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Abstract
This study aims was to compilation the role
knowledge management on the organizational
entrepreneurship and employee empowerment
in department of youth and sport of yazd.
According to the information department of
youth and sport of yazd, in the 2016 study
sample consisted of 144 employees. The sample
size was considered 105 number. conducted
applied research and the survey. measuring was
with, Standard questionnaires role knowledge
management (Dilmaghani & Namvar, 2017),
organizational entrepreneurship and employee
empowerment (Talebpour & Razavi, 2016).
The reliability of questionnaires, respectively,
0/89, 0/91 and 0/84 respectively. For the test a
research hypotheses, structural equation
modeling based on partial least squares method
using statistical software PLS. the result showed
there is a significant impact of knowledge
management
on
organizational
entrepreneurship and employee empowerment
and there is a significant impact of employee
empowerment
on
organizational
entrepreneurship. It seams pay attention to
knowledge management and promotion of
employee empowerment in the organization
was a contributing factor in the promotion of
organizational entrepreneurs hip.
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چکيده

هدف از این مطالعه تدوین نقش مدیریت دانش بر میزان
کارآفرین ی سازمان ی و توانمندساز ی کارکنان اداره کل ورزش و
 با استناد به اطالعات کارگزین ی اداره کل.جوانان استان یزد بود
 جامعه آمار ی پژوهش6931  در سال،ورزش و جوانان استان یزد
 حجم نمونه نیز با توجه به جدول.. نفر بود644 حاضر شامل
 این پژوهش از. نفر در نظر گرفته شد621 کرجس ی و مورگان
 ابزار اندازهگیر ی. نوع کاربرد ی و به شیوه پیمایش ی اجرا گردید
) و6931 ،آزمودن یها پرسشنامه مدیریت دانش(دیلمقان ی و نامور
پرسشنامههای کارآفرین ی سازمان ی و توانمندساز ی کارکنان(طالب
 که پایای ی پرسشنامهها به ترتیب.) بود6931 ،پور و رضو ی
 برای آزمون مدل مفهوم ی. برآورد گردید2/94  و2/36 ،2/93
پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل
 استفادهشدهPLS مربعات جزئ ی با استفاده از نرمافزار آمار ی
ها ی حاصل از تحلیل دادهها نشان داد مدیریت دانش- یافته.است
بر کارآفرین ی سازمان ی و توانمندساز ی کارکنان تأثیر معنادار ی
داشت؛ و همچنین توانمندساز ی کارکنان بر کارآفرین ی سازمان ی
 به نظر م یرسد توجه به عوامل مؤثر بر.تأثیر معنادار ی داشت
مدیریت دانش و ارتقاء توانمند ی کارکنان در سازمان عامل ی مؤثر
.در ارتقاء کارآفرین ی سازمان ی بود
واژه هاي کليدي
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اساسیترین مشخصه سازمانهای قرن بیست و یکم ،تأکی د
بر دانش و اطالعات استتت .برخالف ستتازمانهای گذشتتته،
سازمانهای امروزی دارای فناوریهای پیشرفته بوده و نیازمند
کستتتب ،مدیریت و بهرهبرداری از دانش و اطالعات بهمنظور
بهبود کتارایی خود هستتتتنتد ( .) 1بهطوریکه در جهان امروز،
دانش مهمترین منبع راهبردی برای ستتازمانها محستتو می
شتود و عالقهمندی به مدیریت دانش در بسیاری از سازمان ها
روزبهروز در حال افزایش استتت ( .) 64در گستتتردهترین مفهوم
مدیریت دانش عبارت استتت از چهارچو مفهومی که شتتامل
همه فعالیتها و دیدگاههایی میشود که برای کسب دورنما یی
از خالقیت ،نواری و ستود بردن از سترمایههای دانشی سازمان
برای رستتتیتدن به عملکرد بهتر میباشتتتد ( .) 4لذا به کمك
مدیریت دانش ،مفاهیم و روشها روشتتن میباشتتند ،چالشها
واض ت اند و میتوان بر آنها غلبه کرد و بهمنظور موفقیت در
اجرای مدیریت دانش ،عوامل کلیدی متعددی وجود دارند که
در شتتترای و فرهن های مختلف ،متفاوتاند ( .) 61ازاینرو
موفقیت بلندمدت سازمانها به کسب ،ذخیره و اشتراک دانش
بستگی دارد .استراتژیهایی که بر اساس انباشت دانش نیروی
انستتانی طراحی شتتوند کلید مزیت رقابتیاند و مدیریت موفق
دانش مشتخصته اصتلی بقاء یك ستازمان است () 1؛ بنابراین
ستتازمانهایی که راهی کارآمد برای استتتخرا  ،استتتفاده و
مدیریت دانش یافتهاند و به دانش بهعنوان یك دارایی مطرح
مینگرند ،به افزایش بازدهی کارمندان و حفظ رضایت مشتری
رستیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آوردهاند
( .)9از طرفی در رابطه با ضرورت مطالعه برای مقوله کارآفرینی
سازمانی و توجه به مقوله کارآفرینی سازمانی بهعنوان جزئی از
توستعه کارآفرینی در ورزش کشتور میتوان گفت همه سازمان
ها برای بقا ،نیازمند اندیشتتههای نو و نظرات بدیع و تازهاند و
توجه به توستتعه کارآفرینی ستتازمانی برای پیشتترفت و ارتقاء
سازمانها امری ضروری است ( .) 62به عبارتی واژه کارآفرینی
ستتتازمتانی ابداعشتتتده تا فعالیتهای نوآورانه را در یك بافت
ستتتازمانی توصتتتیف کند؛ بنابراین این واژه کوشتتتشهایی را
منعکس میکند که توستت افراد ستتازمان انجام میشتتود تا
کستتتبوکتار موجود را بهبود بخشتتتند و همچنین کارآفرینی
ستتازمانی گرایشتتی استتت که ستتازمان را درگیر فعالیتهایی
میکند تا بتواند بهطور موفقیتآمیز ،فرصتتها را شتناسایی و
بروی آن سترمایهگذاری کند ( .) 60کارآفرینی ستازمانی شرای
و بستتری را در ستتازمان فراهم میکند که اوالً هر شتتخص یا
گروهی که بخواهد پروسه کارآفرینی درونسازمانی را طی ک ند

