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 زانیدانش بر م تیرینقش مد نیمطالعه تدو نیهدف از ا     
کارکنان اداره کل ورزش و  یو توانمندساز یسازمان ینیکارآفر

ره کل ادا ینیبود. با استناد به اطالعات کارگز زدیجوانان استان 
پژوهش  یجامعه آمار 6931در سال  زد،یورزش و جوانان استان 

با توجه به جدول  زینفر بود.. حجم نمونه ن 644حاضر شامل 
پژوهش از  نینفر در نظر گرفته شد. ا 621و مورگان  یکرجس

 یرگی. ابزار اندازهدیاجرا گرد یشیمایپ وهیو به ش ینوع کاربرد
( و 6931و نامور،  یلمقانیدانش)د تیرمدی پرسشنامه هایآزمودن

بکارکنان)طال یو توانمندساز یسازمان ینیکارآفر هایپرسشنامه
  بترتی به هانامهپرسش ییای( بود. که پا6931 ،یضور و پور
 یبرآورد گردید. برای آزمون مدل مفهوم  94/2و  36/2، 93/2

معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل  سازیپژوهش از مدل
شده استفاده PLS یافزار آماربا استفاده از نرم یمربعات جزئ

دانش  تیرمدی داد نشان هاداده لیحاصل از تحل یها-افتهیاست. 
 ینادارمع ریکارکنان تأث یو توانمندساز یسازمان ینیبر کارآفر

 یزمانسا ینیکارکنان بر کارآفر یتوانمندساز نیداشت؛ و همچن
توجه به عوامل مؤثر بر  رسدیداشت. به نظر م یمعنادار ریتأث
ؤثر م یکارکنان در سازمان عامل یدانش و ارتقاء توانمند تیریمد

 بود. یسازمان ینیدر ارتقاء کارآفر
 هاي کليديواژه

 دانش، ورزش و تیریمد ،یسازمان ینیکارآفر ،یتوانمندساز     
 جوانان.

 

 

 
 

     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 entrepreneurship. 

Keywords  
      Empowerment, Rganizational Entrepreneurship, 

Knowledge Management, Youth and Sports.
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   Abstract چکيده
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 مقدمه

 دیتأک کم،یو  ستیقرن ب هایمشخصه سازمان نیتریاساس
گذشتتته،  هایبر دانش و اطالعات استتت. برخالف ستتازمان

 ازمندیبوده و ن شرفتهیپ هاییفناور یدارا یامروز هایسازمان

منظور از دانش و اطالعات به یبردارو بهره تیریکستتتب، مد
 امروز،در جهان  کهیطور(. به1خود هستتتتنتد ) ییبهبود کتارا
می محستتو  هاستتازمان یبرا یمنبع راهبرد نتریدانش مهم

 هااز سازمان یاریدانش در بس تیریبه مد مندیو عالقه شتود

مفهوم  نیتر(. در گستتترده64استتت ) شافزای حال در روزروزبه
که شتتامل  یدانش عبارت استتت از چهارچو  مفهوم تیریمد

 ییکسب دورنما یاکه بر شودیم ییهادگاهیو د هاتیهمه فعال

سازمان  یدانش هایهیو ستود بردن از سترما ینوار ت،یاز خالق
به کمك  (. لذا4) باشتتتدیبه عملکرد بهتر م دنیترستتت یبرا

 هاچالش باشتتند،می روشتتن هامدیریت دانش، مفاهیم و روش

 در موفقیت منظوربه و کرد غلبه هاآن بر توانمی و اندواضتت 
متعددی وجود دارند که  کلیدی عوامل دانش، مدیریت اجرای

 رونازای(. 61) اندمتفاوت مختلف، هایدر شتتترای  و فرهن 

 دانش اشتراک و ذخیره کسب، به هاموفقیت بلندمدت سازمان
 نیروی دانش انباشت اساس بر که هاییاستراتژی. دارد بستگی
 موفق مدیریت و اندرقابتی مزیت کلید شتتوند طراحی انستتانی
 نی(؛ بنابرا1بقاء یك ستازمان است ) یاصتل مشتخصته دانش

 و استتتفاده استتتخرا ، برای کارآمد راهی که هاییستتازمان
 مطرح دارایی یك عنوانبه دانش به و اندیافته دانش مدیریت

 ریمشت رضایت حفظ و کارمندان بازدهی افزایش به نگرند،می

 اندآورده دست به را خود فردای و امروز موفقیت رمز و رستیده
 ینیمقوله کارآفر یدر رابطه با ضرورت مطالعه برا یطرف از(. 9)

