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 مقدمه
 های دارايي سمت به بیشتر هرچه را هاسازمان توجه رقابتي مزيت كسب برای تالش ،امروزه
 وكارهاكسب ،شرايطي چنین در .(Ho, 2011) است داده سوق فكری ةسرماي جمله از دانشي

 تا شانموفقیت و ستهاآن فكری هایسرمايه بر مبتني پايدار رقابتي مزيت كسب كه انددريافته
 (& Chen, Huang دارد بستگي ارزشمند دارايي اين مديريت در هاآن توانايي به زيادی حد

(Hsiao, 2010 .سازمان محوردانش و نامشهود هایدارايي از ایمجموعه فكری ةسرماي 
 دارد سازمان رقابتي مزيت و كلیدی هایشايستگي بهبود بر زيادی تأثیر كه است شده توصیف

.(Qin & Nembhard, 2010)  
 كمك موجود های دارايي ديگر و هامهارت منابع، ۀدوبار تركیب با نوآوری ،همچنین

 در. (Halim, 2010) بپردازند خويش متبوع ةحرف جديد دانش خلق به وكارهاكسب تا كند مي
 فكری ةسرماي كه دارد وجود عمیق باور اين بنیاندانش وكارهایكسب محیط در ،حاضر حال

 ,Mehrabi) است برخوردار فزاينده و اساسي ياهمیت از نوآوری و عملكرد وری بهره در

Jadidi, Allameh, & Alemzadeh, 2013.) 
 افزايش و شده مطرح جهان در يافتهتوسعه صنعتي عنوان به ورزش اينكه به توجه با ،حال

 و نوآورانه تفكر اعمال ،است دهكر را جديدی شغلي هایفرصت آن در كارآفريني يندهایافر
 از ؛(3111 ،شجیعو جواديان) است ناپذيراجتناب امری صنعت اين در تفكر نوع اين از استفاده

 رقابت ةعرص در همچنان ورزشي وكارهایكسب شود مي باعث كه هايي راه از يكي رو اين
 (,Kamukama, Ahiauzu & Ntayiاست ورزشي يكارآفرين رويكرد از استفاده بمانند باقي

 شكل همسازی الگوی و ندتعامل در يكديگر با صريح ایگونه به ورزش و كارآفريني .2010)
 اين اهداف جملة از .(Santomier, 2002) دنك مي حمايت شاندوجانبه توسعة از كه دهندمي

 در خصوصي بخش توسعة و ورزشي وكارهایكسب تجاری عملكرد یارتقا متعامل برنامة
 توسعة و رويدادها ها،برنامه طريق از را ورزش صنعت توانايي كه است ورزش صنعت
 (Ruvio, Rosenblatt & Lazarowiz, 2010) بخشد ارتقا كاروكسب های فعالیت

 ابعاد عنوان به ساختاری ةسرماي و (مشتری) ایرابطه ةسرماي انساني، سرماية ،مطالعه اين در
 نظر در وكاركسب نوآوری ابعاد عنوان به نیز فرايندی و تولیدی اداری، نوآوری و فكری ةسرماي
كسب در ها آن اهمیت ةدرج و يكديگر بر متغیر دو اين ابعاد از يكهر تأثیر. اندشده گرفته
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 توجه مورد عملكرد یارتقا و وری بهره جهت در امروزه كه است مهمي مسائل از كارهاو
 میزان بررسي تحقیق اين هدف الذكر،فوق موارد به توجه با و راستا اين در. است بوده كارآفرينان

 .است تهران استان ورزشي كوچك كارهایوكسب نوآوری بر فكری ةسرماي تأثیر
 

 تحقیق پیشینةو  ینظر مبانی بر یمرور
  یفکر ةسرمای

 اقتصاد، اين محصوالت كه است فكری ةسرماي بر مبتني و بنیاندانش اقتصاد امروز اقتصاد
 مانند نامشهود های دارايي امروزه،. (3133،همكاران و چوپاني) هستند اطالعات و دانش

