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 دهیچک

و  یفرهنگ نوآور یانجینقش م قیاز طر ،نانهیکارآفر شیگرا بر یابیبازار ۀختیآم ریتأث یپژوهش، بررس نیا هدف

 ةنحو نظر از و یکاربردهدف  لحاظ  به پژوهش نیاست. ا یورزش-یفرهنگ یهادانش در باشگاه تیریمد یها تیقابل

 یهادر استان یورزش-یفرهنگ یهاباشگاه شامل پژوهش یآمار ۀجامع. است یبستگ  از نوع هم یفیتوص ،هاداده یگردآور

 یورزش-یباشگاه فرهنگ 77 شامل قیتحق ۀنمون. شدندساده انتخاب  یتصادف یریگ نمونهروش  به که استتهران و اصفهان 

ها  باشگاه نیو کارمندان ا رانیپرسشنامه از مد 070ها،  داده یگردآور یبرا .استتهران و اصفهان  یها در سطح استان

ها  سازه یتمام یبرا ها آن ییایو پا ییاستاندارد است که روا یها پرسشنامه ها، داده یگردآور یاصل ابزار شد. افتیدر

 یبا استفاده از حداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار یساز مدل ،گریکدیبر  رهایمتغ ریتأث یبررس یبرا. است قبول قابل

 ،یراهبردشامل پاداش  یداخل یابیاز ابعاد مختلف بازار ،نانهیکارآفر شیگرا که است نآ انگریب ها افتهی .گرفت انجام

 و ینوآور فرهنگ یانجیم نقش ،ها افتهی نی. همچنردیپذ یم ریتأث یعال یو رهبر یآموزش و توسعه، ارتباطات داخل

 .کنند یم دییتأ نانهیکارآفر شیو گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم ۀدر رابط را دانش تیریمد یها تیقابل
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 مقدمه
 یاریبس یهافرصت رایبرخوردار است، ز یادیز تیورزش از اهم ةحوز در ینیکارآفر ۀتوسع

 یاقتصاد یهالیپتانس از یاریبس و دارد وجود حوزه نیا در یاقتصاد ینیآفرارزش یبرا

(. 0939و همکاران،  یاست )محمدکاظم بودهکمتر مورد توجه  ،یمختلف ورزش یها بخش

 ،یورزش یها در صنعت ورزش و سازمان نانهیکارآفر یها تیقابل ۀارتقا و توسع یبرا

 0شرکت منابع بر  یمبتن کردیرو ها آن نیترمهم از یکی که دارد وجود یمتنوع یها دگاهید

و ابزار کسب  یمحرک رشد و سودآور عنوان بهمنابع شرکت  تیبر اهم ،کردیرو نیا. است

 ۀتوسع ،یانسان منابع تیاهم وجود با(. Castrogiovanni et al., 2001) دارد دیتأک یرقابت تیمز

کارکنان  رایدشوار است، ز یورزش یها در سازمان یانسان یروین قیاز طر نانهیکارآفر شیگرا

 ،یو روح یسخت جسم یاه  نیتمر معرض در ها آنکه مخاطبان  کنندیم تیفعال یطیدر مح

 یفضا جادیا یو شکست، و فشار طرفداران و تماشاگران قرار دارند و برا یروزیتبعات پ

 نیدر ا (.0930 زاده، یو عباسعل یجیاستفاده کرد )نائ یمؤثر یاز راهبردها دیبا ینوآور بر  یمبتن

در  یمنابع انسان تیریاقدامات مد کنند، یم انی( ب0939) اءیو ض فریکه طوط گونه همانراستا، 

 جهتدرسازمان باشند تا  یفکر یها هیسرما ۀتوسع سازنهیزم دیبا یورزش یارهاکوسبک

 یهاپژوهش جینتا. ردیگ صورت نهیبه ةاستفاد ستهیشا یروهاین از ،الزم یهاینوآور یارتقا

به  یابیدر گرو دست ،ینیکارآفر قیاز طر یرقابت تیظرف یارتقا که است آن انگریب زیمختلف ن

 سرعت علت  به چراکه ؛است یرقابت تیمنبع کسب مز نیتر مهم عنوان به یدانش یانسان یروین

 زیمنبع ن نیاز ا دیتقل و است ابیکم ایپو طیشرا با سازگار و توانمند یانسان یروین رات،ییتغ

 (.Montoro-Sa´nchez and Soriano, 2011) رسد  یم نظر  به دشوار رقبا یبرا

به لزوم توجه و  یاندهیفزا شیگرا ریاخ یهاسال در ،یانسان عوامل نقش به توجه با

 ینیکارآفر یها سودمند در پژوهش کردیرو کی عنوان بهکارکنان  یازهایبه ن ییپاسخگو

است. در  کردیرو نیدر ا میمفاه نیتراز جامع یکی ،2یداخل یابیبازار که است آمده وجود  به

 دیبا رو،نیا از. شوندیم گرفته نظردر یمحصوالت سازمان عنوان بهمشاغل  ،یداخل یابیبازار

                                                 
1. Resource-based view 

2. Internal marketing 
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 باشند داشته همراه  بهکارکنان را  تیسطح رضا نیشوند که باالتر یو طراح فیتعر ینحو  به

(Kyrgidou & Hughes, 2010.) کارکنان، یازهاین یارضا که است نیا یداخل یابیبازار منطق 

. (Ahmed et al., 2003) دهدیم قرار انیمشتر تیرضا جلب در بهتر یتیموقع در را سازمان

 ,.Yusuf et al) افتی دست یراض انیمشتر به توان یم یراض کارکنان وجود با تنها نیهمچن

2016). 

