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Extended Abstract
Summary
The universities and research centers in the field of sports are expected to play a role in the process of
economic and social development by engaging in the production and dissemination of knowledge and
the development of knowledge-based capacities. The purpose of this work is to investigate the role of
human resource management practices and knowledge inertia in the academic entrepreneurship actions
of sport science students and graduates. To do this, we collect data from the students and graduates of
the sport science faculties in Tehran. For data analysis, the confirmatory factor analysis and structural
equations are used. According to the results obtained, the knowledge inertia negatively affects the
academic entrepreneurship actions. The human resource management practices also have a positive
effect on the academic entrepreneurship actions.
Introduction
Sports science faculties as a platform for preparing human capital, and the academic actors as the
generators of knowledge and innovation, both desperately require an entrepreneurial action in order to
transfer the knowledge and technology successfully. For this purpose, the human resource management
practices can be considered as the effective and efficient strategies by the organizations (including sport
science faculties), and affect the skills, attitudes, and behaviors of the individuals to do their job and
achieve the goals of the organization. On the other hand, the academic actors face new issues and
complexities that need to have a flexible knowledge. The purpose of this work was to investigate the
role of human resource management practices and knowledge inertia in the academic entrepreneurship
actions of the sport science students and graduates.
Methodology and Approach
The present work was applicable in terms of purpose, and descriptive-correlational in terms of the data
collection method, and it was conducted in a survey. The statistical population included the students and
graduates of the postgraduate studies in sports sciences in the Tehran universities who were studying in
2011-2019. The statistical sample of this work was 384 people with emphasis on the Morgan sample
size table for an unlimited community. In order to collect the data, the standard questionnaires were
used, which were designed in two parts: demographic and specialized questions, and in a five-point
Likert scale. The content validity of these questionnaires was investigated with the help of the corrective
opinions of 8 professors in sport sciences and 3 professors in entrepreneurship, and their reliability was
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confirmed by the Cronbach’s alpha and composite reliability. For data analysis, the confirmatory factor
analysis and the structural equations were used (SPSS20 & PLS3).
Results and Conclusion
The results obtained showed that the inertia of knowledge and each one of its components, namely
learning and experience, had an indirect and significant relationship with the academic entrepreneurship
actions. Also, the human resource management actions and each one of its components, namely selection
and employment, training and development, performance assessment, and motivation and reward, had
a direct and significant relationship with the academic entrepreneurship actions. Based on the findings,
it can be concluded that paying attention to overcoming the barriers of knowledge inertia along with the
human resource management measures in sports science faculties are useful and valuable strategies to
achieve academic entrepreneurship and entrepreneurial actions. These results can also be considered for
an effective management and performance evaluation of the sport science faculties. Accordingly, it is
suggested that the future researchers, in addition to a broader analysis of the knowledge inertia and
human resource management practices, address other factors such as the cultural factors, teaching
methods, and backgrounds and personal characteristics that are effective in the realization and
emergence of the academic entrepreneurship actions.
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نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنشهای کارآفرینی دانشگاهی
دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی
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چکیده
هدف :دان شکدههای علوم ورز شی به عنوان ب ستر آماده سازی سرمایه ان سانی و کن شگران دان شگاهی به عنوان مولد دانش و
نوآوری ،برای انتقال دانش و فناوری موفقیتآمیز نیاز مبرم به کنشهای کارآفرینانه دارند؛ لذا هدف این پژوهش ،بررسییی نقش
اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنشهای کارآفرینی دانشگاهی بود.
روش شنا سی :این پژوهش از نوع تو صیفی -همب ستگی بود که به شکل پیمای شی انجام گرفته شد .برای گردآوری دادهها از
پر س شنامه ا ستاندارد م شتمل بر  47سؤال ا ستفاده شد .جامعه آماری شامل ،دان شجویان و دانشآموختگان تح صیالت تکمیلی
علوم ورز شی در دان شگاههای شهر تهران بود که در سالهای  1390-1398م شغول به تح صیل بودهاند .نمونه آماری بر ا ساس
جدول مورگان برای جامعه نامحدود 384 ،نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد .برای تحلیل دادهها از معادالت ساختاری به
روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که اینرسی دانش (یادگیری و تجربه) با کنشهای کارآفرینی دانشگاهی ،ارتباط غیرمستقیم و معنادار
دارد؛ همچنین ،اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل ،گزینش و استخدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش،
رابطه مستقیم و معناداری با کنشهای کارآفرینی دانشگاهی دارند.
نتیجهگیری :کن شگران دان شگاهی منابع ا صلی مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دان شگاهیاند ،لذا توجه به اینر سی دانش در
کنار اقدامات مدیریت منابع انسیییانی در دانشیییکدههای علوم ورزشیییی ،راهبردهای مفید و ارزشیییمندی برای تحقق کارآفرینی
دانشگاهی و بروز کنشهای کارآفرینانه است.
واژههای کلیدی :اینرسی ،ورزش ،کارآفرینی ،کنشگران دانشگاهی ،تجاریسازی
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مقدمه
امروزه ب سیاری از افراد ،بنگاههای کارآفرین و سازمانهای ورز شی در ج ستجوی مزیت رقابتی از طریق نوآوری ه ستند .اگر چه
در این شرایط برخی از افراد و سازمانهای ورز شی ،تمایلی به کارب ست فناوریهای جدید ندارند و از حفظ سنتهای ورز شی
حمایت میکنند؛ اما در نقطه مقابل ،بسیییاری از افراد و سییازمانهای ورزشییی نوآوریهای فناورانه را مربوط به دانش ورزشییی و
عامل بهبود عملکرد میدانند و از پیشیییرفتهای علمی در این زمینه اسیییتقبال مینمایند (رینگوتریوت 1و همکاران.)2013 ،
نوآوری ،یک پیامد انسانی است؛ چرا که منابع انسانی (افراد) هستند که ایدهها را توسعه داده و پیاده سازی میکنند .از این نظر،
نوآوری به مدیریت منابع انسییانی بسییتگی دارد؛ همچنین ،مدیریت منابع انسییانی متکی به دانش اسییت ،زیرا نوآوری (به عنوان
پیامد مدیریت منابع ان سانی) م ستلزم تو سعه دانش جدید ا ست (کیانتو 2و همکاران .)2017 ،از اینرو ،دانش؛ سرچ شمه و بنیان
مدیریت منابع انسییانی و س ی

نوآوری اسییت و به عنوان عامل اصییلی در ایجاد ارزش ،تولید ثروت ،رش ید اقتصییادی و توسییعه

اجتماعی در جوامع کنونی شناخته می شود؛ همچنین ،رویکرد جوامع نوین در تولید سرمایه از دانش و تا حدودی ا ستفاده از
دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه همه جانبه ،به وضوح قابل مشاهده است (کوهن و پرتنر.)2016 ،3
با پیشرفتهای جدید بشر بر مبنای تولید دانش و فناوری و شکلگیری سناریوی جدیدی در اقتصاد به نام اقتصاد دانشبنیان،
روند سییرمایهگذاری در این حوزه افزایش چشییمگیری داشییته اسییت (اسییکروتزکا)2016 ،4؛ بهگونهای که خطمشییی عمومی در
دهههای اخیر بر نقش فزاینده دان شگاه در اقت صاد و جامعه متمرکز شده ا ست (هان .)2017 ،5نظام دان شگاهی اکنون بر ا ساس
پویایی درونی و الزامات محیطی ،عالوه بر فعالیت های مربوط به آموزش و پژوهش ،عهدهدار مأموریت سیییوم یعنی «توسیییعه
اقتصادی» و مشارکت در کنشهای کارآفرینانه شده است (اتزکویتز)2004 ،6؛ بنابراین ،از دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حوزه
ورزش انتظار میرود با سهیم شدن در جریان تولید و انتشار دانش و توسعه ظرفیتهای دانشبنیان در قالب راهبرد کارآفرینی،
در فرآیند توسییعه اقتصییادی و اجتماعی سییهیم شییده و مأموریت سییوم را بهمنظور ارتقای نوآوری از طریق عرضییه فناوریها و
کسبوکارهای جدید پیش ببرند.
گفتنی ا ست ،توجه به کارآفرینی در برنامه سوم تو سعه اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران در قالب طرح کاراد 7ت صویب شده
اسییت .در این طرح ،فعالیتهایی مانند ،تأسییی

