
9
آزمون مدل نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه علی 

رسمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان 

سعیده مقصودلو1 
ین العابدین فالح2  ز

طاهر بهلکه 3
اسرا عسکری4

تاریخ دریافت مقاله: 1398/8/11

               تاریخ پذیرش مقاله:1398/10/17

هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه 
علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش بنا بر ماهیت داده  ها از 
ن��وع کمی، ب��ر اساس اهداف از نوع کاربردی و به لحاظ روش گ��ردآوری داده  ها جزو پژوهش های همبستگی- 
پیمایش��ی ب��ا رویکرد مدلسازی مع��ادالت ساختاری بود. جامعه آم��اری شامل 890 کارمن��د وزارت ورزش و 
جوانان بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 268 نفر از آنان به عنوان نمونه به صورت تصادفی 
انتخ��اب شدند. در ای��ن پژوهش برای گردآوری داده  ها از چهار پرسشنام��ه »سرمایه فکری« بونیتس )2000(، 
پرسشنام��ه »چابک��ی سازمانی« شریفی و ژان��گ )1999(، پرسشنامه »نوآوری سازمان��ی« ناسوشن )2011( و 
پرسشنامه »کارآفرینی سازمانی« براون )1997( استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل با استفاده از 
آزمون سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیرمستقیم نشان داد که چابکی سازمانی نقش میانجی معنی داری در رابطه 
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بی��ن سرمای��ه فکری و کارآفرینی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان دارد و ن��وآوری سازمانی از نقش میانجی 
معن��ی داری در رابطه بین سرمایه فک��ری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان برخوردار است. تبین 
م��دل پژوهش نش��ان از اهمیت بسیار زی��اد متغیر های سرمایه فک��ری، چابکی سازمانی، ن��وآوری و همچنین 
کارآفرینی سازمانی دارد که در یک سازمان و محیط کاری می  تواند در پیشبرد اهداف آن سازمان و واحد کاری 

نقش بسزایی داشته باشند و منجر به عملکرد بهتر شوند. 

واژگ�ان کلی�دی: چابکی سازمانی، نوآوری سازمانی، سرمایه فک��ری، کارآفرینی سازمانی و وزارت ورزش 
و جوانان
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مقدمه
ام��ور مربوط ب��ه ورزش در کشور ما بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. از این رو، ضرورت توجه هر چه 
بیشتر به این نهاد به عنوان نهادی دولتی و غیرانتفاعی به منظور افزایش کارایی آن احساس می  شود که این توجه، 
موجب��ات رشد و شکوفای��ی ورزش و در نهایت، توسعۀ کالن ورزش کشور را فراهم م��ی  آورد. برای سازگاری با 
تغیی��رات روزافزون، سری��ع و پیچیده و نامطمئن محی��ط و کشف فرصت  های بالق��وه در عرصۀ ورزش، وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��ه کارکن��ان کارآفرینی نیاز دارد که خالقی��ت و نوآوری و توان تبدی��ل تهدید ها به فرصت های 
جدی��د از بارزتری��ن ویژگی  های آنان باش��د. در این میان، سرمایه های سازمان از جمل��ه سرمایه فکری، نوآوری 
سازمان��ی و چابک��ی سازمان��ی می توانند محیط و ساختاری مناس��ب برای کارکنان خالق فراه��م آورد. ورزش، 
فرآیندی کارآفرین است و رویکرد کارآفرینی در ورزش می تواند سازوکاری برای حل بحران های اقتصادی فراهم 
آورد )رات��ن2010،1(. در حال��ی که آثار و بحث های زیادی پیرام��ون کارآفرینی و چگونگی آن در سازمان  های 
ورزش��ی انجام ش��ده است، تالش و کار اندکی در م��ورد ارزیابی کارآفرینی سازمان  ه��ا از جمله سازمان  های 
ورزش��ی و عوام��ل تأثیرگذار بر آن ص��ورت گرفته است. برای داشتن سازمانی کارآفری��ن، تعیین اینکه چه اندازه 
از سرمای��ه فک��ری، ن��وآوری و چابکی در سازمان ب��رای کارآفرینی وج��ود دارد و به چه می��زان سازمان نیازمند 
ای��ن عناصر است و سپ��س ارزشیابی شکاف و تدوین استراتژی برای پرک��ردن این شکاف ها در سازمان، امری 

ضروری و الزم به نظر می رسد. 
اصط��الح »کارآفرین��ی« اغلب در بخ��ش خصوصی و تجاری کارب��رد دارد، اما ام��روز در مباحث مدیریت 
بخ��ش دولت��ی نی��ز وارد شده ک��ه اغلب ناشی از اهمی��ت نقش دول��ت در جوامع و تالش برای ایج��اد تحول در 
سازمان  ه��ای دولت��ی و بهب��ود عملک��رد آنهاست )یان��گ2015،2 (. بخش دولت��ی و نظام اداری ی��ك کشور از 
بستر ه��ای اصل��ی رشد و توسعه و از ابزار ه��ای اصلی اجرای فعالیت ها و وظای��ف دولت ها محسوب می شود. 
بنابراین ناکارآمدی این بخش، مشکالت متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت )راتن،2011(. یکی از 
شاخه ه��ای اصلی کارآفرین��ی، کارآفرینی سازمانی است که سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان  ها دارد. 
کارآفرین��ی سازمان��ی به معنای توسع��ه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طری��ق ترکیب منابع جدید 