 نکهیا نخست. دارد وجود ینظر شکاف چند ینظر یمبان در ،یشواهد پژوهش نیبا وجود ا

 Bonet et) اند تمرکز کرده یمنابع انسان تیریمد یها ستمیس بر خرده شتریب ،موجود یها پژوهش

al., 2011; Do et al., 2016). از یریگ بهره علت  به ،یداخل یابیبازار که است یحال در نیا 

ها قرار  سازمان اریدر اخت یتر یکاربرد یها ابزارها و شاخص ،یابیبازار ۀافتی توسعه یکردهایرو

در برخورد با  ها سازمان کند یکمک م یداخل یابیبازار نی. همچن(Anoskie, 2008) دهد یم

 کردیرو کی عنوان به یابیو کارکنان، از بازار کنندگان نیتأم ان،یمانند مشتر نفعان  یذ یتمام

کمتر به نقش  ،موجود یالگوها که است نیا شکاف نیدوم. منسجم و مشابه استفاده کنند

مستقل  ریمتغ عنوان بهرا  یمنابع انسان تیریتنها ابعاد مد و اندداشتهتوجه  یانجیم یرهایمتغ

 یاست که در برخ یدر حال نی. ا(Hayton, 2005; Florén et al., 2016) اند کرده یبررس

 اشاره دانش تیریمد و فرهنگمانند  ییرهایمتغ یانجیبه نقش م یضمن صورت بهها  پژوهش

 درک به ،مدل کیدر قالب  ها آننقش  یبررس که (Chen & Huang, 2009) است شده

 .کند  یمکمک  نانهیکارآفر شیو گرا یداخل یابیبازار ۀرابط یها ییایپو

 شیبر گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم ریتأث یهدف پژوهش حاضر بررس ها،شکاف نیا به توجه با

 و ینوآور فرهنگ یانجیبا درنظرگرفتن نقش م ،یورزش-یفرهنگ یهاباشگاه ۀنانیکارآفر

 سپس .شود یم مطرح ها هیفرض موضوع، اتیاز مرور ادب پس .استدانش  تیریمد یها تیقابل

 .ردیگ  یصورت م پژوهش یهاافتهی یمبنابر یریگجهینت و بحث ها،داده لیو تحل هیتجز
 

 پژوهش ۀنیشیپو  ینظر یبر مبان یمرور
 نانهیکارآفر شیآن بر گرا ریتأثو  یداخل یابیبازار

سازمان با  ۀرابط اثربخش تیریمد یبرا یابیبازار میمفاه یریکارگ به دنبال  به یداخل یابیبازار

 یابیبازار ۀختیآم میاست که با استفاده از مفاه نیا یداخل یابیاست. اعتقاد بازار آن کارکنان
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بهتر و  جینتا ،یداخل یابیبازار ۀختیکارکنان داد و آم یازهایبه ن یتر پاسخ مناسب توان یم

 نیچن .(Anoskie, 2008) دارد یمنابع انسان تیریمد یاقدامات سنت با سهیدر مقا یتر یکاربرد

 یاست و زمان تیرضا بر  یمبتن یذات لحاظ  به ،یابیاستدالل استوار است که بازار نیبر ا یاعتقاد

 کسب یبرا راالزم  یاز ابزارها یمنسجم ۀمجموع ،دیآ یدرم یمنابع انسان تیریکه به خدمت مد

 یبرخ که ینحو به ؛(Lee & Chen, 2005) دهد یم قرار سازمان اریاخت درکارکنان  یمندتیرضا

 ،یداخل یابیبازار معتقدند( 2117) 0سیموستاک و سیزامپتاک( و 2113) تونیپژوهشگران مانند ه

منابع  تیریمد اب یداخل یابیتفاوت بازار نییتب یاثربخش است. برا یمنابع انسان تیریمترادف مد

 ندکرد شنهادیپ 2«یداخل یابیبازار ۀختیآم»( چهار بعد با عنوان 2119احمد و همکاران ) ،یانسان

 ای اقداماتبا  سهیمقا درسازگار است و هم  یابیبازار ۀختیآم یشکل ارچوبچ با هم که

مشتمل بر  ،ختهیآم نیا. شود یم شاملرا  یمتفاوت ابعاد ،یانسان منابع تیریمد یها ستمیس خرده

 انگریب ،یراهبرداست. پاداش  یعال یو رهبر توسعه ،آموزش ،یدرون ارتباطات ،یراهبرد پاداش

گسترش  زانیم ،یداخل ارتباطات. است یسازمان اهداف به یابیدست یبرا پاداش ستمیس از استفاده

 ،کارکنان تیرضا شیافزا آن، مفروض و سنجد یم را سازمان اسردر سر یارتباط یرهایمس

 همکاران و احمد نظر از. (Ahmed & Rafiq, 2003) است یارتباط یها کانال یهمگام با گستردگ

 اساساست. بر یمنابع انسان تیریو مد یداخل یابیفصل مشترک بازار ،آموزش و توسعه (2119)

. شود مدآکار و روزبه دیبا زین توسعه و آموزش ستمیس ،یطیمح راتییتغ با راستاهم عنصر، نیا

کارکنان  به یراهبرد یده جهت یبرا را رانیمد و سازمان یفکر و یاخالق ییتوانا ،یعال یرهبر

 یمنابع انسان تیریو مد یداخل یابیدر بازار ،و آموزش و توسعه یراهبرد. پاداش دهد ینشان م

 فرد منحصربهابعاد  ،یعال یرهبر و یدرون ارتباطات اما اند، هبودصورت مشترک مورد توجه  به

به اهداف  یابیبر دست ،یداخل یابیبازار ۀختیآم عناصر ۀهم نکهیهستند. ضمن ا یداخل یابیبازار

 زین یداخل یابیبازار یها پرسشنامه یکارکنان تمرکز دارند که در طراح تیرضا قیاز طر یسازمان

 (.Ahmed et al., 2003) نکته توجه شده است نیبه ا

 ابعاد ۀغلب گرنشان ،نانهیکارآفر شیبر گرا یمنابع انسان ریتأث مورددر پژوهش ۀنیشیپ یبررس

                                                 
1. Zampetakis & Moustakis 

2. Internal marketing mix 
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بر  یداخل یابیبازار ۀختیآم ریتأثبه  هاپژوهش از یکمتر تعداد و است یانسان منابع تیریمد یسنت
 یکی عنوان به ،نانهیکارآفر شیگرا. اند پرداخته نانهیکارآفر شیگرا ژهیوو به یسازمان ینیکارآفر

 یبرا یراهبرد یانتخاب انگریو ب شود یشناخته م یسازمان ینیوجود کارآفر یگرهانشان نیتراز مهم
 شیگرا نکهیا وجود با. (Monteiro et al., 2017) است وکار کسب یها استفاده از فرصت

