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Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between 
knowledge management and entrepreneurship with the mediating role of social 
capital in managers of private sports clubs in Shiraz.  

Methods: The statistical population included 400 mangers 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 measure knowledge management, Sharon Lawson Questionnaire (2003), 
Social Capital Assessment, Gaini Questionnaire (2012) and Entrepreneurship 
Assessment, Chupani Questionnaire (2010) were administered among the 
respondents. Five 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, the redearchers applied the path 
analysis method with partial minimum squares using PLS2 software. 

Results: 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: 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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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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 رانیمدی با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در نیکارآفردانش و  تیریمدهدف از تحقیق حاضر بررسی رابطۀ : مقدمه
 .بود رازیشی شهر خصوصی ورزشي هاباشگاه

هاي خصوصی شهر شیراز و نمونۀ آماري شامل نفر از مدیران باشگاه 400جامعۀ آماري تحقیق شامل روش پژوهش: 
شهري شیراز انتخاب شدند.  گانۀازدهدر مناطق ی هاباشگاهي و براساس پراکندگی اخوشه صورتبهآزمودنی بود که  196

سنجش سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ گائینی ، )2003سنجش مدیریت دانش از پرسشنامۀ شرون الوسون ( منظوربه
نفر از استادان بررسی  5 توسط هاشنامهپرس) استفاده شد. روایی 1389) و سنجش کارآفرینی از پرسشنامۀ چوپانی (1391(

منظور بررسی شد. به دییتأاز طریق ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و  هاپرسشنامهشد و پایایی  دییتأو 
 .استفاده شد، PLS2 افزارنرمي از ریگبهرهاز روش تحلیل مسیر با حداقل مربعات جزئی و با  هادادهروابط بین 

ي وجود دارامعن رابطۀي ورزشی هاباشگاهي مدیریت دانش و کارآفرینی در هامؤلفهنتایج نشان داد که بین  ها:  یافته
بر این نتایج نشان داد که . افزوني سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی رابطۀ معناداري مشاهده شدهامؤلفهدارد. همچنین بین 

 توسعۀ کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در باشگاه ورزشی باشد.میانجی مناسبی براي  تواندیمسرمایۀ اجتماعی 
منظور ایجاد باشگاه به رساختیز توسعۀبر عالوه هاباشگاهشود یمي تحقیق، پیشنهاد هاافتهبا توجه به یگیري:  نتیجه

ي درون و بیرون باشگاهی با توجه هاشبکهدر راستاي توسعۀ کارآفرینی مانند ایجاد آکادمی، به ایجاد  محوردانشورزشی 
 شود. مؤثرترو  ترکوتاهي اجتماعی خود اقدام کنند تا به این ترتیب مسیر توسعۀ کارآفرینی هاهیسرمابه خالقیت و کارایی 

 
 

 يهاباشگاه در یاجتماع یۀسرمابا نقش میانجی  ینیکارآفرو دانش  تیریمد). رابطۀ 1401صفري جعفرلو، حمید رضا (؛ و محمد صادق، افروزه ؛محمد، فیروزیان: استناد
 .76-59 ،14) 2( ،ورزشی مدیریت. نشریه شهر شیراز یورزش
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ستان  ة، شمارچهاردهم  دورة ،مدیریت ورزشی                                                                                                                            62  1401دوم ، تاب

 

  مقدمه

ي تکنیکی اهمیت بیشتري هابخشدر  ژهیوبهو این امر  ي تکیه کنندفناوري مشهود مانند هاییدارافقط بر  توانندینم هاسازمانامروزه 
 ) بنیان2000( 1دراکر زعمبه، البته دانش است تیریمد يهاتیآنها به فعال يمتأثر از میزان اتکا هاسازمان ۀهم یموفقیت و اثربخشدارد. 

خلق،  يساختارمند، برا يیندافر مدیریت دانش؛ چنانکه است بلکه دانش ،نیست يفناور یو حت هیپول، سرما کمیوسازمان قرن بیست
تخصصی  2. مدیریت دانشتاس يتشویق نوآور يعنوان دارایی سازمانی برادانش ضمنی و عینی به يریکارگکسب، تسهیم، انتقال و به

ي، تدابیر زیربرنامهي، گذارهیسرماو در همین زمان اندك کشورهاي پیشرفتۀ  گذردیمجدید در جهان است که حدود یک دهه از عمر آن 
و با استفاده از ارزش افزودة آن و تولید اطالعات و دانش جدید در تمامی  انددهداعملیاتی و راهبردي مهمی در زمینۀ مدیریت دانش انجام 

دنیاي امروز، دنیاي تغییر اطالعات و ). 1383زاده، ي چشمگیري نصیب آنها شده است (مرادي و آصفهاشرفتیپاز جمله ورزش  هارشته
براي فعالیت در این شرایط را احراز کنند و مدیریت دانش  ي الزمهاتیقابل هاسازماندانش است و به همین سبب، ضروري است که 

عملکرد  تواندیماطالعات مهم و مفید را بیابد، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. مدیریت دانش  کندیمفرایندي است که به سازمان کمک 
منبع سازمان  نیترمهم) بدون تردید دانش 1383بهبود بخشد (واعظی و مسلمی،  ترهوشمندانهسازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد 

است و چنین منبعی باید محافظت، بهسازي و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویشی، 
ي متقابل در هاکنشو تأثیرات این  کندیمساخته و گذران امور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهاي خود را برطرف  طوربه). انسان 1384

. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در سازدیمنقش آنها تا حدي است که حذف آن، زندگی را غیرممکن 
به پیوندها  3سرمایۀ اجتماعیاند. ۀ اجتماعی نامیدهکه آن را سرمای اندبردهپرداخته و به مجموع عواملی پی  هاکنشجوامع به شناسایی این 

که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان  کندیمی اشاره باارزشمنبع  عنوانبهو ارتباطات میان اعضاي سازمان 
خصوص اینکه این توانایی را دارد که ه). سرمایۀ اجتماعی نقش مهمی در تجدید حیات اجتماعی دارد و ب2007، 4(کاسون و گلوستا شودیم

جامعه و تقاضاهاي مداوم براي زندگی  روزروزبهاز طرفی امروزه با توجه به تحوالت سبب افزایش سطح مصرف ورزش در جامعه شود. 
اند و این نیاز در پاسخ به شرایط نیاز به کارآفرینی را درك کرده هاسازمان. رسدیمنظر ي ضروري بهانهیزمبهتر، کارآفرینی و نوآوري در هر 

فزایندة  توسعۀاز افزایش سریع تعداد رقبا،  اندعبارتاین شرایط  نیترمهمي امروزي است که هاسازمانپیچیده و پویاي محیطی حاکم بر 
 یقکه از دو طر تاس يداقتصا -یاجتماع يندیفرا ینیکارآفر). 2001، 5کوراتکو و هانگسي نوین و افزایش انتظارات مشتریان (هايفناور

 یاجتماع یتیلافع ینیرآفراک نکهیخود هستند و دوم ا یاجتماع طحیصول محم نانیکارآفر نکهیاول ا .تاس یمتک یاجتماع تو باف طیبه شرا
 توانیم رونیازا). 2011، 6(سوگوان و ادموند گذاردیم ریوکار تأثکسب تیبر ماه یو ارتباطات اجتماع وندهاینبود پ ایبود  جۀیو در نت تاس

