه از طریق قابلیتهای مدیریت دانش است .رهبری عالی ،یکی دیگر از عناصر آمیختۀ
بازاریابی داخلی در پژوهش حاضر است که تأیید تأثیر آن بر گرایش کارآفرینانه ،بیانگر اهمیت
نقش رهبری در پیشبرد فعالیتهای ارزشآفرین در تمامی سطوح سازمان است .رهبری یکی از
1. Manne
2. Cross-functional
3. Empowerment
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وجوه تمایز بازاریابی داخلی از منابع انسانی سنتی محسوب میشود ،زیرا بهعنوان یکی از
خردهسیستمهای منابع انسانی شناخته نمیشود .همانگونه که آنوسکی )2117( 0بیان میکند ،هر
فعالیت ابتکاری و نوآورانهای در سازمانها ،بدون جلب مشارکت متحدان راهبردی ،احتمال اندکی
برای موفقیت دارد .از اینرو ،رهبران پشتیبان کارآفرینی ،چشمانداز و مأموریت سازمان را در قالبی
دقیق و روشن به پیروان انتقال میدهند و خود با عمل به مأموریت مشخصشده ،بهصورت نمونهای
عملی برای کارکنان درمیآیند.
تأیید تأثیر فرهنگ نوآوری بر رابطۀ آمیختۀ بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه بیانگر
آن است که نظام بازاریابی داخلی باید به تقویت فرهنگ نوآوری بینجامد .درواقع ،دستیابی به
قابلیتهای کارآفرینی ،در گرو ایجاد فرهنگ کارآفرینانه و افزایش ظرفیت نوآوری سازمان
است .از اینرو ،اقدامات مدیریت منابع انسانی باید جو و فرهنگی ایجاد کند که پشتیبان
همکاری است و توسعۀ سرمایههای انسانی و اجتماعی را ارتقا میبخشد .تأیید تأثیر فرهنگ بر
گرایش کارآفرینانه ،با نتایج پژوهش برتنیکی )2113( 2همراستاست و در این پژوهشها نیز
فرهنگ نوآوری و فرهنگ سازمانی ،بر خالقیت و گرایش کارآفرینانه در سازمانهای متولی
ورزشی مؤثر دانسته شده است.
مطابق نتایج پژوهش ،قابلیت مدیریت دانش ،از اهمیت زیادی در تبیین تأثیر آمیختۀ
بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه برخوردار است .در سازمانهای کوچکتر ،دانش
مدیران و کارکنان ،نقش عمدهای در تخصیص منابع به جستوجوی فرصتها و فعالیتهای
نوآورانه دارد و شرکتهایی که دانش بیشتری دارند ،در کشف و بهکارگیری فرصتها
موفقتر عمل میکنند .باشگاههای فرهنگی-ورزشی کشور ،معموالً سازمانهای کوچک و
متوسطی هستند که برای تقویت قابلیتهای کارآفرینی آنها باید سازوکارهایی در بخش منابع
انسانی طراحی کرد تا کارکنان بتوانند دانش آشکار و ضمنی خود را بهراحتی به اشتراک
بگذارند .این قابلیت ،در بخش منابع انسانی بهعنوان یک سیستم اطالعاتی عمل میکند و به
شناسایی فرصتها و تهدیدات محیطی میانجامد.
1. Anoskie
2. Bratnicki
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پیشنهادها
براساس نتایج این پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی و نظری به شرح زیر ارائه میشود:
 .0رهبری عالی ،یکی از عناصر آمیختۀ بازاریابی داخلی در پژوهش حاضر است که تأثیر آن بر
گرایش کارآفرینانه تأیید شد .برایناساس ،به مدیران باشگاههای فرهنگی-ورزشی توصیه
میشود برای افزایش ظرفیتهای نوآوری و گرایش کارآفرینانه ،آگاهی و عالقه را میان
اعضای سازمان برانگیزانند ،اعتمادبهنفس کارکنان را افزایش دهند و تالش کنند زیردستان را
بهجای حفظ وضع موجود ،به بهرهگیری از فرصتها و ایجاد رشد ترغیب سازند.
 .2نظام پاداش باید ارتباطی روشن با اهداف سازمانی داشته باشد و کارکنان کامالً از چرایی
و چگونگی دریافت آن آگاه باشند .همچنین پیشنهاد میشود ساختار روابط رسمی و
غیررسمی بهصورت گسترده و چندسطحی طراحی شود تا درک متقابل و سرمایۀ
اجتماعی درونسازمانی را تقویت کند .همچنین میان ارتباطات ذینفعان درون و
برونسازمانی سازگاری ایجاد شود تا ارسال پیامهای متناقض ،مانع پویایی سازمان و
فعالیتهای کارآفرینانه نشود.
 .9تهیۀ یک تقویم آموزشی بهروز که پیشرفتهای فناوری و تغییر تقاضاهای بازار را مدنظر
قرار دهد ،به افزایش آمادگی کارکنان برای کارآفرینی کمک میکند .بهبود فرایندهای
مدیریت دانش و بهویژه تسهیم دانش درون سازمان را میتوان مکملی برای این برنامۀ
آموزشی بهشمار آورد.
 .0رهبری در سازمان باید الگویی برای فعالیتهای کارآفرینانه باشد و رهبران سازمان باید
توانایی اخالقی و فکری خود را به کارکنان ثابت کنند .از اینرو ،به سازمانها پیشنهاد
میشود شکاف میان تدوین و اجرای راهبردی سازمانی را با تقویت نقشهای رهبری
پوشش دهند.
 .3این مقاله ،مسیری پژوهشی برای تقویت فعالیتهای کارآفرینانه در سازمانهای ورزشی
ارائه میکند .با وجود این ،در آن ،بازاریابی داخلی بهعنوان یک سازة کلی بررسی شد.
در پژوهشهای آتی میتوان به تأثیر جداگانۀ هریک از عناصر آمیختۀ بازاریابی داخلی بر
متغیرهای مرتبط با کارآفرینی پرداخت.
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