 ةکنند ینیب شیپ نیتر عمل مناسب درمربوط است،  طرز تفکرهاو  یبه وجوه فکر ،نانهیکارآفر

 یتیریسبک مد باال، ۀنانیکارآفر شیگرا با یها . در سازمانشود یم یها تلق در سازمان ینیکارآفر
 یشرکت تجل یاتیعمل ۀو فلسف یراهبرد ماتیامر در تصم نیاست و ا نانهیارشد، کارآفر رانیمد

 ،کنند یم دیتأک( 0372) زنیو فر لریکه م گونه همان (.Covin & Slevin, 1989) کند یم دایپ
 ها یگذار هدف یمبناشرکت است که  کینوآورانه در  راهبردوجود  انگریب نانهیکارآفر شیگرا

 شیگرا سنجش یبرا یمتفاوت ابعاد مختلف، یها پژوهش در. ردیگ یم قرار یعمل اقدامات و

و  ینوآور ،یریپذ ( شامل مخاطره0379) لریم یبعد سه یالگو که است شده ارائه نانهیکارآفر
را به  ی( که دو بعد استقالل و رقابت تهاجم0331) دس و نیالمپک یبعد  پنج یالگو و یفعال شیب

 در الگو دوهر (.Fadda & Sørensen, 2017) هستند ها آن نیتر جیاز را د،یافزا یم یسه بعد قبل
 نانه،یکارآفر شیگرا ةحوز یهاپژوهش اساسبر اما اند، شده یاعتبارسنج یادیز یها پژوهش

 و نیترجیرا ،شود یم دهیسنج( 0331) نیاسلو و نیکوو اسیمق اساسبر که لریم یبعد  سه یالگو
 (.Kropp et al., 2008) دیآ  یم شمار  به نانهیکارآفر شیمدل سنجش گرا نیترمناسب
 نانه،یکارآفر شیو گرا یداخل یابیبازار ریتأث ةبارمعدود در یها پژوهش نیاز ا یکی در

 ونانی یدو سازه در بخش دولت نیا انیم یکی( ارتباط نزد2117) سیو موستاک سیزامپتاک
 ،یاز چهار شاخص گردش شغل ،یداخل یابیسنجش بازار یبرا ،پژوهش نیدر ا ها آن. افتندی

 یدولت مستخدمان یبرا یشیآزما ةدور و ناریسم بر  یمبتن آموزش عملکرد، بر  یپاداش مبتن
 یابیبازار ریتأثندارد.  یمنابع انسان تیریمد جیرا اتیبا ادب یاستفاده کردند که تفاوت چندان

شده  یدر چند پژوهش بررس زین یو نوآور تیمانند خالق ینیمرتبط با کارآفر میبر مفاه یداخل

 که دندیرس جهینت نیبه ا ،رانیا در یدیتول شرکت کی کارکنان ۀمطالع در پژوهشگراناست. 
با چهار  یداخل یابیپژوهش، بازار نی. در ااست مؤثر یسازمان یبر نوآور یداخل یابیبازار

اثر هر چهار  و شد دهیسنج( عی)توز مکان و عیترف مت،یق محصول، یعنی یابیبازار یسنت ۀختیآم
  (.0932 همکاران، و یاصفهان نصر) شد اثبات یسازمان یبعد بر نوآور
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از  یکارکنان دانسته شود، برخ تیو رضا ازهایمعادل توجه به ن ،یداخل یابیمفهوم بازار اگر

 و نگیتیک پژوهش جینتا مثال، یبرا .اند پرداخته ینیآن بر کارآفر ریتأثبه  زین گرید یها پژوهش

 نیترمهم ،محوریفناور عیصنا در یانسان منابع یازهاین به توجه دهدیم( نشان 2117) وارزیال

( 2111) 0سیو هر یتوم پژوهش نیهمچناست.  سیتأس تازه یها در سازمان ینیعامل کارآفر

و  ،هاپاداش و عملکرد تیریمد ژهیوبهآنان  یازهایو ن یانسان یروهایبه ن توجه دهدینشان م

 ،یشواهد پژوهش نی. با توجه به اکندیم قیتشو را نانهیکارآفر یرفتارها ،یشغل ریمس ۀتوسع

 :شود یارائه م ریز صورت بهپژوهش  نخست یۀفرض

 دارد. مثبت و معنادار ریتأث ،نانهیکارآفر شیبر گرا یداخل یابیبازار .0

 

 دانش تیریمد و ینوآور فرهنگ بر یداخل یابیبازار ۀختیآم ریتأث

 ها سازمان ۀنانیکارآفر شیبر گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم میمستق ریتأث از ،ینظر یمبان هرچند

 نیاز ا یکه بخش است آن انگریب یضمن صورت به ها پژوهش یبرخ جینتا کنند، یم یبانیپشت

 & Chen) ردیگ یم صورت دانش تیریمد و ینوآور فرهنگ یانجیم ریمتغ دو قیطر از ،ریتأث

Huang, 2009; de Castro et al., 2013) .یفرهنگ عناصر یانبیپشت زانیم به ینوآور فرهنگ 

 ,Donate & Guadamillas) شود یم اطالق ینوآور از سازمان یباورها و ها ارزش مانند سازمان

 عملها  فرصت یریکارگ کشف و به یها برا مشوق افراد و گروه عنوان بهفرهنگ  نی. ا(2010

 ۀختیآمو  یفرهنگ نوآورانه، اقدامات منابع انسان یارتقا در. (de Castro et al., 2013) کند یم

کارکنان را  یها زهیانگ قادر است یداخل یابی. بازارکنند یم فایا یاساس ینقش یداخل یابیبازار

 گونه همان. (Hayton, 2005) کند کمک یاجتماع و یانسان یهاهیسرما ۀتوسعدهد و به  شیافزا

 و یآنکه به نوآور یبرا یدر منبع انسان یهر اقدام ،کنندیم انی( ب2101و همکاران ) که دو

 اساس،  نیابر .کند کمک ینوآور بر  یمبتن یارزش نظام ۀتوسعابتدا به  دیبا نجامد،یب ینیکارآفر