بتوانتد ستتتریع ،راحتت و اثربخش آن را به اجرا درآورد و ثانیاً
محرک ،مشتتوو و آموزشدهنده افراد برای اجرای فعالیتهایی
کارآفرینانه میباشتتتد ( .) 69همچنین مقولة کارآفرینی در چند
دهة اخیر توجه بستیاری از پژوهشتگران و ستیاستگزاران را ب ه
خود جلب کرده است .یکی از دالیل اصلی تمرکز بر کارآفرینی،
نیاز فزایندة جوامع برای بهرهگیری از افرادی خالو است که از
طریق ایتدههتای نوین و تبتدیتل این ایدهها به فعالیت-های
ستتودبخش ،روند توستتعة اقتصتتادی را تستتریع کنند ( .) 7لذا
کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرایند کارآفرینی در داخل
ستازمان و با استتفاده از ویژگیهایی همچون روحیهی پشتکار،
ریستتكپذیری ،خالقیت و نوآوری قلمداد میشتتود که طی آن
گروهی از افراد درون ستازمان تبدیل به موتور توسعهی سازمان
میشتتوند ( .) 6از ستتوی دیگر توانمندستتازی کارکنان میتواند
بتهعنوان عتاملی مهم در توستتتعته قتابلیتتها و فعالیتهای
کتارآفرینی کارکنان در ستتتازمان محستتتو می-شتتتود (.) 9
توانمندستتازی شتتامل دستتتیابی به اهداف ستتازمانی از طری ق
مشتتارکت همة کارکنان در فرایند تصتتمیمگیری صتترفنظر از
موقعیت و جایگاه شغلی آنهاست ( )61و تابع سه متغیر قدرت،
منابع و اطالعات است ( .) 06در سازمان-های توانمند ،کارکنان
راههای بیشتتتری برای حل مشتتکالت خود در پیش دارند .در
این ستتازمانها توانمندستتازی درواقع تمرین اعتماد کردن به
یکدیگر درزمینه آموزشتی ،تبادل آراء و احترام به یکدیگر است
( .) 3توانمندسازی در کارکنان بقای سازمان در فضای رقابتی و
همچنین قتدرت انعطافپذیری آن را با محی بیرونی در حال
تغییر مهیتا میستتتازد .توانمندستتتازی فرصتتتتهایی را برای
شتکوفایی استتعدادها ،تواناییها و شتایستتتگیهای آنان فراهم
میکند ( ) 04درنتیجه توانمندستازی را باید یك فرآیند شناخت
دانستتت و در رشتتد و رهبری ستتازمان بکار برد ( .) 09ازاینرو
توجه به توستتتعه مدیریت دانش و توانمندستتتازی کارکنان در
جهت ارتقای کارآفرینی ستتتازمانی در میان کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان یزد الزم به نظر میرسد.
بتا نگاهی به پژوهشهای انجامشتتتده ونستتتا ( ) 0262در
پژوهش خود تحت عنوان ارائه نظریه جدید مبتنی بر کارآفرینی
ورزشتی معتقد استت کارآفرینی در ورزش اهمیت بسیار زیاد ی
دارد چراکته کتارآفرینی در این زمینته میتوانتد فعتالیتتهای
نوآورانه را تشتتتوی ق نموده و موجب تغییرات اجتماعی گردد و
همچنین کارآفرینی ورزش میتواند به توستتتعه ستتتازمانهای
ورزشتتتی و افزایش تعداد تولیدات و خدمات جدید و اختراعات
کمتك کند ( .) 00در پژوهشتتتی دیگر باباشتتتاهی و همکاران