از  یعنوان جزئبه یسازمان ینیو توجه به مقوله کارآفر یسازمان

سازمان همه گفت تواندر ورزش کشتور می ینیتوستعه کارآفر
 و اندتازه و بدیع نظرات و نو هایاندیشتته نیازمند بقا، برای ها

تقاء و ار شتترفتیپ یبرا یانستتازم ینکارآفری توستتعه به توجه
 ینیواژه کارآفر ی(. به عبارت62است ) یضرور امری هاسازمان

بافت  كینوآورانه را در  هایتیشتتتده تا فعالابداع یستتتازمتان
را  هاییواژه کوشتتتش نیا نیکند؛ بنابرا فیتوصتتت یستتتازمان
شتتود تا که توستت  افراد ستتازمان انجام می کندیمنعکس م

 ینیکارآفر نیبخشتتتند و همچن بودوکتار موجود را بهکستتتب
 هاییتیفعال ریاستتت که ستتازمان را درگ یشتتیگرا یستتازمان

و  شتناسایی را هافرصتت ز،یآمتیطور موفقتا بتواند به کندیم

  یشرا یستازمان ینی(. کارآفر60کند ) یگذارهیآن سترما یبرو
 ایکه اوالً هر شتتخص  کندیرا در ستتازمان فراهم م یو بستتر
ند ک یرا ط یسازماندرون ینیپروسه کارآفر واهدکه بخ یگروه

 اًیراحتت و اثربخش آن را به اجرا درآورد و ثان ع،یبتوانتد ستتتر
 هاییتیفعال یاجرا یدهنده افراد برامحرک، مشتتوو و آموزش

در چند  ینیمقولة کارآفر نی(. همچن69) باشتتتدیم نانهیکارآفر

ب استگزارانیاز پژوهشتگران و ست یاریتوجه بست ریدهة اخ ه را 
 ،ینیتمرکز بر کارآفر یاصل لیاز دال یکیخود جلب کرده است. 

خالو است که از  یز افرادا یرگیبهره یجوامع برا ندةیفزا ازین
 یها-تیبه فعال هادهیا نیا لیتو تبتد نینو هتایدهیتا قیطر

(. لذا 7کنند ) عیرا تستتر یستتودبخش، روند توستتعة اقتصتتاد
خل د ینیکارآفر ندیفرا یرااج یبه معنا یسازمان ینیکارآفر ر دا

پشتکار،  یهیهمچون روح هایییژگیستازمان و با استتفاده از و

آن  یکه ط شتتودیقلمداد م یو نوآور تیخالق ،یریپذستتكیر
سازمان  یبه موتور توسعه لیاز افراد درون ستازمان تبد یگروه
 تواندیکارکنان م یتوانمندستتاز گرید ی(. از ستتو6) شتتوندیم

 هایتیو فعال هاتیتمهم در توستتتعته قتابل یعتاملعنوان بته
(. 9شتتتود )-یکارکنان در ستتتازمان محستتتو  م ینیکتارآفر

 قیاز طر یبه اهداف ستتازمان یابیشتتامل دستتت یتوانمندستتاز

ز نظر اصتترف یریگمیتصتتم ندیکارکنان در فرا ةمشتتارکت هم
قدرت،  رمتغی سه تابع و( 61) هاستآن یشغل گاهیموقعیت و جا
های توانمند، کارکنان -(. در سازمان06است ) عاتمنابع و اطال

دارند. در  شیبرای حل مشتتکالت خود در پ شتتتریبی هایراه

اعتماد کردن به  نتمری درواقع توانمندستتازی هاستتازمان نیا
است  رگیکدیتبادل آراء و احترام به  ،یآموزشت نهیدرزم گریکدی
و  یرقابت یسازمان در فضا یدر کارکنان بقا ی(. توانمندساز3)

در حال  یآن را با محی  بیرون یریپذهمچنین قتدرت انعطاف
 یرا برا ییهافرصتتتت یمندستتتاز. توانستتتازدیتغییر مهیتا م

آنان فراهم  هاییستتتگیو شتا هاییاستتعدادها، توانا ییشتکوفا

اخت شن ندیفرآ كی دیتوانمندستازی را با جهی( درنت04) کندیم
 رونی(. ازا09برد ) رستتازمان بکا یدانستتت و در رشتتد و رهبر