 :شود یارائه م ریز صورت بهپژوهش  دوم یۀفرض

 دارد. مثبت و معنادار ریتأث یبر فرهنگ نوآور یداخل یابیبازار. 2
 

                                                 
1. Twomey & Harris 
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و  یدانش یها انیآن در بهبود جر ریتأث بر ،یداخل یابیبازار ۀختیآم ینظر یمبان در

 شده یادیز دیتأکدانش  یریکارگ و به میدانش در هر سه بعد کسب، تسه تیریمد یها تیقابل

 یابیبازار ۀختیآم در یعال یرهبر و یداخل ارتباطات عنصر دو. (Chen & Huang, 2009) است

دارند که سبب  دیتأکسازمان  یاجتماع یۀسرما شیو افزا یارتباط یهاکانالبر گسترش  ،یداخل

 و ینوآور یبنا  سنگ ،تیدرنهاها  کانال نیو ا شوند یکسب و انتشار دانش م یندهایبهبود فرا

( نقش 2113) چن و یل (.Figueiredo et al., 2016) ندیآ  یم شمار  به نانهیکارآفر یهافرصت

اند که به مشارکت  دانسته ساالر وانید یها را کاستن از قواعد سازمان یداخل یابیبازار یاصل

 :است ریز صورت بهپژوهش  سوم یۀفرض. انجامد یاطالعات م میکارکنان در تسه شتریب

 دارد. مثبت و معنادار ریتأث دانش تیریمد تیقابلبر  یداخل یابیبازار. 9

 
 نانهیکارآفر شیدانش بر گرا تیریو مد یفرهنگ نوآور ریتأث

دو  یانجینقش م انگریب ،نانهیکارآفر شیبر گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم ریتأث ۀنیشیپ یبررس

 یابیبازار ۀختیآم که ینحو به است؛ نهیزم نیدانش در ا تیریو مد یفرهنگ نوآور ریمتغ

فرهنگ نوآورانه و  یکه ارتقا نجامدا  یم نانهیکارآفر یها شیگرا ۀتوسعبه  یصورتدر ،یداخل

 یا گسترده ۀنیشیپ ،ینیفرهنگ بر کارآفر ریتأثدانش را به همراه داشته باشد.  تیریاقدامات مد

 شوند یم شناخته ینیکارآفر ۀتوسعمهم  یها نیب شیاز پ یو سازمان یدارد و فرهنگ مل

(George & Zahra, 2002)که بر گسترش  یاز فرهنگ سازمان یبخش عنوان به ی. فرهنگ نوآور

از رشد و  یبانیو پشت یریپذ مخاطره شیدارد، سبب افزا دیتأک ینوآور بر  یمبتن یها ارزش

که  ی. زمان(Donate & Guadamillas, 2010) شود یم سازمان در یگروه و یفرد ۀتوسع

 را احساس کنند، تیریمد تیبدانند و حما ینوآور بانیرا پشت یکارکنان، فرهنگ سازمان

 از سازمان تیموفق یبرا و دکه به سازمان منفعت برسان دهند ینشان م ییرفتارها متقابل طور  به

 اتی. در ادب(Florén et al., 2016) کنندیم تالش نانهیکارآفر یها تیقابل شیافزا قیطر

 نانهیکارآفر شیبر گرا زیمشابه با فرهنگ نوآورانه مانند جو نوآورانه ن میمفاه یبرخ ،ینوآور

( 0932) همکاران و یباباشاهپژوهش  جی. نتا(Farrukh et al., 2014) دانسته شده است مؤثر

 کند یم کمک نانهیکارآفر شیگرا یارتقا به یصورتدر ،یانسان منابع یراهبردها دهد یم نشان
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 ،یپژوهش شواهد نیا به توجه با. شود منجر نوآورانه جو کی جادیا به نخست ۀوهل در که

 :شود یم شنهادیپ ریز صورت به چهارم یۀفرض

 دارد. مثبت و معنادار ریتأث نانهیکارآفر شیبر گرا ینوآور فرهنگ. 0

 آن یانجیم نقش و نانهیکارآفر شیگرا بر دانش تیریمد ریتأث به ،ینوآور فرهنگ کنار در

 نیتر مرتبط در. است هشد اشاره نانهیکارآفر شیگرا و یداخل یابیبازار ۀختیآم ۀرابط بر

 اقدامات ۀرابط در را دانش تیریمد یها تیقابل یانجیم نقش( 2113) هوآنگ و چن ،پژوهش

 دیتول با دانش تیریمد ،جینتا مطابق. ندکرد یبررس نوآورانه عملکرد و یانسان منابع یراهبرد

 تیریمد ۀرابط در یاساس ینقش ،یدانش یها انیجر لیتسه و سازمان مختلف سطوح در دانش

 و میتسه ل،یتحص بعد سه هر در دانش تیریمد. کند یم فایا یسازمان ینوآور و یانسان منابع

. کند یم فراهم را نانهیکارآفر شیگرا تیتقو یبرا ازین مورد ابزار از یبخش دانش، یریکارگ به

 یها دهیا در یذات تیخالق که اند قائل دانش تیریمد یبرا ینقش چنان ،نظران صاحب یبرخ

 دیجد دانش با موجود دانش بیبازترک ای موجود دانش فیبازتعر جز یزیچ را نانهیکارآفر

 :شود یم ارائه ریز صورت به پنجم ۀیفرض اساس،  نیابر. (Manne, 2009) دانند ینم

 دارد. مثبت و معنادار ریتأث نانهیکارآفر شیبر گرا دانش تیریمد یها تیقابل. 3

 

 پژوهش ینظر یالگو
 یابیبازار ۀختیآم ۀرابط مورددر یاشدهآزمون یالگو کمتر ،یپژوهش شواهد نیا وجود با

تمرکز  یمنابع انسان تیریبر مد ها پژوهش شتریب .ارائه شده است نانهیکارآفر شیو گرا یداخل

 گونه هماناند.  داشته توجه کمتر آن ۀختیآمو  یداخل یابیخاص بازار یها یژگیو بهاند و  کرده

الزامات  یخوب بهکارکنان،  تیتمرکز بر رضا علت  به یداخل یابیبازار ،شداشاره  تر شیپکه 

 شیبر گرا یداخل یابیبازار ریتأث ی. خط اصلدهد یرا پوشش م یاثربخش منابع انسان تیریمد