است )زربیناتی2004،3(. 
در نظ��ام اقتص��ادی کنونی اغلب منابع تولید ثروت در بخش های دانش��ی و مهارتی سازمان  ها قرار گرفته و 
بر خالف دهه های گذشته که ماشین آالت، تجهیزات و منابع مالی منبع اصلی تولید سرمایه و ثروت بیشتر به 
شمار می رفتند، امروزه منابع دانشی و مهارتی و سرمایه های فکری در مقایسه با سایر منابع از نظر تولید ثروت 

اهمیت بیشتری یافته است )احمدیان و قربانی،1392(. 
سازمان  های��ی ک��ه بتوانن��د ای��ن دارایی ها را به خوب��ی تشخیص دهند و آن ه��ا را مدیریت نماین��د، نسبت به 
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رقبایش��ان از عملک��رد بهتری برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگ��ر، مدیریت صحیح این سرمایه های فکری 
در دستیابی به عملکرد بهتر و موفقیت سازمان  هایی که در دنیای پر رقابت امروز فعالیت می  کنند، نقش انکار 
ناپذی��ری دارد. در همین راستا عبدالکریم و همک��اران1 )2017( در پژوهشی با عنوان »سرمایه فکری، عملکرد 
نوآوران��ه و تأثی��ر مدرن در جهت گی��ری کارآفرینی در میان شرکت  های کوچک و متوس��ط در اردن« نشان دادند 
ک��ه سرمایه فک��ری و مؤلفه های آن بر کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تأثیر عملکرد نوآورانه بر 
کارآفرین��ی تأیید گردید. »سرمای��ه فکری« به عنوان کلیه فرایند ه او دارایی هایی ن��ام برده می شود که در ترازنامه 
منعک��س نمی شون��د، اما بر عملک��رد و ارزش سازمان اثر گذار هستند. سرمایه فک��ری شامل سه جزء سرمایه 

انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای است )بونتیس2000،2(.
در عی��ن ح��ال سازمان  های کنونی که با تغییرات سریع فناورانه، ریس��ک فزاینده، جهانی شدن، انتظارات و 
خصوصی س��ازی مواج��ه هستند دیگر نمی توانند در چنین محیط��ی عملکرد را به صورت سنتی و با روش های 
گذشته هدایت و کنترل نمایند و باید رویکرد های جدیدی اتخاذ کنند. از این رو، یکی از راه های پاسخگویی 
به عوامل تغییر و تحول سازمانی و کسب مزیت رقابتی از فرصت های حاصل از آن ها دستیابی به قابلیت های 
چابک��ی اس��ت. سازمان چاب��ک همیشه برای یادگیری هر چی��ز جدیدی که باعث افزایش س��ودآوری ناشی از 
بهره گیری از فرصت های جدید می شود، آماده است. مؤسسات و سازمان  های چابک برای رسیدگی به تغییر، 
ع��دم اطمینان و عدم قابلیت پی��ش بینی در محیط کار خود به شماری از قابلیت های متمایز نیازمند می  باشند 
)صارمی و اژدری، 1388(. شریفی و ژانگ3 )1999( در مدل مفهومی دستیابی به چابکی، چهار قابلیت عمده 
را در نظر می گیرند، که مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می روند. این قابلیت های کلیدی عبارت اند از: 

پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت )سپهوند و همکاران،1394(. 
در دنی��ای ام��روز، جهت گیری سازمان باید به سمت��ی باشد که بتواند مشتریان دائمی خ��ود را همیشه راضی 
نگ��ه دارد. ابعاد نوآوری ب��ه سه بعد نوآوری محصول )فراهم کننده ابزاری برای تولید است که به توسعه تولیدات 
جدی��د و بهب��ود یافته کمک می  کند(؛ نوآوری فرآیند )میزانی که سازم��ان فناوری های جدید و روش  های جدید 
انج��ام ک��ار را به کار می  گیرد( و  نوآوری اداری )به میزان استفاده مدی��ران از سیستم  های نوین مدیریتی در اداره 
کردن سازمان( اشاره دارد. بنابراین نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده  ها به اشکال قابل استفاده سازمانی است 
و ای��ن ایده برای پیشب��رد کارآفرینی سازمانی مورد استفاده قرارمی گیرد )رحیم��ی و درویشی،1394(. در همین 
راست��ا چاهینو و همک��اران4 )2018( اثر خالقیت و نوآوری بر رفتار کارآفرین��ی و تأثیر آن بر خدمات تجاری را 
م��ورد مطالعه قرار دادن��د. نتایج نشان داد که متغیر های خالقیت و نوآوری تأثیر قابل توجهی بر رفتار کارآفرینانه 
داشتند. بر اساس نتایج این تجزیه و تحلیل، می توان گفت که متغیر های خالقیت، نوآوری و رفتار کارآفرینی تا 