کارکنان در  یدانش و توانمندستتتاز تیریتوجه به توستتتعه مد
کارکنان اداره کل  انیدر م یستتتازمان ینیکارآفر یجهت ارتقا

 .رسدیالزم به نظر م زدیورزش و جوانان استان 
( در 0262) شتتتده ونستتتاانجام هایبه پژوهش ینگاه بتا

 ینیبر کارآفر یمبتن دیجد هیپژوهش خود تحت عنوان ارائه نظر

 یدایز اریبس تیدر ورزش اهم ینیمعتقد استت کارآفر یورزشت
 هایتیتفعتال توانتدیم نتهیزم نیدر ا ینیدارد چراکته کتارآفر
گردد و  یاجتماع راتیینموده و موجب تغ قینوآورانه را تشتتتو

 هایبه توستتتعه ستتتازمان تواندیورزش م ینیکارآفر نیهمچن
و اختراعات  دیو خدمات جد داتیتعداد تول شیو افزا یورزشتتت

اران و همک یباباشتتتاه گرید ی(. در پژوهشتتت00کمتك کند )
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راهبردهای مدیریت منابع  ریتحت عنوان تأث ی( پژوهشتت6930)

 جی. نتادادندانستتتانی نوآورانته بر کتارآفرینی ستتتازمانی انجام 
 را زمینه نوآوری، جو گیریشتتکل که داد نشتان هاپژوهش آن

 آموزش بین همچنین. کندمی فراهم ستازمانی کارآفرینی برای

 اب نوآورانه خدمات جبران و نوآورانه عملکرد ارزیابی نوآورانه،
 کهدرحالی داشت، وجود معناداری و مثبت یرابطه نوآوری جو

معناداری  یجو نوآوری، رابطه گیریلبین جذ  نوآورانه و شک
( در پژوهش خود با عنوان 0269(. مرآت و بو  )0مشاهده نشد )

 انیارتباط م تتتانبنیدانش هایشتتترکت كیاستتتتراتژ لیتحل
قرار داده و  یدانش را موردبررس تیریو مد یرهبر هایستبك

عه توس نتهیزم تنیدر ا یو اثربخشتت یارتباط یچند نوع الگو ت

تیحما ریاثبات تأث شتتتتانیکار ا یاصتل یدادند. درواقع خروج
(. از 69دانش بوده استتتت ) تیریمد تیرهبران بر موفق هتای
تحت عنوان  ی( پژوهشتت0264و همکاران  ) ائویج گرید یستتو

ا دانش ب تیریمد لهیوستتبه ینیوستتاز کارآفرو ستتاخت ینوآور
 جیانجام دادند. نتا ینیکارآفر یاریتهوشتتت یگریانجیتنقش م

با  یاجتماع هایشتتبکه قیداد که کستتب دانش از طر شتتانن

با  ییناو آشتتت کنندگانعیو توز دکنندگانیتول کننتدگان،نیتتأم
ار وککسب هایدهیخلق ا یاثر مثبت بر رو تیریمد هایوهیشت
مشتتتخص شتتتد،  جیبا توجه به نتا نیدارد. عالوه بر ا دیجتد
 منابع کسب دانش و نینقش واستطه ب نانهیکارآفر یاریهوشت

 یرضو گرید ی(. در پژوهشت67) کندیم فایا نانیکارآفر ینوآور
تحت عنوان شتتناستتتایی و  ی( در پژوهشتت6931و همکاران )

عوامتل مؤثر بر کتارآفرینی در ورزش بتتا رویکرد  یبنتدرتبته

منستتجم تحلیل چند معیاره و کل لند نشتتان دادند به ترتیب 
ورزشتتی،  یکارآفرین  نهدرزمی جامع ریزیعوامل تدوین برنامه

 هایوجود وزارت ورزش و جوانان در کشتتتور و وجود شتتتبکه

رزش در و ینیتلویزیونی ورزش در کشتور ستبب توستتعه کارآفر
( 6931و نامور ) یلمقانید نی(. همچن66واهد شتتتد )کشتتور خ
انش د تیریمد یندهایفرا ریتأث یتحت عنوان بررستت یپژوهشت
 جیتادادند ن امانج انیبندانش یهادر ستتازمان ییایپو تیبر قابل

انش د تیریمد یندهایفرا ریتأث بینشتان داد نشان داد که ضر
دانش و حفاظت  یریکارگدانش، به لی)اکتستتتا  دانش، تبتد