دفاتر ارتباط با صیینعت و جامعه ،دفاتر انتقال فناوری ،شییرکتهای انشییعابی

دان شگاهی ،پارکهای علم و فناوری و مراکز ر شد ک سبوکار ،شرکتهای دانشبنیان و راهاندازی مراکز کارآفرینی انجام گرفته
است که همه اینها ،زیرساختهای عمده این دوره برای دانشگاههای کارآفرین محسوب میشوند (برنامه سوم توسعه)؛ بنابراین،
بستر سازمانی بهویژه دانشگاههایی که پژوهشهای علوم ورزشی در آن انجام می شود ،در ارزشگذاری دستاوردهای پژوهشی و
ترجمان دانش علوم ورزشی مهم و مؤثر میباشند (شایلی 8و همکاران.)2019 ،
دان شگاهها به عنوان محلی برای آماده سازی منابع ان سانی کارآمد و ر شد کنشهای کارآفرینانه ،نقش ا سا سی در تولید دانش و
نوآوری ایفا میکنند و علوم دانشییگاهی (از جمله علوم ورزشییی) برای نوآوری و توسییعه کسییبوکارهای جدید بهطور روزافزون
اهمیت مییابند (آودرچ .)2014 ،9دانشییگاهها به عنوان بسییتر آمادهسییازی منابع و دانشییگاهیان به عنوان مولد دانش و فناوری،
برای انتقال دانش و فناوری موفقیتآمیز نیاز مبرم به نگرش و رفتار کارآفرینانه دارند .دان شگاهها باید محیط را برای دان شجویان
1. Ringuet-Riot
2. Kianto
3. Kuhn and Prettner
4. Skrodzka
5. Han
6. Etzkowitz
 .7طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای ایران
8. Schaillée
9. Audretsch
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و اع ضای هیئت علمی و م شارکت آنها در فعالیتهای کارآفرینانه فراهم کنند و این افراد نیز ،با تقویت گرایشها و ویژگیهای
کارآفرینی نظیر ،نیاز به موفقیت ،تمایل به اسییتقالل و کنترل داخلی میتوانند موجب کاربسییت دانش و شییکوفایی اهداف مورد
نظر در محیط متغیر امروز شوند (ر شید و ا سماعیل)2014 ،؛ بنابراین ،دان شکدههای علوم ورز شی برای تحقق اهداف تو سعه
اقت صادی و ک سب مزیت رقابتی ،پیو سته نیازمند مدیریت صحیح منابع ان سانی خواهند بود .در همین رابطه بارنی )1991( 1با
تأکید بر دیدگاه منبعمحور نشان داد که کسب مزیت رقابتی و ارزشآفرینی توسط سازمانها بهوسیله منبعی ارزشمند و منحصر
به فرد یعنی ،سرمایههای ان سانی انجام می شود .از اینرو ،اقدامات مدیریت منابع ان سانی میتواند به عنوان راهبردهایی کارآمد و
اثربخش ،مد نظر سازمانها (از جمله دانشکدههای علوم ورزشی) قرار بگیرد و مهارتها ،نگرشها و رفتارهای افراد را برای انجام
کارهایشان و دستیابی به اهداف سازمانی تحت تأثیر قرار دهد (کولینز و کالرک.)2003 ،2
مدیریت منابع انسانی عبارت است از :رویکردی راهبردی به جذب ،توسعه ،مدیریت ،ایجاد انگیزش و دستیابی به تعهد منابع
کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار میکنند (هایتون .)2005 ،3مقصود از اقدامات مدیریت منابع انسانی،
سیاستها و کنش های مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبههایی از فعالیت کارکنان (دانشوران و
دستاندرکاران) نظیر ،کارمندیابی ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،پاداش و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای افراد ارتباط دارد