حدی بر پایداری کسب و کار تأثیر می گذارند.
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ف��رزی و همکاران )1394( در پژوهشی با عنوان »رابطه چابک��ی سازمانی  با کارآفرینی سازمانی در وزارت 
ورزش و جوانان« به این نتیجه دست یافتند که سطح متغیر های پژوهش یعنی چابکی سازمانی و کارآفرینی در 
این سازمان در حد مطلوبی قرار ندارد . از این رو، پیشنهاد دادند که میزان چابکی و سطح کارآفرینی خود را از 
طریق دوره های آموزشی و استخدام کارکنان خالق و شایسته تقویت نمایند و موجبات عملکرد مطلوبتر سازمان 
را فراه��م آورن��د. لذا دغدغه پژوهش حاضر با استناد به نتایج و آم��ار برخی از پژوهش ها که در وزارت ورزش و 
جوان��ان انجام شده، پایین بودن می��زان کارآفرینی این وزارت و همچنین متغیر های تأثیرگذار بر آن است. محقق 
در ای��ن پژوه��ش بر آن است تا با مطالعه سرمایه فکری، چابک��ی سازمانی و نوآوری سازمانی موجود در وزارت 
ورزش و جوان��ان کشور ک��ه به عنوان متولی ورزش و عنصر اصلی در توسع��ه و پیشرفت ورزش در سطح کشور 
شناخت��ه می ش��ود، ارتباط این متغیر ها را با کارآفرینی سازمانی این نهاد مورد مطالعه قرار دهد و ارتباط علی این 

متغیر ها را در قالب مدلی جامع بررسی نماید.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از مدل بونیتس 2000(

روش شناسی پژوهش
روش ای��ن تحقی��ق همبستگی و از نوع کارب��ردی می  باشد. جامعه آماری این پژوه��ش کلیه کارکنان وزارت 
ورزش و جوان��ان هستند که ب��ر اساس آمار ارائه شده توسط کارگزینی ای��ن وزارت، 890 نفر )569 مرد و 321 
زن( می  باشن��د. ب��ر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 268 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
روش نمون��ه گیری به ص��ورت تصادفی بود و برای گردآوری داده  ها عالوه ب��ر بررسی کتابخانه ای جهت تکمیل 

بخش پیشینه، به منظور جمع آوری نظرات کارکنان از 4 پرسشنامه استفاده شده است: 
»پرسشنام��ه سرمایه فکری« بونیتس )2000(: ای��ن پرسشنامه شامل 42 سؤال است که 15 سؤال آن مربوط 
ب��ه سرمای��ه انسانی می باشد. 13 سؤال مربوط به سرمایه ساخت��اری و 14 سؤال مربوط به سرمایه مشتری است. 
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»پرسشنام��ه چابکی سازمانی« شریفی و ژانگ )1999(: این پرسشنامه دارای 16 سؤال در 4 مؤلفه می باشد. 4 
س��ؤال مرب��وط به بعد پاسخگویی، 4 سؤال مربوط به بعد شایستگ��ی، 4 سؤال مربوط به بعد انعطاف پذیری و 4 

سؤال مربوط به بعد سرعت است. 
»پرسشنام��ه نوآوری سازمانی« ناسوشن1 )2011(: این پرسشنامه براساس 3 مؤلفه نوآوری فرایندی، نوآوری 

محصولی و نوآوری اداری در قالب 15 سؤال تدوین شده است. 
»پرسشنام��ه کارآفرینی سازمانی« براون2 )1997(: مؤلفه ه��ای کارآفرینی سازمانی در این پرسشنامه عبارت 
ان��د از: فلسفۀ پاداش، تعهد به منابع ، ساختار مدیری��ت، کنترل منابع، تعهد به فرصت و گرایش راهبردی که در 

قالب 40 سؤال تدوین شده اند. 
ب��رای تجزی��ه و تحلیل داده های جمع آوری شده، ابتدا در بخش توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به 
توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی در تحقیق و داده های توصیفی متغیر های تحقیق پرداخته شد. 
سپ��س در سط��ح آمار استنباطی این تحقی��ق، از آزمون کشیدگی یا چولگی به منظ��ور بررسی نرمال یا غیرنرمال 
بودن داده های پژوهش استفاده گردید. با توجه به طبیعی بودن داده ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون 
و t ت��ک نمون های توسط نرم اف��زار SPSS استفاده شد. به منظور بررسی روابط عل��ی میان متغیر های پژوهش، 
از آزم��ون تحلی��ل عامل تاییدی استفاده گردید. در ادامه به کمک معادالت ساخت��اری و روابط بین متغیر ها و با 

استفاده از نرم افزار AMOS مدل تحقیق ارائه شد. 

یافته  های پژوهش
نتای��ج جمعی��ت شناسی تحقیق نشان داد که 47 درص��د شرکت کنندگان مرد و53 درص��د زن  بودند. حوزه 
ک��اری 69 درص��د آن ه��ا در بخ��ش ورزش و 31 درصد در بخش جوانان ب��ود. بیش از 50 درص��د آزمودنی  ها 
تحصیالت تکمیلی داشتند. بیشتر شرکت کنندگان بین 11 تا 20 سال سابقه کاری داشتند و سن بیشتر آن ها بین 

41 تا 50 سال بود. 