 یاجتماع ۀیسرمااند که ) اذعان کرده1395منتظري و همکاران (. چنانکه دارد ي کارآفرینانههاتیدر فعال ینقش مهم یاجتماع ۀیسرما گفت
ی قش مهمن ی نیزاجتماع ۀیسرماگفت  توانیماز طرفی  .دارد بررسیمورد  يوکارهادر کسب یسازمان ینیبر کارآفر يمعنادارو  مثبت ریتأث

 ۀیو سرما یکیزیف ۀیسرما که شاملد دار ازین هیشروع حداقل دو سرما يبرا ینیکارآفر يهاتیهمۀ فعال رایز ،دارد نانهیکارآفر يهاتیدر فعال
). تحقیقات متعددي در 1391اسدي و مرادي، ( است یماعاجت ۀیبه نام سرما يگرید ۀیسرما ازمندین يوربهره شیافزا يبرای است و انسان

 يهاسازمان تواندیم محیطی )نشان دادند که شرایط2019و همکاران (7لويیکدیگر صورت گرفته است.  با هامؤلفهمورد رابطۀ هریک از این 
 ترموفقي خدماتی زمانی هايورنوآ) نیز نشان داد که توسعۀ 2019و همکاران ( 8دهد. نتایج تحقیق جوهانسون قرار تأثیر تحت را موجود
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ي مدیریت دانش هاتیفعال) دریافتند که بین 2017و همکاران ( 1ماسادهتوسعۀ خدمت جدید شرکت کنند. ي هاطرحاست که مشتریان در 
دارد ی مثبت تأثیر یبر عملکرد مال دیدانش جد خلق ) نشان دادند2016( 2از طرفی گراهام و آدامز معنادار وجود دارد. رابطۀو عملکرد شغلی 

 گو تان يچاهمچنین نتایج پژوهش  .ی باشنداتیو عمل یداخلي ندهایفرا ینوآورانه درصدد هماهنگ يندهایفرا منظوربه دیها باو شرکت
ي متوسط و کوچک نشان داد که هافروشگاهدر خصوص رابطۀ ترویج کارآفرینی با سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در  )2015( 3کو

) نیز نشان داد 2013و همکاران( 4با مدیریت دانش رابطه داشته باشد. نتایج پژوهش مورا تواندیمسرمایۀ اجتماعی و گرایش به کارآفرینی 
) 2012(5بوجیکا و فونتس ین. همچنکنداین رابطه را تعدیل  تواندیماست و سرمایۀ اجتماعی  مؤثرکارکنان بر اشتراك دانش  نوآورانۀکه رفتار 

مستقیمی بر عملکرد ندارد و سطوح  ریتأثة معناداري بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد دارد، هرچند کنندلیتعدنشان دادند که کسب دانش اثر 
) نشان 2009و همکاران ( 6. هوي لیشودیممنجر  هاشرکتي از کسب دانش به سطوح باالتري از نتایج بهتر و کارآفرینی سازمانی ترنییپا

که گرایش کارآفرینانه از طریق فرایند ایجاد دانش روي عملکرد تأثیر نسبت به زمانی عملکرددادند که تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر 
 کند.اي را ایفا میواسطه ارتباط دارد و فرایند ایجاد دانش نقش عملکردمثبتی با  طوربهگذارد، کمتر است. در نتیجه گرایش کارآفرینانه می

همچنین بین جذب دانش د. عملکرد نوآوري را دار ینیبشیمدیریت دانش ظرفیت پ ) نیز اشاره شد که7200( 7در پژوهش چانگ و چینگ
ت و نشان داد ) نیز به بررسی ارزیابی اثر مدیریت دانش بر نوآوري پرداخ2005( 8داروچ د.و انتشار دانش با نوآوري رابطۀ معنادار وجود دار

 پذیري از دانش و نوآوري رابطۀ مثبتی وجود دارد. که میان اعمال فرایند مدیریت دانش مانند کسب دانش، نشر دانش و واکنش

ي ساختاري و اجتماعی با هاتفاوتنیز  شباهت دارند و در برخی موارد هاسازماني ورزشی با سایر هاباشگاهامروزه در بسیاري از موارد    
ي ورزشی هاباشگاهمشتریان  دارند که این امر لزوم بررسی تخصصی آنها را ضروري ساخته است. پیچیدگی وظایف و نوع هاسازمانر دیگ

ن ساخته است. وجود راهکارهایی ي جدید رهنموهاو این تنوع به ایجاد رقابت گسترده و راهبرد استحتی در فضاي جغرافیایی متفاوت متنوع 
ه است که تمایز در این راهبرد ي آنان در راستاي بهبود موقعیت باشگاه بودهادغدغهمنظور توسعۀ کارآفرینی توسط مدیران همیشه از به
قع سوددهی از اولویت یک با رویکردهاي علمی منشعب از مدیریت دانش هموار شود. از آنجا که در صنعت ورزش در بیشتر موا تواندیم

 وکارکسبمحورانه و در نهایت توسعۀ نش، بنابراین توسعۀ سرمایۀ انسانی کارا، احتماالً در ایجاد محیطی با کارکرد داورزشی است وکارکسب
مدیران را به  تواندیمیق ، نتایج این تحقاستواحد  23000ي خصوصی که در حدود هاباشگاهباشد. با توجه به رشد کمی  مؤثرورزشی 

ي اجتماعی و هاهیسرماي ریکارگبهلزوم و یا عدم لزوم  تواندیمباشگاه ترغیب کند. همچنین این تحقیق توسعۀ رویکرد علمی در ساختار 
محقق در تالش است به این  رونیاازبررسی کند تا تسریع خلق ارزش در آن باشگاه را ارزیابی کند.  هاباشگاهدانش برتر علم ورزش را در 

ي ورزشی خصوصی شهر شیراز رابطه هاباشگاهو سرمایۀ اجتماعی با میزان کارآفرینی مدیران  پرسش پاسخ دهد که آیا بین مدیریت دانش
 وجود دارد؟

                                                 
1. Masa’deh, 
2. Grham, & Adams  
3. Chih-Hsing & Tingko 
4. Mu ra  
5. Bojica, & Fuentes 
6. Huili 
7. Chung & Ching 
10. Darroch 
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  شناسی پژوهشروش
تحلیل مسیر روابط بین متغیرهاي براي  است. و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگیتوصیفی و از نظر هدف، کاربردي تحقیق روش 

روش نسبتاً جدیدي از معادالت ساختاري که  مربعات جزئی استفاده شد معادالت ساختاري با رویکرد روش حداقلاز روش مدلسازي پژوهش 
که  کندیراي بررسی ارتباط بین متغیرهاي وابسته و متغیرهاي مستقل، متغیرهاي تبیینی یا مستقل جدیدي ایجاد مو ب رگرسیونی است

با هدف  ،روش حداقل مربعات جزئی .ها ترکیب خطی از نشانگرهاي خود هستنداین مؤلفه .شوندیعامل یا متغیر مکنون نامیده م اغلب
شود. جامعۀ و براي بررسی برازش مدل استفاده می ساختاري، ساخته شده ۀمعادل يهامدل ۀوابست يهاتبیین واریانس در سازه يسازنهیبه

 400ي ادارة ورزش و جوانان شهر شیراز هاباشگاهخصوصی شهر شیراز بود که طبق اعالم امور  هايمدیران باشگاهآماري پژوهش شامل 
ترتیب که شدند. بدینانتخاب ي اخوشهي ریگنمونهباشگاه بود که از طریق روش  196نمونۀ آماري شامل  کسب بودند. باشگاه داراي پروانۀ

