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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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 چکیده

شکده هدف: ستر آمادهدان شی به عنوان ب شگاهی به عنوان مولد دانش و های علوم ورز شگران دان سانی و کن سرمایه ان سازی 

بررسییی نقش لذا هدف این پژوهش،  ؛کارآفرینانه دارند هایآمیز نیاز مبرم به کنشموفقیت فناوری انتقال دانش و نوآوری، برای

 بود. های کارآفرینی دانشگاهیانسانی و اینرسی دانش در کنشاقدامات مدیریت منابع 

سی:روش صیفیاین پژوهش  شنا ستگی  -از نوع تو شی انجام گرفته  بودهمب شکل پیمای  از هاداده برای گردآوری .شدکه به 

ستاندارد نامهپرسش شد.  الؤس 47مشتمل بر  ا ستفاده  شاملجامعه ا شجویان و دانش ،آماری  آموختگان تحصیالت تکمیلی دان

شگاه شی در دان سعلوم ورز شهر تهران بود که در  شغول به تحصیل بوده 1390-1398های الهای  ساس اند. م نمونه آماری بر ا

ها از معادالت ساختاری به تحلیل داده برایانتخاب شد.  ساده نفر به صورت تصادفی 384جدول مورگان برای جامعه نامحدود، 

 .ربعات جزئی استفاده شدروش حداقل م

مستقیم و معنادار ارتباط غیر ،های کارآفرینی دانشگاهیو تجربه( با کنش اینرسی دانش )یادگیرینتایج نشان داد که  ها:یافته

گزینش و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش،  ،چنین، اقدامات مدیریت منابع انسانی شاملهم ؛ددار

 های کارآفرینی دانشگاهی دارند.رابطه مستقیم و معناداری با کنش

شگاهی گیری:نتیجه صلی مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دان شگاهی منابع ا شگران دان سی دانش در  ،اندکن لذا توجه به اینر

های علوم ورزشیییی، راهبردهای مفید و ارزشیییمندی برای تحقق کارآفرینی ت منابع انسیییانی در دانشیییکدهکنار اقدامات مدیری

 است.های کارآفرینانه دانشگاهی و بروز کنش

 سازیکنشگران دانشگاهی، تجاری، ورزش، کارآفرینیاینرسی،  دی:لیک هایواژه
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 قدمهم

سیاری از افراد، بنگاه سازمانی کارآفرین هاامروزه ب ستند. اگر چهو  شی در جستجوی مزیت رقابتی از طریق نوآوری ه  های ورز

سازمان شرایط برخی از افراد و  شیدر این  ست فناوری ،های ورز سنتتمایلی به کارب شی های های جدید ندارند و از حفظ  ورز

ورزشییی و  دانشهای فناورانه را مربوط به های ورزشییی نوآوریبسیییاری از افراد و سییازماندر نقطه مقابل، اما  ؛کنندحمایت می

(. 2013و همکاران،  1ریوترینگوتنمایند )های علمی در این زمینه اسیییتقبال میپیشیییرفت دانند و ازعامل بهبود عملکرد می

کنند. از این نظر، سازی میها را توسعه داده و پیادهانسانی است؛ چرا که منابع انسانی )افراد( هستند که ایدهنوآوری، یک پیامد 

زیرا نوآوری )به عنوان  ،انسییانی متکی به دانش اسییت ریت منابعچنین، مدیهم ؛نوآوری به مدیریت منابع انسییانی بسییتگی دارد

سانی( مستلزم توسعه  ستدانش جدید پیامد مدیریت منابع ان سرچشمه و بنیان  ؛دانشاز اینرو، (. 2017و همکاران،  2)کیانتو ا

 توسییعه و اقتصییادی درشیی ثروت، تولید ارزش، ایجاد در اصییلی عاملبه عنوان و  اسییت نوآوریسیی   مدیریت منابع انسییانی و 

ستفاده حدودی تا و دانش از سرمایه تولید در نوین جوامع رویکرد چنین،هم ؛شودشناخته می کنونی جوامع در اجتماعی  از ا

  .(2016، 3کوهن و پرتنراست ) مشاهده قابل وضوح به توسعه همه جانبه، و رقابتی مزیت به دستیابی برای دانش

بنیان، دانش اقتصاد نام هاقتصاد بگیری سناریوی جدیدی در فناوری و شکلو تولید دانش بنای بر م های جدید بشرپیشرفتبا 

 در عمومی مشیییای که خطگونه(؛ به2016، 4اسییکروتزکاگذاری در این حوزه افزایش چشییمگیری داشییته اسییت )روند سییرمایه

شگاه فزاینده نقش بر اخیر هایدهه صاد در دان ست )هان هدش متمرکز جامعه و اقت شگاهی .(2017، 5ا ساس  اکنون نظام دان بر ا

توسیییعه »دار مأموریت سیییوم یعنی های مربوط به آموزش و پژوهش، عهدهعالوه بر فعالیت ،محیطیپویایی درونی و الزامات 

حوزه  پژوهشی در ها و مراکزبنابراین، از دانشگاه؛ (2004، 6اتزکویتز) شده است های کارآفرینانهو مشارکت در کنش« اقتصادی

بنیان در قالب راهبرد کارآفرینی، های دانششدن در جریان تولید و انتشار دانش و توسعه ظرفیت رود با سهیمورزش انتظار می

 و هافناوری عرضییه طریق از نوآوری ارتقای منظوربه را مأموریت سییوم وشییده در فرآیند توسییعه اقتصییادی و اجتماعی سییهیم 

 پیش ببرند.  یدکارهای جدوکسب

ست صادی، اجتماعی و فرهنگی توجه به کارآفرینی  ،گفتنی ا سعه اقت سوم تو شده  7در قالب طرح کاراد ایراندر برنامه  صویب  ت

های انشییعابی تأسییی  دفاتر ارتباط با صیینعت و جامعه، دفاتر انتقال فناوری، شییرکت ،هایی ماننددر این طرح، فعالیتاسییت. 

شگاهی، پارک سم و فنهای علدان شد ک شرکتوباوری و مراکز ر اندازی مراکز کارآفرینی انجام گرفته بنیان و راههای دانشکار، 

بنابراین،  ؛شوند )برنامه سوم توسعه(های کارآفرین محسوب میهای عمده این دوره برای دانشگاهزیرساختها، این است که همه

گذاری دستاوردهای پژوهشی و ارزشدر ، شودانجام میوم ورزشی در آن عل هایهایی که پژوهشویژه دانشگاهتر سازمانی بهبس

  .(2019و همکاران،  8)شایلی ندباشترجمان دانش علوم ورزشی مهم و مؤثر می

شگاه سانی منابعسازی عنوان محلی برای آماده به هادان شد و کارآمد ان سی نقش ،های کارآفرینانهکنش ر سا  و دانش تولید در ا

روزافزون  طوربه جدید کارهایوکسییب توسییعه و نوآوری )از جمله علوم ورزشییی( برای دانشییگاهی علومکنند و می ایفا ینوآور

سییازی منابع و دانشییگاهیان به عنوان مولد دانش و فناوری، ها به عنوان بسییتر آمادهدانشییگاه. (2014، 9)آودرچ یابندمی اهمیت

شگاه کارآفرینانه دارند. مبرم به نگرش و رفتارنیاز آمیز موفقیت فناوری انتقال دانش و برای شجویان  را محیط باید هادان برای دان

                                                             
1. Ringuet-Riot  

2. Kianto  

3. Kuhn and Prettner 
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ضای و شارکت آن و علمی هیئت اع  هایها و ویژگیگرایش کنند و این افراد نیز، با تقویت فراهم کارآفرینانه هایفعالیت در هام

و شییکوفایی اهداف مورد  کاربسییت دانشتوانند موجب لی میداخ کنترل و اسییتقالل به تمایل موفقیت، به نیاز ،نظیر کارآفرینی

شید و در محیط متغیر امروز نظر سماعیل، شوند )ر شکده؛ (2014 ا شی بنابراین، دان سعه برای های علوم ورز تحقق اهداف تو

صادی سب مزیت رقابتی،  اقت سانی و ک صحیح منابع ان سته نیازمند مدیریت  ( با 1991) 1بارنیرابطه  در همینخواهند بود. پیو