تفاوت  نیبا ا ؛( است2117) سیو موستاک سیزامپتاک ۀمطالع یپژوهش ریمس ۀادام ،نانهیکارآفر

چهار  بر  یمبتن( و 2119) همکاراناحمد و  یالگو ۀختیآم اساسبر یداخل یابیکه ابعاد بازار

 نقش. شود یم یبررس یعال یآموزش و توسعه، و رهبر ،یعنصر پاداش، ارتباطات داخل

که  یشواهد پژوهش اساسبر ،دانش تیریمد یها تیو قابل یدو عامل فرهنگ نوآور یانجیم
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قالب مدل  در ،اند  دادهارائه  (2109) همکاران و کاسترو ید و( 2113) هوآنگ و چن ژهیو به

 یابیبازار ۀختیآم ۀرابطرا در  ها آننقش  ،یقیتطب لیتحل امکان که دشو یم یبررس یساختار

ارائه  0شکل  صورت بهپژوهش  ی. مدل نظرکند یفراهم م نانهیکارآفر شیو گرا یداخل

 :شود یم

 
 
 

 
 

 
 پژوهش ینظر چارچوب. 1 شکل

 

 یشناس روش
از نوع  یفیها، توص داده یگردآور ةنحوو از نظر  یحاضر از نظر هدف، کاربرد پژوهش

با حداقل ده  یورزش-یفرهنگ یها باشگاه شامل پژوهش، یآمار ۀاست. جامع یبستگ  هم

 نانیاطم یتعداد کارمندان، برا یبرا تیمحدود نی. ااستکارمند در دو استان تهران و اصفهان 

فهرست  بودن  دردسترس علت  به. شد اعمال یآمار ۀجامعدر  یداخل یابیبازار ۀختیآماز 

 یریگ نمونه روش اساسها بر مجوز وزارت ورزش و جوانان، انتخاب نمونه یدارا یها باشگاه

 که داردوجود  یورزش-یباشگاه فرهنگ 270فهرست،  نی. در اگرفت صورت ساده یتصادف

 تیمحدود وجود با که معناست  نابد نیا. ندمستقر اصفهان و تهران استان دو در باشگاه 002

 و تهران استان دو بر تمرکز کشور، سراسر یها باشگاه از ها داده یگردآور یبرا پژوهش

 ،جینتاو  دهد یکشور را پوشش م یورزش-یفرهنگ یها درصد از باشگاه 00از  شیب ،اصفهان

-یفرهنگ باشگاه 77محدود،  ۀجامع یریگ فرمول نمونه براساس .است میتعم  قابل کشور کل به

 باشگاه هر در ها،کاهش تورش پاسخ یبرا .پژوهش انتخاب شدند یها نمونه عنوان به یورزش

 نیانگیو م شد انتخاب کارکنان انیم از دهندهپاسخ کیو  رانیمد انیدهنده از م پاسخ کی

 یهاداده یگردآور ی. ابزار اصلرفت کار  به پاسخ آن باشگاه عنوان بهدو،  نیا یهاپاسخ

شده  یطراح کرتیل یا نهیگز  پنج فیط براساساست که  استاندارد یهاپرسشنامه پژوهش،

 بازاریابی داخلیآمیختۀ 
 راهبردیپاداش 

 ارتباطات داخلی
 آموزش و توسعه

 رهبری عالی

 فرهنگ نوآوری

 قابلیت مدیریت دانش

 گرایش کارآفرینانه

H3 

H2 H4 

H1 

H5 
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 203 شوند،  ینم بازگردانده ها پرسشنامه از یبرخ معمول، طور  به نکهیتوجه به ا است. با

 ۀپرسشنام 070 افتیشد که با در عیتوز یتصادف صورت بهباشگاه  77 انیم پرسشنامه

 تیپژوهش به حد کفا ،یورزش-یباشگاه فرهنگ نیارشد ا رانیاز کارکنان و مد رشیپذ قابل

 اصفهان استان از باشگاه 99 و تهران استان از باشگاه 30 تعداد، نیا از. دیها رس نمونه یگردآور

 .دارد ینسب انطباق ه،یاول فهرست در استان دو نیا یها باشگاه نسبت با که ندبود

است، از روش معادالت  گریکدیبر  رهایمتغ ریتأثپژوهش، آزمودن  نیهدف ا نکهیتوجه به ا با

بر  یانجیمستقل و م یرهایمتغ یو کل میرمستقیغ م،یمستق آثار آن، براساسو  استفاده شد یساختار

 یها آزمون یاجرا یبرا PLS 3.2.6 و IBM SPSS یهاافزار نرم .شد دهیسنج نانهیکارآفر شیگرا

 ،یروش معادالت ساختار براساسپژوهش  یها هیفرض آزمودن از شیپ. ندشد گرفته کار به یآمار

 فورنل ها،سازه ییایپا یبررس یبرا. ودش یبررسپژوهش  یو ابزارها هاسازه ییو روا ییایپا دیابتدا با

 از کیهر 2یبیترک ییایکرونباخ، پا یکه شامل آلفا کنند یم شنهادیپ( سه مالک 0370) 0الکر و

 ییای، پا7/1کرونباخ باالتر از  یاست. مقدار آلفا 9سازه هر یاشتراک ریمقاد نیانگیم و هاسازه

 جدول در. سترهایمتغ قبول قابل ییای، نشانگر پا3/1باالتر از  یاشتراک ییایو پا 1/1باالتر از  یبیترک

 یبرا یاستخراج انسیوار نیانگیم و ییایپا بیضرابه همراه  قیاستاندارد تحق یها پرسشنامه منبع، 0

در سطح  رهایمتغ یتمام ییایپا دهد، یجدول نشان م نیکه ا گونه همانآمده است.  ریهر متغ

 و همگرا ییروا سنجش یها روش از پژوهش، مدل ییروا یابیارز یبراقرار دارد.  یقبول قابل

 یبررس به( خود، یهاسؤاالت )شاخص باهمگرا  یی. روامدل استفاده شد یو برازش کل ،یصیتشخ

 انسیوار متوسط اریمع از ،همگرا ییروا یابیارز یبرا. پردازدیممکنون  ریهر متغ یبستگ  هم زانیم