( در 4استتتت ) داریمثبت و معن ایپو یهتاتیتدانش( بر قتابل

 ة( به ارائ6931) یفراهتان یو جالل یدونیتفر گرید یپژوهشتتت
دانش با تفکر  تیتریمتد ینتدهتایفرا ةرابطت نتهیدرزم یمتدل

کل ورزش و جوانان استتتان البرز پرداختند  ةدر ادار كیاستتراتژ

 دیولدانش، شامل ت تیریمد یندهایفرا نینشان داد که ب جینتا

دانش، با تفکر  ةریو ذخ یریکتارگدانش، بته میدانش، تستتته

( در 1موردمطالعه ارتباط وجود دارد ) ةدر جتامع كیتاستتتتراتژ
تحت  ی( پژوهشتت0261)  کارانو هم یقدیم گرید یپژوهشتت
 هایستتتمیستت یدانش برا تیریمد یستتتگیشتتا ریعنوان تأث

شان داد ن جیانجام دادند. نتا یمنابع سازمان یزیربرنامه تیموفق
بر  مثبت ریستتتازمان، انتقال دانش تأث تیخلق دانش بر موقع

 ستمیس تیمثبت بر موفق ریحفظ دانش تأث ستتم،یست تیموفق
افزار نرم نیداشتتتت و عالوه بر ا یستتتانمنابع ان یزریبرنتامه

 یزیر-رنامهب ستمیس تیمثبت بر موفق ریتأث زیدانش ن تیریمد
و  یستتتلطان فهیخل نی(. همچن63) گذاردیم یمنتابع انستتتان
 یرهبر ری( در پژوهش خود تحتت عنوان تتأث6931همکتاران )

وستعه ت یکارکنان برا یشتناختروان یگرا بر توانمندستازتحول
در ستتتازمان نشتتتان دادند  ینیکارآفر یهاتیو فعال هاتیقتابل
 یبر توانمندستتتاز یمثبتت و معنتادار ریگرا تتأثتحول یرهبر

 تی( و درنها9داشتتت ) یستتازمان ینیو کارآفر یشتتناختروان
تحتت عنوان  ی( در پژوهشتتت6931و همکتاران ) یرمحمتدیم

ان داد نش جیکارکنان نتا یتوانمندستاز تیموفق یدیعوامل کل

در  یو ستتازمان یگروه ،یفرد یدیکه ستته دستتته عوامل کل
تا گرینقش داشت و از د یادراک افراد از احستاس توانمند  جین

 یستته عامل رابطه مثبت و معنادار انیژوهش نشتتان داد مپ
گذاشته مشخص  های(. حال با توجه به پژوهش3وجود داشت )

-یقرار م یعوامل متعدد ریتحت تأث یسازمان ینیشتد، کارآفر
وجود داشتتته باشتتد تا  دیعوامل با یمعنا که برخ نیبه ا رد،یگ

عنوان که به یاز عوامل یکی. ردیشتکل بگ یستازمان ینیکارآفر

دانش استتتت.  تیریآورده شتتتده استتتت مد رگذاریتتأث ریمتغ
 ییاتنهدانش به تیریو باال بردن استتتتفاده از مد یریکارگبته
تفاده اس نکهیرا ارتقاء دهد؛ مگر ا یستازمان ینیکارآفر تواندینم

ازجملتته  یگریمهم د یرهتتایدانتش بتتا متغ تیتتریتاز متتد
 ینیربر کارآف لهیوسنیکارکنان همراه شتده تا بد یتوانمندستاز
باشتتد. لذا پس از مطالعات  رگذاریتأث یطور مؤثرتربه یستتازمان
 هاروش بررسی همچنین و پژوهش ادبیات مرور و ایکتابخانه

پیشین، مدل مفهومی  عاتمطال در شده کارگرفته به هایمدل و
برای این پژوهش در نظر گرفته شتتد و  6در شتتکل شتتماره 

ن راستتا و در پژوهش حاضر مشخص محقق بر آن شتد، در ای

با  یمانساز ینیکارآفر زانیدانش بر م تیریتوستعه مد ایآ دینما
کتارکنان اداره کل ورزش  یتوانمنتدستتتاز یگریانجیتنقش م
 . نقش دارد زدیجوانان 
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 عوامل پیشایند بر کارآفرینی سازمانی ریتأثمدل مفهومی پژوهش و  .6شکل 