1. Nasution
2. Brawen



157

 شامره: 52  تابستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

یع فراوانی و درصد فراوانی مشخصات فردی آزمودنی ها جدول 1: توز

درصدفراوانیمشخصات

جنسیت
 14853زن

13047مرد

حوزه کاری
 19169ورزش

 8731جوانان

سطح تحصیالت

 83دکتری

 12747کارشناسی ارشد

 10640کارشناسی

 2810کاردانی

سابقه کار آزمودنی ها

2810زیر 10 سال

 1118667 تا 20 سال

 6423باالی 21 سال

سن آزمودنی ها

 83زیر 30 سال

 10839از 31 تا 40 سال

 12645از 41 تا 50 سال

 3813باالی 50 سال

جدول2: نتایج تحلیل مسیر )مستقیم(

BSETPمسیر

0/330/084/210/000سرمایه فکری- کار آفرینی

0/770/05912/90/000سرمایه فکری- چابکی سازمانی

0/700/05911/70/000سرمایه فکری- نوآوری سازمانی

0/350/0665/390/000چابکی سازمانی-کارآفرینی سازمانی

0/230/0564/120/000نوآوری سازمانی-کارآفرینی سازمانی

ب��ه منظ��ور آزمون م��دل پیشنهادی پژوهش، از آزم��ون تحلیل مسیر استف��اده گردید. نتای��ج تحلیل مسیر در 
نرم افزار لیزرل در جدول1 نشان داد که بین  سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران 
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رابط��ه عل��ی مثبت و معنی داری وج��ود دارد )B=0/33 ،T=4/21 ،P=0/000(. همچنی��ن، بین سرمایه فکری 
 ،P=0/000( و چابک��ی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ای��ران رابطه علی مثبت و معن��ی داری وجود دارد
B=0/77 ،T=12/9(. بی��ن  سرمای��ه فک��ری و  ن��وآوری سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ای��ران رابطه علی 
مثبت و معنی داری وجود دارد )B=0/70 ،T=11/7 ،P=0/000(. همچنین، بین  چابکی سازمانی و کارآفرینی 
 ،T=5/39 ،P=0/000( سازمان��ی در وزارت ورزش و جوان��ان ایران رابطه علی مثبت و معنی داری وج��ود دارد
B=0/35(. بین  نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران هم رابطه علی مثبت و 

.)B=0/23 ،T=4/12 ،P=0/000( معنی داری وجود دارد

جدول 3: نتایج تحلیل مسیر )غیرمستقیم(

.BTSESigمسیر

0/2612/80/0250/000سرمایه فکری- چابکی سازمانی-کارآفرینی سازمانی

0/169/630/0240/000سرمایه فکری- نوآوری-کارآفرینی سازمانی

نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل با استفاده از آزمون سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیرمستقیم در جدول 
3 نش��ان داد ک��ه چابکی سازمانی نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در 
وزارت ورزش و جوانان ایران دارد )B=0/26 ،T=12/8 ،P=0/000(. همچنین، نوآوری سازمانی نقش میانجی 
 ،P=0/000( معنی داری در رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران دارد

 .)B=0/16 ،T=9/63

جدول 4: شاخص  های برازش مدل

تفسیرمقدار قابل قبولمقدارشاخص ها

χ2/df2/93 قابل قبولبین 1 تا

RMSEA0/080/08 قابل قبولبرابر با

GFI0/800/90 متوسطباالی

NFI0/900/90 عالیباالی

NNFI0/900/90 عالیباالی

CFI0/910/90 عالیباالی

IFI0/910/90 عالیباالی
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SRMR0/0370/08 عالیزیر

در م��دل پیشنه��ادی )شک��ل2و3( مقدار ک��ای دو به درج��ه آزادی )df/χ2( براب��ر با 2/9 است ک��ه  بین 1 تا 3 
می  باش��د. همچنین مقدار واریان��س خطای تقریب )RMSEA( برابر با 0/08 می  باش��د که برابر با مقدار قابل 
قب��ول 0/08 می  باشد. به عالوه، شاخص نیکویی برازش )GFI( برابر با 0/80 می  باشد که کمتر از مقدار عالی 
0/90 ام��ا در حد متوسط مورد پذیرش است. در نهایت، شاخص برازندگی تطبیقی )CFI(، شاخص برازندگی 
افزایشی )IFI(، شاخص برازندگی هنجاریافته )NFI( و شاخص برازندگی هنجارنیافته ) )NNGI همگی باالتر 
از مق��دار عال��ی 0/9 هستن��د و شاخص SRMR کمت��ر از 0/08 می  باشد. بنابراین، م��دل پیشنهادی از برازش 

مطلوبی برخوردار است)جدول4(.

شکل 2: ضرایب مدل ساختاری سرمایه فکری
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شکل 3: مقادیر T مدل ساختاری

 بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه 
علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. نتایج نشان داد که بین  سرمایه فکری و 
کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه علی مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، 
افرای��ش سرمایه فکری منجر ب��ه بهبود معنی دار کارآفرینی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ایران می  شود. 
نتای��ج حاصل با نتایج پژوهش حسینی و همکاران1 )2018( ب��ا عنوان »تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی؛ نقش 
میانج��ی عوامل سازمانی در دانشگ��اه آزاد اسالمی مازندران« که نشان داده بود سرمایه فکری بر کارآفرینی تأثیر 
مثب��ت و معن��اداری دارد و همچنی��ن یادگی��ری سازمانی و نوآوری تأثی��ر معناداری بر کارآفرین��ی داشتند و نقش 
میانج��ی آن ه��ا تأیید گردید، همسو می باشد. در تبیین نتایج حاصل می  توان گفت که سرمایه فکری فراهم کننده 
ی��ک پایگاه منابع جدید است ک��ه از طریق آن سازمان می  تواند به رقابت بپ��ردازد. به طورکلی می  توان گفت که 
هرگون��ه بهبود در سرمایه فکری و مؤلفه های آن به بهبود در کارآفرینی سازمانی منجر می  شود و برعکس هرگونه 
کاه��ش در سرمای��ه فکری و مؤلفه های آن منجر ب��ه کاهش کارآفرینی در سازمان می  گ��ردد. بنابراین باید اذعان 
داشت که سرمایه فکری در میان کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران نقش مهمی در بهبود و توسعه کارآفرینی 