(چانگ4

و همکاران)2013 ،؛ همچنین ،ژینگ )2009( 5بر این باور است که هدف و وظایف دانشگاهها تقویت مهارت و تخصص کنشگران
دانشگاهی با روحیه نوآورانه و توانایی کاربردی در توسعه علم ،فناوری و فرهنگ است و اقدمات مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها
شامل ،بکارگیری و تخصیص ،انگیزهبخشی ،مشارکت و مدیریت عملکرد کنشگران دانشگاهی است؛ بنابراین ،با توجه به ماهیت
انسانی دانش و نوآوری و از طرفی ،به منظور پیشبرد کنش های کارآفرینانه دانشگاهی به عنوان یک فرآیند دانشبنیان ،مدیران
دانشکدههای علوم ورزشی میبایست از روشهای فعلی مدیریت منابع انسانی برای آفرینش ،همرسانی و کاربست دانش علوم
ورزشی استفاده نمایند .به طور کلی اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش شامل آن دسته از شیوههای مدیریت منابع
انسانی است که به طور هدفمند برای تقویت فرآیندهای دانش در سازمان طراحی شدهاند و شامل چهار مؤلفه گزینش و استخدام،
آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات (پاداش) است (کیانتو و همکاران.)2017 ،
یکی دیگر از راهبردهایی که برای تحقق کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور ضروری است ،پویایی و کاربست دانش مورد نیاز از
سوی کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش است .بررسی سیر تحول نهاد دانشگاه ،حاکی از این است که این نهاد همواره در بطن
تحوالت جوامع بشری بوده و همگام با این تحوال ت نظیر انقالب صنعتی ،عصر اطالعات ،انقالب کارآفرینی و اخیراً عصر توسعه
دانایی محور ،نوعی گذار تدریجی و تکاملی را تجربه نموده است (اتزکویتز .)2004 ،در محیط متغیر امروز ،شکافی که بین دانش
و کنش ورزشی وجود دارد موجب تعارض نیازهای فکری دانشپژوهان و نیازهای کنشگران میشود (کیلیچ و اینسه.)2015 ،6
این در حالی است که امروزه نگرش سنتی به دانشگاهها بهعنوان مولد و مروج علم و دانش ،تغییرکرده و از کنشگران دانشگاهی
انتظار میرود ،همگام با تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی ،آن ها نیز دانش جدید را استخراج کرده و آن را از طریق آموزش
انتقال دهند و زمینه را برای کارآفرینی فراهم سازند (پژوهش جهرمی .)1396 ،علوم ورزشی نیز بهعنوان یک میانرشته در سایه
علوم طبیعی و اجتماعی که به مسائلی همچون سالمتی ،تندرستی ،فعالیت بدنی ،رفتارها و سبک زندگی میپردازد ،پیوسته با
تغییرات فناوری ،تحوالت ش دید اجتماعی ،نیازهای متنوع مشتریان ،تغییر معیارهای کیفیت زندگی و غیره روبروست (پاین،7
1. Barney
2. Collins and Clark
3. Hayton
4. Chuang
5. Xing
6. Kilic and Ince
7. Pyne
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 .)2014از اینرو ،کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش که به مسائلی همچون توسعه و نوآوری میپردازند ،نه تنها جدای از جامعه
نیستند ،بلکه در قلب (مرکز) جامعه قرار دارند و میبایست خود را برای بهرهبرداری از دانش نوین ورزشی آماده کنند (ویدرز 1و
همکاران )2017 ،و برای مقابله با مشکالت به روشهای ثابت متوسل نشوند که آنها را دچار اینرسی دانش خواهد کرد.
در علم فیزیک ،اصل اینرسی بیان میکند که اشیاء تا زمانی که نیرویی به آنها وارد نشده ،به حالت سکون یا حرکت یکنواخت
خود در م سیر پیشبینی شده ،ادامه میدهند .مفهوم اینر سی در حوزه رفتار ان سان ن شان میدهد که افراد معموالً برای مقابله با
مشکالت ،از روشهای همیشگی و ثابت استفاده میکنند (لیائو 2و همکاران .)2008 ،اینرسی در التین به معنای «بیکار و تنبل»
اسییت و اغلب برای توصیییف دشییواریهای سییازمانی در رویارویی با تغییر اسییتفاده میشییود .هنگامی که اینرسییی به بخشییی
جداییناپذیر از رویههای سازمانی تبدیل شود ،واکنش سازمان معموالً به واسطه تجربیات گذشته انجام میشود و سازمان تمایل
دارد که در برابر تغییر مقاومت کند (هوانگ 3و همکاران .)2013 ،ب سیاری از افراد و سازمانهای دولتی در ایران که دان شگاهها
نیز جزء آنها ه ستند ،همواره با این انتقاد مواجهاند که چرا از روشها و رویههای ب سیار تکراری در انجام امور مربوطه ا ستفاده
میکنند و دچار یک نوع سکون و بیتحرکی ه ستند .دلیل و من شأ ا صلی ایجاد دانش ای ستا و تجارب من سوخ شده گذ شته،
معموالً به خاطر صرفهجویی در زمان و پرهیز از ریسک است؛ بنابراین ،پدیده اینرسی را میتوان تمایل و تالش آگاهانه به ماندن
در وضییعیت موجود و مقاومت در مقابل نوسییازی راهبرد سییازمان (خارج از چارچوب راهبرد موجود) دانسییت (لیائو و همکاران،
.)2008
اینرسییی و انعطافپذیری دو واژه متضییاد در ادبیات سییازمان هسییتند .انعطافپذیری بار مثبت دارد و یک فرد یا سییازمان با
انعطافپذیری بی شتر ،بهتر و کارآتر ا ست .اینر سی به شکلهای مختلفی نظیر ،سرکوب اطالعات ارز شمند در سازمان ،قوانین
خشییک ،انعطافناپذیری و غیره در سییازمان نمود پیدا میکند (بویر و رابرت .)2006 ،4اینرسییی و عادت از نظر معنی ،دو واژه
متفاوت و متمایزی ه ستند؛ زیرا عادت یک انتخاب ناخودآگاه برای حفظ و ضع موجود ا ست ،درحالیکه اینر سی نوعی انتخاب
آگاهانه است؛ بنابراین ،اینرسی؛ پایداری شدید در روش و عملکرد موجود است .اگر روش فعلی کارآمد باشد ،اینرسی کم هزینه
و مسلماً قابل استفاده و سودمند است ،اما اگر روش یا شیوههای فعلی ناکارآمد باشند ،اینرسی دشوار و مسألهآفرین خواهد بود.
بی شترین شواهد در این زمینه ن شان میدهد که اینر سی ،تداوم ا شکال و شیوههای ناکارآمد ا ست (روملت .)2 ،1995 ، 5به
همین ترتیب ،اینرسیی فردی در مورد تداوم وضیع وجود اسیت .اینرسیی فردی عبارت اسیت از «دلبسیتگی و پایداری کاربر در
استفاده و کاربست سیستم فعلی (یعنی وضعیت موجود) حتی اگر گزینهها یا انگیزههای بهتری وجود دا شته باشد» (پوالیت