 تحقیق شناسیروش
های پژوهش حاضتتتر با توجه به ماهیت موضتتتوع و هدف

از نوع کتاربردی و به شتتتیوه پیمایشتتتی اجرا گردید.  موردنظر

یاز برای انجام پژوهش با استتفاده از پرسشنامه موردناطالعات 
کارکنان اداره کل ورزش و  موردنظراست. جامعه  آمدهدستبه

با استتتناد به آمار کارگزینی اداره  ؛ کهبودند جوانان استتتان یزد

ها ، تعداد آن6931در ستتتال  کل ورزش و جوانان استتتان یزد
 ه جدول کرجسینفر بود. حجم نمونه نیز با توجه ب 644برابر با 

گیری پژوهش نفر برآورد شتتتد. روش نمونته 621و مورگتان 

تصتادفی ستتاده بود. ابزار پژوهش به ترتیب  صتتورتبهحاضتر 
دیلمقانی و نامور، دانش )های استتتاندارد مدیریت پرستتشتتنامه

های کارآفرینی ستازمانی و توانمندسازی ( و پرستشتنامه6931
ید روایی این تائبعد از  ( بود.6931پور و رضوی، طالبکارکنان )
نفر از استاتید مدیریت ورزشتتی، میزان  62نامه توستت  پرستش

 ها با استفاده ضریب آلفای کرونباخ به ترتیبنامهپایایی پرسش
بترآورد گردیتتد. در این پژوهش برای  94/2و  36/2، 93/2
سازی معادالت ساختاری وتحلیل اطالعات از شتیوه مدلیهتجز

ها داده Smart PLS افزارنرمیله وستتتبهاستتتتفتاده شتتتد و 
 .وتحلیل شدندیهتجز

 

 پژوهش هاییافته

 های جمعیت شناختیتوزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس ویژگی .6جدول 

 

 جمع فراوانی درصد فراوانی های دموگرافیکویژگی

 سطح تحصیالت

 31 31 دیپلم

301 
 31 31 پلمیدفوق

 11 11 لیسانس

 11 11 سانسیلفوق

 سابقه خدمت

1-3 11 10 

301 

30-6 16 11 

31-33 8 8 

10-36 30 30 

 8 9 به باال 13

 تأهلوضعیت 
 1 1 مجرد

301 
 98 301 متأهل

 وضعیت استخدامی

 11 11 قراردادی

 31 36 پیمانی 301

 11 11 رسمی
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 6ها حاصتتتل از جدول یافته توصتتتیفی وتحلیلتجزیه

پژوهش از کارکنان  نفر نمونة 621تعداد  از که داد نشتتان
درصد کارکنان  60برحستب برحستب ستط  تحصتیالت 

درصتتتد  10دیللم، درصتتتد فوو 64دارای متدرک دیللم، 

اند، لیستتانس بودهدرصتد دارای مدرک فوو 00لیستانس و 
 61درصد کارکنان رسمی،  49برحسب وضعیت استخدامی 

اند، برحسب سابقه درصد قراردادی بوده 40درصد پیمانی و 

خدمت بیشتترین درصتد کارکنان دارای سابقه خدمت بین 
درصتتد و کمترین درصتتد دارای ستتابقه  42ستتال با  1-6

اند و درنهایت برحسب درصتد بوده 9ستال  61-66خدمت 

درصد  39یشترین درصد کارکنان متأهل با وضعیت تأهل ب
 اند.درصد بوده 0و کمترین درصد مجرد 

 
 

 (t-valueمدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب ) .1شکل 
 

 یهاهیهمان آزمون فرض ایمدل  یاز برازش جزئ شیپ

پرداخته  یمدل مفهوم یبرازش کل یبه بررس یپژوهش
 ،یریگاندازه یهابرازش مدل یبرا PLS. مدل شودیم

( و AVEشده )استخرا  انسیوار نیانگیم یهاشاخص
 بی)ضر R2و شاخص  دهدی( را ارائه مCRمرکب ) ییایپا

 یساختار یهابرازش مدل یبرا یاریعنوان مع( را بهنییتع

 انسیوار نیانگیم یبرا 1/2از  شتریب ری. مقادکندیگزارش م
 انگریمرکب ب ییایپا یبرا 7/2از  شتریشده و باستخرا 

است. یریگاندازه یهابرازش مناسب مدل

 های برازش مدلشاخص .1جدول 

آلفای  متغیر

 کرونباخ

AVE  پایایی

 مرکب

2R CV-Red CV-Com 

 10/2 10/2 - 96/2 10/2 13/2 مدیریت دانش

کارآفرینی 

 سازمانی

99/2 11/2 99/2 14/2 91/2 19/2 

توانمندسازی 

 کارکنان

11/2 12/2 90/2 40/2 01/2 12/2 

و  تیفی(، کاسالی)پ یحداقل مربعات جزئ کردیدر رو
 ایاعتبار حشو  یبرازش مدل با استفاده از دو شاخص بررس

