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 چکيده

های باشگاه  کارآفرینی دانش بر اجتماعی و مدیریت ارتباط سرمایه هدف تحقیق حاضر بررسی

بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع  در بین مدیران و کارکنان استان کرمانشاه ورزشی

همبستگی بود که به لحاظ هدف، کاربردی و به صورت میدانی در جامعه آماری انجام گرفت. جامعه 

 2670های ورزشی استان کرمانشاه به تعداد آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان باشگاه

چندمرحله  -نفر به صورت  خوشه ای 335اد نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعد

سرمایه اجتماعی های  نامهها از پرسشای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده

گوهر  پرسشنامه کارآفرینیو  (2003شرون الوسون )مدیریت دانش (، 2006ناهاپیت و گوشال)

( /82/ ، 73/ ، 80ماتی به ترتیب ) قدها در یک مطالعه م( استفاده شد و پایایی آن1394رستمی )

استفاده شد. نتایج نشان داد که  SPSSها از نرم افزار به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده

سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه مستقیم و معناداری داشته است. مدیریت 

ت. در نهایت نتایج حاصل از مدل پژوهش دانش نیز رابطه مثبت و مستقیم بر کارآفرینی داشته اس

نشان داد که سرمایه اجتماعی به واسطه مدیریت دانش بر کارآفرینی رابطه معناداری دارد. 

 توان گفت با توجه به نقش مدیریت دانشگیری: به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش مینتیجه

ضعیت مدیریت دانش و ایجاد بسترسازی در رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی، با اهتمام به و

توان شاهد کارآفرینی سازمانی و ارتقای کیفی سازی آن در سازمان میالزم به منظور پیاده

 .های ورزشی استان کرمانشاه بود.باشگاه

 .های ورزشیمدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی، باشگاه :واژگان کليدي
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 2 ، زهرا آزادپور1 منوچهر ططري

 .نور امیدانشگاه پ یورزش تیریمد اریاستاد 1
 .نور امیدانشگاه پ یورزش تیریارشد مد یکارشناس 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 منوچهر ططري

 اجتماعی و مدیریت دانش با کارآفرینی  ارتباط سرمایه

 هاي ورزشی استان کرمانشاهدر باشگاه

 19/6/1399: تاریخ دریافت

 12/8/1399: تاریخ پذیرش
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 مقدمه
ها، منبعی در خلق و معرفی وری از فرصتاطالق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره کارآفرینی به فرایندی

های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی کاالی جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه

و سازمان،  عیامروز، اعمال تفکر نوآورانه و استفاده از آن در صنا بیرازونشدر جهان پرف(. 1396جدید از منابع اولیه دارد )نصرالهی، 

را  رانیاز مد یاریتوجه بس افته،یتوسعه  یکشورها یصنعت درآمدزا نیعرصه، ورزش به عنوان ششم نیاست. در ا ریاجتناب ناپذ

 نیداهت ادارد. ب یآنها بستگ تیو خالق ییتوانا رت،ینش، بصیها به بافول سازمان ایکه رشد  یرانیبه خود معطوف داشته است؛ مد

خود  یرا سرلوحه امور کار یریپذسکیو ر یو نوآور تیها خالقسازمان رانیآشکار است که اگر مد زینظران نموضوع نزد صاحب

د. کنن یشتریاستفاده ب یوربهرهو  دیو قادرند از منابع موجود به منظور تول کنندیرا بهتر درک م یاقتصاد یهاقرار دهند، فرصت

ورزش به لحاظ ذاتی،  ناپذیر (.کارآفرینی جزء تفکیک1395 ،ی)محمد ابدییم تیاهم اریبس یسازمان ینیکارآفر یتیوضع نیدر چن

شود، کارآفرینی ورزشی زمانی رخ آورانه، کارآفرینی محسوب میهای اجتماعی و فنبه دلیل توانایی آن در تغییر براساس گرایش

کند گویی به یک فرصت و خلق ارزش عمل میطور مشترک با سایر عناصر جامعه، برای پاسخکه یک نهاد ورزشی به دهدمی

های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری (، در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری1398)نگهداری و همکاران، 

ی محصوالت تولید شده با تکنولوژی سطح باال و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآور

یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی و اجتماعی را در اختیار خود را 

 دانش هایسازمان بر فزاینده تأکید با امروزه(. 1396دانی، صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید )یز

