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تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری کسبوکارهای کوچك ورزشی
استان تهران
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چکیده
تحوالت سريع علم و فناوری در صنعت ورزش كارآفرينان و سرمايهگذاران ورزشي را نیازمند
بهكارگیری رويكردهای خالقانه و نوآورانه كرده است .در اين شرايط ،كسبوكارهای كوچك
ورزشي با تكیه برنوآوری ،به دنبال بهبود عملكرد وافزايش مزيت رقابتي خود بوده و در اين راستا به
نقش سرماية فكری به عنوان يك منبع غیر قابل لمس بیش از پیش واقف شدهاند .اين پژوهش برمبنای
هدف ،از نوع كاربردی و از نظرماهیت توصیفي -همبستگي است .جامعة آماری پژوهش شامل 564
نفر از كارآفرينان كسبوكارهای كوچك ورزشي استان تهران بود كه با محاسبة فرمول كوكران و با
روش نمونهگیری تصادفي حجم نمونهای  233نفر برای پاسخگويي به پرسشنامة استاندارد انتخاب
شدند .تحلیل رگرسیون در مورد میزان تأثیر ابعاد سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار مشخص
ميكند كه بیشترين تأثیر را ابعاد سرماية انساني و سرماية رابطهای (مشتری) بر نوآوری كسبوكارهای
كوچك ورزشي داشتهاند و متغیر سرماية ساختاری پیشبینيكنندۀ معنيداری برای نوآوری
كسبوكارهای كوچك ورزشي نیستند.
واژههای کلیدی :سرماية انساني ،سرماية رابطهای (مشتری) ،سرماية ساختاری ،سرماية فكری،
كسبوكارهای كوچك ،نوآوری كسبوكار.

* نويسندۀ مسئول:

تلفن33321157147 :

Email: bziyae@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه ،تالش برای كسب مزيت رقابتي توجه سازمانها را هرچه بیشتر به سمت داراييهای
دانشي از جمله سرماية فكری سوق داده است ) .(Ho, 2011در چنین شرايطي ،كسبوكارها
دريافتهاند كه كسب مزيت رقابتي پايدار مبتني بر سرمايههای فكری آنهاست و موفقیتشان تا
حد زيادی به توانايي آنها در مديريت اين دارايي ارزشمند بستگي دارد )& Chen, Huang

 .(Hsiao, 2010سرماية فكری مجموعهای از داراييهای نامشهود و دانشمحور سازمان
توصیف شده است كه تأثیر زيادی بر بهبود شايستگيهای كلیدی و مزيت رقابتي سازمان دارد
).(Qin & Nembhard, 2010

همچنین ،نوآوری با تركیب دوبارۀ منابع ،مهارتها و ديگر داراييهای موجود كمك
ميكند تا كسبوكارها به خلق دانش جديد حرفة متبوع خويش بپردازند ) .(Halim, 2010در
حال حاضر ،در محیط كسبوكارهای دانشبنیان اين باور عمیق وجود دارد كه سرماية فكری
در بهرهوری عملكرد و نوآوری از اهمیتي اساسي و فزاينده برخوردار است ( Mehrabi,

.)Jadidi, Allameh, & Alemzadeh, 2013
حال ،با توجه به اينكه ورزش به عنوان صنعتي توسعهيافته در جهان مطرح شده و افزايش
فرايندهای كارآفريني در آن فرصتهای شغلي جديدی را كرده است ،اعمال تفكر نوآورانه و
استفاده از اين نوع تفكر در اين صنعت امری اجتنابناپذير است (جواديان وشجیع)3111 ،؛ از
اين رو يكي از راههايي كه باعث ميشود كسبوكارهای ورزشي همچنان در عرصة رقابت
باقي بمانند استفاده از رويكرد كارآفريني ورزشي است )Kamukama, Ahiauzu & Ntayi,