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( ) 6930پژوهشتتی تحت عنوان تأثیر راهبردهای مدیریت منابع
انستتتانی نوآورانته بر کتارآفرینی ستتتازمانی انجام دادند .نتایج
پژوهش آنها نشتان داد که شتتکلگیری جو نوآوری ،زمینه را
برای کارآفرینی ستازمانی فراهم میکند .همچنین بین آموزش
نوآورانه ،ارزیابی عملکرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه با
جو نوآوری رابطهی مثبت و معناداری وجود داشت ،درحالیکه
بین جذ نوآورانه و شکلگیری جو نوآوری ،رابطهی معناداری
مشاهده نشد ( .) 0مرآت و بو ( ) 0269در پژوهش خود با عنوان
تحلیل استتتتراتژیك شتتترکتهای دانشبنیتتتان ارتباط میان
ستبكهای رهبری و مدیریت دانش را موردبررسی قرار داده و
چند نوع الگوی ارتباطی و اثربخشتتی در ایتن زمینته توس تعه
دادند .درواقع خروجی اصتلی کار ایشتتتتان اثبات تأثیر حمای ت
هتای رهبران بر موفقیت مدیریت دانش بوده استتتت ( .) 69از
ستتوی دیگر جیائو و همکاران ( ) 0264پژوهشتتی تحت عنوان
نوآوری و ستتاختوستتاز کارآفرینی بهوستتیله مدیریت دانش با
نقش میتانجیگری هوشتتتیتاری کارآفرینی انجام دادند .نتایج
نشتتان داد که کستتب دانش از طریق شتتبکههای اجتماعی با
تتأمینکننتدگان ،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان و آشتتتنایی با
شتیوههای مدیریت اثر مثبت بر روی خلق ایدههای کسبوکار
جتدید دارد .عالوه بر این با توجه به نتایج مشتتتخص شتتتد،
هوشتیاری کارآفرینانه نقش واستطه بین منابع کسب دانش و
نوآوری کارآفرینان ایفا میکند ( .) 67در پژوهشتی دیگر رضوی
و همکاران ( ) 6931در پژوهشتتی تحت عنوان شتتناستتتایی و
رتبتهبنتدی عوامتل مؤثر بر کتارآفرینی در ورزش بتتا رویکرد
منستتجم تحلیل چند معیاره و کل لند نشتتان دادند به ترتیب
عوامل تدوین برنامهریزی جامع درزمینه کارآفرینی ورزشتتی،
وجود وزارت ورزش و جوانان در کشتتتور و وجود شتتتبکههای
تلویزیونی ورزش در کشتور ستبب توستتعه کارآفرینی در ورزش
کشتتور خواهد شتتتد ( .) 66همچنین دیلمقانی و نامور ()6931
پژوهشتی تحت عنوان بررس تی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش
بر قابلیت پویایی در ستتازمانهای دانشبنیان انجام دادند نتایج
نشتان داد نشان داد که ضریب تأثیر فرایندهای مدیریت دانش
(اکتستتتا دانش ،تبتدیل دانش ،بهکارگیری دانش و حفاظت
دانش) بر قتابلیتتهتای پویا مثبت و معنیدار استتتت ( ) 4در
پژوهشتتتی دیگر فریتدونی و جاللی فراهتانی ( ) 6931به ارائة
متدلی درزمینته رابطتة فراینتدهتای متدیریتت دانش با تفکر
استتراتژیك در ادارة کل ورزش و جوانان استتتان البرز پرداختند
نتایج نشان داد که بین فرایندهای مدیریت دانش ،شامل تول ی د