1. Hosseini et al.
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سازمان��ی در میان آن ها دارد. به علت  وجود  اشتراکات  زیادی  که  سرمایه  فکری  و  کارآفرینی  دارند،  سازمان  هایی 
 ک��ه به  دان��ش  نیروی انسانی  توجه می  کنن��د  و  خالقیت  و  ن��وآوری  را  سرلوحه  کارخود  قرار  می  دهن��د،  کارکنان به   
فعالیت  کارآفرینی  مدام  تشویق می  شوند  و  از  کارآفرینی  به  عنوان  یک  مزیت  رقابتی  در  بازار  استفاده می  کنند  که 
 ب��رای  سازمان  ارزش  به  همراه  دارد ،. دانش��ی شدن وزارت ورزش و جوانان و مشخص شدن ارزش سرمایه های 
فک��ری این وزارت می تواند تأثی��ر زیادی بر افزایش کارایی آن داشته باشد و عملکرد سازمانی را ارتقا ببخشد و 
سب��ب کارآفرین��ی بیشتر در زمینه ورزش گردد. سرمایه های فکری کمک می  کنن��د تا این وزارت درک بهتری از 
دارایی های دانشی خود داشته باشد  و در نتیجه مدیریت دارایی های دانشی با کارایی بیشتری صورت گیرد. از 
س��وی دیگر، سرمایه های فکری می توانند به عنوان ابزاری ارتباطی جهت ارتباط با کارمندان، مشتریان، شرکا، 
سرمایه گ��ذاران و دستگ��اه سیاس��ی مورد استفاده واقع شون��د. به عنوان مثال، کارکن��ان وزارت ورزش و جوانان 
ب��ه کم��ک گزارش این مناب��ع می توانند ب��ه سرمایه گذاران و حامیان مال��ی فعلی و یا بالق��وه سازمان اطالعات 
ارزشمندت��ری را ارائ��ه دهند. از دیگر مزایای سرمایه فکری این است که می تواند به عنوان شاخصی برای نشان 

دادن عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. 
ب��ا توجه به نتایج تحقیق و تأثی��ر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی پیشنه��اد می  شود مدیران فرصت  های 
یادگی��ری را برای کارکنان از طریق برگزاری کالس  ها و دوره  های کوتاه مدت فراهم آورند و اطالعات موردنیاز را 
در اختیار کارکنان قرار دهند و به امر شفاف سازی در سازمان ب های بیشتری بدهند. همچنین به منظور ارتقای 
کی��د کنند و کارکنان را به انجام  توانمندس��ازی کارکنان ب��ر استقالل عمل و آزادی کارکنان و حق تصمیم گیری تأ

خالقیت و نوآوری در انجام کار ها سوق دهند. 
نتای��ج نش��ان داد که بین سرمایه فکری و چابکی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه علی مثبت 
و معن��ی داری وج��ود دارد. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه فکری منج��ر به بهبود معنی دار چابکی سازمانی در 
وزارت ورزش و جوانان ایران می  شود. در این راستا نتایج پژوهش غفوری و همکاران)1393( با عنوان »بررسی 
رابطه سرمایه فکری و چابکی سازمانی با تاثیر وساطت کننده توانمندسازی کارکنان در بخش خدمات«، بیانگر 
وج��ود رابطه معنی دار بین متغیر ه��ای پژوهشی بود که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت؛ به این معنی که 
بی��ن سرمایه انسانی، سرمایه ساخت��اری و سرمایه رابطه ای از یک طرف و چابک��ی سازمان از سوی دیگر رابطه 
مثب��ت و معن��اداری وجود دارد. سازمان  ها برای اینک��ه بتوانند در محیط رقابتی و متغیر ام��روزی قادر به عمل و 
اثربخ��ش باشن��د، الزم است سط��ح سرمایه فکری خود را شناسای��ی، سنجش و ارزشگ��ذاری نمایند. بنابراین، 
سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و می  تواند نقش بسیار مؤثری را در راستای موفقیت مستمر سازمان 

ایفا نماید. 
نتایج  نشان داد که بین  سرمایه فکری و  نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه علی مثبت و 
معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، افرایش سرمایه فکری منجر به بهبود نوآوری سازمانی در وزارت ورزش 
و جوان��ان ای��ران می  شود. در همین راست��ا عبدالکریم و همکاران1 )2017( در پژوهش��ی نشان دادند که سرمایه 