 فكری ةسرماي عنوان به مشتری با ارتباط و تجاری برندهای ،هاافزارنرم كاركنان، یها مهارت
 و ماورديس نظر از (.Ghorbani, Mofaredi, Bashiriyan, 2012) شوند مي بندیطبقه

 ةسرماي و ساختاری انساني، هایسرمايه مجموع از است عبارت فكری ةسرماي (2332)3والتالیس
 ،هستند سازمان آشكار و مشهود جزو عمده طور به ساختاری و ارتباطي های هسرماي كه ارتباطي

 در (.(Mesa, 2010 است سازمان ضمني و ناملموس ةسرماي جزو انساني ةسرماي كه حالي در
 آن طريق از كه است سازمان برای منابع از جديدی پايگاه ۀكنندفراهم فكری ةسرماي ،نتیجه

 (.Chen et al., 2010) بپردازد رقابت به تواند مي سازمان
 ةسرماي ،(فردی شايستگي ۀحوز در) انساني ةسرماي ۀگسترد ۀحوز سه به فكری ةسرماي
 به( خارجي ساختار ۀحوز در) مشتری يا ای رابطه ةسرماي و( داخلي ساختار ۀحوز در) ساختاری

  (.(Mesa, 2010 است شده تقسیم زير صورت

 از عبارت را سازمان يك انساني سرماية (2332) 2همكاران و پنینگ :انساني سرماية. 3
 از ای حرفه خدمات ةارائ منظور به كه اند دانسته سازمان آن متخصصان های مهارت و دانش

 (.Diez et al, 2010) كنند مي استفاده ها آن
 يندها،افر ،ها طرح و سازماني ساختار ۀدربرگیرند ساختاری ةسرماي :ساختاری ةسرماي. 2
 درون در كه چیزیهر ،ديگر بیان به) است كار فضای و ابزارها ،ها فناوری فیزيكي، بندیطرح

 (.Ghorbani, Mofaredi, Bashiriyan, 2012) (شود يافت آن در دانش است ممكن سازمان

                                                                 
1. Mavridis & Vatalis 
2. Penning et al. 
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 با سازمان روابط آتي ۀبالقو ارزش و فعلي ارزش ۀبرگیرنددر: مشتری يا ای رابطه ةسرماي. 1
 روابط و بازاريابي دانش ۀزمر در مشتری ةسرماي عمده طور به دلیل همین به است؛ مشتريان
 بازار، سهم تجاری، عالئم همچون مواردی شامل سرمايه اين رو اين از و گیرد مي قرار مشتری

 شود مي تجاری قراردادهای و مشتريان دسترس قابل مراكز مشتريان، با روابط مشتری، اطالعات
(Mesa, 2010). 

 
  وکار کسب نوآوری

 از ای مجموعه بلكه ،دشونمي تلقي فرايند يك تنها نوآوری ،امروزی وكارهایكسب فضای در
 و بازار و صنعت تغییر تولید، روية نیازهای محیطي، پايدار نیازهای كه است نوآور اجزای

از انواع  یمختصر شرح زير،در  .(Ho, 2011) گیرد مي بر در را شناختيجمعیت تركیب
 .گذرد ياز نظر م وكارهاكسبدر  ینوآور

 ,Ojasalo) تاس تولید برای ابزاری ۀكنندفراهم تولیدی نوآوری :تولیدی نوآوری( الف

 جديد، خدمات ةارائ در سازمان حد چه تا كه است اين تولیدی نوآوری از منظور .(2008
 (.Mesa, 2010) است پیشتاز آن مشابه مواردی و توسعه و تحقیق به مالي منابع اختصاص

 و كیفیت بهبود و حفظ جهت در را ابزاری فرايندی نوآوری :فرايندی نوآوری( ب
 يا توزيع تولید، ةيافتبهبود يا جديد هایروش به اتخاذ و كندمي فراهم هاهزينه جويي صرفه

 فرايندی نوآوری از منظور ،واقع در. (Halim, 2010) دارد اشاره خدمت يا محصول تحويل

 و يان)زعفر دنگیرمي كار به را جديد هایتكنولوژی میزان چه تا ها سازمان كه است اين
 (. 3113 ،همكاران