دانش ،تستتتهیم دانش ،بتهکتارگیری و ذخیرة دانش ،با تفکر
استتتتراتژیتك در جتامعة موردمطالعه ارتباط وجود دارد ( ) 1در
پژوهشتتی دیگر میقدی و همکاران ( ) 0261پژوهشتتی تحت
عنوان تأثیر شتتایستتتگی مدیریت دانش برای ستتیستتتمهای
موفقیت برنامهریزی منابع سازمانی انجام دادند .نتایج نشان داد
خلق دانش بر موقعیت ستتتازمان ،انتقال دانش تأثیر مثبت بر
موفقیت ستیستتم ،حفظ دانش تأثیر مثبت بر موفقیت سیستم
برنتامهریزی منابع انستتتانی داشتتتت و عالوه بر این نرمافزار
مدیریت دانش نیز تأثیر مثبت بر موفقیت سیستم برنامه-ریزی
منتابع انستتتانی میگذارد ( .) 63همچنین خلیفه ستتتلطانی و
همکتاران ( ) 6931در پژوهش خود تحتت عنوان تتأثیر رهبری
تحولگرا بر توانمندستازی روانشتناختی کارکنان برای توستعه
قتابلیتها و فعالیتهای کارآفرینی در ستتتازمان نشتتتان دادند
رهبری تحولگرا تتأثیر مثبتت و معنتاداری بر توانمندستتتازی
روانشتتناختی و کارآفرینی ستتازمانی داشتتت ( ) 9و درنهایت
میرمحمتدی و همکتاران ( ) 6931در پژوهشتتتی تحتت عنوان
عوامل کلیدی موفقیت توانمندستازی کارکنان نتایج نشان داد
که ستته دستتته عوامل کلیدی فردی ،گروهی و ستتازمانی در
ادراک افراد از احستاس توانمندی نقش داشت و از دیگر نتا ی ج
پژوهش نشتتان داد میان ستته عامل رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت ( .) 3حال با توجه به پژوهشهای گذاشته مشخص
شتد ،کارآفرینی سازمانی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار م ی -
گیرد ،به این معنا که برخی عوامل باید وجود داشتتته باشتتد تا
کارآفرینی ستازمانی شتکل بگیرد .یکی از عواملی که بهعنوان
متغیر تتأثیرگذار آورده شتتتده استتتت مدیریت دانش استتتت.
بتهکارگیری و باال بردن استتتتفاده از مدیریت دانش بهتنهایی
نمیتواند کارآفرینی ستازمانی را ارتقاء دهد؛ مگر اینکه استفاده
از متتدیتری تت دانتش بتتا متغیرهتتای مهم دیگری ازجملتته
توانمندستازی کارکنان همراه شتده تا بدینوسیله بر کارآفرین ی
ستتازمانی بهطور مؤثرتری تأثیرگذار باشتتد .لذا پس از مطالعات
کتابخانهای و مرور ادبیات پژوهش و همچنین بررسی روشها
و مدلهای به کارگرفته شده در مطال عات پیشین ،مدل مفهومی
در شتتکل شتتماره  6برای این پژوهش در نظر گرفته شتتد و
محقق بر آن شتد ،در این راستتا و در پژوهش حاضر مشخص
نماید آیا توستعه مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی با
نقش میتانجیگری توانمنتدستتتازی کتارکنان اداره کل ورزش
جوانان یزد نقش دارد.