وسیله منبعی ارزشمند و منحصر ها بهآفرینی توسط سازمانکسب مزیت رقابتی و ارزشمحور نشان داد که تأکید بر دیدگاه منبع

سانی انجام میسرمایه ،به فرد یعنی سانی می، از اینرو. شودهای ان و  کارآمد تواند به عنوان راهبردهاییاقدامات مدیریت منابع ان

ها و رفتارهای افراد را برای انجام ها، نگرشمهارت وهای علوم ورزشی( قرار بگیرد ها )از جمله دانشکدهنظر سازمان مد خش،اثرب

 (. 2003، 2و کالرک زد )کولینتحت تأثیر قرار دهکارهایشان و دستیابی به اهداف سازمانی 

جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دستیابی به تعهد منابع ه ب راهبردیرویکردی  :مدیریت منابع انسانی عبارت است از

مقصود از اقدامات مدیریت منابع انسانی، (. 2005، 3)هایتون کنندکلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می

کارکنان )دانشوران و  فعالیت هایی ازهای مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبهشها و کنتسسیا

 4چانگکارمندیابی، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای افراد ارتباط دارد ) ،اندرکاران( نظیردست

 و تخصص کنشگران مهارت تقویت هادانشگاه وظایف و ( بر این باور است که هدف2009) 5چنین، ژینگهم ؛(2013و همکاران، 

ها فرهنگ است و اقدمات مدیریت منابع انسانی در دانشگاه و فناوری علم، توسعه در کاربردی توانایی و نوآورانه روحیه دانشگاهی با

بنابراین، با توجه به ماهیت  است؛بخشی، مشارکت و مدیریت عملکرد کنشگران دانشگاهی بکارگیری و تخصیص، انگیزه ،شامل

بنیان، مدیران های کارآفرینانه دانشگاهی به عنوان یک فرآیند دانشطرفی، به منظور پیشبرد کنش انسانی دانش و نوآوری و از

علوم دانش  و کاربست رسانیهم آفرینش،سانی برای مدیریت منابع ان فعلیهای بایست از روشهای علوم ورزشی میدانشکده

های مدیریت منابع شیوه از دسته آن شامل دانش بر مبتنی انیمنابع انس ورزشی استفاده نمایند. به طور کلی اقدامات مدیریت

استخدام، اند و شامل چهار مؤلفه گزینش و شده طراحی سازمان در دانش فرآیندهای تقویت برای هدفمند به طور که است انسانی

  .(2017)کیانتو و همکاران،  است )پاداش( ی عملکرد و جبران خدماتباآموزش و توسعه، ارزی

پویایی و کاربست دانش مورد نیاز از از راهبردهایی که برای تحقق کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور ضروری است،  دیگریکی 

حاکی از این است که این نهاد همواره در بطن  ،نهاد دانشگاه تحولبررسی سیر سوی کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش است. 

ت نظیر انقالب صنعتی، عصر اطالعات، انقالب کارآفرینی و اخیراً عصر توسعه تحوالاین تحوالت جوامع بشری بوده و همگام با 

(. در محیط متغیر امروز، شکافی که بین دانش 2004دانایی محور، نوعی گذار تدریجی و تکاملی را تجربه نموده است )اتزکویتز، 

 (.2015، 6شود )کیلیچ و اینسهشگران میی کنازهاپژوهان و نیو کنش ورزشی وجود دارد موجب تعارض نیازهای فکری دانش

و از کنشگران دانشگاهی  عنوان مولد و مروج علم و دانش، تغییرکردهها بهامروزه نگرش سنتی به دانشگاهاین در حالی است که 

ش زموا از طریق آکرده و آن راجتماعی و اقتصادی، آن ها نیز دانش جدید را استخراج همگام با تغییر و تحوالت  ،رودانتظار می

رشته در سایه عنوان یک میانبه نیز علوم ورزشی(. 1396انتقال دهند و زمینه را برای کارآفرینی فراهم سازند )پژوهش جهرمی، 

پردازد، پیوسته با علوم طبیعی و اجتماعی که به مسائلی همچون سالمتی، تندرستی، فعالیت بدنی، رفتارها و سبک زندگی می

، 7)پاین روبروستدید اجتماعی، نیازهای متنوع مشتریان، تغییر معیارهای کیفیت زندگی و غیره ی، تحوالت شییرات فناورتغ
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2. Collins and Clark 

3. Hayton 
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د، نه تنها جدای از جامعه نپردازتوسعه و نوآوری میمسائلی همچون که به ورزش  کنشگران دانشگاهی در حوزهاینرو، (. از 2014

و  1)ویدرز ندنآماده ک ورزشینوین دانش برداری از خود را برای بهرهبایست و می قرار دارندجامعه  )مرکز( بلکه در قلب ،ندنیست

 ها را دچار اینرسی دانش خواهد کرد. که آننشوند  متوسلهای ثابت رای مقابله با مشکالت به روشب و (2017، همکاران

، به حالت سکون یا حرکت یکنواخت ارد نشدهو هاتا زمانی که نیرویی به آن ءکند که اشیامی بیاندر علم فیزیک، اصل اینرسی 

سیر خود در  شان میشده، ادامه میبینیپیشم سان ن برای مقابله با  معموالًدهد که افراد دهند. مفهوم اینرسی در حوزه رفتار ان

 «تنبل و بیکار» ایمعن به التین در اینرسی .(0082و همکاران،  2)لیائو ندکنمی استفاده همیشگی و ثابتهای روش از ،مشکالت

 بخشییی به اینرسییی که هنگامی. شییودمی اسییتفاده تغییر در رویارویی با سییازمانی هایدشییواری توصیییف برای اغلب و اسییت

 سازمان تمایل و شودمی انجام گذشته تجربیات به واسطه معموالً سازمان واکنش شود، تبدیل سازمانی هایرویه از ناپذیرجدایی

سیاری از افراد و  .(2013 و همکاران، 3هوانگ) کند مقاومت رییتغ برابر در که دارد شگاهسازمانب ها های دولتی در ایران که دان

ستند، همواره با این انتقاد مواجهنیز جزء آن سیار تکراری در انجام امور مربوطه ها و رویهاند که چرا از روشها ه ستفاده های ب ا

سکون و بیمی ستند. کی تحرکنند و دچار یک نوع  شته، ه شده گذ سوخ  ستا و تجارب من صلی ایجاد دانش ای شأ ا دلیل و من

به ماندن  آگاهانه و تالش تمایل توانرا می اینرسیپدیده بنابراین،  است؛جویی در زمان و پرهیز از ریسک صرفه به خاطر معموالً

لیائو و همکاران، ) دانسییت (دب راهبرد موجوخارج از چارچو)ر مقابل نوسییازی راهبرد سییازمان در وضییعیت موجود و مقاومت د

2008.) 

با  سییازمانیک فرد یا دارد و  پذیری بار مثبتمتضییاد در ادبیات سییازمان هسییتند. انعطاف هپذیری دو واژاینرسییی و انعطاف

شتر، بهتر و کارانعطاف شکلآپذیری بی سی به  ست. اینر شمند  ،ی نظیرهای مختلفتر ا وانین ان، قسازم درسرکوب اطالعات ارز

اینرسییی و عادت از نظر معنی، دو واژه (. 2006، 4کند )بویر و رابرتسییازمان نمود پیدا می و غیره در یناپذیرخشییک، انعطاف

ست ضع موجود ا ستند؛ زیرا عادت یک انتخاب ناخودآگاه برای حفظ و سی نوعی انتخاب کحالیدر ،متفاوت و متمایزی ه ه اینر

 کم هزینه اینرسی باشد، کارآمد اگر روش فعلی. است موجود عملکرد و روش در شدید پایداری ؛نرسی، ایبنابراین است؛آگاهانه 

. خواهد بود آفریندشوار و مسأله اینرسی باشند، ناکارآمد های فعلیشیوه یا اما اگر روش ،است استفاده و سودمند مسلماً قابل و

شان می شواهد در این زمینه ن شترین  سی، دهد کهبی شکال تداوم اینر ست )روملت ناکارآمد هایشیوه و ا به  (.2، 1995،  5ا