1. Alzuod et al.
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فک��ری و مؤلفه های آن بر کارآفرینی تأثی��ر مثبت و معناداری دارند. همچنین تأثیر عملکرد نوآورانه بر کارآفرینی 
تأیید گردید. نتایج پژوهش محمودی و کیارزم )1394( نشان دهنده ارتباط مثبت و مستقیم اجزای سرمایه فکری 
)سرمای��ه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای( ب��ا ایجاد مزیت رقابتی و همچنین با محرك های نوآوری 
در شرکت ه��ای مورد مطالعه بود. اورنک و ای��از1 )2015( نشان دادند که سرمایه فکری اثر قابل مالحظ های بر 
ک��ار نوآوران��ه دارد. همچنین از این طریق می توان موجب رونق کسب و کار ش��د. لذا می  توان گفت که نوآوری 
سازمان��ی، روش��ی نو برای ایجاد ارزش شناخته می شود. نوآوری در سازم��ان، فرایندی دانش- محور است و به 
کارگی��ری دان��ش و سرمایه فکری، نوآوری را در پ��ی دارد. سرمایه فکری می تواند با کم��ک به دسترسی اعضای 
شرک��ت به منابع اطالعاتی، تسهیل جری��ان انتقال اطالعات و تسهیم ایده های جدی��د در بین اعضای سازمان، 
فراه��م کردن فضای بیشت��ر برای ایده پردازی اعضا، تقویت ارتباط و تعامل می��ان اعضا و مدیر سازمان و کمک 
ب��ه پیاده سازی مدیریت مشارکتی موجب تقویت سطح ن��وآوری در وزارت ورزش و جوانان شود. سازمان  هایی 
ک��ه دارای سط��وح باالیی از سرمایه فکری می  باشن��د، با القای دانش و ایده های جدی��د و افزایش توانایی فهم و 
ب��ه کارگی��ری آنها، نوآوری سازمانی را تسهی��ل    می  کنند. به بیان دیگر، این ن��وع از سرمایه  های فکری با ایجاد 
فرصت  ه��ای جدی��د رقابتی و همچنی��ن استفاده از دان��ش و فناوری  های نوین موج��ب نوآوری  های اساسی در 

محصوالت و خدمات و فرایند های سازمانی جدید خواهد شد.
نتای��ج نش��ان داد که بین  چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه علی 
مثب��ت و معنی داری وج��ود دارد. به عبارت دیگر، افرایش چابکی سازمانی منجر ب��ه بهبود معنی دار کارآفرینی 
سازمان��ی در وزارت ورزش و جوان��ان ایران می  شود. همسو با این نتایج، خورشید )1396( نشان داد که قابلیت 
چابک��ی راهبردی بر قابلیت عاطف��ی و کارآفرینی گرایی، تأثیر مستقیم، مثبت و معن��ادار دارد. فرزی و همکاران 
)1394( نی��ز دریافتند که با شناخت زمینه های کارآفرینی در ورزش می توان فرصت های جدیدی به کارآفرینان 
و جامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بهره گیرند. امامی و همکاران )1396( 
نش��ان دادن��د که بین کارآفرین��ی سازمانی با هر شش بع��د چابکی سازمانی )توسعه دان��ش و مهارت، همکاری 
و تع��اون، پاسخگویی، سازگ��اری و انطباق، کارکرد های رابطه مدار و کارکرد های ک��ار- محور( ارتباط معنی دار 
وج��ود دارد. ک��ان و همک��اران2 )2018( هم دریافتند ک��ه چابکی سازمانی به صورت مستقی��م و غیرمستقیم از 
طریق قابلیت های سازمانی بر کارآفرینی و فرصت های شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر قابلیت 
سازمان��ی ب��ر کارآفرینی و فرص��ت شغلی نیز تأیید گردی��د. در تبیین این نتایج  می  توان گف��ت که  چابکی پویا، 
در آغ��وش گیرنده تغییرات، تهاجم��ی و رشد گراست. چابکی به دنبال پی��روزی وموفقیت در سود، سهم بازار و 
ب��ه دس��ت آوردن مشتریان در بازار های رقابتی است ک��ه بسیاری از سازمان  ها به علت اینک��ه این بازار ها مراکز 
متالطم��ی هستند، از ورود به آن ها هراسان اند. بخش دولت��ی اغلب به صورت واحد هایی انحصاری، محافظه 
کار و بوروکراتیک به تصویر کشیده می  شود  و این تصویر ممکن است به این نتیجه منجر گردد که بخش دولتی 

1. Ornek and Ayas
2. Kwon et al.
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نمی تواند کارآفرین باشد. خود بخش دولتی با کارآفرینی دشمن نیست، بلکه ساختارها، بوروکراسی، ارزش ها 
و فعالیت  ه��ای سنت��ی بخش دولتی است که برای کارآفرین بودن مضر هستند. به نظر می رسد در وزارت ورزش 
و جوان��ان می��زان گرایش به منابع پایین است. به بیان دیگر، به جای اینکه افراد بکوشند از منابع محدود، حداکثر 
به��ره را ببرن��د و باالترین ارزش را ایجاد کنن��د، به منابع موجود بسنده می  کنند. دالی��ل ایجاد چنین روحیه ای را 
می  توان فقدان کنترل بر منابع از طریق نیرو های سیاسی و فناورانه، کاهش دادن ریسک و افزایش داده بازده کوتاه 