 اشاره جديد سازماني اشكال و هاسیاست ،ها رويه به اداری نوآوری :اداری نوآوری( ج

 ساختار با مرتبط عوامل ديگر و منابع تخصیص ها،سیاست كه است تغییراتي شامل و دارد

 .(Ojasalo, 2008) دهدمي قرار تأثیر تحت را سازمان اجتماعي

 
 وکارکسب نوآوریو  فکری ةسرمای تأثیر

 ضرورت و كاروكسب الگوهای تغییر علت به یامروزی، نوآور محوردانشو  ریمتغ طیمح در
 ،همكاران و اني)زعفر است گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش سريع، تغییرات با سازگاری
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اين مسئله  شوند يبا آن مواجه م نانيكارآفر اغلببه همین دلیل يكي از مسائلي كه  (3113
 دهند انجام بايد خود كارواست كه چه اقداماتي را برای توسعه و بهبود نوآوری در كسب

در ادامه به  ،اين ادعا علمي بانيیپشت یراستا دربر اين اساس و  (.3113 ،همكاران و یدیسع)
 .شد خواهد اشاره پذيرفتهانجامبرخي تحقیقات 

 سرمايةكه  ادد نشان مهیب یهاشركت یور بر( 2331) 3الرنس و ماموناپژوهش  نتايج
سازمان عملكرد  بر تينها دراين مسئله  كه دارد يسازمان ینوآوربا  معناداری رابطة انساني

 بعد تنهاداد كه  نشان خود مطالعة در( 2334) 2نیالمپك ،حوزه نیهم در .است گذارریتأث
 یارابطه ةيسرما نیب و است یمعنادار و مثبت رابطةعملكرد نوآورانه دارای  با يانسان سرماية
 نشد. دهيد یداريمعن رابطة وكاركسب ینوآور و (ی)مشتر
عراق  ينساج و یخودروساز صنعت در (2332) 1الدوجايلي احمدكه  ،گريد یامطالعه در

 يبر نوآوری سازمان (یساختار ةيسرما و يانسان سرماية) یفكر ةيسرما ابعاد ریتأثبا عنوان 
مثبت و  ریتأث انساني سرمايةداد كه  نشان هاافتهي ،داد انجامخودروسازی و نساجي عراق  صنعت

 ةيسرما نیب یداريمعن ریتأث مطالعه نيا در نیهمچن ؛معناداری بر نوآوری سازماني دارد
 .دشن مشاهدهو نوآوری سازماني  یساختار
 ةيسرما و يانسان ةي)سرما فكری ةسرماي ابعاد بین ةرابط بررسي» عنوان با گريد يپژوهش در
چوپاني و همكاران  ،«مهیب يسهام یهاشركت ۀحوز در وكاركسب نوآوری با( یساختار

انساني با  ةسرماي ریمتغ را ریثأت بیشترين یفكر ةيسرما ابعاد نیب در كه ندداد نشان( 3133)
 یهاشركت ینوآور بر یداريمعن ریثأت ساختاری ةسرماي بعدو  رددا وكاركسب نوآوری

  .ندارد مهیب يسهام
 وجود بانكته است كه  نيا انگریب رفتهيپذصورت مطالعات يبررس و قیتحق نةیشیپ مرور

 مطالعات اغلب ،وكاركسب نوآوری با فكری ةسرماي بین ةرابط ةنیزم مطالعات اندک در
 ریثأت و نداپرداخته يسازمان یبر نوآور یفكر ةيسرما بعد دو اي كي تنها ریثأت يبررس به ادشدهي

صنعت  رد (یادار و ینديافر ،یدی)تول وكاركسب یابعاد نوآور بر ادشدهيابعاد  ةجداگان

                                                                 
1. Maimunah & Lawrence 
2. Lumpkin 
3. Ahmed Al-Dujaili 
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 يدانش شكاف كردنپر درصدد حاضر مطالعة .است نگرفته قرار توجه موردورزش تا به حال 
 .است شدهادي