69

64

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)61زمستان 6931

شکل  .6مدل مفهومی پژوهش و تأثیر عوامل پیشایند بر کارآفرینی سازمانی

 ) 6931و پرستشتنامههای کارآفرینی ستازمانی و توانمندسازی
کارکنان (طالبپور و رضوی ) 6931 ،بود .بعد از تائید روایی این
پرستشنامه توس ت  62نفر از استاتید مدیریت ورزشتتی ،میزان
پایایی پرسشنامهها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب
 2/36 ،2/93و  2/94بترآورد گردیتتد .در این پژوهش برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از شتیوه مدلسازی معادالت ساختاری
استتتتفتاده شتتتد و بهوستتتیله نرمافزار  Smart PLSدادهها
تجزیهوتحلیل شدند.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضتتتر با توجه به ماهیت موضتتتوع و هدفهای
موردنظر از نوع کتاربردی و به شتتتیوه پیمایشتتتی اجرا گردید.
اطالعات موردن یاز برای انجام پژوهش با استتفاده از پرسشنامه
بهدستآمده است .جامعه موردنظر کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان استتتان یزد بودند؛ که با استتتناد به آمار کارگزینی اداره
کل ورزش و جوانان استتتان یزد در ستتتال  ،6931تعداد آنها
برابر با  644نفر بود .حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی
و مورگتان  621نفر برآورد شتتتد .روش نمونتهگیری پژوهش
حاضتر بهصتتورت تصتادفی ستتاده بود .ابزار پژوهش به ترتیب
یافتههای پژوهش
پرستتشتتنامههای استتتاندارد مدیریت دانش (دیلمقانی و نامور،
جدول  .6توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیهای دموگرافیک

سطح تحصیالت

سابقه خدمت

وضعیت تأهل

وضعیت استخدامی

فراوانی

درصد

دیپلم

31

31

فوق دیپلم

31

31

لیسانس

11

11

فوقلیسانس

11

11

3 -1

11

10

6 -30

16

11

33 -31

8

8

36 -10

30

30

 13به باال

9

8

مجرد

1

1

متأهل

301

98

قراردادی

11

11

پیمانی

36

31

رسمی

11

11

جمع فراوانی

301

301

301

301
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درصد پیمانی و  40درصد قراردادی بودهاند ،برحسب سابقه
خدمت بیشتترین درصتد کارکنان دارای سابقه خدمت بین
 6-1ستتال با  42درصتتد و کمترین درصتتد دارای ستتابقه
خدمت  61-66ستال  9درصتد بودهاند و درنهایت برحسب
وضعیت تأهل ب یشترین درصد کارکنان متأهل با  39درصد
و کمترین درصد مجرد  0درصد بودهاند.

تجزیهوتحلیل توصتتتیفی یافتهها حاصتتتل از جدول 6
نشتتان داد که از تعداد  621نفر نمونة پژوهش از کارکنان
برحستب برحستب ستط تحصتیالت  60درصد کارکنان
دارای متدرک دیللم 64 ،درصتتتد فوودیللم 10 ،درصتتتد
لیستانس و  00درصتد دارای مدرک فوولیستتانس بودهاند،
برحسب وضعیت استخدامی  49درصد کارکنان رسمی61 ،

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب ()t-value
تعیین ) را بهعنوان معیاری برای برازش مدلهای ساختاری
گزارش میکند .مقادیر بیشتر از  2/1برای میانگین واریانس
استخرا شده و بیشتر از  2/7برای پایایی مرکب بیانگر
برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است.