 اطالعات روزآمد و دانش از برخورداری و آیدمی حساب به هاسازمان در مهم عوامل از دانش محور، تولید هایسازمان جای به محور

 به دانایی بر تکیه با باید ها،سازمان مدیریت بنابراین .است شده تبدیل ناپذیر انکار ضرورت یک به هاسازمان حیات یادامه برای

اینکه سازمانی بداند که چه چیزهایی  بپردازند دانش بر مبتنی عملکرد بهبود به مهم، هایموضوع در ترمعقول تصمیمات اتخاذ

ت دانش مدیری وسیله دارد کافی نیست؛ شناسایی آنچه که سازمان نیاز دارد مستلزم بصیرت و بینش خاصی است که این امر به

هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری (. سازمان1397)جهاندیده،  باشدمی امکان پذیر

ای هها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایینسبت به سایر سازمان

ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری (. سازمان1397قابتی پایدار از طریق خالقیت مستمر است )حیدری، فکری و مزیت ر

د ها بایبخشند. سازمانآورند. و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود میها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم میدر فعالیت

 های روزانه خود بکار گیرند، از طرفد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیتتوانایی این را داشته باشند تا دانش مور

ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با تواند به سازمانهای مهم سازمانی که میدیگر یکی از قابلیت

(. سرمایه اجتماعی منابعی است که در 1396اجتماعی است )حسینی، های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه سازمان

( و از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار 1397آید )برقی و همکاران، های فردی بوجود میهای کسب و کار یا درون شبکهشبکه

 که بدون سرمایه اجتماعی کارکنانکند. بطوری ها و جوامع ایفا میدر سازمان مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی

ها با استفاده درست از آمیز نخواهد بود، سازمانحاضر به تسهیم اطالعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت

ریع سگیری های خود را به کمال مورد نظر برسانند. سازگاری بی درنگ، نتیجهتوانند سازمانمدیریت دانش و سرمایه اجتماعی می

هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خالقیت است. بسیاری از صاحب و باالتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی

کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و یاد می« عصر عدم تداوم » نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان 

مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای راه حل های گذشته برای 

های شخصیتی بیشتر مطالعات در مبحث کارآفرینی، صرفا به ویژگی(. 1396، عبدالعلیانجدید سازمانی با ساختارهای نوین بود )

ترین عامل، مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، در اعی به عنوان مهماند و سرمایه اجتمو ساختاری و موقعیت محیطی پرداخته

د که کنعصر تغییرات پرشتاب محیطی، پیشرفت مداوم و تغییر به سوی طراحی ساختار سازمانی مسطح و منعطف، ایجاب می

ناپذیر سرمایه اجتماعی در سرمایه اجتماعی به منزله یک شایستگی مشخص سازمانی، مورد توجه باشد و به دلیل نقش انکار

 امروزه(. 1397های جدید، تاثیر این دو مفهوم بر یکدیگر قابل انکار نیست. )سلیمی و همکاران، فعالیتهای کارآفرینانه و ایجاد ایده
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 از ریبسیا از پیشگیری و جامعه در سالم روابط ایجاد و لذتبخش نشاط، با سالم، فراغت اوقات گذراندن افراد، در سالمت ورزش

 عوامل از یکی ورزش است. بنابراین، ساخته متجلی را خود نقش جوان، نسل در خصوص به و اخالقی انحرافات و مفاسد اجتماعی

 امروزه،. است برخوردار اهمیت زیادی از و شودمی احساس بیشتر ورزش به نیاز روز به روز و است امروزی جامعة بر تأثیرگذار

 از و گیرندمی نظر در های سازمانویژگی با و سازمان یک به عنوان را ورزشی باشگاه ای،حرفه هایباشگاه مدیران از بسیاری

 هایفعالیت انجام بر که افرادی این راستا در .کنندمی یاد ورزش صنعت عنوان با ورزش از و ورزشی سازمان عنوان با ورزشی باشگاه

 اصلی هایسرمایه ترینمهم عنوانبه برخوردارند و ورزشی باشگاه هر برای خاصی اهمیت از یابندمی حضور هاباشگاه در ورزشی

 (. 1395هستند ) آزموده مقدم،  مطرح ورزشی باشگاه هر

بدنی و علوم  بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان تربیت »شان با عنوان در تحقیق (1398) احمدی و همکاران 