 .(2010كارآفريني و ورزش به گونهای صريح با يكديگر در تعاملند و الگوی همسازی شكل
ميدهند كه از توسعة دوجانبهشان حمايت ميكند ( .)Santomier, 2002از جملة اهداف اين
برنامة متعامل ارتقای عملكرد تجاری كسبوكارهای ورزشي و توسعة بخش خصوصي در
صنعت ورزش است كه توانايي صنعت ورزش را از طريق برنامهها ،رويدادها و توسعة
فعالیتهای كسبوكار ارتقا بخشد ()Ruvio, Rosenblatt & Lazarowiz, 2010
در اين مطالعه ،سرماية انساني ،سرماية رابطهای (مشتری) و سرماية ساختاری به عنوان ابعاد
سرماية فكری و نوآوری اداری ،تولیدی و فرايندی نیز به عنوان ابعاد نوآوری كسبوكار در نظر
گرفته شدهاند .تأثیر هريك از ابعاد اين دو متغیر بر يكديگر و درجة اهمیت آنها در كسب
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وكارها از مسائل مهمي است كه امروزه در جهت بهرهوری و ارتقای عملكرد مورد توجه
كارآفرينان بوده است .در اين راستا و با توجه به موارد فوقالذكر ،هدف اين تحقیق بررسي میزان
تأثیر سرماية فكری بر نوآوری كسبوكارهای كوچك ورزشي استان تهران است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة فکری

اقتصاد امروز اقتصاد دانشبنیان و مبتني بر سرماية فكری است كه محصوالت اين اقتصاد،
دانش و اطالعات هستند (چوپاني و همكاران .)3133،امروزه ،داراييهای نامشهود مانند
مهارتهای كاركنان ،نرمافزارها ،برندهای تجاری و ارتباط با مشتری به عنوان سرماية فكری
طبقهبندی ميشوند ( .)Ghorbani, Mofaredi, Bashiriyan, 2012از نظر ماورديس و
والتالیس )2332(3سرماية فكری عبارت است از مجموع سرمايههای انساني ،ساختاری و سرماية
ارتباطي كه سرمايههای ارتباطي و ساختاری به طور عمده جزو مشهود و آشكار سازمان هستند،
در حالي كه سرماية انساني جزو سرماية ناملموس و ضمني سازمان است ) .)Mesa, 2010در
نتیجه ،سرماية فكری فراهمكنندۀ پايگاه جديدی از منابع برای سازمان است كه از طريق آن
سازمان ميتواند به رقابت بپردازد (.)Chen et al., 2010
سرماية فكری به سه حوزۀ گستردۀ سرماية انساني (در حوزۀ شايستگي فردی) ،سرماية
ساختاری (در حوزۀ ساختار داخلي) و سرماية رابطهای يا مشتری (در حوزۀ ساختار خارجي) به
صورت زير تقسیم شده است ).)Mesa, 2010
 .3سرماية انساني :پنینگ و همكاران )2332( 2سرماية انساني يك سازمان را عبارت از
دانش و مهارتهای متخصصان آن سازمان دانستهاند كه به منظور ارائة خدمات حرفهای از
آنها استفاده ميكنند (.)Diez et al, 2010
 .2سرماية ساختاری :سرماية ساختاری دربرگیرندۀ ساختار سازماني و طرحها ،فرايندها،
طرحبندی فیزيكي ،فناوریها ،ابزارها و فضای كار است (به بیان ديگر ،هرچیزی كه در درون
سازمان ممكن است دانش در آن يافت شود) (.)Ghorbani, Mofaredi, Bashiriyan, 2012
1. Mavridis & Vatalis
2. Penning et al.
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 .1سرماية رابطهای يا مشتری :دربرگیرندۀ ارزش فعلي و ارزش بالقوۀ آتي روابط سازمان با
مشتريان است؛ به همین دلیل به طور عمده سرماية مشتری در زمرۀ دانش بازاريابي و روابط
مشتری قرار ميگیرد و از اينرو اين سرمايه شامل مواردی همچون عالئم تجاری ،سهم بازار،
اطالعات مشتری ،روابط با مشتريان ،مراكز قابل دسترس مشتريان و قراردادهای تجاری ميشود
(.)Mesa, 2010
نوآوری کسب وکار

در فضای كسبوكارهای امروزی ،نوآوری تنها يك فرايند تلقي نميشود ،بلكه مجموعهای از
اجزای نوآور است كه نیازهای پايدار محیطي ،نیازهای روية تولید ،تغییر صنعت و بازار و
تركیب جمعیتشناختي را در بر ميگیرد ( .)Ho, 2011در زير ،شرح مختصری از انواع
نوآوری در كسبوكارها از نظر ميگذرد.
الف) نوآوری تولیدی :نوآوری تولیدی فراهمكنندۀ ابزاری برای تولید است ( Ojasalo,