 با سازه هر نیب شدهگذاشته اشتراک به انسیوار نیانگیم انگریشاخص ب نیاستفاده شد. ا یاستخراج

 نشانرا  همگرا ییروا تیکفا ،باالتر ای 3/1 ةشد  استخراج انسیوار متوسطخود است.  یهاشاخص

که مالحظه  گونه هماناست و  شده ارائه 0در جدول  پژوهش، یهاداده یبرا ییروا نی. ادهد یم

آن با  ۀسیمقا همگرا، ییروا نییتع گرید روشقرار دارند.  قبول قابل ۀدر دامن رهایمتغ ۀهم ،شودیم

                                                 
1. Fornell & Larcker 

2. Composite reliability (CR) 

3. Communality 
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 نیانگیاز م تر بزرگ دیاز عوامل، با کیهر یبرا یبیترک ییایپا که معنا  نیبد. است یبیترک ییایپا

 انسیوار نیانگیم و یبیترک ییایپاستون  ۀسیمقا با .(CR>AVE) باشد یاستخراج انسیوار

 همگرا برقرار است. ییشرط روا نیا رها،یمتغ ۀهم یبرا که است مشخص 0 جدول در یاستخراج

 
 پژوهش یرهایمتغ یاستخراج انسیوار نیانگیم و ییایپا بیضرا. 1 جدول

 منبع ریمتغ
 یآلفا

 کرونباخ
 ییایپا

 یبیترک
 ییایپا

 یاشتراک
 انسیوار نیانگیم

یاستخراج  

 717/0 717/0 478/0 697/0 (3002) همکاران و احمد یداخل یابیبازار ۀختیآم
 - 796/0 419/0 604/0 (3012) کاسترو ید ینوآور فرهنگ

 710/0 710/0 438/0 676/0 (3009) هوآنگ و چن دانش تیریمد یها تیقابل
 739/0 734/0 427/0 603/0 (1964) نیاسلو و نیکوو نانهیکارآفر شیگرا

 

که  است آن( 0370الرکر )-مالک فورنل اعتبار، نوع نیا یابیارز یبرا :یصیتشخ اعتبار

 شتریب گرید یهاسازه با سازه آن یبستگ  هم از دیسازه با کی یاستخراج انسیوار نیانگیجذر م

 یرهایمتغ ةشد استخراج انسیوار نیانگیو جذر م یبستگ  هم بیضرا، 2 جدول در. باشد

جدول، جذر  نیا براساساست.  یصیاعتبار تشخ دییتأ انگریب ،جینتا که اند شده سهیمقا پژوهش

 ریسا با سازه آن یبستگ  از هم ،پژوهش یاصل یها سازه یتمام یاستخراج انسیوار نیانگیم

 .است شتریب پژوهش یها سازه

 
 پژوهش یرهایمتغ ۀشد استخراج انسیوار نیانگیو جذر م یبستگ  هم سیماتر ۀسیمقا. 3 جدول

 رهایمتغ
 یابیبازار ۀختیآم

 یداخل
 شیگرا

 نانهیکارآفر
 فرهنگ
 نوآورانه

 تیریمد تیقابل
 دانش

    587/0 یداخل یابیبازار ۀختیآم
 -  597/0 629/0 نانهیکارآفر شیگرا

 - 1 770/0 790/0 نوآورانه فرهنگ

 581/0 723/0 604/0 772/0 دانش تیریمد های تیقابل
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 ها افتهی
 یشناخت  تیجمع فیتوص

که  نفر 070از مجموع  دهد، ینشان م قیتحق یها نمونه یشناخت تیجمع عیکه توز گونه همان

 یعنیافراد  ۀیبقو  مرددرصد(  9/73) نفر 090 ،اند  پر کرده رشیپذ قابل صورت  به را هپرسشنام

 تا سال 91 از کمتر فیط ،انیپاسخگو یسن عیتوز نی. همچنهستند زندرصد(  7/20نفر ) 09

را  یدرصد فراوان نیشتریدرصد، ب 0/09سال با  93تا  91که افراد  ردیگ یمدربر را سال 31 یباال

 افراد و درصد 3/03سال  31از  شیب افراد ،درصد 9/23 سال 03 تا 01 افراد. دهند یم لیتشک

 یلیتحص تیپراکنش وضع در نیهمچن. دهند  یم لیتشک را نمونه درصد 0/02سال  91کمتر از 

 و یکارشناس التیتحصدرصد  27 ،پلمید و فوق پلمید التیتحص درصد 3/11 ،انیپاسخگو

 .دارند یارشد و دکتر یکارشناس التیتحص درصد 0/02

( 2113و همکاران ) 2تننهاوس را برازش ییکوین یکل یارهایمع از یکی :0مدل یکل اعتبار

از  کیهر یاستخراج انسیوار نیانگیکه معادل م 9متوسط اشتراک ار،یمع نیا در .کردند شنهادیپ

Rدر متوسط  رهاست،یمتغ
 ،یساختار یابی. در مدلشود یضرب م زا درون یرهایمتغ یتمام 2

بزرگ  91/1 از شیب و متوسط 23/1تا  0/1 نیب کوچک، 0/1کمتر از  برازش ییکوین یکلشاخص 

 آمده دست  به 333/1 ر،یبا توجه به شاخص برازش مدل پژوهش که مطابق فرمول ز .شودیقلمداد م

 دارد. یمناسب اریبرازش بس ،یمورد بررس ۀپژوهش در نمون ةشدآزمون مدل است،
  

    
√
             

 2
 √  1 107   1 311   1 333 

 

 ها هیفرض آزمون
 یبررس یبرا. شد آزمون یحداقل مربعات جزئ کیتکن از استفاده با پژوهش یکل مدل

 دش( استفاده 0)بوت استراپ یسازخودگردان روشاز  ،شده مشاهده یها یبستگ  هم یمعنادار

                                                 
1. Goodness of Fit index (GOF) 
2. Tenenhaus 

3. Communality 

4. Bootstrap 
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از  تر بزرگ t-value ةآمار مقدار اگر درصد، 3 یخطا سطح در. دهد یرا به دست م t ةآمار هک