دلبسیتگی و پایداری کاربر در »همین ترتیب، اینرسیی فردی در مورد تداوم وضیع وجود اسیت. اینرسیی فردی عبارت اسیت از 

یت  و )پوال« شته باشدهای بهتری وجود داها یا انگیزهفعلی )یعنی وضعیت موجود( حتی اگر گزینه سیستم استفاده و کاربست

مشییکالت مربوط به ایجاد دانش و کاربسییت دانش نوین ورزشییی در توان نتیجه گرفت که بر این اسییاس می(. 2012، 6کاراهانا

ش شی از کژکارکردهای کن ست بازارهای متغیر و پر از رقابت امروز، نا ضای هیأت علمی ا شجویان و اع شگاهی اعم از دان گران دان

بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارتقای توانمندی  ؛مرتبط باشد« اینرسی دانش»ار گیرد و به مقوله طح فردی قرتواند در سکه می

وانگ چنین غلبه بر سکون و یکنواختی انجام شده است. کنشگران دانشگاهی در حوزه ورزش در انطباق با تغییر و تحوالت و هم

( معتقدند که اینرسیییی 2014و همکاران ) 8دانند و کاوسمیوآوری فردی ترین مانع ناینرسیییی دانش را مهم ،(2013) 7و یانگ

و « اینرسیی یادگیری»دانش در دو بُعد طبق مطالعات انجام گرفته، اینرسیی . دارددانشیی افراد را از رفتارهای کارآفرینانه بازمی
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سی تجربه» سی یادگیریمنظور از شود. سازی میمفهوم« اینر ست که افراد ،اینر ی دانش تحت تأثیر سازمان در یادگیر این ا

دهد نند. اینرسی تجربه زمانی رخ میکاز منابع ایستا و راکد قدیمی استفاده می ،دانش جدید کسباینرسی تفکر هستند و برای 

سازمان در رویارویی با موقعیت شکالتکه افراد  سل میجدید به منابع، تجربه ها یا م ساختار دانش موجود متو در د، شونها یا 

ئو و گیرند )لیاکار میرا بهروتین های حل مسییأله چنان رویهکنند و همحل مسییائل از دانش و تجربه گذشییته خود اسییتفاده می

شگاهی ورزش یعنی در این حالت، ؛(2008همکاران،  از دانش و تجریه گذشته خود در جهت حل مسائل جدید،  یکنشگران دان

  کنند.میدانش جدید استفاده پذیرش یادگیری 

انجام شده است که هر کدام از منظر خاصی به این پدیده نگاه  های مختلفهای متنوعی درباره مفهوم اینرسی در سازمانپژوهش

ترین عاملی که تطبیق و ( به شناسایی پیامدهای اینرسی سازمانی پرداخت. وی معتقد است که مهم2014) 1هاگ اند.کرده

اینرسی و تمایل به سکون در سازد، های جدید به ویژه فناوری اطالعات دشوار میرا با فناوری سازی نیروهای انسانیهماهنگ

هایی که به میزان چشمگیری با ( نیز به این مسأله اشاره کردند که اجرای برنامه2017و همکاران ) 2سازمان است. ساندرز

اینرسی  با بررسی مفهوم( 1394راهیمی )با زمان ایجاد نماید.تواند چالش مهمی برای ساهای فعلی سازمان متفاوت است، میشیوه

ترین عامل تأثیرگذار بر اینرسی نتیجه رسید که مهم به این ،های بخش دولتی ایراننی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمانسازما

روانشناختی تیأثیر مستقیمی  عد اینرسی سازمانی یعنی اینرسی بینشی، عملی وبُ سازمان، اینرسی دانشی است که بر هر سه

طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در ( به منظور 1399کاران )زاده و همدر پژوهشی که محرمد. دار

های ورزشی به دنبال اگر مدیران سازمانانجام دادند، به این نتیجه رسیدند که  ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور

ثر اینرسی ( با بررسی ا1398. بیاتی و همکاران )باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بر دارند ،ینرسی سازمانی هستندکاهش ا

نشان دادند که  تهران کارکنان در سازمان ورزش شهرداری اجتماعی و سایش سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم کاری

های موفق در تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی از سازمانو نقش معناداری دارد ش اینرسی داندر تبیین اینرسی سازمانی، 

بایست اینرسی سازمانی از و برای جلوگیری از بروز رفتارهای منفی در سازمان، می ای و مستمرطریق آموزش هدفمند، حرفه

اینرسی دانش در مراکز دهد که مفهوم شان میهای گذشته نمرور پژوهش جمله اینرسی دانش را تحت کنترل خویش درآورند.

مورد اهتمام جدی پژوهشگران و  ،منبع تولید سرمایه انسانی دانا و توانامحل و به عنوان  های علوم ورزشیپژوهشی و دانشکده

کارآفرینی و ز بر ها، یعنی توجه و تمرکاین در حالی است که در پارادایم جدید رسالت دانشگاهدست اندرکاران قرار نگرفته است. 

آفرین روبرو هستند و برای تحقق و های ثروتهای علوم ورزشی نیز با تغییرات و نوآوریاقتصادی، دانشکده-خدمات اجتماعی

های اینرسی دانش و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش روبرو شوند سازی رسالت نوینِ خود، بیش از پیش باید با چالشپیاده

کند که دو مقوله مهم اقدامات مدیریت منابع انسانی و ضرورت این مسأله ایجاب می در این راستا انجام دهند.م را و اقدامات الز

بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که  ؛های علوم ورزشی مورد بررسی گیرداینرسی دانش در دانشکده

-های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانشو اینرسی دانش در کنش نسانینقش )الگوی ارتباطی( اقدامات مدیریت منابع ا

 آموختگان علوم ورزشی چیست؟ 

شجویان به طور کلی،  شگاهی دان شاملعلوم ورزشی و پیادهآموختگان و دانشاین مقاله با تأکید بر کارآفرینی دان  ،سازی آن که 

شیهای شرکت ،ای همچونهای کارآفرینانهفعالیت ستزای شرکتارتاپ، ا شی،   بنیان، دفتر انتقال فناوری وهای دانشهای ورز

گذاری و حمایت مالی از ، سییرمایهصییدور مجوزسییازی، توانمندسییازی نیروی انسییانی، انعقاد قرارداد همکاری با صیینعت، تجاری

ستها و غیره پژوهش سی، در پی ا سی دانش  برر سانی، اینر شگاهی های و کنشنقش اقدامات مدیریت منابع ان کارآفرینی دان

                                                             
1. Haag 

2. Sanders  
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کارآفرینی دانشگاهی موضوعی نسبتاً جدید است و به همین است. های علوم ورزشی در دانشکده آموختگانو دانش دانشجویان

شتر  دلیل شکدهدر بی شیدان شور های علوم ورز شیوه ،ک سیرها و  سبی برای م شخص و منا صورت معرفی  آنهای م و تحلیل 

برای  کدهت علمی و مدیران دانشییئاعضییای هی دانشییجویان، وضییعیتی منجر به سییردرگمیچنین  تردید،اسییت. بی نگرفته

کنشییگران  انههای کارآفرینایده سییازیپیادهدر  و همنوایی گراییهم فقدانو کارآفرینی دانشییگاهی و  هاپژوهشسییازی تجاری

  .خواهد شد هاثر از آنؤو حمایت م یدانشگاه

 و سرمایه های علوم ورزشی در مسیر کارآفرینی دانشگاهی و خلق ثروتو حرکت دانشکده ریفناو علم ومیت موضوع با وجود اه

سی دانش در حوزه ورزش حلقه مفقوده سانی و اینر سی نقش مدیریت منابع ان ست که کمتر مورد توجه قرار از دانش، برر ای ا

 ؛نش ورزشی پرداخته باشد، یافت نشدع اینرسی دانون به موضوتاک که پژوهشیگرفته است. بر اساس جستجوهای انجام شده، 

سی دانش  ضوع اینر ضر در حوزه ورزشلذا عالوه بر جدید بودن مو سترش ادبیات ،شامل، نوآوری پژوهش حا شناخت گ نقش ، 

با پدیده علوم ورزشیییی  آموختگانو دانش از نظر دانشیییجویان هاو ترکیب این مؤلفه انی و اینرسیییی دانشمدیریت منابع انسییی