اجتماعی  سرمایه های اجتماعی،که به ترتیب هر سه متغیر مهارت داد نشان نتایج پردازد.گیالن( مى استان ) ورزشی دانشگاههای

  رابطه معناداری دارند. و سرمایه اقتصادی بر مهارت کارآفرینی

، «دانش ریتهای توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیشناسایی مولفه»(، در تحقیقی تحت عنوان 1398پیلوار و همکاران )

مقوله برای تبیین مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  18انجام دادند که 

بدست آمد، شرایط علی )مدیریت دانش( با مقوله مرکزی )مدل توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش( ارتباط داشته 

 باشد.زمانی میو راهبرد آن توسعه سا

های کارآفرینی گیری زمینهتبیین نقش سرمایه اجتماعی بر شکل»(، در تحقیقی تحت عنوان1397برقی و همکاران )

، انجام دادند که نتایج نشان داد که بین کارآفرینی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در «روستاییان

ت در آبادانی اند و مشارکی دسترسی به امکانات با بیشترین بار عاملی در روند کارآفرینی موثر بودهبررسی تحلیل عاملی کارآفرین

 گیری سرمایه اجتماعی بیشترین بار عاملی را داشته است.روستا در شکل

« ینیکننده کارآفر نییعوامل تع یفرهنگ هیدر مقابل سرما یاجتماع هیسرما»(، در تحقیقی تحت عنوان 2019زلخا و دانا )

کرده  یبررس ینیکارآفر جیرا بر نتا یفرهنگ هیو سرما یاجتماع هیسرما راتیتأث ینیکارآفر اتیادب قایدر قاره آفر یمطالعه تجرب کی

که سرمایه اجتماعی فقط از طریق تأثیر تعدیل کننده آن بر سرمایه فرهنگی تاثیر مثبت معناداری بر  نتایج نشان داداست. 

 است. یو فرهنگ یاجتماع هیسرما انیدر ب یقابل توجه جینتا یدارا جینی دارد. نتاکارآفری

و  انریا مطالعه موردی: نانهیکارآفر یها تیبر فعال یو اجتماع یانسان هیسرما ریتأث(، در تحقیق، 2019ساز و همکاران )چیت

ر د یو اجتماع یانسان هی، دو نوع سرما هیو ثانو هیاول یهامطالعه حاضر با استفاده از داده ی آن، انجام دادند، هدف تحقیق امدهایپ

 اد کهنتایج نشان دقرار داد. یرا مورد بررس رانیآباد کالپوش ، استان گلستان، ا نیحس یدر روستا ینیکارآفر یها تیفعال نهیزم

 دارد. ینیکارآفر یها تیفعالابعاد و مثبتی برمعنادار  ی ارتباطو اجتماع یانسان هیسرما

ی، انجام دادند که نتایج نشان داد نیآموزش کارآفر ینقش اصل جادیدر هند: ا دانش تیریمد(، 2019دیپکا و همکاران )

رار ق ینیکارآفر یکه در معرض آموزش رسم یانیبا دانشجو سهیآموزند در مقا یرا م ینیکارآفر یرسمدانشجویانی که دوره های 

 دارند. یباالتر دانشنگرفته اند 

 ینیآموزش کارآفر ریمطالعه تأث نیا نوپا یو شرکت ها ینی: نقش آموزش کارآفرمدیریت دانش ندهیآ( 2019دیاس ) جوائو و

 139کند.  یم یابیارز یآموزش عال انیدانشجو ینی( را بر نگرش و اهداف کارآفرJAارشد ) یکارشناس یو مشارکت در شرکت ها

 جیاند نتپاسخ داد یابزار خود گزارشگر کیپرتغال ثبت نام کرده بودند ، به  یو اقتصاد که در دانشگاه ها تیریرشته مد یدانشجو

که در  یدرک شده را نسبت به دانش آموزان یاز کنترل رفتار یسطح باالتر JEsدهد دانش آموزان ثبت نام شده در  ینشان م

ثبت نام کرده بودند  JEدر هر دو  که ی، دانش آموزان نیدهند. عالوه بر ا ی، نشان مستندین ریفوق برنامه درگ یها تیفعال نیچن

از آن است  یها حاک افتهی نی. ااز لحاظ دانش کارآفرینی در سطح باالتری بودند هستند JE کی یکه فقط اعضا یانیاز دانشجو

 یها ییتوسعه توانا یبرا دانش تیریمد یدرس یدر برنامه ها ینیخارج از برنامه و آموزش کارآفر یها تیفعال قیکه ادغام عم