و

کاراهانا .)2012 ،6بر این اسییاس میتوان نتیجه گرفت که مشییکالت مربوط به ایجاد دانش و کاربسییت دانش نوین ورزشییی در
بازارهای متغیر و پر از رقابت امروز ،نا شی از کژکارکردهای کن شگران دان شگاهی اعم از دان شجویان و اع ضای هیأت علمی ا ست
که میتواند در سطح فردی قرار گیرد و به مقوله «اینرسی دانش» مرتبط باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارتقای توانمندی
کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش در انطباق با تغییر و تحوالت و همچنین غلبه بر سکون و یکنواختی انجام شده است .وانگ
و یانگ ،)2013( 7اینرسیییی دانش را مهمترین مانع نوآوری فردی میدانند و کاوس 8و همکاران ( )2014معتقدند که اینرسیییی
دانشیی افراد را از رفتارهای کارآفرینانه بازمیدارد .طبق مطالعات انجام گرفته ،اینرسیی دانش در دو بُعد «اینرسیی یادگیری» و
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«اینر سی تجربه» مفهوم سازی می شود .منظور از اینر سی یادگیری ،این ا ست که افراد سازمان در یادگیری دانش تحت تأثیر
اینرسی تفکر هستند و برای کسب دانش جدید ،از منابع ایستا و راکد قدیمی استفاده میکنند .اینرسی تجربه زمانی رخ میدهد
که افراد سازمان در رویارویی با موقعیتها یا م شکالت جدید به منابع ،تجربهها یا ساختار دانش موجود متو سل می شوند ،در
حل مسییائل از دانش و تجربه گذشییته خود اسییتفاده میکنند و همچنان رویههای حل مسییأله روتین را بهکار میگیرند (لیائو و
همکاران)2008 ،؛ یعنی در این حالت ،کن شگران دان شگاهی ورز شی از دانش و تجریه گذ شته خود در جهت حل م سائل جدید،
یادگیری پذیرش دانش جدید استفاده میکنند.
پژوهشهای متنوعی درباره مفهوم اینرسی در سازمانهای مختلف انجام شده است که هر کدام از منظر خاصی به این پدیده نگاه
کردهاند .هاگ ) 2014( 1به شناسایی پیامدهای اینرسی سازمانی پرداخت .وی معتقد است که مهمترین عاملی که تطبیق و
هماهنگسازی نیروهای انسانی را با فناوریهای جدید به ویژه فناوری اطالعات دشوار میسازد ،اینرسی و تمایل به سکون در
سازمان است .ساندرز 2و همکاران ( )2017نیز به این مسأله اشاره کردند که اجرای برنامههایی که به میزان چشمگیری با
شیوههای فعلی سازمان متفاوت است ،میتواند چالش مهمی برای سازمان ایجاد نماید .ابراهیمی ( )1394با بررسی مفهوم اینرسی
سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمانهای بخش دولتی ایران ،به این نتیجه رسید که مهمترین عامل تأثیرگذار بر اینرسی
سازمان ،اینرسی دانشی است که بر هر سه بُعد اینرسی سازمانی یعنی اینرسی بینشی ،عملی و روانشناختی تیأثیر مستقیمی
دارد .در پژوهشی که محرمزاده و همکاران ( )1399به منظور طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در
ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که اگر مدیران سازمانهای ورزشی به دنبال
کاهش اینرسی سازمانی هستند ،باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بر دارند .بیاتی و همکاران ( )1398با بررسی اثر اینرسی
سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری و سایش اجتماعی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران نشان دادند که
در تبیین اینرسی سازمانی ،اینرسی دانش نقش معناداری دارد و سازمانهای موفق در تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی از
طریق آموزش هدفمند ،حرفهای و مستمر و برای جلوگیری از بروز رفتارهای منفی در سازمان ،میبایست اینرسی سازمانی از
جمله اینرسی دانش را تحت کنترل خویش درآورند .مرور پژوهشهای گذشته نشان میدهد که مفهوم اینرسی دانش در مراکز
پژوهشی و دانشکدههای علوم ورزشی به عنوان محل و منبع تولید سرمایه انسانی دانا و توانا ،مورد اهتمام جدی پژوهشگران و
دست اندرکاران قرار نگرفته است .این در حالی است که در پارادایم جدید رسالت دانشگاهها ،یعنی توجه و تمرکز بر کارآفرینی و
خدمات اجتماعی-اقتصادی ،دانشکدههای علوم ورزشی نیز با تغییرات و نوآوریهای ثروتآفرین روبرو هستند و برای تحقق و
پیادهسازی رسالت نوینِ خود ،بیش از پیش باید با چالشهای اینرسی دانش و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش روبرو شوند
و اقدامات الزم را در این راستا انجام دهند .ضرورت این مسأله ایجاب میکند که دو مقوله مهم اقدامات مدیریت منابع انسانی و
اینرسی دانش در دانشکدههای علوم ورزشی مورد بررسی گیرد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که
نقش (الگوی ارتباطی) اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنشهای کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش-
آموختگان علوم ورزشی چیست؟
به طور کلی ،این مقاله با تأکید بر کارآفرینی دان شگاهی دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی و پیاده سازی آن که شامل،
فعالیتهای کارآفرینانهای همچون ،شرکتهای زای شی ،ا ستارتاپهای ورز شی ،شرکتهای دانشبنیان ،دفتر انتقال فناوری و
تجاریسییازی ،توانمندسییازی نیروی انسییانی ،انعقاد قرارداد همکاری با صیینعت ،صییدور مجوز ،سییرمایهگذاری و حمایت مالی از
پژوهشها و غیره ا ست ،در پی برر سی نقش اقدامات مدیریت منابع ان سانی ،اینر سی دانش و کنشهای کارآفرینی دان شگاهی
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دانشجویان و دانشآموختگان در دانشکدههای علوم ورزشی است .کارآفرینی دانشگاهی موضوعی نسبتاً جدید است و به همین
دلیل در بی شتر دان شکدههای علوم ورز شی ک شور ،م سیرها و شیوههای م شخص و منا سبی برای آن معرفی و تحلیل صورت
نگرفته اسییت .بیتردید ،چنین وضییعیتی منجر به سییردرگمی دانشییجویان ،اعضییای هیئت علمی و مدیران دانشییکده برای
تجاریسییازی پژوهشها و کارآفرینی دانشییگاهی و فقدان همگرایی و همنوایی در پیادهسییازی ایدههای کارآفرینانه کنشییگران
دانشگاهی و حمایت مؤثر از آنها خواهد شد.
با وجود اهمیت موضوع علم و فناوری و حرکت دانشکدههای علوم ورزشی در مسیر کارآفرینی دانشگاهی و خلق ثروت و سرمایه
از دانش ،برر سی نقش مدیریت منابع ان سانی و اینر سی دانش در حوزه ورزش حلقه مفقودهای ا ست که کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .بر اساس جستجوهای انجام شده ،پژوهشی که تاکنون به موضوع اینرسی دانش ورزشی پرداخته باشد ،یافت نشد؛
لذا عالوه بر جدید بودن مو ضوع اینر سی دانش در حوزه ورزش ،نوآوری پژوهش حا ضر شامل ،گ سترش ادبیات ،شناخت نقش
مدیریت منابع انسیییانی و اینرسیییی دانش و ترکیب این مؤلفهها از نظر دانشیییجویان و دانشآموختگان علوم ورزشیییی با پدیده
کارآفرینی دان شگاهی ا ست؛ چرا که دان شکدههای علوم ورز شی میبای ست با مدیریت صحیح منابع ان سانی (به عنوان مهمترین
منبع سازمانی) و رهایی از عوامل بازدارندهای همچون اینر سی دانش ،انتقال دانش به بخش تجاری را بهبود بخ شند و با انجام
کنشهای کارآفرینانه برای جامعه تولید ثروت کنند .در واقع ،برر سی اینر سی دانش و اقدامات مدیریت منابع ان سانی ،به نوعی
بیانگر تبیین نقش همزمان عوامل فردی و سازمانی در فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاهی است .بر اساس مدل مفهومی پژوهش
در شکل شماره  ،1ضرورت انجام پژوهش حا ضر این ا ست که اوالً عوامل فردی و سازمانی را که از دید ب سیاری از پژوه شگران
پنهان مانده ،با جامع نگری و ترکیب این عوامل با یکدیگر ،مورد بررسیییی قرار دهد .ثانیاً ،مدل ارتباطی این عناصیییر را برای
دان شجویان ،دانشآموختگان و مدیران دانشکدههای علوم ورزشی تبیین نموده و سهم هر یک از عوامل فردی و سازمانی را برای
حرکت در مسیر کارآفرینی و تحقق روحیه کارآفرینی بهجای کارجویی در این افراد مشخص نماید.
اینرسی دانش
اینرسی تجریه

اقدامات مدیریت منابع انسانی
گزینش و استخدام

اینرسی یادگیری
H2.2

H1.4

آموزش و توسعه
H1.3

H2.1

H2

ارزیابی عملکرد

انگیزه و پاداش

H1.2
H1.1

کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

H1

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از لیائو و همکاران2008 ،؛ کیانتو و همکاران)2017 ،

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،از نوع توصیفی -همبستگی بود که به شکل پیمایشی
انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل ،دانشجویان و دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی در دانشگاههای شهر
تهران بود که در سالهای  1390-1398مشغول به تحصیل بودهاند .انتخاب دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی به طور
همزمان به این دلیل بود که این افراد دروس مشترکی را گذرانده و در محیط مشابهی به تحصیل و پژوهش پرداختهاند .عالوه بر
این ،تحصیل و یا فراغت از تحصیل این افراد ،مد نظر پژوهشگران نبود؛ زیرا ماهیت کارآفرینی دانشگاهی به استفاده و کاربرد
دانش علوم ورزشی برای راهاندازی کسبوکار بستگی دارد .بر اساس هدف کلی این تحقیق ،پژوهشگران با انتخاب این افراد
درصدد تبیین نقش مؤلفههای مورد بودند و دلیلی بر بررسی تفاوتهای بین گروهی نبوده است.
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با توجه به عدم وجود پایگاه اطالعاتی دقیق مربوط به کلیه دانشجویان و دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی به
تفکیک سال ورود و خروج و عدم همکاری برخی از دانشکدهها در این زمینه ،نمونه آماری این پژوهش با تأکید بر جدول حجم
نمونه مورگان برای جامعه نامحدود 384 ،نفر انتخاب شد .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد است که
در دو بخش سؤاالت جمعیتشناختی و تخصصی و در طیف پنج ارزشی لیکرت (از خیلی مهم= 5تا بیاهمیت= )1طراحی گردید.
این پرسشنامه حاوی سنجههای ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی ،اینرسی دانش و کنشهای کارآفرینانه بوده و با بهرهگیری
از مطالعات گذشته تنظیم شده است که منابع مورد استفاده و ترتیب و تعداد گویههای آن در جدول شماره  3قابل مشاهده است.
روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط  8نفر از اعضای هیئت علمی دانشکدههای علوم ورزشی و  3نفر از متخصصان کارآفرینی حوزه
ورزش تأیید شد .پ

از تأیید روایی (صوری و محتوایی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و با در نظر گرفتن