 .)2008منظور از نوآوری تولیدی اين است كه تا چه حد سازمان در ارائة خدمات جديد،
اختصاص منابع مالي به تحقیق و توسعه و مواردی مشابه آن پیشتاز است (.)Mesa, 2010
ب) نوآوری فرايندی :نوآوری فرايندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود كیفیت و
صرفهجويي هزينهها فراهم ميكند و به اتخاذ روشهای جديد يا بهبوديافتة تولید ،توزيع يا
تحويل محصول يا خدمت اشاره دارد ) .(Halim, 2010در واقع ،منظور از نوآوری فرايندی
اين است كه سازمانها تا چه میزان تكنولوژیهای جديد را به كار ميگیرند (زعفريان و
همكاران.)3113 ،
ج) نوآوری اداری :نوآوری اداری به رويهها ،سیاستها و اشكال سازماني جديد اشاره
دارد و شامل تغییراتي است كه سیاستها ،تخصیص منابع و ديگر عوامل مرتبط با ساختار
اجتماعي سازمان را تحت تأثیر قرار ميدهد (.)Ojasalo, 2008

تأثیر سرمایة فکری و نوآوری کسبوکار

در محیط متغیر و دانشمحور امروزی ،نوآوری به علت تغییر الگوهای كسبوكار و ضرورت
سازگاری با تغییرات سريع ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است (زعفريان و همكاران،

كسبوكارهای كوچك...
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 )3113به همین دلیل يكي از مسائلي كه اغلب كارآفرينان با آن مواجه ميشوند اين مسئله
است كه چه اقداماتي را برای توسعه و بهبود نوآوری در كسبوكار خود بايد انجام دهند
(سعیدی و همكاران .)3113 ،بر اين اساس و در راستای پشتیباني علمي اين ادعا ،در ادامه به
برخي تحقیقات انجامپذيرفته اشاره خواهد شد.
نتايج پژوهش مامونا و الرنس )2331( 3بر روی شركتهای بیمه نشان داد كه سرماية
انساني رابطة معناداری با نوآوری سازماني دارد كه اين مسئله در نهايت بر عملكرد سازمان
تأثیرگذار است .در همین حوزه ،المپكین )2334( 2در مطالعة خود نشان داد كه تنها بعد
سرماية انساني با عملكرد نوآورانه دارای رابطة مثبت و معناداری است و بین سرماية رابطهای
(مشتری) و نوآوری كسبوكار رابطة معنيداری ديده نشد.
در مطالعهای ديگر ،كه احمد الدوجايلي )2332( 1در صنعت خودروسازی و نساجي عراق
با عنوان تأثیر ابعاد سرماية فكری (سرماية انساني و سرماية ساختاری) بر نوآوری سازماني
صنعت خودروسازی و نساجي عراق انجام داد ،يافتهها نشان داد كه سرماية انساني تأثیر مثبت و
معناداری بر نوآوری سازماني دارد؛ همچنین در اين مطالعه تأثیر معنيداری بین سرماية
ساختاری و نوآوری سازماني مشاهده نشد.
در پژوهشي ديگر با عنوان «بررسي رابطة بین ابعاد سرماية فكری (سرماية انساني و سرماية
ساختاری) با نوآوری كسبوكار در حوزۀ شركتهای سهامي بیمه» ،چوپاني و همكاران
( )3133نشان دادند كه در بین ابعاد سرماية فكری بیشترين تأثیر را متغیر سرماية انساني با
نوآوری كسبوكار دارد و بعد سرماية ساختاری تأثیر معنيداری بر نوآوری شركتهای
سهامي بیمه ندارد.
مرور پیشینة تحقیق و بررسي مطالعات صورتپذيرفته بیانگر اين نكته است كه با وجود
مطالعات اندک در زمینة رابطة بین سرماية فكری با نوآوری كسبوكار ،اغلب مطالعات
يادشده به بررسي تأثیر تنها يك يا دو بعد سرماية فكری بر نوآوری سازماني پرداختهاند و تأثیر
جداگانة ابعاد يادشده بر ابعاد نوآوری كسبوكار (تولیدی ،فرايندی و اداری) در صنعت
1. Maimunah & Lawrence
2. Lumpkin
3. Ahmed Al-Dujaili
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ورزش تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است .مطالعة حاضر درصدد پركردن شكاف دانشي
يادشده است.
با توجه به پیشینة ادبیات تحقیق ذكرشده ،چارچوب مفهومي تحقیق در شكل  3نشان داده
شده است:

نوآوری کسبوکار

سرماية فكری

نوآوری توليدی

سرماية انسانی

نوآوری فرايندی

سرماية ساختاری

نوآوری اداری

سرماية رابطهای
شكل  .1چارچوب مفهومی تحقيق

بر اساس مطالب فوق و چهارچوب مفهومي تحقیق حاضر ،فرضیههای تحقیق در جدول 3
بیان شدهاند.
جدول  .1فرضيههای پژوهش
فرضيه

 :H1بين سرماية فكری و نوآوری کسبوکار رابطة معنیدار وجود دارد.
 :H2بين سرماية انسانی و نوآوری توليدی رابطة معنیدار وجود دارد.
 :H3بين سرماية ساختاری و نوآوری فرايندی رابطة معنیدار وجود دارد.
 :H4بين سرمايه رابطهای و نوآوری اداری رابطة معنیدار وجود دارد.

روش تحقیق
اين پژوهش برمبنای هدف ،از نوع كاربردی و از نظرماهیت نیز ،توصیفي -همبستگي ميباشد
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جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS20واز آزمون ضريب پیرسون ،تحلیل رگرسیون ساده و
چندگانه استفاده شده است .جامعة آماری تحقیق 564 ،كسبوكار كوچك فعال در زمینههای
مرتبط با صنعت ورزش (تولید و توزيع و فروش) درنظرگرفته شده است .حجم نمونه متناسب
برای تحقیق مذكور نیز بر اساس روش نمونهگیری تصادفي و با فرمول كوكران ،در سطح
خطای  3/34به صورت زير محاسبه شده است:
()3
160 1 / 962 0 / 5 0 / 5
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برای حصول از تعداد نمونة مورد نظر  234پرسشنامه به صورت تصادفي توزيع شد كه با
پیگیریهای صورتگرفته حدود  233پرسشنامه جمعآوری شد .به همین منظور برای سنجش
ابعاد متغیر سرمايه فكری (سرماية انساني ،ساختاری و رابطهای) از نسخة تعديل شده پرسشنامه
بونیتس ( )3331و برای سنجش متغیر نوآوری كسب وكاراز پرسشنامه جیمنز و همكاران

3

( )2331و در مجموع در قالب  62سؤال به صورت طیف  4امتیازی لیكرت استفاده شده است.
برای بررسي پايايي تحقیق از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است .مقدار ضريب آلفای
كرونباخ برای هريك از پرسشنامههای سرماية فكری و نوآوری كسبوكار بهترتیب  3/33و
 3/11است .با توجه به اينكه مقدار آلفای كرونباخ برای هر دو پرسشنامه از مقدار  3/7باالتر
است ،ابزار گردآوری اطالعات از اعتبار كافي برخوردار است؛ همچنین روايي تحقیق حاضر
از نوع روايي محتواست كه در اين خصوص محتوای پرسشنامهها در اختیار چهار نفر از استادان
دانشگاهي (دو نفر از استادان دانشكدۀ كارآفريني و دو نفر از استادان دانشكدۀ تربیت بدني) و
دو نفر از متخصصان صنعت ورزشي قرار گرفت و پس از اصالحات جزئي روايي ابزار
گردآوری اطالعات نیز تأيید شد.

1. Jimenez - Jimenez
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

آمار توصیفي نمونههای تحقیق در جدول  2همراه با فراواني و درصد هركدام از طبقات نشان
داده شده است.
جدول  .2آمار توصيفی نمونههای تحقيق
جنسيت

زن

فراوانی
درصد
نوع پوشاک توليدی
فراوانی
درصد
تحصيالت
فراوانی
درصد
سابقة کار
فراوانی
درصد
سن

مرد

22
2/290
زنانه
10
2/20
ديپلم
124
2/62
کمتر از  3سال
2
2
 22تا  32سال

192
2/920
همه نوع
بچگانه
مردانه
162
12
20
2/00
2/24
2/12
کارشناسی ارشد
کارشناسی
فوق ديپلم
0
20
06
2/22
2/11
2/20
 12سال به باال
 0تا کمتر از  12سال
 3تا کمتر از  0سال
02
111
29
2/34
2/03
2/13
 41سال به باال
 31تا  42سال