نشان داده  3 شكل در قیتحق يمفهوم وبچارچ شده،ذكر قیتحق اتیادب نةیشیپتوجه به  با
 شده است:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قيتحق یمفهوم ارچوبچ .1 شكل

 
 3 جدول در تحقیق های فرضیه حاضر، قیتحق يمفهوم چهارچوب و فوق مطالب اساس بر

 .اندشده بیان
 

 پژوهش یهاهيفرض. 1 جدول
 هيفرض

1H: دارد وجود داریمعن رابطة وکارکسب نوآوری و فكری ةيسرما نيب. 
2H :دارد وجود داریمعن رابطة یديتول نوآوری و یانسان ةيسرما نيب. 
3H: دارد وجود داریمعن رابطة ینديفرا نوآوری و یساختار ةيسرما نيب. 
4H: دارد وجود داریمعن رابطة یادار نوآوری و یارابطه  هيسرما نيب. 

 
 تحقیق روش

 باشديم يهمبستگ -يفیتوص ز،ین تینظرماه از و یكاربرد نوع از هدف، یبرمبنا پژوهش نيا

 یفكر ةيسرما

 یانسان ةيسرما

  یارابطه ةيسرما

 یساختار ةيسرما

 وکارکسب نوآوری
 

 
 
 

 

 یديتول ینوآور

 ینديفرا ینوآور

 یادار ینوآور
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 و ساده ونیرگرس لیتحل پیرسون، ضريب آزمون ازوSPSS20  افزارنرم از ها داده لیتحلجهت 
 هایزمینه در فعال كوچك كاروكسب 564 ،قیتحق یآمار جامعة .است شده استفاده چندگانه

 متناسب نمونه حجمشده است.  درنظرگرفته )تولید و توزيع و فروش( ورزشصنعت  با مرتبط
 سطح در ،كوكران فرمول با و يتصادف یریگنمونهبر اساس روش   زین مذكور قیتحق یبرا

 :است شده محاسبه ريزت صور به 34/3 یخطا
(3) 

 
شد كه با  عيتوز يپرسشنامه به صورت تصادف 234نظر  مورد نمونة تعداد از حصول یبرا

 سنجش یبرا منظور نیهم به. شد یآورپرسشنامه جمع 233 حدود گرفته صورت یهایریگیپ
 پرسشنامهشده  ليتعد نسخة( از یارابطهو  یساختار ،يانسان ةيسرما) یفكر هيسرما ریمتغ ابعاد

 3همكاران و جیمنز پرسشنامه ازوكار كسب نوآوری ریمتغ سنجش یبرا و( 3331) تسیبون
. است شده استفاده كرتیل یازیامت 4 فیط صورت به سؤال 62قالب  در مجموع در و (2331)

 یلفاآ بيضر مقدار. است شده استفاده باخكرون یاز آزمون آلفا قیتحق ييايپا يبررس یبرا
 و 33/3 بیترتبه وكاركسب نوآوریو  یفكر ةيسرما یهاپرسشنامه از كيهر یبرا كرونباخ

باالتر  7/3هر دو پرسشنامه از مقدار  یكرونباخ برا یمقدار آلفا نكهي. با توجه به ااست 11/3
 حاضر قیتحق ييروا نیهمچن ؛استبرخوردار  ياطالعات از اعتبار كاف یگردآور ابزار ،است

 انداتاز اس نفر چهار اریاخت در ها پرسشنامه یخصوص محتوا نيكه در ا ستمحتوا ييروا نوع از
 و( بدني تربیت دانشكدۀ انداتنفر از اس دوو  ينيكارآفر دانشكدۀ انداتاس ازنفر  دو) يدانشگاه

 ابزار ييروا يجزئگرفت و پس از اصالحات  قرار ورزشيدو نفر از متخصصان صنعت 
 .شد ديیتأ زین اطالعات یگردآور
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 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