احتمال عدم بازگشت برخی پرسشنامهها ،تعداد  475پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین اعضای نمونه توزیع شد .تعداد 138
پرسشنامه از طریق الکترونیکی با استفاده از نرمافزار کافه پردازش ،ایمیل و پیامرسانهای اجتماعی توزیع و تکمیل شدند و مابقی
( 337پرسشنامه) نیز بهصورت مستقیم در دانشکدههای علوم ورزشی شامل ،دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،خوارزمی ،عالمه
طباطبایی ،شهید بهشتی ،آزاد تهران مرکز ،شهید رجایی و پیامنور توزیع شد و در نهایت  388پرسشنامه صحیح دریافت گردید؛
 125نفر ( 32درصد) دانشآموخته و  263نفر ( 68درصد) دانشجو بودند.
برای آزمون برازش مدل کلی پژوهش ،از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی 1با استفاده از
نرمافزارهای اسپیاساس نسخه  20و اسمارت پیالاس نسخه  ،3استفاده گردید ،روش حداقل مربعات جزئی به تعداد حجم
نمونه حساس نمیباشد و نرمالبودن دادهها چندان مالک نیست .افزون بر این ،دلیل اصلی استفاده از این روش به این خاطر
است که هدف اصلی پژوهشگران در این پژوهش ،نوعی «پیشبینی» است (محسنین و اسفیدانی.)1393 ،
یافتهها
همانگونه که در جدول  1مشییاهده میشییود 58 ،درصیید از نمونههای پژوهش را مردان و  42درصیید از آن را زنان تشییکیل
میدهند 36/8 .در صد از نمونههای پژوهش در دامنه سنی کمتر از  24سال 39/7 ،در صد بین  25تا  29سال و  23/5در صد
بیشتر از  30سال بودند .در جدول  ،1تعداد نمونه مرتبط با هر یک از رشتههای علوم ورزشی نیز نشان داده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها
جنس

رشته تحصیلی

سن
مرد

زن

 24سال≥

 29-25سال

≥ 30سال

225

163

143

154

91

 58درصد

 42درصد

 37درصد

 39/5درصد

 23/5درصد

مدیریت

فیزیولوژی

آسیب

بیومکانیک

رفتار

ورزشی

ورزشی

شناسی

ورزشی

حرکتی

102

95

68

33

90

 26/3درصد  24/5درصد  17/5درصد  8/5درصد  23/2درصد

در جدول  ،2آمار توصیفی ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی ،اینرسی دانش و کنشهای کارآفرینی دانشگاهی ارائه شده است.
در ابعاد اینرسی دانش ،همانطور که مشاهده می شوند ،کمترین میانگین در بُعد اینرسی تجربه ( )3/801 ± 0/624و بیشترین
میانگین در بُعد اینرسی یادگیری ( )4/023 ± 0/753بهدست آمد .بر اساس یافتههای پژوهش ،میانگین اقدامات مدیریت منابع
انسییانی  3/772±0/618گزارش شیید .بر اسییاس نتایج ،باالترین میانگین مربوط به بُعد آموزش و توسییعه ( )3/928 ± 0/708و
1. Partial Least Squares
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پایینترین میانگین مربوط به بُعد گزینش و اسیییتخدام ( )3/685 ± 0/659اسیییت؛ همچنین ،میانگین کنش های کارآفرینی
دانشگاهی  3/574±0/785بهدست آمد.
با توجه به مقادیر کجی (بین  1و  )-1و مقادیر کشیدگی (بین  2و  )-2در متغیرهای پژوهش ،میتوان گفت که توزیع دادهها به
صورت نرمال است و استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس (به عنوان نسخههای نسل اول و دوم) مجاز است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و نرمال بودن آن
تعداد

کجی

کشیدگی

میانگین

انحراف استاندارد

اینرسی یادگیری

388

-0/328

0/528

4/023

0/753

اینرسی تجربه

388

-0/614

0/265

3/801

0/624

گزینش و استخدام

388

-0/385

-0/415

3/685

0/659

آموزش و توسعه

388

0/509

-0/322

3/928

0/708

ارزیابی عملکرد

388

-0/427

-0/773

3/713

0/814

انگیزه و پاداش

388

-0/388

-0/849

3/762

0/623

388

0/186

0/704

3/574

0/785

متغیرها
اینرسی دانش
اقدامات مدیریت
منابع انسانی

کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

در گام بعدی ،ابتدا برای بررسییی برازش مدل اندازهگیری ،از سییه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا اسییتفاده شیید .تمام
بارهای عاملی پرسیییشها باالتر از  0/4بهدسیییت آمد؛ از اینرو حذف هیچ یک از آنها الزم نبود .مطابق جدول  ،3مقادیر پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ تمام متغیرها باالتر از  0/7اسییت و برازش مدل اندازهگیری را تأیید میکند .به منظور سیینجش روایی
همگرا از معیار میانگین واریان

استخراج شد 1که میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد ،استفاده شد.

با توجه به بزرگتر بودن مقدار این ضریب از عدد  0/5در جدول  ،3برای همه متغیرهای پنهان مرتبه اول و دوم ،روایی همگرای
مدل و منا سب بودن مدلهای اندازهگیری تأیید می شود .در ق سمت روایی واگرا (ت شخی صی) ،میزان همب ستگی یک سازه با
شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها مقایسه می شود که جذر میانگین واریان

ا ستخراج شده باید برای

تمام سازهها باالتر از همب ستگی بین سازه مربوطه با سایر سازهها با شد (فورنل و الرکر .)1981 ،2با توجه به جدول  ،3جذر
میانگین واریان

ا ستخراج شده متغیرهای ا صلی پژوهش ،بی شتر از همب ستگی آنها با متغیرهای دیگر ا ست (اعداد روی قطر

اصلی)؛ بنابراین معیار دوم مدل اندازهگیری ،مقادیر روایی واگرا و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را تأیید میکند.

)1. Average Variance Extracted (AVE
2. Fornell and Larcker
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جدول  .3ویژگیها و نتایج روایی و پایایی سازههای پژوهش
1