)در  2پژوهش در شکل  ی. مدل نظرمعنادار است شده مشاهده یها یبستگ  باشد، هم 31/0

شکل  نیکه ا گونه همانداده شده است.  شی( نمایاستاندارد و اعداد معنادار بیحالت ضرا

 دییتأ انگریقرار گرفته است که ب -31/0و  31/0 ۀفاصل در ،t یها آماره یتمام دهد، ینشان م

 یعل یرهایمس یتمام ریتأث اساس،  نیابر است. درصد 3 سطح درپژوهش  یها هیفرض ۀهم

 .شودیم دییتأ در مدل پژوهش شده فیتعر

 

 

 

 

 
 

 

 
 یمعنادار اعداد و استاندارد بیضرا حالت در پژوهش مدل. 3 شکل

 

 یریگجهینت و بحث
 یانجینقش م قیاز طر نانهیکارآفر شیبر گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم ریتأثپژوهش حاضر،  در

 یباال تیقابل انگریب ج،ینتا که شد یبررسدانش  تیریمد تیو قابل یفرهنگ نوآور ریدو متغ

-یفرهنگ یها باشگاه در نانهیکارآفر شیگرا نییتب یبرا ،یانجیم و مستقل یرهایمتغ نیا

 ینیکارآفر با یانسان منابع تیریمد ۀرابط به ،نیشیپ یها پژوهش یبرخ در هرچند. است یورزش

 تر جامع و دتریجد یمفهوم که - یداخل یابیبازار ۀختیآم از پژوهش نیا در بود، شده پرداخته

 یبررسدانش  تیریمد تیو قابل ینوآور فرهنگ یانجیم نقش نیهمچن. شد استفاده - است

 یهاباشگاه پژوهش، جینتا براساس. کند یم جادیا نیشیپ یالگوها در یتوجه قابل بهبود که شد

 یها فرصت از استفاده ازمندین یرقابت یها تیمز حفظ و بقا یبرا که یورزش-یفرهنگ

 پاداش مانند یداخل یابیبازار یها ختهیآم از یعیوس ةگستر بر دیبا هستند، ینیآفر ارزش

 نانهیکارآفر شیگرا

(671/12 )793/0 

 (778/6 )793/0  (602/2 )366/0  

 

(094/7 )801/0 

(110/2 )343/0  

 

 یابیبازار ۀختیآم

 یداخل

 ینوآور فرهنگ

 دانش تیریمد تیقابل
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 ابعاد انیم در. کنند تمرکز یعال یرهبر و یداخل ارتباطات توسعه، و آموزش ،یراهبرد

 نیا که ینحو به ؛کرد دیتأک پاداش ستمیس بر دیبا نخست ۀوهل در ،یداخل یابیبازار مختلف

 داشته را نانیکارآفر مشارکت یواقع ارزش نییتع و ینوآور یگذارارزش تیقابل دیبا ستمیس

 0مانه .دشو یطراح سازمان اهداف به یابیدست در کارمندان مشارکت زانیم بر  یمبتن و باشند

جبران خدمات در  یها ستمیس یژگیو نیترمهم و افتی دست یمشابه جینتا به زی( ن2113)

 نیا یو سطوح باالتر پرداخت برا ریپذ مخاطره یرفتارها قیرا تشو نیکارآفر یها سازمان

 .رفتارها دانست

 جادیسو به ا کیاست که از  یارتباطات داخل ۀتوسع ،یداخل یابیبازار ۀختیآمدوم  عنصر

و  کند یتبادل اطالعات کمک م و سازمان به تیمالک احساس وجودآمدن  به و درک مشترک

 یسو از. گذارد یم ریتأث انیمشتر ژهیوبه یسازمان برون نفعان  یبر ارتباط با ذ گر،ید یاز سو

 کارکنان که یزمان. کندیکمک م یمیت یها تیفعال تیبه تقو ،یارتباطات داخل ۀتوسع گر،ید

 میتقس ها آن انیم دیجد یها تیفعال ةمخاطر کنند، یم کار 2یا فهیوظ انیم یها میت قالب در

 نیچند جیبا نتا افته،ی نیکه ا ابدی یکاهش م یاحتمال طرهایخاز  ها آنو ادراک  شود یم

 .(Bratnicki, 2005; Twomey & Harris, 2000) دارد یهمخوان گرید پژوهش

از  یکی عنوان بهکارکنان است که آموزش و توسعه  9یتوانمندساز ،ینیکارآفر الزامات از یکی

. البته کند یکمک م یمنابع انسان یتوانمند تیبه تقو قیطر نیاز هم ،یداخل یابیبازار ۀختیآمعناصر 

 ریتأث ینیبر کارآفر یاند، آموزش در صورت کرده انی( ب2100که بونت و همکاران ) گونه همان

 نیو ا نجامدیاز دانش ب یریگ و بهره یریپذ ابداع، انعطاف ل،یتخ تیظرف شیکه به افزا گذارد یم

 شیبر گرا یداخل یابیبازار ریتأث بر  یمبن پژوهش، مدل در شده فیتعر ریمس بر یدییتأمورد آخر، 

 ۀختیآماز عناصر  گرید یکی ،یعال یرهبردانش است.  تیریمد یها تیقابل قیاز طر نانهیکارآفر

 تیاهم انگریب نانه،یکارآفر شیآن بر گرا ریتأث دییتأکه  است در پژوهش حاضر یداخل یابیبازار

از  یکی یسطوح سازمان است. رهبر یدر تمام نیآفر ارزش یها تیفعال شبردیدر پ ینقش رهبر

                                                 
1. Manne 
2. Cross-functional 

3. Empowerment 
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از  یکی عنوان به رایز شود، یمحسوب م یسنت یاز منابع انسان یداخل یابیبازار زیوجوه تما

هر  کند، یم انیب (2117) 0یآنوسککه  گونه همان. شود یشناخته نم یمنابع انسان یها ستمیس خرده

 یکاند احتمال ،یراهبردها، بدون جلب مشارکت متحدان  در سازمان یا و نوآورانه یابتکار تیفعال

 یسازمان را در قالب تیمأمورو  انداز چشم ،ینیکارآفر بانیپشت رهبران رو،نی. از اددار تیموفق یبرا

 یا  نمونه صورت  به ،شده مشخص تیمأمورخود با عمل به  و دهند یانتقال م روانیو روشن به پ قیدق