 نشان طبقات از هركدام درصد و يفراوان با همراه 2 جدول در قیتحق یهانمونه يفیتوص آمار
 . است شده داده

 قيتحق یهانمونه یفيتوص آمار .2 جدول
 مرد زن تيجنس

 192 22 یفراوان
 920/2 290/2 درصد

 نوع همه گانهبچ مردانه زنانه یديتول پوشاک نوع
 162 12 20 10 یفراوان

 00/2 24/2 12/2 20/2 درصد
 ارشد یکارشناس یکارشناس پلميد فوق پلميد التيتحص

 0 20 06 124 یفراوان
 22/2 11/2 20/2 62/2 درصد

 باال به سال 12 سال 12 از کمتر تا 0 سال 0 از کمتر تا 3 سال 3 از کمتر کار سابقة
 02 111 29 2 یفراوان

 34/2 03/2 13/2 2 درصد
 باال به سال 41 سال 42 تا 31 سال 32 تا 22 سن
 88 96 26 یفراوان

 42/2 46/2 12/2 درصد

  
 رسونیپ يهمبستگ بيضر از وكاركسب نوآوری بر فكری ةيسرما ریثأت يابيارزمنظور  به

 نشان داده شده است: 1آن در جدول  جياستفاده شد كه نتا
 

 وکارکسب نوآوری و یفكر سرماية نيب یهمبستگ بيضر .3 لجدو

 آماره                                              
 ريمتغ      

 داريمعني سطح همبستگي ضريب

 221/2 60/2 سازمانی نوآوری و فكری سرماية

 

 وجود داريمعن رابطة سازماني نوآوری و فكری ةيسرما نیب دهد يمنشان  1جدول  جينتا
 .دشو يمن فتهريپذ (3H)قیتحق اول ةیفرض جهیدر نت ؛دارد
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آزمون تحلیل  وكاركسب ینوآور و فكری سرمايةابعاد  نيتر مهم دنكر مشخص یبرا
 نشان داده شده است: 5 آن در جدول جيكه نتا رفتيپذ صورت متغیرهچند يهمبستگ

 

 فكری ةابعاد سرماي ةشداستاندارد ضرايب .4 لجدو

 R بينپيش متغيرهاي
2R 

β t يداريمعن سطح 

 221/2 0/2 013/2 202/2 01/2 انسانی سرماية

 221/2 40/2 361/2 13/2 36/2 ساختاری

 221/2 06/2 304/2 14/2 30/2 ایرابطه

 221/2 24/2 322/2 29/2 3/2 توليدی

 221/2 23/2 404/2 222/2 40/2 اداری

 221/2 00/2 021/2 20/2 02/2 فرايندی

 

بعد  نيترومهم انساني سرماية فكری ةيسرمابعد  نيتر مهم دهد يم نشان 5جدول  جينتا
 . استنوآوری فرايندی  وكاركسبنوآوری 

 
( و ساختاری ،ایرابطه ،انساني سرماية) فكری سرمايةابعاد  بین رابطة بررسي یبرا ،ادامه در

 جياستفاده شده است كه نتا رسونیپ يهمبستگ بي( از ضرفرايندی ،اداری ،تولیدی) نوآوری
 نشان داده شده است: 4آن در جدول 

 

 وکار کسب نوآوری بر یفكر یسرمايه شاخص نيب یهمبستگ بيضر نييتع .0 لجدو
 شاخص

 فكر سرماية ابعاد
 فرايندي اداري توليدي

 انسانی ةسرماي
 40/2 01/2 48/2 یهمبستگ بيضر

 2221/2 2221/2 2221/2 یداریمعن سطح

 ایرابطه
 04/2 46/2 40/2 یهمبستگ بيضر

 2221/2 2221/2 2221/2 یداریمعن سطح

 ساختاری
 42/2 22/2 30/2 یهمبستگ بيضر

 2221/2 /218 2221/2 یداریمعن سطح
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 كارو كسب نوآورید ابعا و فكری ةيسرما ابعاد يتمام نیب دهد يم نشان باالجدول  جينتا
 یبرا نیهمچن ؛ندشد رفتهيپذ زین 5H و 2H، 1H یهاهیفرض نيابنابر ؛دارد وجود داريمعن ةرابط