ي تحقیق شامل رهایمتغشیراز بررسی و تعداد مناسب از هر منطقه انتخاب شد.  شهري شهر منطقۀاز نظر پراکندگی در یازده  هاباشگاه
گردآوري اطالعات از  منظوربهمتغیر میانجی ارزیابی شد.  عنوانبهگرایش کارآفرینی است و متغیر سرمایۀ اجتماعی نیز  ومدیریت دانش 

 پرسشنامۀ منظور سنجش متغیر مدیریت دانش ازاستفاده شد، چنانکه بهي استاندارد مدیریت دانش، سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی هاپرسشنامه
) با آلفاي 1391( ی گائینیسؤال 20 پرسشنامۀ از سرمایۀ اجتماعی سنجش براي ،90/0) با آلفاي کرونباخ 2003ی شرون الوسون (سؤال 24

  استفاده شد. 87/0) با آلفاي کرونباخ 1389چوپانی (ی سؤال 22و همچنین براي سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامۀ  97/0کرونباخ 

منظور در اختیار پنج عضو هیأت علمی قرار داده شده و نظرهاي آنان اعمال شد و بهها پرسشنامهصوري،  روایی سنجش منظوربه
 افزارنرماز طریق سنجش آلفاي کرونباخ در  هاپرسشنامهشد. همچنین پایایی  دییتأبررسی و  PLS افزارنرمواگرا  همگرا وسنجش روایی 

SPSS  افزارنرمو پایایی ترکیبی با PLS  ي افزارهانرمي تحقیق از هادادهمنظور تحلیل بهشد.  دییتأبررسی وSPSS  و  23نسخۀPLS2 
 روابط بین متغیرها استفاده شد.مسیر مبتنی بر تحلیل 

 

 هاي پژوهشیافته
 . دشویممشاهده  1بررسی شد که در جدول  دهندگانپاسخدر ابتدا مشخصات دموگرافیک 

 دهندگانپاسخشناختی ي جمعیتهایژگیو. بررسی 1جدول 
 درصد فراوانی طبقات متغیر

 4/70 138 مرد جنسیت
 6/29 58 زن

 
 سن

 7/11 23 سال 30 کمتر از
 5/51 101 سال 40تا  30
 6/29 58 سال 50تا 40

 1/7 14 سال 50بیش از 

 تحصیالت

 0/1 2 ترنییپادیپلم و 
 3/15 30 کاردانی

 2/62 122 کارشناسی
 4/21 42 کارشناسی ارشد و دکتري

 سابقه

 3/15 30 سال 1کمتر از
 5/51 101 سال 5تا  1
 6/31 62 سال 10تا 5 

 5/1 3 سال 10از شتریب
   

 62سال بودند. همچنین حدود  40تا  30مرد و بیشترین طبقۀ سنی بین  دهندگانپاسخگزارش شده است، بیشتر  1چنانکه در جدول  
سال سابقه داشتند. سپس به بررسی روابط بین  5تا  1درصد آنان بین  50داراي مدرك کارشناسی بودند و حدود  دهندگانپاسخدرصد 

: در مرحلۀ اول، ردیپذیممدل بیرونی در دو مرحله صورت پی ال اس پردازش  افزارنرمپرداخته شد. در  PLS افزارنرممتغیرها با استفاده از 
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ی) دروني (مدل ساختاري و در مرحلۀ دوم، مدل دییتأی عامل لیتحلیی و ایپایی و رواهاي تحلیل قیطری) از رونیبگیري (مدل مدل اندازه
که در گونهحاضر، همان قیدر مدل تحقاست.  مشاهدهقابل  2در جدول  رهایمتغ 1عاملی ی شد. بارهايبررس رهایمتغ نیب ریمسبا برآورد 

اش در حد مربوطه ةها با سازشاخص انسیوار یعنیاست؛  شتریب 4/0ها از گویه یعامل يبارها بیمشخص است، تمام اعداد ضرا 2جدول 
 است. اریمع نیمناسب بودن ا ةدهندقبول بود که نشان قابل

 
 

 . ضرایب بار عاملی 2جدول 
 بارهاي عاملی ابعاد متغیر

 
 

مدیریت 
 دانش

ینیآفردانش  557/0  539/0  797/0  824/0      
663/0 جذب دانش  697/0  715/0  663/0      

709/0 سازماندهی دانش  837/0  756/0  652/0      
دانش ذخیرة  631/0  649/0  780/0  700/0      

650/0 انتشار دانش  731/0  705/0  492/0      
744/0 ي دانشریکارگبه  812/0  585/0  528/0      

یه اسرم
 اجتماعی

812/0 ساختاري  446/0  675/0  567/0  553/0  648/0  645/0   
504/0 يارابطه  743/0  760/0  623/0  498/0  394/0    

432/0 شناختی  557/0  723/0  721/0  642/0  451/0  442/0   
 
 

 کارآفرینی
 
 

 و خدمات محصول، در نوآوري
 فرایند

567/0 537/0 733/0 642/0 671/0 594/0   

444/0 پیشگامی  534/0  637/0  701/0  670/0  495/0    
613/0 يریپذسکیر  752/0  793/0  691/0      

643/0 خودتجدیدي  707/0  739/0  679/0      
807/0 تهاجمی رقابت  871/0        

 
کفایت الزم را براي تبیین متغیرهاي مربوط به خود دارند. معیار ها چه مقدار دهد که سؤاالت هریک از سازهنشان می نیز ترکیبی پایایی   

دوم نیز از معیارهاي  ۀدر مرحل ).1(جدول  به باال گزارش شده است 7/0مقدار  يریگاین شاخص براي بررسی همسانی درونی مدل اندازه
 از طریقی همگرا، سنجش میزان تبیین متغیر پنهان استفاده شد. منظور از شاخص روایي ریگاندازهبراي سنجش مدل روایی همگرا و واگرا 

عنوان شاخصی براي سنجش ) به1981و الرکر (ل ) توسط فورنAVEشده (آن است. معیار متوسط واریانس استخراج ریپذمتغیرهاي مشاهده
گرفته شده است (باگوزي و همکاران،  در نظر 5/0طور معمول مقدار انعکاسی پیشنهاد شد. براي این شاخص به يریگاعتبار درونی مدل اندازه

). در 1994کنند ( تونالی و برنستین، عنوان معیار براي این شاخص پیشنهاد میرا به 4/0ققان مقدار حداقل ح). هرچند تعدادي از م1991
ناسب بودن معیار روایی نتایج، نمایانگر م ،دشوطورکه مالحظه مینمایش داده شده است. همان AVEنتایج خروجی از مدل براي  3جدول 
 است.  (AVE)همگرا 

 
 يریگهمراه مقادیر مربوط به معیارهاي برازش مدل اندازهمتغیرهاي پژوهش به ةکنندنییو نشانگرهاي تع عناصر. 3جدول 

 )AVEروایی همگرا ( آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی بعد متغیر
 
 

 417/0 516/0 714/0 ینیآفردانش
 468/0 621/0 778/0 جذب دانش

 447/0 587/0 761/0 سازماندهی دانش

                                                 
1. Loading 
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 دانش

 423/0 532/0 742/0 انتشار دانش
 458/0 612/0 766/0 ي دانشریکارگبه

 
 سرمایه

 431/0 626/0 755/0 ساختاري
 462/0 636/0 764/0 يارابطه

 434/0 664/0 776/0 شناختی
 
 
 