2

3

4

5

6

7

8

9

متغیرها (سازهها)
آلفای کرونباخ

0/83

0/7

0/78

0/75

0/81

0/84

0/77

0/84

0/79

پایایی ترکیبی

0/91

0/85

0/89

0/88

0/90

0/92

0/81

0/92

0/87

0/61

0/63

0/66

0/71

0/67

0/65

0/54

0/73

0/58

میانگین واریان

استخراج شده

 .1اینرسی دانش

0/70

 .2اینرسی یادگیری

0/34

0/74

 .3اینرسی تجربه

0/38

0/46

0/68

 .4اقدامات مدیریت منابع انسانی

0/40

0/33

0/35

0/71

 .5گزینش و استخدام

0/44

0/39

0/47

0/39

0/79

 .6آموزش و توسعه

0/27

0/33

0/43

0/47

0/51

0/75

 .7ارزیابی عملکرد

0/44

0/38

0/22

0/26

0/39

0/33

0/64

 .8انگیزه و پاداش

0/51

0/34

0/38

0/35

0/41

0/37

0/28

0/65

 .9کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

0/40

0/36

0/52

0/41

0/39

0/51

0/24

0/34

گویه

14
7
7

منبع

لیائو و همکاران،
()2008

13
3
4
3

کیانتو و همکاران
()2017

3
0/82

20

گیوئر و همکاران
()2020

1

برای بررسی برازش مدل ساختاری ،معیارهای ضریب معناداری (مقدار  )tضریب تعیین ( ،)R2ضریب قدرت پیشبینی ( )Q2و
اندازه اثر ( )F2مورد ارزیابی قرار گرفت .ابتدا برای بررسیی رابطه بین سیازههای مدل از مقدار  tاسیتفاده شید .مطابق شیکل ،2
تمامی مسیرها معنادار ( )tهستند (مقادیر خارج از  )-1/96 > t < +1/96که معناداری تمام پرسشها و روابط میان متغیرها را
در سییطح اطمینان  95درصیید نشییان میدهد .ضییریب تعیین ( )R2معیاری اسییت که برای اتصییال بخش اندازهگیری و بخش
سیییاختاری مدلسیییازی معادالت سیییاختاری بهکار میرود و نشیییان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا
میگذارد .مقدار  R2تنها برای سازههای درونزای (واب سته) مدل محا سبه می شود و در مورد سازههای برونزا ،مقدار این معیار
صفر ا ست .میزان  R2از صفر تا یک متغیر ا ست و ن شاندهنده برازش مدل ساختاری در سه سطح ضعیف ( ،)0/19متو سط
( )0/33و قوی ( )0/67ا ست .در این پژوهش تمامی مقادیر  R2مربوط به متغیرهای درونزای مدل بیشتر از  0/67ا ست و این
بدین معنی است که مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است .معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص می سازد .در
صورتیکه این مقدار در مورد یک سازه درونزا مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35را ک سب نماید ،به ترتیب ن شان از قدرت پیشبینی
ضعیف ،متو سط و قوی در قبال شاخصهای آن سازه دارد (مح سنین و ا سفیدانی .)1393 ،بر ا ساس خروجی نرمافزار ،قدرت
پیشبینی سازهها دارای شدت بی شتر از  0/35ا ست .اندازه اثر ( )F2به معنای میزان اندازه اثر یک متغیر برونزا بر یک متغیر
درونزا است و رابطه بین سازههای مدل را تعیین میکند که مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک،
متو سط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر دارد .بر ا ساس خروجی نرمافزار ،کلیه مقادیر به د ست آمده باالی حد متو سط مقادیر
تعیین شده ا ست .به منظور برازش مدل کلی (هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری) از معیار  GOFا ستفاده شد .با توجه
به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که به عنوان مقادیر ضعیف ،متو سط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده ا ست ،شاخص
برازش مطلق طبق فرمول زیر مقدار 0/55بهدسییت آمد که برازش بسیییار مناسییب مدل کلی پژوهش تأیید میشییود (سییطح
معناداری .)0/001

1. Gieure
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____ ____
GOF = √Com × R2 = √0.473 × 0.658 = 0/557

کنشهای کارآفرینی دانشگاهی
گزینش و استخدام

0/658

اینرسی یادگیری

0/692

0/825

آموزش و توسعه

0/859
اینرسی تجربه

0/000

0/000

اینرسی دانش

ارزیابی عملکرد

اقدامات مدیریت منابع انسانی

0/788

0/736
انگیزه و پاداش

0/814

شکل  .2مدل آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد (خارج کمانه) و معناداری (داخل کمانه)

باتوجه به شکل شماره ( 2گزارش خروجی مدل نرمافزار) ،اقدامات مدیریت منابع ان سانی به صورت مثبت و معنادار و اینر سی
دانش بهطور منفی و معنادار بر کنشهای کارآفرینی دانشییگاهی دانشییجویان و دانشآموختگان علوم ورزشییی اثرگذار هس یتند.
بدین ترتیب ،فر ضیههای ا صلی پژوهش تأیید می شود .بعد از تأیید فر ضیه ا صلی ،نوبت به سنجش فر ضیههای فرعی پژوهش
میر سد که برای این کار مدلی متشکل از ابعاد اینرسی دانش (اینرسی یادگیری و تجربه) و ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی
(گزینش و اسیییتخدام ،آموزش و توسیییعه ،ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش) بهعنوان سیییازههای برونزا و کنشهای کارآفرینی
دانشگاهی بهعنوان سازه درونزا ترسیم شده و توسط نرمافزار اجرا شد .خروجی بهدست آمده از اجرای این مدل ،حاوی ضرایب
استاندارد شده و ضرایب معناداری است که نتایج آن در جدول شماره  4قابل مشاهده است.
جدول  .4نتایج بررسی فرضیههای فرعی پژوهش
ضریب مسیر

عدد معنیداری ()t

نتیجه

اینرسی یادگیری ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

-0/74

-11/28

تأیید

اینرسی تجربه ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

-0/68

-8/52

تأیید

گزینش و استخدام ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

0/51

3/17

تأیید

آموزش و توسعه ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

0/72

9/85

تأیید

ارزیابی عملکرد ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

0/59

4/76

تأیید

انگیزه و پاداش ← کنشهای کارآفرینی دانشگاهی

0/66

8/39

تأیید

روابط علّی

میانگین ضریب تعیین

0/698

با توجه به جدول شماره  4که ضرایب استاندارد و معناداری هر یک از مسیرهای مربوط به فرضیههای فرعی پژوهش را نشان
میدهد ،اینرسی یادگیری و اینرسی تجربه با کنشهای کارآفرینی دانشگاهی ارتباط غیرمستقیم و معنادار دارند .هر یک از ابعاد
چهارگانه اقدامات مدیریت منابع انسانی (گزینش و استخدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش) نیز ،رابطه
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مستقیم و معناداری با کنشهای کارآفرینی دانشگاهی دارند .بر اساس مدل آزمون شده ،تقریب ًا  70درصد واریان