شکدهارآفرینی دک ست؛ چرا که دان شگاهی ا شی میان سانی )به عنوان مهمهای علوم ورز صحیح منابع ان ست با مدیریت  ترین بای

سازمانی( و رهایی از عوامل بازدارنده سی دانش، انتقالای همچون منبع  شند بهبود را تجاری بخش به دانش اینر با انجام  و بخ

سانی، به نوعی  لید ثروت کنند.برای جامعه تو های کارآفرینانهکنش سی دانش و اقدامات مدیریت منابع ان سی اینر در واقع، برر

بر اساس مدل مفهومی پژوهش  .استی های کارآفرینانه دانشگاهبیانگر تبیین نقش همزمان عوامل فردی و سازمانی در فعالیت

شماره  شکل  ست که اوالً عوامل فرد، 1در  ضر این ا سازمانی را کهضرورت انجام پژوهش حا سیاری از پژوهشگران  از دید ی و  ب

برای دل ارتباطی این عناصیییر را نگری و ترکیب این عوامل با یکدیگر، مورد بررسیییی قرار دهد. ثانیاً، مپنهان مانده، با جامع

انی را برای سازمهای علوم ورزشی تبیین نموده و سهم هر یک از عوامل فردی و آموختگان و مدیران دانشکدهشجویان، دانشدان

  جای کارجویی در این افراد مشخص نماید.ینی و تحقق روحیه کارآفرینی بهحرکت در مسیر کارآفر
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پیمایشی که به شکل  بودهمبستگی  -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات، از نوع توصیفی

های شهر در دانشگاهتحصیالت تکمیلی علوم ورزشی  آموختگانو دانش دانشجویان ،شاملپژوهش  جامعه آماری. انجام شده است

علوم ورزشی به طور آموختگان انتخاب دانشجویان و دانش. اندمشغول به تحصیل بوده 1390-1398های در سالبود که  تهران

اند. عالوه بر و پژوهش پرداختهر محیط مشابهی به تحصیل س مشترکی را گذرانده و دودر این افرادهمزمان به این دلیل بود که 

زیرا ماهیت کارآفرینی دانشگاهی به استفاده و کاربرد  ؛این افراد، مد نظر پژوهشگران نبوداین، تحصیل و یا فراغت از تحصیل 

ان با انتخاب این افراد کار بستگی دارد. بر اساس هدف کلی این تحقیق، پژوهشگرواندازی کسبدانش علوم ورزشی برای راه

 . نبوده استهای بین گروهی تفاوتو دلیلی بر بررسی های مورد بودند تبیین نقش مؤلفه ددرصد

 های کارآفرینی دانشگاهیکنش

 اینرسی تجریه اینرسی یادگیری

 اینرسی دانش

 انگیزه و پاداش ارزیابی عملکرد آموزش و توسعه گزینش و استخدام

 اقدامات مدیریت منابع انسانی

H1 H2 

 (2017ران، ؛ کیانتو و همکا2008لیائو و همکاران، مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از . 1شکل 

H1.1 

H1.2 H1.3 H1.4 
H2.1 

H2.2 
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علوم ورزشی به تحصیالت تکمیلی  آموختگانو دانش مربوط به کلیه دانشجویان ی دقیقعدم وجود پایگاه اطالعات با توجه به

، نمونه آماری این پژوهش با تأکید بر جدول حجم ها در این زمینهخی از دانشکدهو عدم همکاری بر تفکیک سال ورود و خروج

که  استنفر انتخاب شد. روش گردآوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد  384نمونه مورگان برای جامعه نامحدود، 

گردید. طراحی ( 1=اهمیتتا بی 5=ی مهم)از خیللیکرت  ارزشیشناختی و تخصصی و در طیف پنج در دو بخش سؤاالت جمعیت

گیری های کارآفرینانه بوده و با بهرههای ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی، اینرسی دانش و کنشاین پرسشنامه حاوی سنجه

. استاهده قابل مش 3 شماره های آن در جدولاز مطالعات گذشته تنظیم شده است که منابع مورد استفاده و ترتیب و تعداد گویه

حوزه  کارآفرینی نفر از متخصصان 3های علوم ورزشی و نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده 8محتوایی ابزار پژوهش توسط روایی 

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

 138بین اعضای نمونه توزیع شد. تعداد  ساده به صورت تصادفی پرسشنامه 475تعداد  ها،رخی پرسشنامهاحتمال عدم بازگشت ب

 توزیع و تکمیل شدند و مابقی اجتماعیهای رسانو پیام ، ایمیلافزار کافه پردازشاز طریق الکترونیکی با استفاده از نرم هپرسشنام

های تهران، تربیت مدرس، خوارزمی، عالمه دانشگاه ،شامل ورزشی های علومدهدانشکصورت مستقیم در نیز به (هپرسشنام 337)

؛ دپرسشنامه صحیح دریافت گردی 388و در نهایت  شد توزیعنور طباطبایی، شهید بهشتی، آزاد تهران مرکز، شهید رجایی و پیام

 درصد( دانشجو بودند. 68نفر ) 263آموخته و درصد( دانش 32نفر ) 125

با استفاده از  1سازی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئیبرازش مدل کلی پژوهش، از رویکرد مدلن برای آزمو

استفاده گردید، روش حداقل مربعات جزئی به تعداد حجم  ،3اس نسخه الو اسمارت پی 20اس نسخه اسپیاس افزارهاینرم

خاطر این به دلیل اصلی استفاده از این روش ن بر این، ک نیست. افزوها چندان مالبودن دادهباشد و نرمالنمونه حساس نمی

  .(1393است )محسنین و اسفیدانی، « بینیپیش»در این پژوهش، نوعی که هدف اصلی پژوهشگران  است

 هایافته

تشییکیل  انزندرصیید از آن را  42و  مردانهای پژوهش را درصیید از نمونه 58شییود، مشییاهده می 1گونه که در جدول همان 

صد از نمونه 8/36دهند. می سنی در صد 7/39، سال 24 کمتر ازهای پژوهش در دامنه  صد  5/23سال و   29تا  25بین  در در

  است.های علوم ورزشی نیز نشان داده شده ، تعداد نمونه مرتبط با هر یک از رشته1. در جدول بودندسال  30بیشتر از 

 هامونهشناختی نهای جمعیتویژگی. 1جدول 

 رشته تحصیلی سن جنس

 سال 30≤ سال 25-29 ≤سال 24 زن مرد
مدیریت 

 ورزشی

فیزیولوژی 

 ورزشی

آسیب 

 شناسی

بیومکانیک 

 ورزشی

رفتار 

 حرکتی

225 163 143 154 91 102 95 68 33 90 

 رصدد 2/23 درصد 5/8 درصد 5/17 درصد 5/24 درصد 3/26 درصد 5/23 درصد 5/39 درصد 37 درصد 42 درصد 58

های کارآفرینی دانشگاهی ارائه شده است. ، آمار توصیفی ابعاد اقدامات مدیریت منابع انسانی، اینرسی دانش و کنش2در جدول 

و بیشترین  (801/3 ± 624/0) کمترین میانگین در بُعد اینرسی تجربه ،شوندطور که مشاهده میدر ابعاد اینرسی دانش، همان

اقدامات مدیریت منابع  میانگین پژوهش،های بر اساس یافتهدست آمد. به (023/4 ± 753/0)دگیری میانگین در بُعد اینرسی یا

و  (928/3 ± 708/0)گزارش شیید. بر اسییاس نتایج، باالترین میانگین مربوط به بُعد آموزش و توسییعه  772/3±618/0انسییانی 

                                                             
1. Partial Least Squares  
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های کارآفرینی چنین، میانگین کنشهماسیییت؛  (685/3 ± 659/0)به بُعد گزینش و اسیییتخدام ترین میانگین مربوط پایین

 دست آمد.به 574/3±785/0دانشگاهی 

ها به توان گفت که توزیع دادهمی پژوهش،در متغیرهای ( -2و  2)بین و مقادیر کشیدگی ( -1و  1)بین  با توجه به مقادیر کجی

 . استهای نسل اول و دوم( مجاز نسخهاس )به عنوان الو استفاده از نرم افزار اسمارت پی صورت نرمال است