 مهم است.  اریبس یتیریمد
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نشده  انجام ورزش در مفهوم و موضوع این با پژوهشی که برد خواهیم پی موضوع این به پژوهش پیشینه و ادبیات مرور با

عنوان  به دیگر های پژوهش برای بتواند و دهد انجام را پژوهش این بتواند تا بود خواهد محقق برای ای انگیزه خود این و است

حوزه  در مضمون این با تحقیقی تاکنون که کرد ادعا توان همچنین از لحاظ جامعه تحقیق می  گیرد. قرار استفاده مورد مرجع

 .است نگرفته صورت مدیریت ورزشی

عدم  و محور دانش سیستم یک نبود دلیل به که است این دانش مدیریت ابزار به ورزش ی ویژه توجه ضرورت بنابراین

 بازیافت آن و ج شده خار سیستم از دانش این افراد، بازنشستگی و فوت ، اخراج یا سازمان از انتقال و استعدادها صحیح شناسایی

 و استفاده تسهیم گرفتن، اختیار در و محور دانش صحیح سیستم یک استقرار بنابراین . دارد مجدد ی هزینه و زمان صرف به نیاز

 ورزشی های های سازمان ضرورت از یکی تجربه، کم و جوان کاری نیروهای به آن انتقال و سازمان ترک از پیش افراد این دانش از

 به آن، از شده رقابتی ایجاد مزایای از گیری بهره و ها سازمان در دانش مدیریت کاربست نتایج به مثبت توجه همچنین است

 اجتناب امری سازمان جهت پویایی را مدیریتی رویه این اجرای ایشان که نموده نمایان ساز تصمیم مدیران بر را خود آثار ای گونه

 و گرفته صورت دانش زمینه مدیریت در ورزشی ی ها سازمان در متعددی مدیریتی دارند. تحقیقات باور آن بر و دانسته ناپذیر

 اشاره دارد. ورزشی های سازمان در دانش مدیریت سطح بودن متوسط از تر پایین به آنها اغلب تقریباً

 

 شناسی پژوهشروش
این تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق، کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی است که به صورت میدانی در جامعه آماری 

نفر  2670های ورزشی استان کرمانشاه به تعداد انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان باشگاه

له چندمرح -خوشه ایگیری به علت بزرگ بودن جامعه تحقیق در مرحله گردآوری اطالعات و توزیع پرسشنامه، از روش نمونه است.

کل استان به چهار قسمت تقسیم شد و از هر قسمت چند شهرستان انتخاب و از هر شهرستان تعدادی باشگاه ای بوده که در 

ده گیری انجام شبانمونه آماری از مدیران و کارکنان آن بصورت تصادفی نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد و در نهایت متناسب

نامه تهیه که بعد از تکمیل پرسش 340نفر تعیین گردید بر این اساس تعداد  335است، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

های پژوهش از سه مورد نیاز جهت آزمون فرضیه هایآوری دادهنامه قابلیت تحلیل را داشتند. به منظور جمعپرسش 335جمعا 

ای و شناختی (، که این پرسشنامه دارای سه بعد ساختاری، رابطه2006ناهاپیت و گوشال)سوالی سرمایه اجتماعی  17پرسشنامه 

( که 2003سوالی مدیریت دانش شرون الوسون ) 24ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. و پرسشنامه است و با طیف پنج گرینه

د سنجش ای لیکرت مورو با طیف پنج گزینه پردازدهای تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش میبه بررسی مولفه

پذیری، ریسک ابعاد با ورزش در گرایش کارآفرینانه سوأل 12شامل (1394گوهر رستمی )پرسشنامه کارآفرینی قرار گرفت. و نهایتا 

 ارزیابی برایای استفاده شد.  است. همچنین برای به دست آوردن مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانه نوآوری و پیشگامی

 ایاولیه نمونه نیز هاپرسشنامه پایایی آزمودن برای و شده استفاده دانشگاهی خبرگان هایدیدگاه از پرسشنامه سؤاالت روایی

 ضریب میزان spssافزار آماری نرم کمک با و به دست آمده هایداده از استفاده با سپس. شد آزمونپیش پرسشنامه سی شامل

توصیف  آمار روشهای از پژوهش هایداده تجزیه وتحلیل برای. آمد دست / به98 و شد محاسبه کرونباخ آلفای روش با اعتماد