کنشهای

کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی توسط ابعاد اینرسی دانش و ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی
تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضیییر که با هدف تعیین روابط سیییاختاری اقدامات مدیریت منابع انسیییانی ،اینرسیییی دانش و کنشهای کارآفرینی
دانشییگاهی دانشییجویان و دانشآموختگان علوم ورزشییی انجام گرفت ،یکی از اولین تالشهایی اسییت که در راسییتای توجه به
کارآفرینی در صنعت ورزش به ویژه رویکرد تجاری سازی و کارب ست دانش علوم ورز شی از طریق دان شجویان و دانشآموختگان
انجام میشییود .افزون بر این ،تبیین فصییل مشییترک اقدامات مدیریت منابع انسییانی (به عنوان مؤلفهای در سییطح سییازمانی) و
اینر سی دانش (به عنوان مؤلفهای در سطح فردی) در محیط دان شکدههای علوم ورز شی و سنجش میزان و روابط آن از دیدگاه
دانشجویان و دانشآموختگان این رشته ،پدیده جدید و نوینی است که علیرغم کمتوجهی به آن در پژوهشهای حوزه مدیریت
ورزشییی ،در سییالهای اخیر به عنوان رویکردی سییودمند در حوزه مطالعات کارآفرینی شییناخته شییده اسییت .با توجه به اهمیت
مدیریت منابع ان سانی و اینر سی دانش برای موفقیت در پرورش سرمایه ان سانی و شک ست عوامل بازدازنده به منظور کارب ست
دانش مورد نیاز برای تحقق اقتصیییاد دانشبنیان و جامعه داناییمحور در بسییییاری از کشیییورهای پیشرو ،در این پژوهش بر
اثرگذاری ابعاد گزینش و ا ستخدام ،آموزش و تو سعه ،ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش به عنوان اقدامات مهم در مدیریت منابع
انسانی و نیز ،ابعاد اینرسی یادگیری و اینرسی تجربه به عنوان عناصر مهم در اینرسی دانش تأکید شد و نتایج حاصل از اجرای
معادالت ساختاری نشان داد که اوالً برازش مدل کلی پژوهش ،بسیار قوی و مناسب است ( )GOF=0/557و قدرت پیشبینی
باالیی دارد؛ از اینرو مقولههای مذکور ،به ترتیب نتایج و اثرات مثبت و منفی بر کنشهای کارآفرینی دانشییگاهی دانشییجویان و
دانشآموختگان علوم ورز شی دا شت و موفقیت در بروز کنشهای کارآفرینانه را ن شان میدهد .ثانیاً؛ میزان اثرگذاری هر یک از
ابعاد مختلف اقدامات مدیریت منابع انسیییانی و اینرسیییی دانش نشیییان داد که اهمیت و اولویت هر یک از آنها در کنشهای
کارآفرینی دان شگاهی دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی چقدر ا ست و با چه عنا صری میتوان شاهد بروز کنشهای
کارآفرینانه توسییط آنها در عرصییه ارزشآفرینی و ثروتآفرینی علم و فناوری بود؛ همچنین مقادیر  R2که نشییاندهنده میزان
تبیین تغییرات سیازهها توسیط یکدیگر اسیت نیز نشیان میدهد که در حدود  66درصید از تغییرات مربوط به متغیر کنشهای
کارآفرینی دان شگاهی دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی تو سط متغیرهای اقدامات مدیریت منابع ان سانی و اینر سی
دانش تبیین میشود.
هدف از بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی ،تحلیل کارکردهای مدیریت دانشکدههای علوم ورزشی در فرآیند توسعه سرمایه
انسانی کارآفرین و ارزیابی میزان توجه مدیران و کارگزاران دانشکده به سرمایه انسانی مولد و کارآفرین بیش از سرمایه فیزیکی
بود .مدیران دانشکدههای علوم ورزشی هنگامی میتوانند ادعا نمایند در ساخت سرمایه انسانی سهیم هستند که دانشجویان و
دانشآموختگان دانشگاهی از قابلیتها ،ظرفیتها و کنشهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی مناسب برخوردار باشند .در این بین،
بهرهمندی دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی از شایستگیها و قابلیتهای شغلی و حرفهای به عنوان یکی از ملزومات
اساسی برای کنش کارآفرینانه و اشتغال دانشبنیان آنها بیش از هر چیز در گرو کیفیت آموزشهای دانشگاهی ،ظرفیت و
اثربخشی کارکردی و به تعبیری ،مدیریت منابع انسانی در دانشکدههای علوم ورزشی برای پرورش شایستگیها و قابلیتهای
مورد انتظار از آنها در بازار کار در نظر گرفته شد و این امر به نوبه خود ،ضرورت توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی را بازتاب
می دهد .بر همین اساس ،ابعاد آموزش و توسعه ،انگیزه و پاداش ،ارزیابی عملکرد و گزینش و استخدام به ترتیب بر بروز رفتارها
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و کنشهای کارآفرینانه دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی اثرگذار است .نتایج آزمون فرضیههای فرعی در ادامه بیان
شده است.
نتایج فرضیییه فرعی پژوهش نشییان داد که آموزش و توسییعه اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشهای کارآفرینی دانشییگاهی
دانشییجویان و دانشآموختگان علوم ورزشییی دارد .این بخش از یافتهها با نتایج مندعلی زاده و همکاران ( )1394همسییو اسییت.
آنها ا شاره کردند که برنامه های آموز شی به شرط تنا سب با نیازهای جامعه و ک سب مهارت نیروی کار ،باعث افزایش قدرت و
کسب درآمد شده و موجبات رشد اقتصادی و توسعه را پدید میآورد .امینی و همکاران ( )1393نیز با بررسی موانع کارآفرینی
ورزشییی از دیدگاه دانشییجویان تربیت بدنی نشییان دادند که موانع آموزشییی و موانع فردی در اولویت قرار دارند .افزون بر این،
رم ضانی نژاد و همکاران ( )1397در برر سی عوامل سطح میانی و سازمانی تو سعه کارآفرینی در ورزش بر این باورند که اکنون
پارادایم اصیییلی آموزش علمی در ایران ،اشیییتغال دانشآموختگان از طریق کارآفرینی و نوآوری اسیییت که اکثر تحقیقات نیز بر
آموزش کارآفرینی ،پرورش ویژگی ها و مهارت های کارآفرینانه ،بازبینی محتوا و سیییرفصیییل دروس دانشیییگاهی ،تغییر نگرش
دانشییجویان ،تمرکز بر دورههای کارآموزی و کارورزی در حین تحصیییل ،تجاریسییازی دانش و غیره تأکید کردهاند؛ بنابراین ،به
نظر میرسیید ،مدیران و کارگزاران دانشییکدههای علوم ورزشییی و نظام آموزشییی در حوزه ورزش میبایسییت فرصییتهایی برای
عمقبخ شی و گ سترش دانش ثروتآفرین در دان شجویان علوم ورز شی فراهم سازند و برنامههای آموز شی را برای بروزر سانی
دانش آنها مهیا کنند .به عبارت دیگر ،ب ستر برای شکوفا شدن ا ستعدادهای کارآفرینی و تحقق ظرفیتهای کارآفرینی فراهم
شود تا منابع انسانی (دانشجویان) مولد و کارآفرین پرورش یافته و کنش کارآفرینانه به طور موفقیتآمیزی محقق شود.
نتایج فرضییییه فرعی پژوهش نشیییان داد که انگیزه و پاداش اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشهای کارآفرینی دانشیییگاهی
دانشجویان و دانشآموختگان علوم ورزشی دارد .بر اساس یافتههای پژوهش ،سیستمهای پاداش و تشویق ،سازوکارهای مهمی
برای ایجاد انگیزه در دانشجویان و دانشآموختگان هستند تا مدیران و کارگزاران دانشکدههای علوم ورزشی بتوانند بدان وسیله
از صرف هزینه (زمان ،پول و غیره) در قبال م شارکت دان شجویان در فعالیتهای کارآفرینانه ،همر سانی دانش و تولید ایدههای
جدید حمایت کرده و دانشییجویان را در مسیییر کارآفرینی دانشییگاهی هدایت و کمک نمایند .در حقیقت ،انتخاب بُعد انگیزه و
پاداش از آن جهت بود که پی شبرد موفقیتآمیز کنشهای کارآفرینی در سازمان نیازمند بهکارگیری م شوقها و انگیزانندههای
مادی و غیر مادی اسییت .نتایج این بخش نیز همین ادعا را ثابت کرده و نشییان میدهد که وقتی دانشییجویان و دانشآموختگان
بدانند مدیران به ایدههای نو و دانش ثروتآفرین پاداش میدهند ،برای ایدهسییازی ،خلق و پیادهسییازی دانش ورزشییی کوشییش
خواهند کرد .اگر دانشیییکدههای علوم ورزشیییی بهطور فزاینده راهبردها و برنامههای آموزشیییی را بر مبنای کارآفرینی و نوآوری
استوار سازند ،نیازمند شناسایی محرک های اصلی منابع انسانی (دانشجویان و دانش آموختگان) خواهند بود .نتایج این بخش با
یافتههای کیانتو و همکاران ( )2017و کامهاوی )2012( 1مبنی بر نقش مؤثر سیستمهای تشویق و انگیزش در خلق ،همرسانی