 ایاعتبار اشتراک  ی( و بررسCV-Redundancy) یافزونگ

. شودیم دهی( سنجCV-Communalityمتقاطع ) ییروا
مناسب مدل است. با توجه  تیفیاعداد مثبت نشانگر ک

 یهاشاخص یآمده برادستبه ری، مقاد6اطالعات جدول 
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ر اعتبا ی( و بررسCV-Red) یافزونگ ایاعتبار حشو  یبررس

مثبت که  ی(، همگCV-Comمتقاطع ) ییروا ایاشتراک 
 نیمناسب مدل آزمون شده است. همچن تیفیدهنده کنشان
 نسایوار نیانگیمرکب و م ییاینشان داد مقدار پا جینتا

را  یپنهان مدل مقدار مناسب ریتغهر دو م یشده برااستخرا 
 یکه تنها برا R2شاخص  نی. همچندهدینشان م

ش که نق یپنهان یرهایمدل )متغ یزاپنهان درون یرهایمتغ

وابسته در مدل داشته باشند( محاسبه و گزارش  ریمتغ
 ینیرکارآف»و « کارکنان یتوانمندساز» ریمتغ یبرا شود،یم

 یاصل یمفهوم لوابسته مد یرهایکه متغ «یسازمان

دهنده نشان هاافتهیشده است؛ که پژوهش هستند گزارش
 .باشدیبرازش مناسب مدل م

 هاآن یبرآورد شده و سط  معنادار یعامل یبارها .9جدول 

متغیر 

 پنهان

بار  ریپذمشاهدهمتغیر 
 عاملی

سطح  tآماره 
 معناداری

ش
ت دان

مدیری
 000/0 94/71 17/0 حفظ و نگهداری دانش 

 000/0 11/7 71/0 انتقال دانش

 000/0 27/82 28/0 ایجاد دانش

 000/0 21/2 72/0 کاربرد دانش

کارآفرینی سازمانی
 000/0 82/77 72/0 افعال سازمانی 

 000/0 99/9 29/0 نگرش فردی

 000/0 78/81 20/0 یریپذانعطاف

 000/0 92/88 28/0 وضعیت پاداش

 000/0 49/77 17/0 رهبری کارآفرین

 000/0 92/74 20/0 کارآفرینفرهن  

ی 
توانمندساز

کارکنان
 000/0 42/78 12/0 مؤثر بودن 

 000/0 40/7 77/0 داشتن حق انتخا 

 000/0 88/00 98/0 شایستگی

 

گفت که برای  توانیمآمده دستتتبر استتاس نتایج به
ها وزن معناداری را تمامی متغیرهای پنهان، کلیه شتتاخص

بار  اندتوانستهدرصد  33و در ستط  اطمینان  اندکردهایجاد 
 ی معناداری داشته باشند.عامل

 

 و نتیجه فرضیه تحقیق tاثرات مستقیم، آماره  .4جدول 
ضریب  فرضیات تحقیق

 (βاستاندارد )

t  سطح
 معناداری

نتیجه فرضیه 
 محقق

 شودید میتائ 007/0 11/1 49/2 کارآفرینی سازمانی ←مدیریت دانش

 شودید میتائ 007/0 90/60 11/2 توانمندسازی کارکنان ← مدیریت دانش

 شودید میتائ 007/0 17/4 42/2 کارآفرینی سازمانی ← توانمندسازی کارکنان
 

یك نوع رواب  بین متغیرهای مکنون در مدل معادالت 
واقع . اثر مستقیم که درباشدیمساختاری از نوع اثر مستقیم 

ی معادالت ستاختاری است و هامدلیکی از اجزاء ستازنده 
. دهتتدیمداری را میتتان دو متغیر نشتتتان رابطته جهتت

های پژوهش حاضتتتر براثر رواب  بین که فرضتتیهازآنجایی

های حاصله از این متغیرهای پنهان مدل داللت دارند. یافته
با پژوهش نشتان می دهد که تمامی سته فرضیه پژوهشی 

شتتتده و نیز با توجه به نتایج های گردآوریتوجته بته داده
 آزمون مدل تحقیق مورد تائید قرارگرفته است.