پیش از برازش جزئی مدل یا همان آزمون فرضیههای
پژوهشی به بررسی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته
میشود .مدل  PLSبرای برازش مدلهای اندازهگیری،
شاخصهای میانگین واریانس استخرا شده ( ) AVEو
پایایی مرکب ( ) CRرا ارائه میدهد و شاخص ( R2ضریب

جدول  .1شاخصهای برازش مدل
متغیر

آلفای

AVE

مدیریت دانش

کرونباخ
2/13

2/10

کارآفرینی

2/99

2/11

پایایی

R2

CV-Red

CV-Com

مرکب
2/96

-

2/10

2/10

2/99

2/14

2/91

2/19

سازمانی
توانمندسازی

2/11

2/12

2/90

2/40

2/01

2/12

کارکنان

در رویکرد حداقل مربعات جزئی (پیالاس ) ،کیفیت و
برازش مدل با استفاده از دو شاخص بررسی اعتبار حشو یا
افزونگی ( ) CV-Redundancyو بررسی اعتبار اشتراک یا

روایی متقاطع ( ) CV-Communalityسنجیده میشود.
اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل است .با توجه
اطالعات جدول  ،6مقادیر بهدستآمده برای شاخصهای
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متغیرهای پنهان درونزای مدل (متغیرهای پنهانی که نقش
بررسی اعتبار حشو یا افزونگی ( ) CV-Redو بررسی اعتبار
متغیر وابسته در مدل داشته باشند) محاسبه و گزارش
اشتراک یا روایی متقاطع ( ،) CV-Comهمگی مثبت که
میشود ،برای متغیر «توانمندسازی کارکنان» و «کارآفرینی
نشاندهنده کیفیت مناسب مدل آزمون شده است .همچنین
سازمانی» که متغیرهای وابسته مدل مفهومی اصلی
نتایج نشان داد مقدار پایایی مرکب و میانگین واریانس
پژوهش هستند گزارششده است؛ که یافتهها نشاندهنده
استخرا شده برای هر دو متغیر پنهان مدل مقدار مناسبی را
برازش مناسب مدل میباشد.
نشان میدهد .همچنین شاخص  R2که تنها برای
جدول  .9بارهای عاملی برآورد شده و سط معناداری آنها
متغیر

آماره t

سطح
معناداری
0/ 000

متغیر مشاهدهپذیر

بار
عاملی

حفظ و نگهداری دانش

0/17

71/94

انتقال دانش
ایجاد دانش
کاربرد دانش
افعال سازمانی

0/71
0/28
0/72
0/72

7/11
82/27
2/21
77/82

0/ 000
0/ 000
0/ 000
0/ 000

نگرش فردی
انعطاف پذیری
وضعیت پاداش

0/29
0/20
0/28

9/99
81/78
88/92

0/ 000
0/ 000
0/ 000

رهبری کارآفرین

0/17

77/49

0/ 000

فرهن کارآفرین
مؤثر بودن
داشتن حق انتخا

0/20
0/12
0/77

74/92
78/42
7/40

0/ 000
0/ 000
0/ 000

شایستگی

0/98

00/88

0/ 000

پنهان

توانمندسازی
کارکنان

کارآفرینی سازمانی

مدیریت دانش
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ایجاد کردهاند و در ستط اطمینان  33درصد توانستهاند بار
عاملی معناداری داشته باشند.

بر استتاس نتایج بهدستتتآمده میتوان گفت که برای
تمامی متغیرهای پنهان ،کلیه شتتاخصها وزن معناداری را

جدول  .4اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه تحقیق
فرضیات تحقیق

ضریب
استاندارد ( )β

t

سطح
معناداری

نتیجه فرضیه
محقق

مدیریت دانش← کارآفرینی سازمانی

2/49

1/11

0/007

تائید میشود

مدیریت دانش ← توانمندسازی کارکنان

2/11

60/90

0/007

تائید میشود

توانمندسازی کارکنان ← کارآفرینی سازمانی

2/42

4/17

0/007

تائید میشود

یك نوع رواب بین متغیرهای مکنون در مدل معادالت
ساختاری از نوع اثر مستقیم میباشد  .اثر مستقیم که درواقع
یکی از اجزاء ستازنده مدلهای معادالت ستاختاری است و
رابطته جهتتداری را میتتان دو متغیر نشتتتان میدهتتد.
ازآنجاییکه فرضتتیههای پژوهش حاضتتتر براثر رواب بین
رابطه
6

متغیرهای پنهان مدل داللت دارند .یافتههای حاصله از این
پژوهش نشتان میدهد که تمامی سته فرضیه پژوهشی با
توجته بته دادههای گردآوریشتتتده و نیز با توجه به نتایج
آزمون مدل تحقیق مورد تائید قرارگرفته است.