و کاربست دانش همسو است.
نتایج فرضیییه فرعی پژوهش نشییان داد که بُعد ارزیابی عملکرد اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشهای کارآفرینی دانشییگاهی
دانشیییجویان و دانشآموختگان علوم ورزشیییی دارد .در حقیقت ،نتایج پژوهش نشیییان میدهد که ارزیابی عملکرد کنشیییگران
دان شگاهی اعم از مدیران ،کارگزاران ،اع ضای هیئت علمی و دان شجویان باید مبتنی بر آموزش و کنشهای کارآفرینانه صورت
پذیرد .از نظر دانشجویان و دانشآموختگان ،کنشگران دانشگاهی باید قابلیت زیادی در همآمیختگی نظریه و عمل داشته باشند
و باید بتوانند از آموختههای خود در عر صههای مختلف ورز شی همچون رویدادها ،برنامهها و ر شتههای ورز شی ا ستفاده کنند.
سیستم ارزیابی عملکرد کنشگران نیز باید در راستای توسعه کارآفرینی دانشگاهی بهبود یابد تا بتواند حرکت دانشکدههای علوم
1. Kamhawi
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ورزشی را در مسیر کارآفرینی به درستی ارزیابی نماید .این بدان معناست که برای تحقق کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدههای
علوم ورز شی الزم ا ست ،انجام کنشهای کارآفرینانه دان شجویان و دانشآموختگان به عنوان معیار ا صلی برای ارزیابی عملکرد
آنها قرار گیرد؛ همچنین یافتههای پژوهش ن شان میدهد که کن شگران دان شگاهی با کارکردها و کنشهای کارآفرینانه در امور
آموزشی و پژوهشی ،بهتر میتوانند در کارآفرینی دانشکدههای علوم ورزشی نقش سودمندی ایفا نمایند .این بخش از یافتهها با
پژوهش هایتون ( ،)2005چانگ و همکاران ( )2013و کیانتو و همکاران ( )2017هم سو و همخوان ا ست .آنها نیز در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانها بر اساس راهبرد سازمانی و ارزشهای واقعی در نیل به اهداف
سازمانی مهم و مؤثر است.
نتایج فرضیه فرعی پژوهش نشان داد که بُعد گزینش و استخدام اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشهای کارآفرینی دانشگاهی
دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی دارد .نتایج این بخش با یافتههای هان ( )2017هم سو ا ست .او بر این باور ا ست که
دانشگاههای کارآفرین با ورود به حوزه کارآفرینی بهدنبال کسب مزیت رقابتیاند و برای این هدف باید افراد و منابع انسانی شان
تا حدی در زمینه کارآفرینی تجربه داشییته باشییند و البته انتظار نمیرود که تجربه آنها کامل و زیاد باشیید ،زیرا محیطی که به
کارآفرینی اهمیت میدهد و فرصیییتهایی را برای آنها فراهم میکند ،زمینه را برای افزایش تجربه آنها نیز مهیا میسیییازد.
ک شاورز و همکاران ( )1397نیز بر این باورند که جذب و حفظ اع ضای هیات علمی و کارکنان کارآمد و اثربخش ،یکی از عوامل
مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات و کارآفرینی دان شگاهی در مدیریت ورز شی است .در همین را ستا ،جیانگ و همکاران)2012( 1
بر این باورند که مدیران و کارگزاران ا ستخدام میبای ست کارکنان و منابع ان سانی سازمان را نه صرفاً بر ا ساس دانش ،مهارت یا
تجربه فعلی بلکه بر مبنای پتانسیل و ظرفیت آنها انتخاب کنند ،زیرا افراد با پتانسیل باال احتمال بیشتری برای یادگیری دانش
مورد نیاز به منظور نوآوری و انجام کنشهای کارآفرینی دارند .از اینرو ،علیرغم اینکه میبینیم موضیییوع کارآفرینی در محافل
دان شگاهی بحثی داغ ا ست ،ولی عمالً اتفاق مورد انتظار در کارآفرینی دان شگاهی در حوزه ورزش رخ نداده ا ست .بنابر یافتههای
پژوهش ،گزینش و استخدام مدیران ،کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکدههای علوم ورزشی نباید بر اساس مالکهای منسوخ
و قدیمی صورت پذیرد ،زیرا مالک پژوهش صرف درباره م سائل مختلفی که هیچ م شکلی را برطرف نمیکند ،مدنظر دان شگاه
کارآفرین نیست؛ همچنین میتوان گفت که کنشگران دانشگاهی منابع اصلی مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دانشگاهیاند؛ لذا
میبایست در گزینش و بهکارگیری آنها دقت کرد.
یکی دیگر از نتایج مهم در برر سی آزمون ا صلی پژوهش حا ضر ،اثرگذاری منفی و معنادار اینر سی یادگیری و اینر سی تجربه بر
کنشهای کارآفرینی دان شگاهی دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی بود .بر خالف مؤلفه اقدامات مدیریت منابع ان سانی
که به سنجش برخی ابعاد مورد نظر در سطح سازمانی میپردازد و مربوط به اقدامات مدیران ،کارکنان و اع ضای هیأت علمی
دانشییکدههای علوم ورزشییی اسییت ،اینرسییی دانش (اینرسییی یادگیری و تجربه) در سییطح فردی و مربوط به شییدت اینرسییی
دان شجویان و دانشآموختگان علوم ورز شی و میزان اینر سی دانش این افراد است .نتایج ن شان میدهد که هر چقدر این افراد از
ایدهها ،رویکردها ،مشییاهدات ،ابتکارات ،دانش و تجربه روتین و منسییوخ شییده در رویارویی با مسییائل و پدیدههای نوظهوری
همچون نوآوری ا ستفاده کنند ،کمتر به کنشهای کارآفرینی دان شگاهی نزدیک شده و درگیر آنها می شوند .در واقع ،این افراد
معموالً از دانش جدید برای حل مسائل پیش رو و جدید استفاده نمیکنند و روشهای حل مسأله آنها فاقد نوآوری و بیشتر با
تکیه بر دانش و تجربه گذشته و منسوخ شده است .این بخش از یافتهها با نتایج لیائو و همکاران ( )2008همسو است .همچنین
ابراهیمی ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رسید که هرگاه افراد سازمان ظرفیت ایجاد و خلق دانش جدید نداشته باشند،
سازمان به سمت سکون و بیتحرکی (اینر سی) میل خواهد کرد .بر ا ساس یافتههای پژوهش حا ضر ،میزان اثرگذاری اینر سی
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یادگیری بی شتر از اینر سی تجربه ا ست .در همین را ستا ،ا صانلو و خدامی ( )1395ن شان دادند که اینر سی تجربه بر یادگیری
سیییازمانی اثر مثبت دارد .آنها بر این باورند که اینرسیییی دانش در قالب اینرسیییی تجربه برای برخی کارهای روتین که تحت
رویههای عملیاتی استاندارد انجام میشود ،مناسب است و گاهی میتواند یک عامل تقویتکننده برای مدیریت دانش باشد.
بر ا ساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،توجه به عبور از موانع اینر سی دانش در کنار اقدامات مدیریت منابع ان سانی
در دانشییکده های علوم ورزشییی ،راهبردهای مفید و ارزشییمندی برای تحقق کارآفرینی دانشییگاهی و بروز کنشهای کارآفرینانه
هسیتند .این پژوهش مانند هر پژوهش دیگر ،دارای محدودیتهایی از جمله :عدم همکاری برخی از ادارات آموزش دانشیکدهها،
پیگیریهای چندباره برای برگ شت پر س شنامهها ،عدم تفکیک دان شجویان از دانش آموختگان و آقایان از بانوان ا ست .بر همین
اساس پیشنهاد می شود ،پژوهشگران آینده عالوه بر واکاوی و تحلیل گستردهتر اینرسی دانش و اقدامات مدیریت منابع انسانی،
به سیییایر عواملی همچون ،عوامل فرهنگی ،روشهای تدری  ،سیییوابق و ویژگیهای فردی و غیره ب ردازند که در تحقق و بروز
کنشهای کارآفرینی دانشگاهی مؤثر هستند؛ همچنین ،بر طبق یافتههای پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1تالش دانشجویان و دانشآموختگان برای استفاده از دانش روز و تجربههای سازنده در برخورد با پدیدههای ورزشی روزمره
 -2همسوسازی برنامههای آموزشی دانشکدهها و دانشآفرینی دانشجویان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه.
 -3تالش برای ا ستقرار سی ستمی کارآ و اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد کن شگران دان شگاهی در را ستای تحقق دان شگاه
کارآفرین.
 -4اهمیت به کیفیتمداری در کنار مقولههای کمیتانگارانه و اعطای پاداش و انگیزه شای سته برای کن شگران پی شرو در این
عرصه.
 -5تأکید مدیران و اسیییاتید علوم ورزشیییی مبنی بر جایگزینی روحیه کارآفرینی به جای ذهنیت کارجویی و نیز ،جایگزینی
روحیه یادگیری به جای مدرکگرایی در برنامههای درسی و اجرایی دانشکده.
منابع
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