 .ندیآ یدرمکارکنان  یبرا یعمل

 انگریب نانهیکارآفر شیو گرا یداخل یابیبازار ۀختیآم ۀرابطبر  یفرهنگ نوآور ریتأث دییتأ

 به یابیدست ،درواقع. نجامدیب یفرهنگ نوآور تیبه تقو دیبا یداخل یابیاست که نظام بازار نآ

سازمان  ینوآور تیظرف شیو افزا نانهیفرهنگ کارآفر جادیدر گرو ا ،ینیکارآفر یها تیقابل

 بانیپشت که کند جادیا یفرهنگ و جو دیبا یانسان منابع تیریمد اقدامات رو، نیاست. از ا

فرهنگ بر  ریتأث دییتأ. بخشدیم ارتقا را یاجتماع و یانسان یهاهیسرما ۀتوسع و است یهمکار

 زین ها پژوهش نیا در و استراست  ( هم2113) 2یکیپژوهش برتن جیبا نتا نانه،یکارآفر شیگرا

 یمتول یها در سازمان نانهیکارآفر شیگراو  تیبر خالق ،یو فرهنگ سازمان یفرهنگ نوآور

 .است شدهدانسته  مؤثر یورزش

 ۀختیآم ریتأث نییدر تب یادیز تیاز اهم ،دانش تیریمد تیقابل پژوهش، جینتا مطابق

 دانش تر، کوچک یها در سازمان برخوردار است. نانهیکارآفر شیو گرا یداخل یابیبازار

 یها تیفعالو  ها فرصت یجوو  جست به منابع صیتخص در یانقش عمده ،کارکنان و رانیمد

 ها فرصت یریکارگ بهدر کشف و  دارند، یشتریب دانشکه  ییها شرکتنوآورانه دارد و 

کوچک و  یها سازمان معموالً ،کشور یورزش-یفرهنگ یها . باشگاهکنند یتر عمل م موفق

در بخش منابع  ییسازوکارها دیبا ها آن ینیکارآفر یها تیقابل تیتقو یهستند که برا یمتوسط

به اشتراک  یراحت بهخود را  یکارکنان بتوانند دانش آشکار و ضمن تاکرد  یطراح یانسان

و به  کندیعمل م یاطالعات ستمیس کی عنوان به یدر بخش منابع انسان ،تیقابل نیبگذارند. ا

 .انجامد  یم یطیمح داتیو تهد ها فرصت ییشناسا

                                                 
1. Anoskie 
2. Bratnicki 
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 شنهادهایپ
 :دشو یمارائه  ریبه شرح ز یو نظر یکاربرد یشنهادهایپ ،پژوهش نیا جینتا براساس

 بر آن تأثیر که است حاضر پژوهش در داخلی بازاریابی آمیختۀ عناصر از یکی ،عالی رهبری .0

 توصیه ورزشی-فرهنگی های باشگاه مدیران به اساس،  اینبر .شد تأیید کارآفرینانه گرایش

 میان را عالقه و آگاهی ،کارآفرینانه گرایش و نوآوری های ظرفیت افزایش برای شود می

 را زیردستان کنند تالش و دهند افزایش را کارکنان نفس اعتمادبه برانگیزانند، سازمان اعضای

 .سازند ترغیب رشد ایجاد و ها فرصت از گیری بهره به موجود، وضع حفظ جای به

 چرایی از کامالً کارکنان و باشد داشته سازمانی اهداف با روشن ارتباطی باید پاداش نظام .2

 و رسمی روابط ساختار شود می پیشنهاد همچنین. باشند آگاه آن دریافت چگونگی و

 سرمایۀ و متقابل درک تا شود طراحی چندسطحی و گسترده صورت به غیررسمی

 و درون نفعان  ذی ارتباطات میان همچنین. کند تقویت را سازمانی درون اجتماعی

 و سازمان پویایی مانع متناقض، های پیام ارسال تا شود ایجاد سازگاری سازمانی برون

 .نشود کارآفرینانه های فعالیت

 مدنظر را بازار تقاضاهای تغییر و فناوری های پیشرفت که روز به آموزشی تقویم یک ۀتهی .9

 فرایندهای بهبود. کند می کمک کارآفرینی برای کارکنان آمادگی افزایش به ،دهد قرار

 ۀبرنام این برای مکملی توان می را سازمان درون دانش تسهیم ویژه به و دانش مدیریت

 .آورد شمار  به آموزشی

 باید سازمان رهبران و باشد کارآفرینانه های فعالیت برای ییالگو باید سازمان در رهبری .0

 پیشنهاد ها سازمان به ،رو این از. کنند ثابت کارکنان به را خود فکری و اخالقی توانایی

 رهبری های نقش تقویت با را سازمانی راهبردی اجرای و تدوین میان شکاف شود می

 .دهند پوشش

 ورزشی های سازمان در کارآفرینانه های فعالیت تقویت برای پژوهشی یمسیر مقاله، این .3

. شد بررسی کلی ةساز یک عنوان به داخلی بازاریابی ،آن در ،این وجود با. کند می ارائه

 بر داخلی بازاریابی آمیختۀ عناصر از یکهر ۀجداگان تأثیر به توان می آتی های پژوهش در

 .پرداخت کارآفرینی با مرتبط متغیرهای
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 منابع

 یانسان منابع تیریمد یراهبردها تأثیر(. 0932. )م اردکانی، افخمی و ،.ا غالمشاهی، ،.ج باباشاهی،

 هشمار ششم، دوره ،ینیارآفرک توسعه. ینوآور جو نقش نییتب: یسازمان ینیارآفرک بر نوآورانه

 .77-010 سوم،

 ککوچ وکارهای کسب نوآوری بر فکری سرمایۀ تأثیر(. 0939. )ب ضیاء، و ،.م.م پور، مهران فر طوطی

 .290-203 ،دو، هشمار هفتم، دوره تهران، استان ورزشی

 وکار کسب های فرصت شناسایی(. 0939. )م نیا، جوادی ،.ع خدایاری، ؛.ر زعفریان، ،.ر محمدکاظمی،

 هشمار هفتم، دوره ،ینیارآفرک توسعه. اطالعات فناوری رویکرد با ورزش صنعت در( کارآفرینانه)

 .33-002 یک،
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