 آوریجمع از پساستفاده شد.  مناسب( رگرسیون همبستگی، آزمون)استنباط  آمار و (استاندارد انحراف میانگین، فراوانی، جداول)

 داده توزیع بودن نرمال و مخدوش مفقوده، هایداده ناقص، هایپرسشنامه بررسی به منظور الزم هایپردازشپیش هاپرسشنامه

 .گرفت قرار تحلیل مورد آوری شدهجمع هایپرسشنامه درنهایت شد، انجام

 

 نتایج
نفر( 104درصد ) 31نفر( از پاسخگویان مرد و  231درصد ) 69کهداد  نشان نتایج شناختی، جمعیت های ویژگی خصوص در

باشد و کمترین درصد فراوانی درصد می 7/33دارای بیشترین درصد پاسخگوها یعنی  36-41سن های بین و  اندآنها زن بوده

درصد آنها نیز در  9/23درصد از کارکنان در مقطع فوق دیپلم و 6/60باشد. و همچنین درصد می 6که  41-46های مربوط به سن

درصد در مقطع دکترا تحصیل می کنند. و در زمینه رشته  2/1درصد در مقطه کارشناسی ارشد و  4/13مقطع کارشناسی و 
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درصد از کارکنان رشته نامرتبط  2/12درصد از کارکنان رشته مرتبط با تربیت بدنی دارند و  8/87، تحصیلی مرتبط با تربیت بدنی 

 .با تربیت بدنی دارند

 : خالصه مدل رگرسيونی1جدول 

 (2Adj.Rضریب اصالح شده ) (2Rضریب تعیین ) (Rهمبستگی چندگانه ) متغیرها

 340/0 344/0 586/0 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

 

درصد از واریانس تغییرات کارآفرینی توسط دو متغیر دیگر سرمایه اجتماعی و  4/34دهد که مقدار ضریب تعیین نشان می

ه لحاظ آماری ب آمدهدستبهبرای دانستن اینکه آیا مقدار ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین  شود.مدیریت دانش تبیین می

 کنیم.باشد یا خیر باید به جدول زیر مراجعه میمعنادار می

 : نتيجه تحليل واریانس براي بررسی معناداري مدل رگرسيونی2جدول 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 000/0 04/87 131/2038 2 261/4076 رگرسیون

 - - 416/23 332 127/7774 باقیمانده

 - - - 334 388/11850 کل

 

 باشد.رسیم که رگرسیون معنادار میبه این نتیجه می 05/0داری بدست آمده از با توجه به کمتر بودن سطح معنی

 

 تفسير جداول رگرسيون
است، پس خط رگرسیون بیش از باقیمانده ها توانایی تبیین  05/0کوچکتر از  000/0با توجه به اینکه میزان سطح معناداری 

 .R<1>0متغیر وابسته را دارد 

 : ضرایب رگرسيونی 3جدول

 
 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد β 

 000/0 819/6 - 116/2 428/14 مقدار ثابت

 000/0 843/4 321/0 053/0 256/0 سرمایه اجتماعی

 000/0 652/4 308/0 039/0 183/0 مدیریت دانش

 

را دارند، پس این متغیرها  05/0با توجه به اینکه متغیرهای سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش سطح معناداری کوچکتر از 

=  308/0؛ مدیریت دانش در معادله β=  321/0مقدار تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی در معادله توانایی تبیین متغیر وابسته را دارد. 

β ی اجتماعی ، سرمایه کنند که با شرط ثابت بودن سایر شرایط با هر یک واحد افزایش در متغیرباشد. این مقادیر بیان میمی

اندازه مدیریت دانش، متغیر کارآفرینی به با افزایش هر واحد در متغیر واحد افزایش خواهد یافت. . 321/0اندازهمتغیر کارآفرینی به

 واحد افزایش خواهد یافت. 308/0
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 گيريبحث و نتيجه
در بین  های ورزشیباشگاه  کارآفرینی دانش بر اجتماعی و مدیریت ارتباط سرمایه هدف پژوهش حاضر، مطالعه بررسی

های تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه وجود دارد این یافته بود. مدیران و کارکنان استان کرمانشاه

ساز و همکاران ( و چیت2019(، زلخا و همکاران )1398( ، احمدی و همکاران )1397فرضیه با نتایج تحقیق برقی و همکاران )

ن اندکی را صرف حراست و حمایت از خود در جهت استثمار (، همخوانی دارد، افرادی که سرمایه اجتماعی باال دارند زما2019)