 جيكه نتا شد محاسبه ونیرگرس لیتحل وكاركسب نوآوری بر فكری ةيسرمامیزان تأثیر  تعیین
 :است آمده 7 و 6 یها ولدر جد آن

 

 وکارکسب نوآوری بر یفكر ةسرمايتأثير  مدلن رگرسيو ليتحل .6 لجدو
 آماره

 مدل     
 يداريمعن سطح F مربعات نيانگيم df مربعات مجموع

 016/11103 1 016/11103 ونيرگرس
200/94 2221/2 

 002/118 110 284/13896 ماندهیباق

 
 وکارکسب نوآوری بر یفكر سرمايةرگرسيون برای تأثير  بيضرا و مدل خالصة .0 جدول

 آماره
 ريمتغ

 هشددارداستان بيضر نشدهاستاندارد بيضر
t R 2R يداريمعن سطح 

B دراستاندا يخطا β 

 2221/2 40/2 60/2 0/9 60/2 29/2 92/2 فكری سرماية

 

 داريمعن وكاركسب نوآوری بر فكری ةيسرما ریتأث دهد يم نشان 7 و 6 یها ولجد جينتا
 هیتوج فكری ةيسرما قيطر از را وكاركسب نوآوری انسيدرصد وار 54 مدل نيا و بوده

 فكری سرمايةكه  دهد يمنشان  (7 جدول در مندرج) بتا بيضر نیهمچن(؛ 7جدول) دنك  يم
میزان تأثیر  دنكر مشخص برای ،ادامه در دارد. وكاركسب نوآوری بینيپیش در ييباالقدرت 

 جينتا كه شد استفاده متغیرهچند ونیرگرس لیتحل از وكاركسب نوآوری بر فكری ةيسرماابعاد 
 : نشان داده شده است 33و 3 ،1 یها ولجد در آن

 

 وکارکسب نوآوری بر یفكر سرمايةمدل تأثير  انسيوار ليتحل .8 لجدو
 آماره

 مدل
 يداريمعن سطح F مربعات نيانگيم df مربعات مجموع

 203/4212 3 818/12232 ونيرگرس
369/30 2221/2 

 384/113 110 182/13239 ماندهیباق
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 وکارکسب نوآوری بر یفكر سرمايةد ابعا تأثير مدل خالصة. 9 جدول
 آماره

 مدل

R 2R برآورد استاندارد يخطا 

 64/12 48/2 69/2 فكری ةيسرما ابعاد

 

 وکارکسب نوآوری بر یفكر سرمايةتأثير ابعاد  بيضرا .12 جدول
  آماره          

 ريمتغ

 شدهدراستاندا بيضر نشدهاستاندارد بيضر
t يدار يمعن سطح 

B استاندارد يخطا β 

 2221/2 83/4 39/2 299/2 44/1 انسانی

 2221/2 46/4 30/2 223/2 99/2 ای رابطه

 029/2 63/2 20/2 290/2 186/2 ساختاری

 
كسب نوآوری بر فكری ةيسرماابعاد  ریمدل تأث دهد يم نشان 33 و 3 ،1 یها ولجد جينتا
2 بيضر نیهمچن ؛(1)جدول (P >3333/3) است بودهر دايمعن وكار

R نشان  33 جدول در
 نيا در .دكنيم نییبت فكری  ةيسرما ابعاد را وكاركسب نوآوری انسيدرصد وار 51 دهد يم

 ةيسرما ابعاد نیب در كه استموضوع  نيا انگریب 32 جدول در مندرج( β) بتا بيضر ،راستا
 ریمتغ و دنداروكاركسب نوآوری بررا  ریتأث نيشتریب ایرابطه و انساني هایسرمايه یفكر