شیید. تمام  هاسییتفاد واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار هگیری، از سییبرازش مدل اندازهبرای بررسییی ابتدا ام بعدی، گ در

، مقادیر پایایی 3ها الزم نبود. مطابق جدول دسیییت آمد؛ از اینرو حذف هیچ یک از آنبه 4/0ها باالتر از بارهای عاملی پرسیییش

به منظور سیینجش روایی کند. گیری را تأیید میزهاسییت و برازش مدل اندا 7/0متغیرها باالتر از  ترکیبی و آلفای کرونباخ تمام

، استفاده شد. دهدهای خود را نشان میکه میزان همبستگی یک سازه با شاخص 1از معیار میانگین واریان  استخراج شدگرا هم

گرای ، برای همه متغیرهای پنهان مرتبه اول و دوم، روایی هم3ول در جد 5/0تر بودن مقدار این ضریب از عدد با توجه به بزرگ

سب بودن مدل سمت. شودگیری تأیید میهای اندازهمدل و منا سازه با روایی  در ق ستگی یک  صی(، میزان همب شخی واگرا )ت

برای باید  شده ستخراججذر میانگین واریان  اشود که ها مقایسه میمقابل همبستگی آن سازه با سایر سازههایش در شاخص

سازه سازاالها بتمام  ستگی بین  سازه هتر از همب سایر  شد  هامربوطه با  ، جذر 3با توجه به جدول (. 1981، 2رکرالفورنل و )با

صلی پژ شده متغیرهای ا ستخراج  ستگی آن ،وهشمیانگین واریان  ا شتر از همب ستبی )اعداد روی قطر  ها با متغیرهای دیگر ا

 کند.گیری را تأیید میهای اندازهگیری، مقادیر روایی واگرا و برازش خوب مدلار دوم مدل اندازهاین معی؛ بنابراصلی(

 

 

 

 

 

                                                             
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Fornell and Larcker  

 و نرمال بودن آن پژوهشآمار توصیفی متغیرهای  .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین کشیدگی کجی تعداد متغیرها

 753/0 023/4 528/0 -328/0 388 اینرسی یادگیری  اینرسی دانش

 624/0 801/3 265/0 -614/0 388 اینرسی تجربه

اقدامات مدیریت 

 نابع انسانیم
 659/0 685/3 -415/0 -385/0 388 گزینش و استخدام

 708/0 928/3 -322/0 509/0 388 آموزش و توسعه

 814/0 713/3 -773/0 -427/0 388 ارزیابی عملکرد

 623/0 762/3 -849/0 -388/0 388 انگیزه و پاداش

 785/0 574/3 704/0 186/0 388 های کارآفرینی دانشگاهیکنش



  2شماره  /7سال  /1399ت منابع انسانی در ورزش/ تابستان مدیری

 

431 

( و 2Qی )بینضریب قدرت پیش(، 2R) تعیین یبضر( tی )مقدار معیارهای ضریب معنادار ،برازش مدل ساختاریبرای بررسی 

، 2مطابق شیکل  .اسیتفاده شید tمقدار  مدل ازی هابررسیی رابطه بین سیازه برایابتدا . مورد ارزیابی قرار گرفت( 2Fاندازه اثر )

ا را میان متغیرهها و روابط که معناداری تمام پرسش( -t < > 96/1+ 96/1مقادیر خارج از )( هستند tتمامی مسیرها معنادار )

گیری و بخش بخش اندازه اتصییالعیاری اسییت که برای م( 2R) ضییریب تعییندهد. درصیید نشییان می 95در سییطح اطمینان 

زا زا بر یک متغیر درونرود و نشیییان از تأثیری دارد که یک متغیر برونکار میت سیییاختاری بهالسیییازی معادسیییاختاری مدل

ساز 2R رمقدا. گذاردمی سته) یزاهای درونهتنها برای  سبه می (واب سازهشومدل محا مقدار این معیار  ،زاهای بروند و در مورد 

ست. میزان صفر تا یک متغیر  2R صفر ا شاناز  ست و ن ضعیف ا سطح  سه  ساختاری در  سط (،19/0)دهنده برازش مدل   متو

ست. در این پژوهش ( 67/0)و قوی ( 33/0) ست 67/0تر از زای مدل بیشمربوط به متغیرهای درون 2Rتمامی مقادیر ا و این  ا

در د. سازمدل را مشخص میبینی قدرت پیش Q2 عیارم. بدین معنی است که مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است

سازه دروناین که صورتی شان  35/0و  15/0 ،02/0 مقادیرزا مقدار در مورد یک  بینی از قدرت پیشرا کسب نماید، به ترتیب ن

شاخص سط و قوی در قبال  سازه داردضعیف، متو سفیدانی، ) های آن  سنین و ا ساس خروجی نرم بر(. 1393مح ، قدرت افزارا

سازهپیش شتر از بینی  شدت بی ست.  35/0ها دارای  زا بر یک متغیر میزان اندازه اثر یک متغیر برونمعنای ( به 2F) اندازه اثرا

به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک،  35/0و  15/0، 02/0 مقادیر کند کههای مدل را تعیین میطه بین سازهو راب استزا درون

سازه دیگر دارد.  سازه بر  سط و بزرگ یک  ساس خروجی نرم برمتو ست آمده باالی  ،افزارا سط مقادیر حد کلیه مقادیر به د متو

شده  ستتعیین  ساختاریبخش مدل اندازههر دو )به منظور برازش مدل کلی  .ا شد.  GOF از معیار (گیری و  ستفاده  با توجه ا

سه مقدار  شاخص  36/0و  25/0، 01/0به  ست،  شده ا سط و قوی برای نیکویی برازش معرفی  ضعیف، متو که به عنوان مقادیر 

)سییطح  شییودمیدسییت آمد که برازش بسیییار مناسییب مدل کلی پژوهش تأیید به55/0برازش مطلق طبق فرمول زیر مقدار 

 .(001/0معناداری 

                                                             
1. Gieure  

 های پژوهشها و نتایج روایی و پایایی سازهویژگی .3جدول 

 منبع گویه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها( متغیرها )سازه

   79/0 84/0 77/0 84/0 81/0 75/0 78/0 7/0 83/0 آلفای کرونباخ

   87/0 92/0 81/0 92/0 90/0 88/0 89/0 85/0 91/0 پایایی ترکیبی

   58/0 73/0 54/0 65/0 67/0 71/0 66/0 63/0 61/0 میانگین واریان  استخراج شده

 14         70/0 . اینرسی دانش 1
لیائو و همکاران، 

(2008) 
 7        74/0 34/0 . اینرسی یادگیری2

 7       68/0 46/0 38/0 تجربه . اینرسی3

 13      71/0 35/0 33/0 40/0 . اقدامات مدیریت منابع انسانی4

کیانتو و همکاران 

(2017) 

 3     79/0 39/0 47/0 39/0 44/0 . گزینش و استخدام5

 4    75/0 51/0 47/0 43/0 33/0 27/0 . آموزش و توسعه6

 3   64/0 33/0 39/0 26/0 22/0 38/0 44/0 . ارزیابی عملکرد7

 3  65/0 28/0 37/0 41/0 35/0 38/0 34/0 51/0 . انگیزه و پاداش8

 20 82/0 34/0 24/0 51/0 39/0 41/0 52/0 36/0 40/0 های کارآفرینی دانشگاهی. کنش9
 1گیوئر و همکاران

(2020) 
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GOF = √
____

Com ×
____
R2  = √0.473 × 0.658  = 557/0  

 
 

 

شماره  شکل  سی ، افزار()گزارش خروجی مدل نرم 2باتوجه به  صورت مثبت و معنادار و اینر سانی به  اقدامات مدیریت منابع ان

تند. آموختگان علوم ورزشییی اثرگذار هسییگاهی دانشییجویان و دانشهای کارآفرینی دانشییطور منفی و معنادار بر کنشدانش به

ضیهبدین ترتیب،  صلی پژوهش تأیید میفر ضیهبعد از تأیید شود. های ا صلی فر سنجش  ،ا ضیهنوبت به  فرعی پژوهش  هایفر

امات مدیریت منابع انسانی اینرسی دانش )اینرسی یادگیری و تجربه( و ابعاد اقدمدلی متشکل از ابعاد  برای این کار سد کهرمی