 غیرمستقیم از طریق رویکرد تحلیل مسیر ریتأثمحاسبه ضرایب  .1جدول 

یر تأث یبضر رابطه با نقش میانجی رابطه
 غیرمستقیم

 01/2=42/2*11/2 کارآفرینی سازمانی  توانمندسازی کارکنان  مدیریت دانش 6
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شتتود که در مدل مفهومی پژوهش مشتتاهده می گونههمان
متدیریت دانش از طریق متغیر میانجی توانمندستتتازی کارکنان 

صتورت غیرمستتقیم بر کارآفرینی سازمانی اداره کل ورزش و به

 دیگر، ابعاد مدیریت دانشعبارتیرگذار بود. بهتأثجوانان استتتان 
 اند باعث افزایشتواز طریق افزایش توانمندستتتازی کارکنان می
های که فرضتتتیهمیزان کارآفرینی ستتتازمانی شتتتدند. ازآنجایی

پژوهشتتتی در رابطته با تأثیر مستتتتقیم متغیرهای پژوهشتتتی 

شتتتده بود و در آزمون متدل مفهومی پژوهش نیز تنهتتا تتدوین

 شوند، درنتیجه، الزم است کهضترایب تأثیر مستتقیم برآورد می
رویکرد تحلیل مستتیر ضتترایب تأثیر غیرمستتتقیم را از طریق 

ه به  1صتورت جداگانه محاستبه و بررسی شوند. در جدول شمار

یم که ضرایب تأثیر غیرمستقطوریشده است. بهاین ضرایب ارائه
ا هشتتوند؛ و یافتهاز طریق ضتترایب تأثیر مستتتقیم محاستتبه می

دهد مدیریت دانش با نقش میانجیگری توانمندسازی نشتان می
درصد بر متغیر کارآفرینی سازمانی تأثیر  01/2کارکنان به میزان 

 داشت.

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

 

 یرگیجهیبحث و نت

 یهاحلبه راه ازنی ها،شدن سازمان دهیچیمشکالت و پ شیافزا با
کارکنان  یبر دانش در جهت توانمندساز یبهتر و مبتن

در پژوهش حاضر محقق  رونیاست. ازا تیحائز اهم شیازپشیب

 تیریمد ریتأث زانیم نهیدرزم یمدل عیوس یبر آن شد که با نگاه
 ینیکارآفر زانیبر م کنانکار یبر نقش توانمندساز دیدانش با تأک

 زدیکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  دگاهیاز د یسازمان
معادالت  سازیمدل اساس بر پژوهش های. یافتهدیارائه نما

 یزمانسا ینیدانش بر کارآفر تیریاز آن بود، مد یحاک یساختار
 ریتأث زدیکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  دگاهیاز د

و  رانیمد کهیدرصورت یداشت. به عبارت یمعنادار ومثبت 

 ندیدانش و ابعاد آن توجه نما تیریسازمان به مد نیمسئوالن ا
در کارکنان اداره کل ورزش  یسازمان ینیباعث خواهند شد کارآفر

 نیشیمطالعات پ. با توجه به ابدیتحقق  زدیو جوانان استان 

و  ائویج هایوهشپژ جیاز پژوهش با نتا جهینت نیمشخص شد، ا
 ینیوساز کارآفرو ساخت ی( تحت عنوان نوآور0264همکاران  )

( تحت 6931و نامور ) یلمقانی( و د67دانش) تیریمد لهیوسبه

 ییایپو تیدانش بر قابل تیریمد یندهایفرا ریتأث یعنوان بررس
 یلمقانید کهطوریبه. بود خوان( هم4)انیبندانش یهادر سازمان

 تیریمد یندهایفرا ریخود نشان دادند تأث ژوهشو نامور در پ
ش و دان یریکارگدانش، به لیدانش شامل اکتسا  دانش، تبد

(. به 4است ) داریمثبت و معن ایپو یهاتیحفاظت دانش بر قابل
 ،ایمجهز نمودن کارکنان سازمان به دانش حرفه رسدینظرم

از  یرگیبهره ،یدانش سازمان بندیکسب دانش، طبقه ییتوانا
 انیم یو انتقال دانش سازمان یحل مشکالت سازمان یدانش برا

رکنان کا یکه در توسعه نوآور یینقش بسزا لیکارکنان به دل

 .دهدیارتقاء م زیرا ن یسازمان ینیسازمان دارد، کارآفر
 یدانش بر توانمندساز تیریپژوهش نشان داد مد جینتا گرید از