شود که افراد زمان بیشتری را جهت فکر کردن، نماید و این باعث میشدن در تعامالت اقتصادی و نظارت بر عملکرد دیگران می

بط با آن به بهبود در خالقیت و نوآوری و در نهایت کارآفرینی داشته باشد. هر گونه بهبود در سرمایه اجتماعی و عوامل مرت

ترین سکوهای پرتاب کشورها به سمت توسعه و پیشرفت، (. در واقع یکی از مهم1397شود ) برقی و همکاران، کارآفرینی منجر می

شود. در نتیجه ترین سرمایه های سازمانی تلقی میدانیمسرمایه اجتماعی یکی از مهممقوله کارآفرینی است. همانطور که می

ای که از این نوع سرمایه دارند، توانند با شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود و میزان اندوختهاز جمله باشگاهها می هاسازمان

های بین فردی  و گروهی داشته باشند و مسائل سازمانی خود، از جمله کارآفرینی را بهتر مدیریت و درک بهتری از الگوی تعامل

 (. 1395هدایت کنند )محمدی و همکاران، 

نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد این فرضیه با نتایج تحقیق پیلوار و 

توان گفت که یکی فوق می (، همخوانی دارد. در تبیین یافته2019( و دیپکا و همکاران )2019( و جوائو و دیاس )1398همکاران )

 های دانش به ایجاد توسعهباشد که از طریق کاربرد موثر داراییران و کارکنان باشگاههای ورزشی این میهای اصلی مدیاز نگرانی

 یجهان اسیسازمانها در مق نیرقابت ب شیامروزه، افزاها از جمله باشگاههای ورزشی بپردازند. نوآوری و بهبود کارآفرینی سازمان

 د؛یایشمار نبهی کیموضوع چندان مهم و استراتژ ،ینوآور ایدانش  تیریمد یهاحوزه کیعدم تفک ای کیتفک باعث شده است که

که موجب  گرددیدر سازمانها محسوب م کیمهم و استراتژ یموضوع ینوآور تیریمد یندهایدانش در فرا تیریدرمقابل، کاربرد مد

کنند که بر  شکل موفق عملبراساس دانش به توانندیم ییهااقتصاد، سازمان صهعر در. آنها عملکرد خود را ارتقا بخشند شودیم

حاضر، سازمانها سخت صنعت خواهند بود. درحالن ها فاتحاسازمان نیا ند؛ینما یگذارهیدانش سرما یهاییحاصل از دارا یفرصتها

 و کوشش خود را به تالشافراد  ق،یطر نیدانش شناخته شوند و از ا تیریمدیهامهارت شگامانیعنوان پکه به کنندیم تالش

 (1396محمدی و همکاران،  گیرند. ) کار به ینیسمت کارآفر

ای ورزشی هدر باشگاه کارآفرینی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با این بود که بین دست آمد، آنچه که از نتایج تحقیق به

ان و شود که مالکنتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می. لذا با توجه به ارتباط وجود دارد در بین مدیران و کارکنان استان کرمانشاه

ها روی آورند و از مربیان با دانش و دارای مدارک ها به نوسازی و نوآوری و به روز کردن وسایل و تجهیزات باشگاهمدیران باشگاه

 های ارتباطی وینه مهارتهای آموزشی در زممعتبر ورزشی استفاده شود. و با توجه به نیاز مدیران، پیشنهاد می شود که کارگاه

با دانش و دارای تحصیالت در  مدیران دانش مدیریت ورزشی و دریافت گواهینامه در این زمینه برگزار شود. و همچنین بکارگیری

 نشود و با توجه به نتایج پژوهش و تاثیر مدیریت دانش بر میزاها توصیه میبدنی و مدیریت ورزشی برای اداره باشگاهزمینه تربیت

 کارآفرینی، پیشنهاد می شود مدیران تقویت مدیریت دانش را در اولویت کارها قرار دهند.
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 ینیعوامل مؤثر بر کارآفر یبررس» (، 1398) یمصطف ا،ینیدیو رش یمجتب پور،یفاطمه و اسکندر ،یاحمد [5]

تم، و توسعه ورزش، سال هش تیریفصلنامه مد ،«النیاستان گ یدانشگاهها یو علوم ورزش یبدنتیترب انیدانشجو

 .19یاپیشماره سوم، پ

 یازبدنس یهاباشگاه رانیمد یرقابت یمستقل بر هوشمند ینیرابطه کارآفر نیی(، تب1395مقدم، زهرا ) آزموده  [6]