های کارآفرینی کنش زا وهای برونعنوان سیییازهبه)گزینش و اسیییتخدام، آموزش و توسیییعه، ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش( 

حاوی ضرایب  ،اجرای این مدل دست آمده ازهب وجیافزار اجرا شد. خرزا ترسیم شده و توسط نرمعنوان سازه درونبهدانشگاهی 

 .استقابل مشاهده  4معناداری است که نتایج آن در جدول شماره  ستاندارد شده و ضرایبا

های فرعی پژوهش را نشان که ضرایب استاندارد و معناداری هر یک از مسیرهای مربوط به فرضیه 4با توجه به جدول شماره 

هر یک از ابعاد . م و معنادار دارندمستقیغیرهای کارآفرینی دانشگاهی ارتباط اینرسی یادگیری و اینرسی تجربه با کنش ،دهدمی

م، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش( نیز، رابطه چهارگانه اقدامات مدیریت منابع انسانی )گزینش و استخدا

 های فرعی پژوهشنتایج بررسی فرضیه. 4جدول 

 میانگین ضریب تعیین نتیجه (t) داریعدد معنی ضریب مسیر روابط علّی

 تأیید -28/11 -74/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش ← اینرسی یادگیری

698/0 

 تأیید -52/8 -68/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش   ← اینرسی تجربه

 تأیید 17/3 51/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش   ← گزینش و استخدام

 تأیید 85/9 72/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش   ← آموزش و توسعه

 تأیید 76/4 59/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش   ← ارزیابی عملکرد

 تأیید 39/8 66/0 های کارآفرینی دانشگاهیکنش  ← انگیزه و پاداش

000/0 000/0 

 های کارآفرینی دانشگاهیکنش

 اینرسی یادگیری

 اینرسی تجربه

 گزینش و استخدام

 انگیزه و پاداش

 اقدامات مدیریت  منابع انسانی اینرسی  دانش

658/0 

 آموزش و توسعه

 

 ارزیابی عملکرد

 

825/0 

736/0 

692/0 

859/0 

788/0 

814/0 

 و معناداری )داخل کمانه( در حالت استاندارد )خارج کمانه( آزمون شده پژوهش مدل. 2شکل 
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ی هادرصد واریان  کنش 70های کارآفرینی دانشگاهی دارند. بر اساس مدل آزمون شده، تقریبًا مستقیم و معناداری با کنش

اد اقدامات مدیریت منابع انسانی علوم ورزشی توسط ابعاد اینرسی دانش و ابع آموختگانو دانش کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان

 .شودتبیین می

 گیریبحث و نتیجه

های کارآفرینی پژوهش حاضیییر که با هدف تعیین روابط سیییاختاری اقدامات مدیریت منابع انسیییانی، اینرسیییی دانش و کنش

هایی اسییت که در راسییتای توجه به علوم ورزشییی انجام گرفت، یکی از اولین تالش آموختگانو دانش هی دانشییجویاندانشییگا

صنعت ورزش به ویژه رویکرد تجاری شی سازیکارآفرینی در  ست دانش علوم ورز شجویان و کارب  آموختگانو دانش از طریق دان

و  ای در سییطح سییازمانی(عنوان مؤلفه)به  مات مدیریت منابع انسییانیشییود. افزون بر این، تبیین فصییل مشییترک اقداانجام می

سطح فردی()به عنوان مؤلفه اینرسی دانش شکده ای در  سنجش میزان و روابط آن از دیدگاه در محیط دان شی و  های علوم ورز

مدیریت های حوزه ر پژوهشتوجهی به آن درغم کماین رشته، پدیده جدید و نوینی است که علی آموختگانو دانش دانشجویان

با توجه به اهمیت های اخیر به عنوان رویکردی سییودمند در حوزه مطالعات کارآفرینی شییناخته شییده اسییت. ورزشییی، در سییال

سانی  سی دانش و مدیریت منابع ان ست  برای موفقیتاینر ست عوامل بازدازنده به منظور کارب شک سانی و  سرمایه ان در پرورش 

بر پژوهش این در  رو،کشیییورهای پیش بسییییاری ازمحور در جامعه داناییبنیان و شاقتصیییاد دانتحقق ی دانش مورد نیاز برا

سعه، ارزیابی عملکرد و انگیزه و پاداش ابعاداثرگذاری  ستخدام، آموزش و تو مدیریت منابع مهم در  اقداماتبه عنوان  گزینش و ا

تأکید شد و نتایج حاصل از اجرای  به عنوان عناصر مهم در اینرسی دانشتجربه اینرسی انسانی و نیز، ابعاد اینرسی یادگیری و 

بینی ( و قدرت پیش=557/0GOFمعادالت ساختاری نشان داد که اوالً برازش مدل کلی پژوهش، بسیار قوی و مناسب است )

و  ارآفرینی دانشییگاهی دانشییجویانهای ککنشبر  و منفی نتایج و اثرات مثبت ، به ترتیبهای مذکورقولهباالیی دارد؛ از اینرو م

شت و  علوم آموختگاندانش شی دا شان میهای کارآفرینانه را کنشموفقیت در بروز ورز هر یک از . ثانیاً؛ میزان اثرگذاری دهدن

های کنشها در نشیییان داد که اهمیت و اولویت هر یک از آن اینرسیییی دانشابعاد مختلف اقدامات مدیریت منابع انسیییانی و 

شجویانکارآ شگاهی دان شی  آموختگانو دانش فرینی دان صری میعلوم ورز ست و با چه عنا شاهد چقدر ا های بروز کنشتوان 

 دهنده میزانکه نشییان 2R چنین مقادیرهم ؛آفرینی علم و فناوری بودآفرینی و ثروتدر عرصییه ارزش هاآنتوسییط  کارآفرینانه

های کنش متغیرمربوط به تغییرات  از درصید 66 دهد که در حدودز نشیان مینی اسیتها توسیط یکدیگر تبیین تغییرات سیازه

شجویان شگاهی دان شی  آموختگانو دانش کارآفرینی دان سطعلوم ورز سی  تو سانی و اینر متغیرهای اقدامات مدیریت منابع ان

 . شودتبیین میدانش 

های علوم ورزشی در فرآیند توسعه سرمایه یریت دانشکدههدف از بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی، تحلیل کارکردهای مد

بیش از سرمایه فیزیکی مولد و کارآفرین انسانی کارآفرین و ارزیابی میزان توجه مدیران و کارگزاران دانشکده به سرمایه انسانی 

دانشجویان و هیم هستند که توانند ادعا نمایند در ساخت سرمایه انسانی سهای علوم ورزشی هنگامی میبود. مدیران دانشکده

، بینهای فردی، اجتماعی و اقتصادی مناسب برخوردار باشند. در این ها و کنشها، ظرفیتآموختگان دانشگاهی از قابلیتدانش

ای به عنوان یکی از ملزومات های شغلی و حرفهها و قابلیتاز شایستگیعلوم ورزشی آموختگان مندی دانشجویان و دانشبهره

های دانشگاهی، ظرفیت و ها بیش از هر چیز در گرو کیفیت آموزشبنیان آنو اشتغال دانشرآفرینانه ی برای کنش کااساس

های ها و قابلیتهای علوم ورزشی برای پرورش شایستگیاثربخشی کارکردی و به تعبیری، مدیریت منابع انسانی در دانشکده

امر به نوبه خود، ضرورت توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی را بازتاب  رفته شد و اینها در بازار کار در نظر گمورد انتظار از آن

گزینش و استخدام به ترتیب بر بروز رفتارها دهد. بر همین اساس، ابعاد آموزش و توسعه، انگیزه و پاداش، ارزیابی عملکرد و می
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های فرعی در ادامه بیان نتایج آزمون فرضیهشی اثرگذار است. علوم ورز آموختگانو دانش های کارآفرینانه دانشجویانو کنش

 شده است. 