مثبت و  ریتأث زدیکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 

به عوامل مؤثر بر توسعه  کهیدرصورت یدارد. به عبارت یمعنادار
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  انیدانش در م تیریمد
 نی. اافتیخواهد  شیافزا ینسازما ینیتوجه گردد، کارآفر زدی

( 0261و همکاران ) یقدمی پژوهش جیاز پژوهش با نتا جهینت
 هایتمسیس یدانش برا تیریمد یستگیشا ریتحت عنوان تأث

 نظر به. بود خوان( هم63) یمنابع سازمان یزیربرنامه تیموفق
 كیاز دانش موجود، انتقال دانش از  یاستفاده واقع رسدمی

 گر،یگروه به گروه د كیاز  ایفرد به گروه  كیاز  گر،یفرد دفردبه
 تیو قابل یو خارج یاز منابع داخل ازیموردن یکسب دانش سازمان

 بیافراد جهت استفاده از دانش به ترت یو دسترس یابیباز
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طرو به  نی( که از ا02دانش هستند ) تیریاقدامات مد نیمؤثرتر

 ینمندسازکارکنان سبب توا یدانش سازمان شیافزا لیدل
 شد. زدیکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 

 ینیرکارکنان بر کارآف یپژوهش نشان داد توانمندساز گرید افتهی

 زدیکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان  دگاهیاز د یسازمان
ازمان در س کهیدرصورت یدارد. به عبارت یمثبت و معنادار ریتأث

کارکنان گام برداشته شود به دنبال آن  ینسبت به توانمندساز
از پژوهش  جهینت نی. اابدییتوسعه م روزروزبه یسازمان ینیکارآفر

( تحت 6931و همکاران ) یسلطان فهیخل هایپژوهش جیبا نتا
 یشناختروان یگرا بر توانمندسازتحول یرهبر ریعنوان تأث
در  ینیکارآفر یهاتیو فعال هاتیتوسعه قابل یکارکنان برا

( تحت عنوان 6931و همکاران ) یرمحمدی( و م9سازمان )
. بود خوان( هم3کارکنان) یتوانمندساز تیموفق یدیکلعوامل 

و همکاران در پژوهش خود نشان  یسلطان فهیخل کهطوریبه

د دار ریتأث یشناختروان یگرا بر توانمندسازتحول یدادند رهبر
در  ینیکارآفر یهاتیو فعال هاتیسبب توسعه قابل تیکه درنها

 یتوانمند ارتقاء رسدی(. لذا به نظر م9سازمان خواهد شد )

استعدادها،  ییشکوفا یبرا هاییو فرصت  یشرا جادیکارکنان و ا
 در ییبنا ریعنوان عامل زآنان به یها-یستگیو شا هاییتوانا

در جهت  ینیکارآفر هایفعالیت و هابهبود و توسعه قابلیت

د و مؤثر باش یظرفیت ابتکار و نوآور شیو افزا یریانعطاف پذ
را در اداره کل ورزش و جوانان  یسازمان ینیرتبع آن کارآفبه

 ببخشد. تینیع زدیاستان 

ختار سا یپژوهش حاضر طراح جیبه نتا یکل یتوجه به نگاه با
کشور در بهبود  یورزش هایسازمان سطوح تمام در مداردانش
راستا،  نای در و بود خواهد مؤثر هاسازمان نیا ینیکارآفر تیوضع
 یدانش یمل هایهیو سرما دکنندگانیعنوان تولبه یستاد رانیمد

 یسطوح عال رانیاست مد زمدارند. لذا البر عهده ینقش مهم
 یبه آموزش و توانمندساز زدیاداره کل ورزش و جوانان استان 

تیلفعا نیاز اول یکیدهند و  تیاهم شیازپشیکارکنان خود ب

در  و ردیسازمان مدنظر قرار گ نیا رانیاز طرف مد دیکه با هایی
با  یآموزش هاییازسنجیشود، ن دیمختلف به آن تأک هایبخش
دانش  تیریمد هایاز مؤلفه یکی عنوانکسب دانش به رب دیتأک

مختلف اداره  هایبخش ژهیو یمستمر آموزش هایبرنامه نییو تع
ضمن  لهوسینیاست. تا بد زدیکل ورزش و جوانان استان 

 در اداره کل ورزش و یسازمان ینیکارکنان، کارآفر یتوانمندساز

.ابدیتوسعه  زدیجوانان استان 
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