 کارآفرینی

 439/0 690/0 794/0 فرایندنوآوري در محصول، خدمات و 

 434/0 613/0 755/0 پیشگامی
 498/0 658/0 797/0 يریپذسکیر

 480/0 638/0 786/0 خودتجدیدي
 703/0 636/0 825/0 رقابت تهاجمی

 
کنیم ها مقایسه میآمده را با مقدار همبستگی سازهدستو اعداد به گیریممیها جذر از مقادیر مشترك سازه نیز براي تحلیل روایی واگرا  

صورت پررنگ در دوم مقادیر روایی همگرا به ۀریش .)1995ها بیشتر باشد (بارکلی و همکاران، که این مقدار باید از مقدار همبستگی سازه
 ).4(جدول  قطر اصلی ماتریس نشان داده شده است

 
 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر .4جدول 

 

  

 ماتریس
به فرونل الکر

رگ
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ش
دان

 

ش
دان

 

ش
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                796/0 دانش يریکارگبه
               788/0 671/0 دانش

              808/0 484/0 657/0 ینیآفردانش
             834/0 232/0 197/0 322/0 دانش انتشار
            816/0 466/0 651/0 614/0 755/0 دانش جذب

           855/0 252/0 509/0 643/0 785/0 632/0 ینیکارآفر
          805/0 544/0 483/0 405/0 421/0 469/0 531/0 خودتجدیدي

         805/0 745/0 701/0 227/0 569/0 658/0 734/0 729/0 نوآوري
        883/0 291/0 565/0 454/0 111/0 529/0 688/0 503/0 584/0 پیشگامی

       869/0 838/0 513/0 705/0 634/0 262/0 561/0 629/0 623/0 721/0 يارابطه
      868/0 582/0 725/0 526/0 696/0 654/0 336/0 495/0 571/0 615/0 637/0 تهاجمی رقابت

     796/0 729/0 530/0 827/0 463/0 760/0 609/0 255/0 552/0 600/0 749/0 /656 يریپذسکیر
    827/0 526/0 502/0 428/0 489/0 530/0 525/0 523/0 382/0 626/0 524/0 515/0 561/0 ساختاري
   724/0 586/0 505/0 620/0 562/0 647/0 370/0 645/0 523/0 135/0 722/0 613/0 575/0 695/0 سرمایه
  846/0 170/0 193/0 281/0 182/0 202/0 222/0 284/0 192/0 294/0 399/0 138/0 228/0 225/0 260/0 دانش سازماندهی

 851/0 554/0 459/0 814/0 669/0 771/0 508/0 842/0 468/0 732/0 673/0 243/0 474/0 612/0 675/0 607/0 شناختی
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 گزارش شده است. 2و  1سپس به بررسی مدل اندازه گیري و ساختاري پرداخته شد که در مدل 

 
 . ضریب بارهاي عاملی متغیرهاي تحقیق1شکل 

 
نیازي هستند، در نتیجه   4/0مربوط به خود باالتر از  ةها در ساز شود، تمامی بارهاي عاملی سنجه  مالحظه می 1شکل  طورکه در همان
 گیري از مدل نداریم.در مدل اندازه سؤالبه حذف 
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 هاعاملي اصلی با یکدیگر و با زیرهاعاملروابط هریک از  (t-values)ضریب معناداري . 2شکل 

 
مانند  ،هستند کیتئور يهاسازه يسرکی انگریمکنون ب يرهایمتغ( از طریق روابط بین متغیرهاي مکنون مدلی است که مدل ساختاري

 شود؛میبررسی  )شوندیشده ساخته و مشاهده ممشاهده يرهایمتغ ریسا قیو از طر ستندیقابل مشاهده ن میمستقطور بهکه  یانتزاع میمفاه
-t)ضمن اینکه در پژوهش حاضر از پرکاربردترین معیارها براي برازش مدل ساختاري استفاده شده است. این معیارها شامل ضریب معنادار 

)values 2(، ضریب تعیینR( بینی و ضریب قدرت پیش)2Q( ها در مدل بین سازه ۀترین معیار براي سنجش رابطاست. اولین و ابتدایی
ها و بین سازه ۀبیشتر شود، نشان از صحت رابط 96/1مقدار این اعداد از  کهیدرصورت، است t-valuesعداد معناداري (بخش ساختاري)، ا

 معیار 2Rارائه شده است.  values-tمدل مربوط به مقادیر  2 . در شکلدرصد دارد 95هاي پژوهش در سطح اطمینان در نتیجه تأیید فرضیه
رود و نشان از تأثیري دارد کار میمعادالت ساختاري به يگیري و بخش ساختاري مدلسازبخش اندازهاست که براي متصل کردن دیگري 

این است که این روش قابلیت کاهش خطاها در  PLSهاي اصلی روش گذارد. یکی از مزیتزا میزا بر یک متغیر درونکه یک متغیر برون
هاي تنها براي سازه 2Rضروري در اینجا این است که مقدار  ۀها را دارد. نکتو شاخصگیري یا افزایش واریانس بین سازه اندازه يهامدل
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صفر تا یک متغیر است و  2Rزا، مقدار این معیار صفر است. میزان هاي برونسازه د و در موردشوزاي (وابسته) مدل محاسبه میدرون
 ).5(جدول  ) است67/0) و قوي (33/0()، متوسط 19/0برازش مدل ساختاري در سه سطح ضعیف ( ةدهندنشان

 
 هاعاملي اصلی با یکدیگر و با زیرهاعاملروابط هریک از  (t-values). ضریب معناداري 5جدول 

 T-Values هاعاملبا زیر هاعاملروابط هریک از 
 958/7 میزان کارآفرینی مدیریت دانش
 682/6 سرمایۀ اجتماعی مدیریت دانش

 424/8 میزان کارآفرینی  سرمایۀ اجتماعی

 
 ینیبشیاست، این معناداري حاکی از پ داراو معن 96/1تر از پژوهش بزرگ يهامسیرهاي روابط بین مؤلفه ۀهم باًیبا توجه به اینکه تقر

گیري و اندازهمنظور برازش مدل کلی (مدل کلی شامل هر دو بخش مدل ، هیچ معیار کلی بهPLSدر  صحیح روابط مدل پژوهشی است.
و همکاران  1. تنها تنهاوسه استهاي بسیاري براي حل این مشکل صورت گرفتشود) وجود ندارد. به همین منظور تالشساختاري می

عنوان شاخصی مطمئن براي برازش کل مدل تواند بهرا براي حل این مشکل پیشنهاد دادند که می 2GOFعنوان  با) معیاري کلی 2004(
این فرمول با توجه  از طریقآمده دستقابل محاسبه است. مقادیر به 2-4 ۀاز طریق معادل GOFهاي آنها با توجه به بررسیمحسوب شود. 