های کارآفرینی دانشییگاهی نشییان داد که آموزش و توسییعه اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشنتایج فرضیییه فرعی پژوهش 

( همسییو اسییت. 1394همکاران ) لی زاده وها با نتایج مندععلوم ورزشییی دارد. این بخش از یافته آموختگانو دانش دانشییجویان

شاره کردند که برنامهآن سب مهارت نیروی کار، باعث افزایش قدرت و ها ا سب با نیازهای جامعه و ک شرط تنا شی به  های آموز

کارآفرینی نیز با بررسی موانع ( 1393) امینی و همکارانآورد. کسب درآمد شده و موجبات رشد اقتصادی و توسعه را پدید می

افزون بر این، بدنی نشییان دادند که موانع آموزشییی و موانع فردی در اولویت قرار دارند.  ز دیدگاه دانشییجویان تربیتورزشییی ا

ضانی نژاد و همکاران ) سعه کارآفرینی در ورزش بر این باورند که 1397رم سازمانی تو سطح میانی و  سی عوامل  اکنون ( در برر

که اکثر تحقیقات نیز بر  اسیییتآموختگان از طریق کارآفرینی و نوآوری ال دانشمی در ایران، اشیییتغپارادایم اصیییلی آموزش عل

های کارآفرینانه، بازبینی محتوا و سیییرفصیییل دروس دانشیییگاهی، تغییر نگرش ها و مهارتآموزش کارآفرینی، پرورش ویژگی

بنابراین، به  ؛اندتأکید کرده غیرهسییازی دانش و جاریهای کارآموزی و کارورزی در حین تحصیییل، تدانشییجویان، تمرکز بر دوره

هایی برای بایسییت فرصییتهای علوم ورزشییی و نظام آموزشییی در حوزه ورزش میمدیران و کارگزاران دانشییکده ،رسییدنظر می

سترش دانش ثروتعمق شی و گ سازند و برنامهبخ شی فراهم  شجویان علوم ورز شی را برای بروآفرین در دان سانی های آموز زر

ستعدادهای کارآفرینی و تحقق ظرفیت هادانش آن شدن ا شکوفا  ستر برای  های کارآفرینی فراهم مهیا کنند. به عبارت دیگر، ب

 آمیزی محقق شود. شود تا منابع انسانی )دانشجویان( مولد و کارآفرین پرورش یافته و کنش کارآفرینانه به طور موفقیت

های کارآفرینی دانشیییگاهی داش اثرگذاری مثبت و معناداری بر کنشداد که انگیزه و پانشیییان نتایج فرضییییه فرعی پژوهش 

 مهمی سازوکارهای پاداش و تشویق، هایهای پژوهش، سیستمبر اساس یافته علوم ورزشی دارد. آموختگانو دانش دانشجویان

لوم ورزشی بتوانند بدان وسیله های عاران دانشکدهمدیران و کارگز تا هستند آموختگانو دانش دانشجویان در انگیزه ایجاد برای

شجویان در فعالیت صرف هزینه )زمان، پول و غیره( در قبال از شارکت دان سانیهای کارآفرینانه، همم  هایایده تولید و دانش ر

انتخاب بُعد انگیزه و در حقیقت،  .حمایت کرده و دانشییجویان را در مسیییر کارآفرینی دانشییگاهی هدایت و کمک نمایند جدید

شبرد موفقیتپاد سازمان نیازمند بهآمیز کنشاش از آن جهت بود که پی شوقهای کارآفرینی در  های ها و انگیزانندهکارگیری م

آموختگان دهد که وقتی دانشییجویان و دانشمادی و غیر مادی اسییت. نتایج این بخش نیز همین ادعا را ثابت کرده و نشییان می

سییازی دانش ورزشییی کوشییش سییازی، خلق و پیادهدهند، برای ایدهآفرین پاداش میثروت های نو و دانشان به ایدهبدانند مدیر

مبنای کارآفرینی و نوآوری  رهای آموزشیییی را بطور فزاینده راهبردها و برنامههای علوم ورزشیییی بهدانشیییکده اگرخواهند کرد. 

ن و دانش آموختگان( خواهند بود. نتایج این بخش با اصلی منابع انسانی )دانشجویا، نیازمند شناسایی محرک های سازند استوار

رسانی های تشویق و انگیزش در خلق، همنقش مؤثر سیستم( مبنی بر 2012) 1( و کامهاوی2017های کیانتو و همکاران )یافته

  و کاربست دانش همسو است. 

های کارآفرینی دانشییگاهی معناداری بر کنشابی عملکرد اثرگذاری مثبت و نشییان داد که بُعد ارزینتایج فرضیییه فرعی پژوهش 

 ارزیابی عملکرد کنشیییگراندهد که علوم ورزشیییی دارد. در حقیقت، نتایج پژوهش نشیییان می آموختگانو دانش دانشیییجویان

شجویان ضای هیئت علمی و دان شگاهی اعم از مدیران، کارگزاران، اع صورت کنشباید مبتنی بر آموزش و  دان های کارآفرینانه 

آمیختگی نظریه و عمل داشته باشند کنشگران دانشگاهی باید قابلیت زیادی در همآموختگان، از نظر دانشجویان و دانشد. پذیر

صههای خوو باید بتوانند از آموخته شد در عر شتههمچون رویدادها، برنامه یهای مختلف ورز ستفاده کنند. ها و ر شی ا های ورز

های علوم باید در راستای توسعه کارآفرینی دانشگاهی بهبود یابد تا بتواند حرکت دانشکده سیستم ارزیابی عملکرد کنشگران نیز
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های ان معناست که برای تحقق کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدهورزشی را در مسیر کارآفرینی به درستی ارزیابی نماید. این بد

ست شی الزم ا شجویان وکنشانجام  ،علوم ورز صلی برای  آموختگاندانش های کارآفرینانه دان  ارزیابی عملکردبه عنوان معیار ا

شان میچنین یافتههم ؛ها قرار گیردآن شگاهی دهد که های پژوهش ن شگران دان امور کارآفرینانه در  هایو کنش کارکردها باکن

ها با . این بخش از یافتهمایندهای علوم ورزشی نقش سودمندی ایفا نتوانند در کارآفرینی دانشکدهمیبهتر ، یو پژوهش یآموزش

سو و همخوا( 2017( و کیانتو و همکاران )2013(، چانگ و همکاران )2005هایتون )پژوهش  ست. آنهم ها نیز در پژوهش ن ا

های واقعی در نیل به اهداف و ارزش راهبرد سازمانیبر اساس  هاخود به این نتیجه رسیدند که ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

  .استمانی مهم و مؤثر ساز

های کارآفرینی دانشگاهی کنشنشان داد که بُعد گزینش و استخدام اثرگذاری مثبت و معناداری بر نتایج فرضیه فرعی پژوهش 

شجویان ست که 2017های هان )نتایج این بخش با یافتهعلوم ورزشی دارد.  آموختگانو دانش دان ست. او بر این باور ا ( همسو ا

سانیاند و برای این هدف باید افراد و منابع دنبال کسب مزیت رقابتیی کارآفرین با ورود به حوزه کارآفرینی بههادانشگاه شان ان

ها کامل و زیاد باشیید، زیرا محیطی که به رود که تجربه آنتا حدی در زمینه کارآفرینی تجربه داشییته باشییند و البته انتظار نمی

. سیییازدها نیز مهیا میکند، زمینه را برای افزایش تجربه آنها فراهم میهایی را برای آنتدهد و فرصیییکارآفرینی اهمیت می

شاورز و همکار ضای هیات علمی و کارکنان کارآمد و اثربخش، یکی از عوامل  (1397ان )ک نیز بر این باورند که جذب و حفظ اع

شگاهی در  مدیریت مؤثر بر تجاری ست. سازی تحقیقات و کارآفرینی دان ستا، جیانگ و همکارانورزشی ا ( 2012) 1در همین را

ستخدام سازمانمی بر این باورند که مدیران و کارگزاران ا سانی  ست کارکنان و منابع ان صرفاً بر را بای ساس نه  دانش، مهارت یا  ا

 دانش یادگیری برای بیشتری حتمالا باال پتانسیل با افراد زیرا کنند، انتخاب هاتجربه فعلی بلکه بر مبنای پتانسیل و ظرفیت آن

بینیم موضیییوع کارآفرینی در محافل که میرغم این، علیواز اینردارند.  های کارآفرینینوآوری و انجام کنش مورد نیاز به منظور