فراوانی

26

96

88

درصد

2/12

2/46

2/42

به منظور ارزيابي تأثیر سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار از ضريب همبستگي پیرسون
استفاده شد كه نتايج آن در جدول  1نشان داده شده است:
جدول  .3ضريب همبستگی بين سرماية فكری و نوآوری کسبوکار
آماره

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

متغير

سرماية فكری و نوآوری سازمانی

2/60

2/221

نتايج جدول  1نشان ميدهد بین سرماية فكری و نوآوری سازماني رابطة معنيدار وجود
دارد؛ در نتیجه فرضیة اول تحقیق( )H3پذيرفته نميشود.
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برای مشخصكردن مهمترين ابعاد سرماية فكری و نوآوری كسبوكار آزمون تحلیل
همبستگي چندمتغیره صورت پذيرفت كه نتايج آن در جدول  5نشان داده شده است:
جدول  .4ضرايب استانداردشدة ابعاد سرماية فكری
متغيرهاي پيشبين

R

R2

β

t

سطح معنيداري

سرماية انسانی

2/01

2/202

2/013

2/0

2/221

ساختاری

2/36

2/13

2/361

2/40

2/221

رابطهای

2/30

2/14

2/304

2/06

2/221

توليدی

2/3

2/29

2/322

2/24

2/221

اداری

2/40

2/222

2/404

2/23

2/221

فرايندی

2/02

2/20

2/021

2/00

2/221

نتايج جدول  5نشان ميدهد مهمترين بعد سرماية فكری سرماية انساني ومهمترين بعد
نوآوری كسبوكار نوآوری فرايندی است.
در ادامه ،برای بررسي رابطة بین ابعاد سرماية فكری (سرماية انساني ،رابطهای ،ساختاری) و
نوآوری (تولیدی ،اداری ،فرايندی) از ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است كه نتايج
آن در جدول  4نشان داده شده است:
جدول  .0تعيين ضريب همبستگی بين شاخص سرمايهی فكری بر نوآوری کسب وکار
توليدي

اداري

فرايندي

شاخص

ضريب همبستگی

2/48

2/01

2/40

سطح معنیداری

2/2221

2/2221

2/2221

ضريب همبستگی

2/40

2/46

2/04

سطح معنیداری

2/2221

2/2221

2/2221

ضريب همبستگی

2/30

2/22

2/42

سطح معنیداری

2/2221

/218

2/2221

ابعاد سرماية فكر

سرماية انسانی
رابطهای
ساختاری
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نتايج جدول باال نشان ميدهد بین تمامي ابعاد سرماية فكری و ابعاد نوآوری كسبوكار
رابطة معنيدار وجود دارد؛ بنابراين فرضیههای  H1 ،H2و  H5نیز پذيرفته شدند؛ همچنین برای
تعیین میزان تأثیر سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار تحلیل رگرسیون محاسبه شد كه نتايج
آن در جدولهای  6و  7آمده است:
جدول  .6تحليل رگرسيون مدل تأثير سرماية فكری بر نوآوری کسبوکار
آماره

df

مجموع مربعات

F

ميانگين مربعات

سطح معنيداري

مدل

رگرسيون

11103/016

1

11103/016

باقیمانده

13896/284

110

118/002

2/2221

94/200

جدول  .0خالصة مدل و ضرايب رگرسيون برای تأثير سرماية فكری بر نوآوری کسبوکار
آماره
متغير

سرماية فكری

ضريب استانداردنشده

ضريب استانداردشده

B

خطاي استاندارد

β

2/92

2/29

2/60

R

t

9/0

R2

سطح معنيداري

2/40 2/60

2/2221

نتايج جدولهای  6و  7نشان ميدهد تأثیر سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار معنيدار
بوده و اين مدل  54درصد واريانس نوآوری كسبوكار را از طريق سرماية فكری توجیه
ميكند (جدول)7؛ همچنین ضريب بتا (مندرج در جدول  )7نشان ميدهد كه سرماية فكری
قدرت بااليي در پیشبیني نوآوری كسبوكار دارد .در ادامه ،برای مشخصكردن میزان تأثیر
ابعاد سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد كه نتايج
آن در جدولهای  3 ،1و 33نشان داده شده است:
جدول  .8تحليل واريانس مدل تأثير سرماية فكری بر نوآوری کسبوکار
آماره