 شوند. يبنددستهدر سه سطح ضعیف، متوسط و قوي  36/0،  25/0،  1/0تواند با سه مقدار ) می2009و همکاران ( 3وتزلس تحقیقبه 
   

2= �communalıtıes������������������� × R�GOF      برازش کلی مدل در روش  ۀ. فرمول محاسب1 ۀمعادلPLS 
 

 )GOFمحاسبۀ شاخص برازش کلی مدل ( منظوربه 2Rو  communalities. مقادیر 6جدول 
 2Rمقدار  communalitiesمقدار  ابعاد پژوهش     

نی
ری

رآف
کا

 

526/0 نوآوري   445288/0 
653/0 پیشگامی  533890/0 

525/0 يریپذسکیر  483823/0  
716/0 خودتجدیدي  422401/0  

638/0 رقابت تهاجمی  324712/0  

یۀ 
رما

س
عی

ما
جت

ا
 

676/0 ساختاري  559909/0  
702/0 يارابطه  490960/0  

696/0 شناختی  525607/0  

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

634/0 انتشار دانش  439298/0  
710/0 ي دانشریکارگبه  250487/0  

779/0 جذب دانش  610700/0  
753/0 ینیآفردانش  317717/0  

684/0 ذخیرة دانش  285006/0  
760/0 سازماندهی دانش  457982/0  

275869/0 مرتبۀ دوم کارآفرینی  

زابرون مرتبۀ دوم مدیریت دانش  
153233/0 مرتبۀ دوم سرمایۀ اجتماعی  

                                                 
1. Tnnhavs 
2.  Goodness of Fit 
3. Vtzls 



ستان  ة، شمارچهاردهم  دورة ،مدیریت ورزشی                                                                                                                            70  1401دوم ، تاب

 

) 2009و همکاران ( سهاي وتزلبنابر پژوهش و شودیمارزیابی قوي در سطح  292/0 که برابر GOF مدل براساس معیار برازش کلی
ها، به بررسی و گیري و مدل ساختاري و داشتن برازش مناسب مدلاندازه يهاپس از بررسی برازش مدل .شودمیبرازش کلی مدل تأیید 

 ة، ضریب استانداردشدهاهینتایج حاصل از ضرایب معناداري براي هریک از فرض روازاینشود. تحقیق پرداخته می يهاهیآزمون فرض
 .مطرح شده است 8و  7 هاي، در جدولهاهیها و نتایج بررسی فرضمسیرهاي مربوط به هریک از فرضیه

 
 ي ورزشی خصوصی شیرازهاباشگاهی و سرمایۀ اجتماعی در مدیران نیکارآفر. نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم مدیریت دانش بر 7جدول 

 یا رد فرضیه دییتأ  t-value ضریب مسیر ي پژوهشهاهیفرض

 دییتأ 405/18 668/0 انتشار دانشمدیریت دانش 

 دییتأ 550/7 500/0 ي دانشریکارگبه مدیریت دانش 

 دییتأ 023/29 781/0 جذب دانش مدیریت دانش 

 دییتأ 480/9 564/0 ینیآفردانش مدیریت دانش 

 دییتأ 255/9 534/0 ذخیرة دانش مدیریت دانش 

 دییتأ 072/16 677/0 سازماندهی دانشمدیریت دانش

 دییتأ 682/6 391/0 سرمایۀ اجتماعیمدیریت دانش

 دییتأ 958/7 109/0 میزان کارآفرینی مدیریت دانش

 
 ي ورزشی خصوصی شهر شیرازهاباشگاه. نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم میزان کارآفرینی در مدیران 8جدول 

 یا رد فرضیه دییتأ  t-value مسیر ضریب ي پژوهشهاهیفرض

 دییتأ 788/13 667/0 نوآوري میزان کارآفرینی 

552/22 731/0 پیشگامی میزان کارآفرینی  دییتأ   

556/21 696/0 ریسک میزان کارآفرینی  دییتأ   

844/10 670/0 رقابت تهاجمی میزان کارآفرینی  دییتأ   

 دییتأ 314/15 650/0 خودتجدیديکارآفرینی

    
 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی 9/10که مدیریت دانش  صورتنیبد ،دشویم دییفرض پژوهشی تأ 8و  7 هايبا توجه به جدول

 .کندیتبیین م 96/1برابر با  t-value يدارامعن ةشیراز با آمار يهادر باشگاه از تغییرات سرمایۀ اجتماعی را 391/0و 
 

 ي ورزشی خصوصی شهر شیرازهاباشگاه. نتایج فرضیۀ تأثیرات مستقیم سرمایۀ اجتماعی با میزان کارآفرینی در مدیران 9جدول 
 یا رد فرضیه دییتأ  t-value ضریب مسیر ي پژوهشهاهیفرض

 دییتأ 441/21 725/0 شناختی سرمایه 

 دییتأ 146/20 748/0 ساختاري سرمایه 
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 دییتأ 672/15 701/0 يارابطه سرمایه 

 دییتأ 423/8 473/0 ینیکارآفر سرمایۀ اجتماعی 

 
ات متغیر میزان کارآفرینی در درصد از تغییر 4اجتماعی  ۀکه سرمای صورتنیبد ،دشویم دییفرض پژوهشی تأ ،9با توجه به جدول 

 .کندیتبیین م 42/8برابر با  t-value يدارامعن ةشیراز را با آمار يهاباشگاه
سوبل  ست م ، یک مقدار از طریق فرمول زیر به1در آزمون  شدن این مقدار از      دیآید شتر  صورت بی سطح اطمینان   توانیم 96/1که در  در 

 د. کر دییرا تأ ریمعنادار بودن میانجی یک متغ درصد 95
 

Z- value= a∗b

��(a2∗Sa2)+((a2∗Sb2)+(Sb2+Sa2)
 

  میانجی، ومستقل   ریمتغتعریف هر مفهوم مورد استفاده در فرمول آزمون سوبل به این صورت است که مقدار ضریب مسیر میان        
:b   سیر میان ضریب م سته،  ریمتغمقدار  سیر میان   Sa میانجی و واب ستاندارد مربوط به م ستقل و میان  ریمتغ: خطاي ا : خطاي Sbجی، م

  .استمیانجی و وابسته  ریمتغاستاندارد مربوط به مسیر میان 
 
 

ي ورزشی خصوصی شهر هاباشگاهدر مدیران مدیریت دانش با میانجی سرمایۀ اجتماعی با کارآفرینی  میرمستقیغ. نتایج فرضیۀ تأثیرات 10جدول 
 شیراز

 نتیجۀ آزمون  ي سوبلدارامعنمقدار  ي میانجیهاهیفرض

 فرضیه دییتأ 45/3 کارآفرینیمیزان   سرمایۀ اجتماعی مدیریت دانش 

 
 ست. مدیریت دانش با میزان کارآفرینی ا ریتأثسرمایۀ اجتماعی میانجی مناسبی براي  10همچنین مطابق جدول 

 

  يریگجهینتبحث و 
 یخصوص یورزش يهاباشگاه رانیمدبا نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ مدیریت دانش و کارآفرینی

 ۀهاي ورزشی خصوصی شهر شیراز رابطبین مدیریت دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاه ي پژوهش نشان دادهاافتهبود. ی رازیشهر ش
، ثبت، خلق، کسب يهاتیظرفهرچه مدیریت دانش و ي خصوصی هاباشگاهدر که  بیانگر آن بود یافتهاین  یجۀنت وجود دارد. يدارامعن

تري حاکم قوي و هر اندازه مدیریت دانش تا ارتقا یابد امکان را خواهد داشت این نیز ینیکارآفر، ابدیبهبود  مدیراندانش در  کاربردانتقال و 
 شانییتوانند توانامی ،که سطوح باالتري از مدیریت دانش دارند ییهاباشگاه رونیخواهد شد. ازا طور چشمگیري کارآفرینی بیشتربه ،باشد