ست. بنا شگاهی در حوزه ورزش رخ نداده ا ست، ولی عمالً اتفاق مورد انتظار در کارآفرینی دان شگاهی بحثی داغ ا های یافتهبر دان

های منسوخ نباید بر اساس مالکهای علوم ورزشی پژوهش، گزینش و استخدام مدیران، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده

شکلی را برطرف نمی سائل مختلفی که هیچ م صرف درباره م صورت پذیرد، زیرا مالک پژوهش  شگاه  ،کندو قدیمی  مدنظر دان

اند؛ لذا که کنشگران دانشگاهی منابع اصلی مزیت رقابتی از طریق کارآفرینی دانشگاهی فتگتوان چنین میهم؛ کارآفرین نیست

  ها دقت کرد. کارگیری آندر گزینش و به بایستمی

صلی یکی دیگر از نتایج مهم سی آزمون ا سی تجربه بر  در برر سی یادگیری و اینر ضر، اثرگذاری منفی و معنادار اینر پژوهش حا

شجویانهای کارآفریکنش شگاهی دان شی بود.  آموختگانو دانش نی دان سانی بر خالف مؤلفه اقدامات مدیریت علوم ورز منابع ان

سازمانی می سطح  سنجش برخی ابعاد مورد نظر در  ضای هیأت علمی که به  پردازد و مربوط به اقدامات مدیران، کارکنان و اع

شییدت اینرسییی مربوط به در سییطح فردی و گیری و تجربه( های علوم ورزشییی اسییت، اینرسییی دانش )اینرسییی یاددانشییکده

شجویان ست. علوم ورزش آموختگانو دانش دان شان میی و میزان اینرسی دانش این افراد ا از  این افرادهر چقدر دهد که نتایج ن

 یهای نوظهوریدهها، رویکردها، مشییاهدات، ابتکارات، دانش و تجربه روتین و منسییوخ شییده در رویارویی با مسییائل و پدایده

ستفاده کنند، کمتر به کنش شگاهی نزدیکهمچون نوآوری ا شوند. در واقع، این افراد ها میشده و درگیر آن های کارآفرینی دان

ها فاقد نوآوری و بیشتر با های حل مسأله آنکنند و روشمعموالً از دانش جدید برای حل مسائل پیش رو و جدید استفاده نمی

 چنینهمهمسو است. ( 2008لیائو و همکاران )ها با نتایج این بخش از یافتهو تجربه گذشته و منسوخ شده است.  تکیه بر دانش

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که هرگاه افراد سازمان ظرفیت ایجاد و خلق دانش جدید نداشته باشند، ( 1394ابراهیمی )

سکون و بیسازما سمت  سی( میل ن به  ساس یافتهخواهد کرد. تحرکی )اینر سی بر ا ضر، میزان اثرگذاری اینر های پژوهش حا

                                                             
1. Jiang  
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ست.  سی تجربه ا شتر از اینر صانلو و خدامی )یادگیری بی ستا، ا شان دادند( 1395در همین را سی تجربه بر یادگیری  ن که اینر

برخی کارهای روتین که تحت  باورند که اینرسیییی دانش در قالب اینرسیییی تجربه برایها بر این سیییازمانی اثر مثبت دارد. آن

 کننده برای مدیریت دانش باشد. تواند یک عامل تقویتشود، مناسب است و گاهی میهای عملیاتی استاندارد انجام میرویه

ساس یافته سی عبور از موانع توجه به ،توان نتیجه گرفتهای پژوهش میبر ا سانی دانش در کنار  اینر اقدامات مدیریت منابع ان

های کارآفرینانه های علوم ورزشییی، راهبردهای مفید و ارزشییمندی برای تحقق کارآفرینی دانشییگاهی و بروز کنشنشییکدهدادر 

ها، هایی از جمله: عدم همکاری برخی از ادارات آموزش دانشیکدهاین پژوهش مانند هر پژوهش دیگر، دارای محدودیتهسیتند. 

شنامهپیگیری س شت پر شجویان از دانش آموختگان و آقایان از بانوان  ها،های چندباره برای برگ ستعدم تفکیک دان بر همین  .ا

تر اینرسی دانش و اقدامات مدیریت منابع انسانی، پژوهشگران آینده عالوه بر واکاوی و تحلیل گسترده ،شوداساس پیشنهاد می

ب ردازند که در تحقق و بروز  ی و غیرههای فردهای تدری ، سیییوابق و ویژگیعوامل فرهنگی، روش ،همچون به سیییایر عواملی

 شود:های پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد میچنین، بر طبق یافتههم؛ های کارآفرینی دانشگاهی مؤثر هستندکنش

 های ورزشی روزمره  های سازنده در برخورد با پدیدهروز و تجربهآموختگان برای استفاده از دانش تالش دانشجویان و دانش -1

 .با نیازهای واقعی صنعت و جامعه دانشجویانآفرینی و دانش هادانشکده های آموزشیهمسوسازی برنامه -2

ستمی کارآ و اثربخش  -3 سی ستقرار  شگاه  به منظورتالش برای ا ستای تحقق دان شگاهی در را شگران دان ارزیابی عملکرد کن

 .کارآفرین

شرو در این انگارانه و اعطای پاداش تهای کمیمداری در کنار مقولهبه کیفیت اهمیت -4 شگران پی سته برای کن شای و انگیزه 

 .عرصه

ه جای ذهنیت کارجویی و نیز، جایگزینی تأکید مدیران و اسیییاتید علوم ورزشیییی مبنی بر جایگزینی روحیه کارآفرینی ب  -5

 .های درسی و اجرایی دانشکدهگرایی در برنامهروحیه یادگیری به جای مدرک

 منابع

های بخش دولتی ایران. فصلنامه مدیریت (. درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان1394براهیمی، سید عباس. )ا

 . 91-108(، 1)4های دولتی، سازمان

 . 45-32، 28ریت بازرگانی، انداز مدی(. تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند. چشم1395خدامی، سهیال. ) و اصانلو، بهاره

بیت بدنی با استفاده از بندی موانع کارآفرینی از نظر دانشجویان تراولویت (.1393) .نژاد، صدیقهحیدری و امینی، مرجان؛ جمشیدی، رحیم

 .15-32، (6)2نشریۀ پژوهش در ورزش دانشگاهی، . TOPSIS روش

کاری و سایش اجتماعی (. اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم1398سیروس. ) ،احمدی و مجید ،سلیمانی ؛بهنام ،بیاتی

 .  99-85(، 2) 6      ، ات مدیریت رفتار سازمانی در ورزشمطالع(. کارکنان )مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

تحقیقات دانشگاهی: رویکردی آمیخته )مورد مطالعه: سازی دستاوردهای سازی عوامل مؤثر بر تجاریمدل(. 1396پژوهش جهرمی، امین. )

 .265-285(، 2) 9مدیریت صنعتی،  .(های دولتی شهر تهرانفنی مهندسی دانشگاه هایدانشکده

. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش (.1397احمدی، فاطمه. ) و رضا رمضانی نژاد، رحیم؛ برومند، محمد

 . 29-40(، 16) 8های معاصر در مدیریت ورزشی، هشپژو

مدیریت و . سازی تحقیقات در مدیریت ورزش(. تدوین الگوی تجاری1397ابوالفضل. ) ،علیزاده گلریزی و ابوالفضل ،فراهانی ؛لقمان ،کشاورز

 . 1-18(، 2) 7، توسعه ورزش

(. طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات 1399مسعود. ) ،زادهایمان و ایوب ،فریدی زنگیر ؛مهرداد ،زادهمحرم

 . 41-50(، 1) 7، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزشر. کل ورزش و جوانان شمال غرب کشو



  2شماره  /7سال  /1399ت منابع انسانی در ورزش/ تابستان مدیری

 

437 

-Smartافزار نرم یی به کمک(. معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جز1396اسفیدانی، محمد رحیم. ) و محسنین، شهریار

PLS .انتشارات کتاب مهربان.  :چاپ دوم، تهران 

کارآفرینی در ورزش  ه(. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسع1394حبیب. ) ،هنری و هاشم ،کوزه چیان ؛محمد ،احسانی ؛زینب ،زادهمندعلی

 . 99-116(، 29) 7، مطالعات مدیریت ورزشی .کشور
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