 .داردن وكاركسب نوآوری رب یداريمعن ریثأت ،ساختاری ةسرماي
 

 گیری نتیجهو  بحث
. است پرداخته يورزش یهاوكاركسب نوآوریبر  فكری ةيسرما ریتأث بررسي بهحاضر  تحقیق

 كه دهديم نشان پیرسون يهمبستگآماری با استفاده از ضريب  تحلیلواز تجزيه حاصل نتايج
عنوان  توان يم نتیجه در ؛دارد وجود یدارمعني ةرابط وكاركسب نوآوری و فكری ةسرماي بین
در  آن از بهینه برداریو بهره فكری ةسرماي وكار،كسب نوآوریيكي از عوامل مؤثر بر  دكر

 و زرنلر ،(2333) همكاران و سیالورجاننتايج مطالعاتي  با. اين يافته ستهاوكاركسب
 . همسوست( 3133) همكاران و چوپاني و (2333) همكاران و امیری ،(2331) همكاران

 ةسرماي ابعاد بین رابطة بررسي دربارۀآماری  تحلیلوتجزيه از حاصل نتايج ،پژوهش اين در



3131 تابستان ،2 شمارۀ ،7 دورۀ کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      252 

 وكاركسب نوآوری ابعاد با (یساختار ةيسرما و یارابطه ةيسرما انساني، سرماية) فكری
 كه دهندمينشان  هاافتهي نشان داد. را یدارمعني وابطر ،(تولیدی و فرايندی اداری، نوآوری)

و  (ی)مشتر ایرابطه یهاسرمايه و دارد اداری نوآوریبیشترين همبستگي را با  انساني سرماية
 دارند.  فرايندی نوآوریبیشترين همبستگي را با  ساختاری

تأثیر ابعاد  میزان دربارۀ متغیرهچند رگرسیون تحلیل از استفاده با آمدهدستبهنتايج  در
بیشترين تأثیر را  (ی)مشترایرابطه و انساني سرماية ابعاد، وكاركسب نوآوریبر  فكری سرماية

 دارمعني ریتأث قیتحق جينتا ،راستا نيا در .دادند نشان يورزش یهاوكاركسب نوآوریبر 
 ژۀيوموضوع اهمیت  ينا .ندادند نشان را يورزش یها وكاركسب نوآوری بر ساختاری سرماية

 تعامالت .دنكيمبیان  يورزش وكاركسبدر يك  را( ی)مشتر ایرابطه و انساني سرمايةبعد  دو
و  آورد يم وجود بهرا  جمعي یخرد يورزش وكاركسبيك  در ها آنافراد و مشاركت 

از طريق  و ديگركيو تفكرات جديد خود را با همفكری  ها دهياكه افراد  كند يمفرصتي مهیا 
 و (3133) همكاران و چوپاني اتبا نتايج مطالع اين يافته .ندنككارآفريني تبديل  بهنوآوری 

را  انساني سرماية خود ۀشدانجام مطالعات در نیز مذكور محققان. همسوست( 2332) الدوجايلي
 . اندكرده معرفي وكاركسب نوآوری نةیزم رد فكری سرمايةبعد  مؤثرترين
 رگرسیون تحلیل ضرايب از حاصل نتايج به مربوط تحقیق اين هایيافتهديگراز  يكي

 و ایرابطه انساني، سرماية) فكری سرماية دابعااز  يكهر اهمیت خصوصدر متغیرهچند
 توجه. است فكری سرمايةبعد  نيتر مهم انساني سرماية كه دهدمي( بود. اين نتايج نشان ساختاری

 از بهینه استفادۀ عثاب تواند يم يورزش ژهيو هب كوچك كارهایوانساني در كسب ةسرمايبه 
 ازجمله نیهمچن ؛شود كاروكسب توسعة یراستا درالزم  یها ینوآور یبرا شايسته یهانیرو
 اهمیت خصوصدر متغیرهنتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چند ،اين تحقیق گريد های يافته

بوده است. اين نتايج  (تولیدی و فرايندی اداری، نوآوری) وكاركسب نوآوریاز ابعاد  يكهر
مديران  و نانيكارآفراز نظر  وكاركسب نوآوریبعد  نيتر مهم فرايندی نوآوری كه دهدمينشان 