مجموع مربعات

df

ميانگين مربعات

F

سطح معنيداري

مدل

رگرسيون
باقیمانده

12232/818
13239/182

3
110

4212/203
113/384

30/369

2/2221
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جدول  .9خالصة مدل تأثير ابعاد سرماية فكری بر نوآوری کسبوکار
R

آماره

R2

خطاي استاندارد برآورد

مدل

ابعاد سرماية فكری

2/69

12/64

2/48

جدول  .12ضرايب تأثير ابعاد سرماية فكری بر نوآوری کسبوکار
آماره

ضريب استانداردنشده

ضريب استانداردشده

t

سطح معنيداري

2/2221

B

خطاي استاندارد

β

انسانی

1/44

2/299

2/39

4/83

رابطهای

2/99

2/223

2/30

4/46

2/2221

ساختاری

2/186

2/290

2/20

2/63

2/029

متغير

نتايج جدولهای  3 ،1و  33نشان ميدهد مدل تأثیر ابعاد سرماية فكری بر نوآوری كسب
وكار معنيدار بوده است (()P <3/3333جدول )1؛ همچنین ضريب  R2در جدول  33نشان
ميدهد  51درصد واريانس نوآوری كسبوكار را ابعاد سرماية فكری تبیین ميكند .در اين
راستا ،ضريب بتا ( )βمندرج در جدول  32بیانگر اين موضوع است كه در بین ابعاد سرماية
فكری سرمايههای انساني و رابطهای بیشترين تأثیر را بر نوآوری كسبوكاردارند و متغیر
سرماية ساختاری ،تأثیر معنيداری بر نوآوری كسبوكار ندارد.
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر به بررسي تأثیر سرماية فكری بر نوآوری كسبوكارهای ورزشي پرداخته است.
نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل آماری با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون نشان ميدهد كه
بین سرماية فكری و نوآوری كسبوكار رابطة معنيداری وجود دارد؛ در نتیجه ميتوان عنوان
كرد يكي از عوامل مؤثر بر نوآوری كسبوكار ،سرماية فكری و بهرهبرداری بهینه از آن در
كسبوكارهاست .اين يافته با نتايج مطالعاتي سیالورجان و همكاران ( ،)2333زرنلر و
همكاران ( ،)2331امیری و همكاران ( )2333و چوپاني و همكاران ( )3133همسوست.
در اين پژوهش ،نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل آماری دربارۀ بررسي رابطة بین ابعاد سرماية
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فكری (سرماية انساني ،سرماية رابطهای و سرماية ساختاری) با ابعاد نوآوری كسبوكار
(نوآوری اداری ،فرايندی و تولیدی) ،روابط معنيداری را نشان داد .يافتهها نشان ميدهند كه
سرماية انساني بیشترين همبستگي را با نوآوری اداری دارد و سرمايههای رابطهای (مشتری) و
ساختاری بیشترين همبستگي را با نوآوری فرايندی دارند.
در نتايج بهدستآمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره دربارۀ میزان تأثیر ابعاد
سرماية فكری بر نوآوری كسبوكار ،ابعاد سرماية انساني و رابطهای(مشتری) بیشترين تأثیر را
بر نوآوری كسبوكارهای ورزشي نشان دادند .در اين راستا ،نتايج تحقیق تأثیر معنيدار
سرماية ساختاری بر نوآوری كسبوكار های ورزشي را نشان ندادند .اين موضوع اهمیت ويژۀ
دو بعد سرماية انساني و رابطهای (مشتری) را در يك كسبوكار ورزشي بیان ميكند .تعامالت
افراد و مشاركت آنها در يك كسبوكار ورزشي خردی جمعي را به وجود ميآورد و
فرصتي مهیا ميكند كه افراد ايدهها و تفكرات جديد خود را با همفكری يكديگر و از طريق
نوآوری به كارآفريني تبديل كنند .اين يافته با نتايج مطالعات چوپاني و همكاران ( )3133و
الدوجايلي ( )2332همسوست .محققان مذكور نیز در مطالعات انجامشدۀ خود سرماية انساني را
مؤثرترين بعد سرماية فكری در زمینة نوآوری كسبوكار معرفي كردهاند.