در پژوهش خود با ) 1391(پور و زرندینی یحیی. خدمت ارتقا دهند هاي نوآورانه در محصول وایده ۀبه متغیرهاي سریع و توسعدر پاسخ  را
به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش (خلق و اکتساب، تسهیم و  »نوآوري در سازمان یندامدیریت دانش بر فر يهاتیقابل ریتأث«عنوان 

) و 1389)، ناظم و همکاران (1395اکرامی ( يهاافتهاین نتیجه همچنین با ی یند نوآوري دارد.امعناداري در فر ریتأثدانش)  يریکارگبه
مدیریت دانش  تا به شودیمپیشنهاد ها توجه به نقش مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی، به مدیران باشگاه با است. همخوان )1390مدهوشی (

 ۀبین سرمای نتایج نشان داد. کارآفرینی در محل کار خود بهره ببرند سطح ۀتوسع ياین متغیر برا يهاو از مؤلفه نندک يشتریآن توجه ب يهاو مؤلفه
سازمانی  گفت توانیمدر تفسیر این مطلب  وجود دارد. يدارامعن ۀرابطنیز هاي ورزشی خصوصی شهر شیراز اجتماعی و کارآفرینی در باشگاه

                                                 
1. Sobel Test 
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بر تبادل اطالعات و انتقال دانش ضمنی و  ریتأثتواند با داشته باشد، می (همکاري و مشارکت باال بین اعضا) خوبی اجتماعی ۀکه سرمای
و این خالقیت و نوآوري،  شودیمجدید موجب خالقیت و نوآوري  يهادهیاصریح موجب شکوفایی نظرهاي جدید در افراد شود و این 

توانند به برند، میهایی که از سرمایۀ اجتماعی قدرتمندي سود میشواهد سازمانبراساس برخی . کارآفرینی سازمانی را در پی خواهد داشت
ۀ یک سیستم قادر به خلق ارزش از مثاببهدر واقع هر باشگاه ورزشی  شجاعانه دست یابند. يهاتیفعالالزم براي کارآفرینی و  يهاهیسرما

ی باارزشمنبع  عنوانبهواقع، این نوع سرمایه به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي شبکه در ، چنانکه استي انسانی خالق هاهیسرماطریق 
 تواندیم) که این هدف 2007(کاسون و گلوتسا،  شودیمکه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان  کندیماشاره 

 ) همخوانی دارد.1389زاده (محرم و )1395تحقیق منتظري ( يهاافتهیاین نتیجه با ایجاد کارآفرینی در باشگاه یا محیط پیرامونی باشد. 
 همکاريت و م، صداقفاهایجاد فضاي مبتنی بر ت و بر آموزش کارکنان دیتأکبا اتخاذ تدابیري الزم از جمله با مدیران  شودیمپیشنهاد 

 ینیآفردانشبین ي دارامعنة رابطۀ دهندنشان همچنین هاي تحقیقآن کارآفرینی تالش کنند. یافته تبعبهمنظور بهبود سرمایۀ اجتماعی و به
 خلق و ایجاد دانش در مدیران ۀچه زمینهر این نتیجه بیانگر آن بود که .بودهاي ورزشی خصوصی شهر شیراز و کارآفرینی در مدیران باشگاه

باشد، میزان  ترفیضعبرعکس، مدیري که در خلق دانش  یابد وکارآفرینی نیز در آنها افزایش میمیزان ، بیشتر باشدي ورزشی هاباشگاه
ن بیان اکه محققي دانش است، طور کارآفرینی کسب و خلق ۀبراي توسع بسترها نیترمهمشک یکی از یب. دارد يترنییپاکارآفرینی 

در پژوهش خود به این ) 1392(سلیمانی و همکاران  .شودیمي نوآوري حاصل دانش برا تنها از طریق خلق رمزیت رقابتی پایدا دارندیم
دانش) و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنادار مثبت  ةدانش (خلق دانش، انتشار دانش و ذخیر مدیریت يهامؤلفهنتایج دست یافتند که بین 

ي هاافتهاین نتیجه همچنین با ی .مدیریت دانش، بیشترین ضریب همبستگی به خلق دانش اختصاص یافت يهامؤلفهو از بین  وجود دارد
توجه به تحلیل  باهمسوست.  )1392(پور و مهر آذر مهر آذر، مهین ،)1393(قلمکاري  اکرامی، صفري و ،)1393( زادهصفري، شورچ و صالح

قرار  يترنامطلوب عوامل در سطح نسبت به دیگر دانش ایجاد يبراایجاد تغییر و تحول  مانندپرسشنامه مشخص شد عواملی  يهاهیگو
کنند و شرایط الزم را  يشتریببه این عوامل توجه  هاباشگاهخلق دانش در  يبرا ي ورزشیهاباشگاهشود مدیران پیشنهاد می روازایندارد. 

هاي ورزشی خصوصی بین کسب دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاهکه  گر آن بود. نتایج همچنین بیانایجاد این موارد فراهم کنند يبرا
درونداد نظام مدیریت  عنوانبهگردآوري و اکتساب دانش ضمنی و عینی از درون و بیرون سازمان  وجود دارد. يدارامعن ۀشهر شیراز رابط

پژوهش خود  در )2003( 1سارین و مک درموت .کارآفرینی منجر خواهد شدپردازي و نوآوري و و اکتساب دانش به ایده شودیمدانش تلقی 
عدم اطمینان را کاهش دهند،  توانندیم ،کنندیمکسب  توانمندتر که دانش را از درون و بیرون سازمان يهاسازمانکه  کردندعنوان 
(که به  خود نوآوري در محصوالت و خدمات رونیازاو  بیابندبیشتري دست  ۀوراناو فن یفن يهاتیمز بیشتري کسب کنند و به يهافرصت

 اکرامی، صفري و ،)1393( زادهصفري، شورچ و صالح يهاافتهیبا این نتیجه  ایجاد کنند. عقیدة دراکر ابزار مخصوص کارآفرینی است)
 يهاهیگوبا توجه به تحلیل  همسوست. )1389( بودالییکوشکی جهرمی و و  )1392پور و مهر آذر (مهر آذر، مهین ،)1392قلمکاري (

 روازاینقرار دارد.  تريپایینسطح نسبت به دیگر عوامل در  شدهیروزرسانبهکسب اطالعات و دانش  مانندپرسشنامه مشخص شد عواملی 
هاي نوین و با استفاده از فناوري کنند يشتریببه این عوامل توجه  باشگاه دانش در کسب يبراکه شود پیشنهاد می هاباشگاهبه مدیران 

بین  دارامعن. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطۀ ایجاد این موارد در سازمان فراهم کنند يبراشرایط الزم را دانش  منظور کسباطالعاتی به
 تمرکز گفت که توانیمتبیین این نتیجه  منظوربه .استهاي ورزشی خصوصی شهر شیراز سازماندهی دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاه

 ۀشبک کی داشتندر واقع  انجامد.و خالقانه می نوآورانه يهادهیابه  مؤثر يندهایفراو  بهتر هاينظر، دیجد خدمات، دیجد مهارت جادیا يرو
که  کارآفرینانه کمک خواهد کرد يهاتیفعالبه تمایل فرد در انجام  گریکدی با سازمان داخل افراد نیب ارتباطدر  لیتسهو  یسازمان یداخل

 زادهصفري، شورچ و صالح يهاافتهاست. این نتیجه با ی محوردانشاین امر در هر باشگاه ورزشی در واقع از الزامات ساختارسازي هر باشگاه 
و کارآفرینی در مدیران دانش  ةبین ذخیر همخوانی دارد. نتایج همچنین نشان داد که )1392قلمکاري ( اکرامی، صفري و و )1393(