 .1395و زمستان  زییپا  -12 شمارۀ –سال ششم  ،یورزش تیریمعاصر در مد یهااستان تهران، پژوهش انیآقا

 یریگبر شکل یاجتماع هینقش سرما نییتب»(، 1397) تایسنگده، ب یمحسن و اصالن ان،یشا دویحم ،یبرق  [7]

 .1و دوم، شماره ستیفضا، دوره ب شیو آما یزیربرنامه هینشر ،«انییروستا ینیکارآفر یهانهیزم

 ینیتوسعه کارآفر یهامولفه یی(، شناسا1398اهلل )روح ،یو زابل درسولیس ،ینیو حس یعل زاده،عینگار و بد لوار،یپ  [8]

 .10بهداشت و درمان، شماره تیریمد هیریدانش، نش تیریبر مد یمبتن یسازمان

 آموزش و پرورش یبدن تیدانش در ترب تیریمد یسازادهیپ نهیبه یالگو نیی(، تب1397) یمحمدعل ده،یجهاند  [9]

 .1397و زمستان  زییپا  -16 شمارۀ –سال هشتم  ،یورزش تیریمعاصر در مد یهاکشور، پژوهش

 و پخش فراورده شیدانش در شرکت پاال تیریو مد یاجتماع هیسرما نیارتباط ب ی(، بررس1396) میمر ،ینیحس  [10]

 کرمانشاه. یدانشگاه راز ،یارشد، علوم اجتماع ینامه کارشناس انیپا ران،یا ینفت های

 یارشد، دانشگاه  بوعل ینامه کارشناس انی. پاانیدانش در بانک پارس تیریمد ی(. استراتژ1397زهرا. ) ،یدریح  [11]

 همدان.

 یخاکستر یخوشه بند لی(، ارائه مدل تحل1397محمدسلطان و خداپرست، محبوبه ) ،ینیو حس یمهد ،یمیسل [12]

 .1، شماره 10دوره  ،یورزش یها اتیه یعملکرد و رتبه بند یابیدر ارز

 یشرکت مل یدر منابع انسان یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیرابطه ب ی(. بررس1396. )دهیحم ان،یعبدالعل  [13]

در صنعت نفت، سال چهارم، شماره  یمنابع انسان تیریمد یپژوهش-ی. فصلنامه علمرانیا ینفت یپخش فراورده ها

 .141-158، صص 13

(، تدوین مدل ارتباطی 1395) دیحم ،یابوالفضل و قاسم ،یمعصومه و فراهان ،یفریفروغ و کالته س ،یمحمد [14]

 نینو یکردهایمدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایة اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان، رو

 .15، شماره4دوره ،یورزش تیریدر مد
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دانش و  تیریمد یونی(، برازش معادله رگرس1396) مانینر تبار،یو رحمان دیحم ،یفروغ، قاسم ،یمحمد  [15]

 .43شماره ،یورزش تیریدر کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مطالعات مد یسازمان ینیکارآفر

در کارکنان ادارات ورزش و  یسازمان یو اثربخش نانهیساختار کارآفر نیرابطه ب ی(، بررس1395) میمر ،یمحمد  [16]

 یعیبو منابع ط یدانشگاه علوم کشاورز ،یبدن تیارشد، رشته ترب ینامه کارشناس انیجوانان استان هرمزگان، پا

 گرگان.

در کارکنان اداره کل ورزش  یسازمان یو نوآور ینیدانش بر کارآفر تیریمد ری(. تاث1396محمد. ) ،ینصراله [17]

و  یبدن تیچمران اهواز، دانشکده ترب دیارشد، دانشگاه شه ینامه دوره کارشناس انیجوانان استان خوزستان. پا

 .یعلوم ورزش

و  ییشناسا»(، 1398حسن ) ،یابانیو ب لیاسماع ان،یفیکوروش و شر ،یزیبرفاطمه و قهرمان ت ،ینگهدار  [18]

 .57، شماره 11دوره  ،یورزش تیریمطالعات مد ،«رانیدر ا یورزش ینیکارآفر ستمیابعاد اکوس یبندرتبه

 ن،ینو تیریعلوم مد یمل شیهما نی. دومینیدانش و کارآفر تیریمد نیرابطه ب ی(. بررس1396. )یمهد ،یزدانی [19]

 استان گلستان.
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