در  خطرات سكيرو پذيرفتن  هدف حصول. تالش در جهت است ورزشي كارهایوكسب
 كارآفرين يك یبرا راراه دستیابي به موفقیت  يورزش جديد كارو كسبمسیر ايجاد يك 

 ورزشي وكارهای كسب كاراييبهبود برای را ابزاریفرايندی  نوآوری .سازد يم هموار يورزش
كسب برای. دنك مي معرفي تحويل يا توزيع تولید، يافتهبهبود يا جديد هایاتخاذروش قالب در
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و با كاهش  دنكمزيت رقابتي مناسبي ايجاد  تواند يماين نوع نوآوری  يورزش كوچك كارهایو
 ؛دنكرا بیش از پیش تضمین  وكاركسب تیموفق تولید نديافر دنكربهینه و تولید هایهزينه
 ابعاد تعامالت هایپیچیدگي بهتر درک با توانندمي يورزش كوچك كارهایوكسب نیهمچن
 .برسند بازار در یمشتر ازین مورد يدانش یهاینوآور نوعترقیدق صیتشخ به یفكر ةيسرما
 

 اهپیشنهاد
 در حاضر چككو یوكارهاكسب یراب ريز یشنهادهایپ ،شدهانیب یها افتهي و جينتا به توجه با

 :شوديم ارائه ورزش صنعت
 شنهادیپكوچك  یوكارهاكسب(Agile) چاالک و چابك سرشت و ذات به توجه با ابتدا

از  كيهر تواند يمكه  است يورزش انیبندانش یوكارهاكسب سمتبه  هاآن حركت اول
 را وكاركسب ینوآور نیهمچن و یفكر ةيسرما زانیم و بخشد بهبودرا  یفكر ةيسرما ابعاد

 یوكارهادركسب يورزش نانيكارآفر از تيحما گريد یشنهادیپ یاستراتژ .دهد شيفزاا
به  يابیدست یبرا يورزش عيصنا خوشة لیتشك صورت به توانديماست كه  يورزش كوچك

 شتریبودجه و زمان ب صیتخص و يدانش ازنمخ جاديا همچون ييهاوهیشدانش روز با استفاده از 
و  انيارتباط با مشتر یبرا ييهاشبكه استقرار گريد شنهادیپ .ردیگ صورتو توسعه  قیبه امر تحق

بهتر  ييشناسا یبرا يالمللنیبو  يداخل يورزش نیتأم رۀیزنج در حاضر یوكارهاكسب ريسا
 شنهادیپ ،یساختار ةيسرما نةیزم در .ستاهینوآور نيا از یبرداربهره و ورانهنوآ اقدامات

 و هارساختيز صالحا ،یساختار اصالحات انجامبه  يكوچك ورزش یوكارهاكسب شود يم
 .ورزند مبادرتبر دانش روز صنعت ورزش  يمبتن خود یكار یهاروش و التیتشك بهبود

 ینوآور و یفكر ةيسرما گريد یهامدل يبررس شوديم شنهادیپ زین ندهيآ يعلم قاتیتحق یبرا
 یبعد یهاپژوهش در شود يم شنهادیپ نیهمچن ؛ردیبگ قرار عرصه نيا یهاتياولو وجز

 به یساختار ةيسرما سپس ،یساختار به يانسان ةيسرما يمراتب سلسله ریمس بر مشتمل ييالگو
 قرار نظر مد يورزش وكاركسب ینوآور یمشتر ةيسرما ریمس سرانجام و (یمشتر )یا رابطه

 نقش به وكاركسب یبا نوآور یفكر ةيسرما ارتباط یهامدل در است الزم نيا بر افزون ؛ردیگ
 يشناختتیجمععوامل  نیهمچن و يمل فرهنگ ،يسازمان رهنگف مانند ييهاریمتغ یگر ليتعد

(Demographic مانند )شود مبذولخاص  توجه تیجنس و سن. 
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