جدول  .1محاسبه ضرایب تأثیر غیرمستقیم از طریق رویکرد تحلیل مسیر
ضریب تأثیر
رابطه با نقش میانجی
غیرمستقیم
2/01=2/42*2/11
مدیریت دانش  توانمندسازی کارکنان کارآفرینی سازمانی
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همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش مشتتاهده میشتتود
متدیریت دانش از طریق متغیر میانجی توانمندستتتازی کارکنان
به صتورت غیرمستتقیم بر کارآفرینی سازمانی اداره کل ورزش و
جوانان استتتان تأثیرگذار بود .بهعبارتدیگر ،ابعاد مدیریت دانش
از طریق افزایش توانمندستتتازی کارکنان میتواند باعث افزایش
میزان کارآفرینی ستتتازمانی شتتتدند .ازآنجاییکه فرضتتتیههای
پژوهشتتتی در رابطته با تأثیر مستتتتقیم متغیرهای پژوهشتتتی
تتدوینشتتتده بود و در آزمون متدل مفهومی پژوهش نیز تنهتتا

ضترایب تأثیر مستتقیم برآورد میشوند ،درنتیجه ،الزم است که
ضتترایب تأثیر غیرمستتتقیم را از طریق رویکرد تحلیل مستتیر
بهصتورت جداگانه محاستبه و بررسی شوند .در جدول شماره 1
این ضرایب ارائهشده است .بهطوری که ضرایب تأثیر غیرمستقیم
از طریق ضتترایب تأثیر مستتتقیم محاستتبه میشتتوند؛ و یافتهها
نشتان می دهد مدیریت دانش با نقش میانجیگری توانمندسازی
کارکنان به میزان  2/01درصد بر متغیر کارآفرینی سازمانی تأثیر
داشت.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملی

بحث و نتیجهگیری
با افزایش مشکالت و پیچیده شدن سازمانها ،نیاز به راهحلهای
بهتر و مبتنی بر دانش در جهت توانمندسازی کارکنان
بیشازپیش حائز اهمیت است .ازاینرو در پژوهش حاضر محقق
بر آن شد که با نگاهی وسیع مدلی درزمینه میزان تأثیر مدیریت
دانش با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان بر میزان کارآفرینی
سازمانی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
ارائه نماید .یافتههای پژوهش بر اساس مدلسازی معادالت
ساختاری حاکی از آن بود ،مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی
از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تأثیر
مثبت و معناداری داشت .به عبارتی درصورتیکه مدیران و
مسئوالن این سازمان به مدیریت دانش و ابعاد آن توجه نمایند
باعث خواهند شد کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش
و جوانان استان یزد تحقق یابد  .با توجه به مطالعات پیشین
مشخص شد ،این نتیجه از پژوهش با نتایج پژوهشهای جیائو و
همکاران ( ) 0264تحت عنوان نوآوری و ساختوساز کارآفرینی
بهوسیله مدیریت دانش( ) 67و دیلمقانی و نامور ( ) 6931تحت
عنوان بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی
در سازمانهای دانشبنیان( ) 4همخوان بود .بهطوریکه دیلمقانی