، شودیممحسوب  یرقابت تیمز کسب يدیکلدانش منبع  که آنجاز اوجود دارد.  يدارامعن ۀهاي ورزشی خصوصی شهر شیراز رابطباشگاه

                                                 
1. Sarin, McDermott 
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 ایجاد، با دانش مدیریت .شودیممنجر  ینیکارآفرارزش خود به حفظ  نیا کهسازمان است  يبرا یارزش ةجادکنندیاو حفظ دانش  رهیذخ
 فراهم نانهیکارآفر رفتار بروز براي را شرایطی ،)دانش کارکنان و تجارب(سازمان  غیرفیزیکی يهاییدارا بر تمرکز و دانش ترویج و توسعه

 اجتماعی اقتصادي، توسعۀ و رشد بر مستقیمی ریتأث هااقدام این مجموعۀ که شودیم کارآفرین يهاسازمان آمدن وجودبه سبب و دسازیم
همخوانی  )1392قلمکاري ( اکرامی، صفري و و )1393( زادهتحقیقات صفري، شورچ و صالح يهاافتهیبا  این نتیجه. دارد سازمان فرهنگی و

اطالعات  ينگهداراطالعات مورد نیاز و ش و آسان دان یروزرسانبه مانندپرسشنامه مشخص شد عواملی  يهاهیگوبا توجه به تحلیل دارد. 
 ينگهدارذخیره و  يبراباشگاه شود مدیران پیشنهاد می روازاینقرار دارد.  يترنامطلوبسطح نسبت به دیگر عوامل در ن امربوط به مراجع

انجام  يهاروش ينگهدارثبت و  منظوربهالزم  يهادستورالعملو  هاروشبا تهیۀ کنند و  يشتریبسازمان به این عوامل توجه  دانش در
بین انتشار دانش و کارآفرینی در مدیران  دارامعنرابطۀ  ةدهندنشان. نتایج فراهم کنندباشگاه ایجاد این موارد در  يبراار شرایط الزم را ک

و تجارب کاري بین  هامهارتو تسهیم دانش،  اشتراكبا  گفت توانیمدر تفسیر این مطلب بود. هاي ورزشی خصوصی شهر شیراز باشگاه
مدیریت دانش  يهابرنامهبه همین دلیل توزیع دانش عنصر کلیدي  ،دشویمافزایش یادگیري  سببیابد که این امر خود می افراد انتقال

 دهندیماي را براي حل مشکالت پیشنهاد هننوآورا يهادهیااست و همچنین افراد کارآفرین و خالق با کمک دانش یکدیگر  مؤثرمد و اکار
ي هایژگیوسبب ی یا تسهیم با مشتریان بهسازماندرونبه انحاي گوناگون  تواندیم). تسهیم دانش در باشگاه ورزشی 1396(تویسرکانی، 

ي ورزشی احتماالً نوعی از مسئولیت اجتماعی هر باشگاه ورزشی باشد که در نهایت به توسعۀ ورزش علمی و هاباشگاهخاص ساختار 
مدیریت دانش و  ۀدر پژوهش خود براي تعیین رابط )2008( و چن چانگ و در نهایت بهبود کارآفرینی خواهد انجامید. تر شدنتخصصی

را افزایش  ییافزاهم و مزایاي یجمعیادگیري  توانندیم، کنندیمبین خود تسهیم  دانش را یسازمانافراد  کهیهنگامند دنشان دا ینیکارآفر
 . پردازي کنندمحصوالت و خدمات جدید ایده کرده و براي ییشناسارا  یطیمح يهاصتفردهند، تنها از این راه 

با تحلیل  همخوانی دارد. )1389ی (الیکوشکی جهرمی و بودو  )1389( زاده، قادريناظم و کریمي هاافتهاین نتیجه همچنین با ی
تري نسبت به دیگر عوامل نمرة پایینبه تسهیم دانش و انتقال  کارکنانتشویق و ترغیب مانند پرسشنامه مشخص شد عواملی  يهاهیگو

و  ي داشته باشندشتریببه این عوامل توجه  باشگاهتسهیم دانش در  يبرا ورزشی هاباشگاهشود مدیران می پیشنهاد روازاین. کسب کردند
. فراهم کنند و برگزاري جلسات براي ارائۀ مطالب تشویق کارکنان به تسهیم دانش يبراایجاد محیط مبتنی بر اعتماد ي برارا  شرایط الزم

در بود. هاي ورزشی خصوصی شهر شیراز کاربرد دانش و کارآفرینی در مدیران باشگاه بین دارامعنبر این نتایج تحقیق بیانگر رابطۀ افزون
 کارآفرینی از تأثیرگذار و فعال نقشی گرفتن عهده بر با که باشند داشته رقابتقدرت  توانندیمیی هاسازمان گفت، توانیم نتیجه این تبیین

 يهاسال در. یابند دست پایدار رقابتی مزیت به که هستند کامیاب ییهاسازمان امروز، پیچیدة و ناپایدار محیط در .کنند پشتیبانی سازمانی
 ي دانش.ریکارگبه با جز شودینم حاصل این و است یافته تغییر نوآوري و کارآفرینی به کیفیت و کارایی از رقابتی مزیت اصلی منبع اخیر

ارائه کردند و دریافتند که اجراي مدیریت دانش در  هاسازمان) مدلی را براي سنجش بلوغ مدیریت دانش در 2009( پور و همکارانحسنقلی
 عنوانبههر باشگاه ورزشی  .شودیمیند، زیرساخت و فرهنگ سازمانی افرتغییرات مهمی در  بها در صورت بلوغ کافی سازمان موجسازمان

تولید دانش یا  چراکه، تمام نتایجی را که مطرح شده دریافت خواهد کرد، ردیبگ کارهبرا  شدهخلقي هادانشاگر  محوردانشیک باشگاه 
 هاياین نتیجه با یافته بار نخواهد آورد.نتایج چشمگیري را بهي احتماالً ریکارگبهتسهیم آن حتی با ایجاد ساختارسازي در صورت عدم 

یند مدیریت اند و فررگذاریتأثیند مدیریت دانش امدیریت دانش بر فر يهايتوانمندساز ندنشان دادکه ) 1393زاده (صفري، شورچ و صالح
پرسشنامه مشخص شد  يهاهیگوتوجه به تحلیل . با ، همخوانی دارداست رگذاریتأثدانش نیز بر عملکرد سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

 روازاینقرار دارد.  تريپایین در سطح نسبت به دیگر عواملکارکنان  و نتبادل اطالعات بین مسئوال يبراجلسات  يبرگزار مانندعواملی 
استفاده از دانش  يبراکنند و شرایط الزم  يشتریببه این عوامل توجه  باشگاهدانش در  يریکارگبه يبرا هاباشگاهشود مدیران پیشنهاد می
ورزشی خصوصی شهر  يهاباشگاهاجتماعی با کارآفرینی  ۀبین بعد شناختی سرمای نتایج همچنین نشان داد که .فراهم کنندرا  در حین کار

یی هاسازمانگفت  توانیمدارد. در توجیه این مطلب خوانی ) هم1386فراهانی و فالحت ( يهاافتهي وجود دارد که با یدارامعنرابطۀ  شیراز
که در آنها مشارکت، تعهد و اعتماد در سطح باالتري قرار دارد، افراد زمان کمی را صرف حراست و حمایت از خود  ي ورزشیهاباشگاهمانند 