مدت بیان کرد.
نتای��ج نش��ان داد که بین  نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمان��ی در وزارت ورزش و جوانان ایران رابطه علی 
مثب��ت و معنی داری وج��ود دارد. به عبارت دیگر، افرایش نوآوری سازمانی منجر ب��ه بهبود معنی دار کارآفرینی 
سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران شد. در همین راستا اجو و همکاران1 )2017( نشان دادند که نوآوری 
رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی دارد. آن ها پیشنهاد می  کنند که آینده باید شامل ارتقای نوآوری و کارآفرینی 
باشد. به عبارت دیگر، رقابت تجاری بستگی به خالقیت و نوآوری و کارآفرینی دارد. همچنین ناهید و همکاران 
)1392( دریافتن��د ک��ه حمایت مدیریت��ی، انعطاف پذیری مرز های سازمان، در دست��رس بودن زمان و پاداش و 
تقویت کارکنان بر نوآوری تأثیر می  گذارد، اما استقالل کاری بر نوآوری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تأثی��ری ن��دارد. لذا  می  توان گفت وجه تمایز به ن��وآوری و قابلیت  های نوآوری در سازمان  ها و مؤسسه هاست و 
سازمان  ه��ا ب��رای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت نوآوری هستند، زی��را قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با 
محی��ط پیچیده جهان امروز می ش��ود. م�دیران باید به کارآفرینی و شیوه های مناب��ع انس�انی ب�یش از ه�ر عامل 
تاثیرگ���ذار دیگ���ری ب�ر ن���وآوری و ارزش مش�تری توجه داشته باشند. همچنین، ب���ا توج�ه ب�ه نت�ایج حاص�له 
می توان گفت که هماهنگی بین بخش�ی از طریق مشارکت بخ�ش ها و واح�د ها در ت�دوین برنام�ه  ها و راهبردا، 
گاهی ه�ر  تقسی��م مت��وازن منابع بین بخ�ش ه�ا، توزیع اطالعات حاصل از تج��ارب مشتری در بین بخش ها و آ
بخ���ش در جه�ت ارائ�ه ارزش برت�ر ب�رای مشتری نیز می تواند مفید واقع شود. از طرفی، الزم است سازمان  ها 
ی��ك طرح ارزش آفرین��ی از نگاه ذی نفع�ان از جمله مشتریان، تدوین و اجرا کنن�د ت�ا ب�دین ترتیب بتوانند خود 

را با انتظارات مشتریان همراستا کنند.
نتای��ج نش��ان داد که چابک��ی سازمانی نقش میانج��ی معنی داری در رابط��ه بین سرمایه فک��ری و کارآفرینی 
سازمان��ی در وزارت ورزش و جوان��ان ای��ران دارد. به عبارت دیگ��ر، چابکی سازمانی منجر ب��ه بهبود معنی دار 
رابط��ه بین سرمایه فک��ری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ای��ران می  شود. سازمان  های چابک 
از طری��ق  ایج��اد ه��م افزایی و مزیت رقابت��ی بیشتر، به عملکرد بهتر دس��ت می یابند. اگر سازمان  ه��ا بتوانند با 
چابک��ی و دانش سازمانی سازوکار ه��ای ایجاد تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنن��د، دیگر نباید نگران آینده 
غیرقاب��ل پیش بینی باشند. به عبارت دیگر، سازمان  ه��ا باید سریعتر از رقبا، فرآیندها، فرآورده  ها و خدمات خود 
را ب��ا استفاده از دانش تغییر دهند. در واق��ع، سازمان  های ورزشی عصر حاضر مانند وزارت ورزش و جوانان در 
مع��رض تغییرات ناپیوسته ای قراردارن��د. ارتباط و تعامل این سازمان  ها با عوام��ل مختلفی چون: دولت، بخش 

1. Ojo et al.
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خصوص��ی، حامی��ان مالی، فدراسیون ها و هیات های ورزشی و سایر سازمان  ه��ای ورزشی بین المللی و مهمتر 
از هم��ه، عوام��ل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همگی دست به دست هم داده اند تا محیطی پرتالطم 
را ب��رای وزارت ورزش و جوانان و ادارات زیرمجموعه آن ایجاد کنند. در چنین شرایطی، اگر کارکنان دانش خود 
را ب��ا تغیی��رات محیطی افزایش ندهن��د و از چابکی و انعطاف پذیری الزم برخ��وردار نباشند، احتماال جوابگوی 
محی��ط پرتالط��م داخلی و رقبای بیرونی که با سرعت فزاینده ای به سمت یادگی��ری و سازمان یادگیرنده در حال 
حرکت هستند، نخواهند بود. سازمان  هایی که در زمینۀ سرعت، انعطاپذیری و پاسخگویی بیشترسرمایه گذاری 
می  کنن��د، ب��ه احتمال قوی ب��ه اهدافشان خواهند رسید، زی��را عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتص��ادی و فناوری با 
سرع��ت ه��ر چه تمامتر ب��ر سازمان  ها و تصمیم��ات آن ها تأثیر می  گذارن��د و شهروندان به خدم��ات سریعتر و 

تخصصی تری نیاز پیدا می  کنند.
نتای��ج نش��ان داد که ن��وآوری سازمانی نقش میانج��ی معنی داری در رابط��ه بین سرمایه فک��ری و کارآفرینی 
سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران دارد. به عبارت دیگر، نوآوری سازمانی منجر به بهبود معنی دار رابطه 
بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران می  شود. در این راستا روح االمینی1 و 
همک��اران )2015( در پژوهشی نشان دادند که رابط��ه معنادار و مثبتی بین سرمایه فکری و ابعاد آن با کارآفرینی 
وجود دارد. نتیجه این که وجود سرمایه فکری باال به افزایش نوآوری کارکنان در سازمان منجر می  شود. اگر زمینه 
بروز نوآوری فراهم شود، فرآیند عملکرد سازمانی بهبود می  یابد و هرچه در این تعامل سرمایه فکری کم باشد، 