يكي ديگراز يافتههای اين تحقیق مربوط به نتايج حاصل از ضرايب تحلیل رگرسیون
چندمتغیره درخصوص اهمیت هريك از ابعاد سرماية فكری (سرماية انساني ،رابطهای و
ساختاری) بود .اين نتايج نشان ميدهد كه سرماية انساني مهمترين بعد سرماية فكری است .توجه
به سرماية انساني در كسبوكارهای كوچك بهويژه ورزشي ميتواند باعث استفادۀ بهینه از
نیروهای شايسته برای نوآوریهای الزم در راستای توسعة كسبوكار شود؛ همچنین ازجمله
يافتههای ديگر اين تحقیق ،نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره درخصوص اهمیت
هريك از ابعاد نوآوری كسبوكار (نوآوری اداری ،فرايندی و تولیدی) بوده است .اين نتايج
نشان ميدهد كه نوآوری فرايندی مهمترين بعد نوآوری كسبوكار از نظر كارآفرينان و مديران
كسبوكارهای ورزشي است .تالش در جهت حصول هدف و پذيرفتن ريسك خطرات در
مسیر ايجاد يك كسبوكار جديد ورزشي راه دستیابي به موفقیت را برای يك كارآفرين
ورزشي هموار ميسازد .نوآوری فرايندی ابزاری را برای بهبودكارايي كسبوكارهای ورزشي
در قالب اتخاذروشهای جديد يا بهبوديافته تولید ،توزيع يا تحويل معرفي ميكند .برای كسب
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وكارهای كوچك ورزشي اين نوع نوآوری ميتواند مزيت رقابتي مناسبي ايجاد كند و با كاهش
هزينههای تولید و بهینهكردن فرايند تولید موفقیت كسبوكار را بیش از پیش تضمین كند؛
همچنین كسبوكارهای كوچك ورزشي ميتوانند با درک بهتر پیچیدگيهای تعامالت ابعاد
سرماية فكری به تشخیص دقیقترنوع نوآوریهای دانشي مورد نیاز مشتری در بازار برسند.
پیشنهادها
با توجه به نتايج و يافتههای بیانشده ،پیشنهادهای زير برای كسبوكارهای كوچك حاضر در
صنعت ورزش ارائه ميشود:
ابتدا با توجه به ذات و سرشت چابك و چاالک ()Agileكسبوكارهای كوچك پیشنهاد
اول حركت آنها به سمت كسبوكارهای دانشبنیان ورزشي است كه ميتواند هريك از
ابعاد سرماية فكری را بهبود بخشد و میزان سرماية فكری و همچنین نوآوری كسبوكار را
افزايش دهد .استراتژی پیشنهادی ديگر حمايت از كارآفرينان ورزشي دركسبوكارهای
كوچك ورزشي است كه ميتواند به صورت تشكیل خوشة صنايع ورزشي برای دستیابي به
دانش روز با استفاده از شیوههايي همچون ايجاد مخازن دانشي و تخصیص بودجه و زمان بیشتر
به امر تحقیق و توسعه صورت گیرد .پیشنهاد ديگر استقرار شبكههايي برای ارتباط با مشتريان و
ساير كسبوكارهای حاضر در زنجیرۀ تأمین ورزشي داخلي و بینالمللي برای شناسايي بهتر
اقدامات نوآورانه و بهرهبرداری از اين نوآوریهاست .در زمینة سرماية ساختاری ،پیشنهاد
ميشود كسبوكارهای كوچك ورزشي به انجام اصالحات ساختاری ،اصالح زيرساختها و
بهبود تشكیالت و روشهای كاری خود مبتني بر دانش روز صنعت ورزش مبادرت ورزند.
برای تحقیقات علمي آينده نیز پیشنهاد ميشود بررسي مدلهای ديگر سرماية فكری و نوآوری
جزو اولويتهای اين عرصه قرار بگیرد؛ همچنین پیشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی
الگويي مشتمل بر مسیر سلسلهمراتبي سرماية انساني به ساختاری ،سپس سرماية ساختاری به
رابطهای( مشتری) و سرانجام مسیر سرماية مشتری نوآوری كسبوكار ورزشي مد نظر قرار
گیرد؛ افزون بر اين الزم است در مدلهای ارتباط سرماية فكری با نوآوری كسبوكار به نقش
تعديلگری متغیرهايي مانند فرهنگ سازماني ،فرهنگ ملي و همچنین عوامل جمعیتشناختي
( )Demographicمانند سن و جنسیت توجه خاص مبذول شود.
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