ادل اطالعات در سطح اعتماد باال بیشتر و تب ندکنیمدر جهت استثمار نشدن در تعامالت با دیگران و نظارت بر اعمال خالف همکاران 
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رو ازاین. فکر کردن، خالقیت و نوآوري و در نهایت کارآفرینی داشته باشد برايشود تا فرد زمان بیشتري را می سبب نهایاگیرد و صورت می
دستیابی به فهم و ارتباط بیشتر زمینۀ در نتیجه و  با سایر افراد نانیکارآفربین مشترك  سازوکاریجاد شود مدیران باشگاه با اپیشنهاد می

اجتماعی با میزان کارآفرینی  ۀبین بعد ساختاري سرمایي دارامعن در ادامه رابطۀ بهبود و تقویت بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی را فراهم کنند.
 ۀایجاد سرمای در واقع همسوست. )1387پور (الوانی و عبداهللا يهاافتهیاین نتیجه با  مشاهده شد.ورزشی خصوصی شهر شیراز  يهاباشگاه

وجود ساختار سازمانی مناسب و و  کندیمساختاري مناسب امکان دسترسی کارآفرینان را به منابع و اطالعات غیرتکراري و جامع فراهم 
هایت کارآفرینی پروري و نوآوري در سازمان و در نموجب ایده ،و کار عمودي مطرح باشد يریگمیتصمروابط افقی و عمودي که در آن 

 هاباشگاهاي گیري از روابط شبکهادارات ورزش و جوانان با فراهم ساختن امکانات و زمینۀ بهره دشویمبنابراین پیشنهاد . شودیمسازمانی 
ي اجتماعی در ساختار هر باشگاه را در دستور هاهیسرمامنابع الزم در جهت حمایت از  نیتأمو امکانات دسترسی بیشتر به تسهیالت مالی و 

هاي ورزشی اجتماعی با میزان کارآفرینی باشگاه ۀسرمای يارابطهبین بعد  يدارامعنة رابطۀ دهندنشانکار خود بگنجانند. نتایج همچنین 
 و انتظارات هنجارها، اعتماد، چون ییهاشاخص .است کارآفرینی بر تأثیرگذار عوامل نیترمهم از يارابطهبعد . است شیراز خصوصی شهر

 وجود کارکنان کردار و رفتار در صداقت ي،کار محیط در اگر .است عوامل این نیترمهم جمله از مشترك هویت همچنین و متقابل روابط
 بین ارتباطات طریق این از دهند ومی انتقال را خود يهادانسته و اطالعات و کنندمی اعتماد یکدیگر به توانندیم ترراحت آنها باشد، داشته

 تواندیم است، مهم فرد يبرا آنچه آموزدیم آنها به و دهدمی افزایش را جمعی روحیۀ گروهی، يکارها در مشارکت .شودمی تقویت آنها
 و رندیگ کاربه گروه موفقیت يبرا دارند، توان در هرچه کرد خواهند سعی کارکنان روازاین .برعکس و باشد سودمند و مفید نیز گروه يبرا

همسو بود. با توجه به این ) 1387پور (. این یافته با نتایج پژوهش الوانی و عبداهللاست کارآفرینی تقویت يبرا اصلی يارهایمع از امر این
منظور افزایش تعامل بین کارکنان و تهیۀ الگوهاي ارتباطی آموزش به يهادورهبا برگزاري  هاباشگاهکه مدیران  شودیمنتیجه پیشنهاد 

 تواندیمسرمایۀ اجتماعی نتایج نشان داد در نهایت با توجه به مدل تحقیق، اي سرمایۀ اجتماعی تالش کنند. افزایش بعد رابطه منظوربه
در واقع  همخوانی دارد. )1395ایج تحقیق شکراللهی (با نتیک میانجی بین مدیریت دانش و کارآفرینی نقش مثبتی را ایفا کند که  عنوانبه

ترتیب حتی اگر ي ورزشی عمل کند. بدینهاباشگاهواسط و یک کاتالیزور بین دانش و کارآفرینی در  عنوانبه تواندیمسرمایۀ اجتماعی 
یک سیستم در جهت توسعه و بهبود کارآفرینی  عنوانبهباشگاه به ساختارسازي دانش، جذب، تسهیم و انتشار دانش در محیط باشگاه 

اند که در ي اجتماعیهاهیسرماي شود و این زیرهیپاسازمانی باشگاه متعهد باشد، در نهایت همۀ این امور باید از طریق سرمایۀ اجتماعی 
 یارتباط ۀشبک ایجادبا  توانندیماعی ي اجتمهاهیسرمانحو احسنت انجام دهند. صورت کارایی باال احتماالً این هدف مدیریت دانش را به

ممکن با  وةیش نیمؤثرترو  نیترکوتاهرا در بهترین،  دانشمسیر جذب، انتقال و انتشار  هاباشگاهدر باشگاه یا دیگر  اثرگذارفراگیر، چابک و 
 الزاماتي برگزاري، هاخیتاري فوري مانند هادانشدر موارد  خصوصبهباشگاه یا منطقۀ محلی میسر کنند. این امر  تیموقعتوجه به 

 .باشد دیتأکمورد  تواندیمي یکسان مدیریت باشگاه هاهیرومرتبط با دوپینگ و یا ایجاد  مسائل، قوانین فوري و نیز هاباشگاهبازگشایی 
چشم باز باشگاه، تمایالت افراد و  عنوانبه چراکهآید،  حساببه وکارکسببعد مهم نوآوري در  عنوانبه تواندیمسرمایۀ اجتماعی بنابراین 

و  هادهیاارائۀ  فرصت) که سبب ایجاد 1395(محمد کاظمی و همکاران،  کندورزشی، خرد جمعی را ایجاد  وکارکسبمشارکت آنها در یک 
پیشنهاد رو یل خواهد شد. ازایناز طریق نوآوري به کارآفرینی در باشگاه تبد هادهیاو این امکان وجود خواهد داشت که  گرددیمتفکرات 

 يهامدیریت مشارکتی، تعهد کارکنان به سازمان را افزایش دهند و از این طریق به ایجاد شبکه يسازادهیپ یقمدیران از طر شودیم
کارکنان با مشتریان، تأکید داشته باشند.  زیآمبر برخورد منطقی و احترامهمچنین  که کانون ایجاد دانش هستند، کمک کنند. یسازماندرون

رفتار کنند که مشتري  ياگونهآموزشی و توجیهی برگزار کرد تا بتوانند در برخورد با مشتري به يهادر این مسیر، باید براي کارکنان دوره
 باشگاه را به سایر مشتریان نیز پیشنهاد دهد. باشد وراضی 

یی از جمله عدم تمایل به همکاري کامل ادارة کل ورزش و جوانان در ارائۀ آمارها بوده هاتیدودمحباید اذعان کرد این تحقیق داراي 
مدیران اجرایی با مدیران واقعی که باشگاه توسط آنان ثبت شده بود، یکسان نبود که این امر شاید  هاباشگاهبر این در برخی است. افزون

 نشان دهد. هادادهۀ ائاري الزم در هاتیصالحمدیران کنونی را فاقد 
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  تقدیر و تشکر
محترم  داورانهمچنین از  .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا يمعنو تیبه خاطر حما جهرمدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

 .شودیم يسپاسگزار یو علم يساختار يبه خاطر ارائه نظرها
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