میزان نوآوری کمتر می  شود.
تبی��ن مدل پژوهش نشان از اهمیت بسیار زیاد متغیر های متغیر سرمایه فکری، چابکی سازمانی، نوآوری و 
همچنی��ن کارآفرین��ی سازمانی دارد که در یک سازمان و محیط کاری می  تواند در پیشبرد اهداف آن سازمان و 
واحد کاری نقش بسزایی داشته باشند و منجر به عملکرد بهتر شوند. سرمایه فکری از جمله متغیر های سازمانی 
بسیار مهمی است که هم مزایای فردی دارد و هم مزایای سازمانی و همچنین عواملی چون ویژگی  های فردی 
و شخصیت��ی، ویژگی  ه��ای محیطی و ساخت��ار اجتماعی واحد کار بر آن مؤثر اس��ت. همچنین چابکی نیز از 
متغیر های��ی اس��ت که شناخ��ت فرد را نسبت به حرفه و ک��ارش بیشتر و سریعتر می  کن��د و طبیعی است که هر 
چ��ه کارکن��ان شناخت سریعتری نسبت به خود و محیط کار داشت��ه باشند، موفقیت بیشتری را کسب  می  کنند. 
بای��د گفت که سازمان  هایی که تاکید بیشتری ب��ر سرمایه  های فکری دارند، نسبت به دیگر سازمان  ها نوآورترند. 
ای��ن بدان دلی��ل است که در چنین سازمان  هایی به علت وجود سرمایه  های فک��ری و استفاده از دانش، یادگیری 
نی��ز بیشت��ر می  باشد که این به نوبه خود ارائه راهکار های جدی��د برای انجام امور و به طور کلی نوآوری را در پی 

خواهد داشت.
ب��ا توج��ه به نتایج تحقیق پیشنهاد می  شود ک��ه مدیران برای توانمندسازی سرمای��ه انسانی به کارکنان سازمان 
ق��درت تصمیم گیری و اختیار بدهند و در سازم��ان جو اعتماد را ایجاد کنند. اعتماد و اطمینان کمک می  کند تا 
تردی��د، ع��دم امنیت و ابهام در روابط بین کارکنان و مدیر از بین برود. الزم است که کارکنان را برای مطرح کردن 

1. RouholaminI
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ایده  ه��ای ن��و تشویق کنند و از نوآوری در سازمان پشتیبانی به عمل آورند. بای��د کارکنان سازمان را به انجام کار 
تیمی و گروهی تشویق کنند، چراکه افراد در گروه با فکر های دیگران آشنا می  شوند و همین باعث خلق نوآوری 
در سازم��ان می  گ��ردد. مدیران ورزش کشور بای��د به اهمیت مدیریت سرمایه فکری پی ببرن��د تا از این طریق به 
عملک��رد سازمانی مورد انتظارشان دست یابن��د، چراکه کارمندان کارآمد، مهمترین عامل موفقیت سازمان  های 
ورزشی محس��وب می  شوند. استفاده از سرمایه  های فکری در زمینه اجرای راهبرد های سازمانی می تواند منجر 

به عملکرد سازمانی مناسب برای ادارات و سازمان  های ورزشی گردد.
 ب��ه مدیران ورزش و جوان��ان پیشنهاد می شود که برای مسئله چابک س��ازی سازمان  های ورزشی تحت نظر 
خ��ود اهمی��ت بیشتری قائل شوند و ب��ا ارائه راهکار های الزم به سازمان  های ورزش��ی، به آن ها در جهت چابک 
ش��دن کمک نمایند. همچنین جهت باال بردن چابکی سازمان��ی، امکانات سازمان را براساس فناوری  های روز 
ارتق��ا دهند و دوره  های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان برگذار کنن��د. همچنین کارکنانی که عملکرد خوبی 

دارند را تشویق نمایند.
 پیشنه��اد می  شود مرکزی برای کارآفرینان عرصه کس��ب وکار های ورزشی در نظر گرفته شود تا از طریق این 
گاهی و آموزش  ه��ای الزم در زمینه  چگونگی دستیابی به موفقی��ت در کارآفرینی، به معرفی  مرک��ز ضم��ن ارائه آ

کارآفرینان موفق و شناسایی طرح  ها و ابتکارات خالقانه و نوآورانه در این زمینه پرداخته شود. 
در همی��ن زمین��ه پیشنهاد می  شود ت��ا کارگاه  های آموزشی مختل��ف با عنوان شناسای��ی ریشه  های موفقیت 
کارآفرین��ان، آشنای��ی با روش  های مقابله با شکست، پیامد های شکس��ت و چگونگی کنترل آن  ها و آموزه  های 
گاهی،  تجرب��ی حاصل از موفقیت، برای کارآفرین��ان بالقوه و کارآفرینان نوپا برگزار شود و بدین ترتیب سطح آ

دانش و آمادگی این افراد برای مواجهه با شکست افزایش یابد.
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