و نامور در پژوهش خود نشان دادند تأثیر فرایندهای مدیریت
دانش شامل اکتسا دانش ،تبدیل دانش ،بهکارگیری دانش و
حفاظت دانش بر قابلیتهای پویا مثبت و معنیدار است ( .) 4به
نظرمیرسد مجهز نمودن کارکنان سازمان به دانش حرفهای،
توانایی کسب دانش ،طبقهبندی دانش سازمانی ،بهرهگیری از
دانش برای حل مشکالت سازمانی و انتقال دانش سازمانی میان
کارکنان به دلیل نقش بسزایی که در توسعه نوآوری کارکنان
سازمان دارد ،کارآفرینی سازمانی را نیز ارتقاء میدهد.
از دیگر نتایج پژوهش نشان داد مدیریت دانش بر توانمندسازی
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تأثیر مثبت و
معناداری دارد .به عبارتی درصورتیکه به عوامل مؤثر بر توسعه
مدیریت دانش در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
یزد توجه گردد ،کارآفرینی سازمانی افزایش خواهد یافت .این
نتیجه از پژوهش با نتایج پژوهش میقدی و همکاران () 0261
تحت عنوان تأثیر شایستگی مدیریت دانش برای سیستمهای
موفقیت برنامهریزی منابع سازمانی ( )63همخوان بود .به نظر
میرسد استفاده واقعی از دانش موجود ،انتقال دانش از یك
فردبهفرد دیگر ،از یك فرد به گروه یا از یك گروه به گروه دیگر،
کسب دانش سازمانی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی و قابلیت
بازیابی و دسترسی افراد جهت استفاده از دانش به ترتیب
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مؤثرترین اقدامات مدیریت دانش هستند ( ) 02که از این طرو به
دلیل افزایش دانش سازمانی کارکنان سبب توانمندسازی
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد شد.
یافته دیگر پژوهش نشان داد توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی
سازمانی از دیدگاه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
تأثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارتی درصورتیکه در سازمان
نسبت به توانمندسازی کارکنان گام برداشته شود به دنبال آن
کارآفرینی سازمانی روزبهروز توسعه مییابد .این نتیجه از پژوهش
با نتایج پژوهشهای خلیفه سلطانی و همکاران ( ) 6931تحت
عنوان تأثیر رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناختی
کارکنان برای توسعه قابلیتها و فعالیتهای کارآفرینی در
سازمان ( ) 9و میرمحمدی و همکاران ( ) 6931تحت عنوان
عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان( )3همخوان بود.
بهطوریکه خلیفه سلطانی و همکاران در پژوهش خود نشان
دادند رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر دارد
که درنهایت سبب توسعه قابلیتها و فعالیتهای کارآفرینی در
سازمان خواهد شد ( .) 9لذا به نظر میرسد ارتقاء توانمندی
کارکنان و ایجاد شرای و فرصتهایی برای شکوفایی استعدادها،
تواناییها و شایستگی-های آنان بهعنوان عامل زیر بنایی در

بهبود و توسعه قابلیتها و فعالیتهای کارآفرینی در جهت
انعطاف پذیری و افزایش ظرفیت ابتکار و نوآوری مؤثر باشد و
بهتبع آن کارآفرینی سازمانی را در اداره کل ورزش و جوانان
استان یزد عینیت ببخشد.
با توجه به نگاهی کلی به نتایج پژوهش حاضر طراحی سا ختار
دانشمدار در تمام سطوح سازمانهای ورزشی کشور در بهبود
وضعیت کارآفرینی این سازمانها مؤثر خواهد بود و در این راستا،
مدیران ستادی بهعنوان تولیدکنندگان و سرمایههای ملی دانشی
نقش مهمی بر عهدهدارند .لذا الزم است مدیران سطوح عالی
اداره کل ورزش و جوانان استان یزد به آموزش و توانمندسازی
کارکنان خود بیشازپیش اهمیت دهند و یکی از اولین فعالیت
هایی که باید از طرف مدیران این سازمان مدنظر قرار گیرد و در
بخشهای مختلف به آن تأکید شود ،نیازسنجیهای آموزشی با
تأکید بر کسب دانش بهعنوان یکی از مؤلفههای مدیریت دانش
و تعیین برنامههای مستمر آموزشی ویژه بخشهای مختلف اداره
کل ورزش و جوانان استان یزد است .تا بدینوسیله ضمن
توانمندسازی کارکنان ،کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و
جوانان استان یزد توسعه یابد.
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