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 چکیده
ی لیگ برتر فوتبال های خصوصاثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال در باشگاه بررسی با هدف حاضر پژوهش

ل عوام همةجامعة آماری این پژوهش . ای اجتماعی و یادگیری سازمانی انجام شدهنقش میانجی شبکهکشور با 

با استفاده  ی این پژوهشهاتعداد نمونه. ندبود 1397-98 در فصل ایرانهای خصوصی لیگ برتر فوتبال اجرایی باشگاه

ری رادیکال نوآو پرسشنامة ها ازگردآوری داده برای. تعیین شد نفر 242 هاتمام نمونهگیری هدفمند از روش نمونه

کر های اجتماعی بشبکه پرسشنامة (،2010)مگلن و همکاران ذهنیت باز پرسشنامة ، (2014ترویلو و همکاران )

نیت د. نتایج نشان داد که ذهاستفاده ش (2013میس و سلس )یادگیری سازمانی  و پرسشنامة( 2016و همکاران )

یادگیری  این،برعالوهتواند باعث ارتقای نوآوری رادیکال شود. های فوتبال به طور مستقیم میباز در باشگاه

-که. همچنین یادگیری سازمانی و شبهای اجتماعی بر نوآوری رادیکال تأثیر مستقیم دارندسازمانی و شبکه

بال کشور های فوتباشگاه ،نتیجهنوآوری رادیکال اثر میانجی دارند؛ در وبین ذهنیت باز  بر رابطةهای اجتماعی 

 ماعیهای اجتداشته باشند تا یادگیری سازمانی و شبکهباید به ایجاد فضای ذهنی باز در باشگاه توجه ویژه 

 دنبال آن نوآوری رادیکال در باشگاه توسعه یابد.بهبود یابند و به
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 مقدمه
 .استهدر آن نوآوریهای قابلیت مبنایها برسازمانترین مزیت رقابتی برای امروزه کلیدی

حیطی ییرات متغ متناسب باپاسخگویی به پویایی محیط هستند و  آمادةکه  اندموفق هاییسازمان

 نشاناسبی را من العملعکسنوآورانه صورت به دنیا روز فناوری و علم استفاده ازبا ثر و مؤصورت به

رایط پویای شترین اقدامات الزم برای رقابت در نوآوری یکی از ضروریکه استفاده از چرا ؛ددهنمی

های سازمان شدن شرایط رقابت در بازار،ثباتبیبا . (14، 2012مالیی، )هاست امروزی برای سازمان

ست به دامن آوردن مزیت رقابتی ددستهای دیگر برای بهورزشی نیز همانند بسیاری از سازمان

فقط انند تونمی هاسازمان عیتضواما در این  (،70، 2011کاظمی و امیدی، )محمد شوندنوآوری می

ای هچه سازمانمدت، رقابت طوالنی تداومباشند. برای  داشته تدریجیبه نوآوری وابستگی صرف 

دارند.  یازن نیز «های رادیکالینوآوری» های خاصی به نامبه نوآوری ی دیگرهاسازمانورزشی و چه 

کنند، مکاری میو بسیار پیچیده با یکدیگر ه نوکاماًل  هایفناوریای با صورت دورهبه هانوآوری این

هایی ن نوآوریچنی زیرا، ؛کارکنان نیازمندندو به یادگیری  کننددگرگون میها را بازار ر کلیساختا

 (.13، 2013، وزیافر قاجانی)میرکمالی و آ کنندایجاد می کارکنانمهمی را در  اغلب تغییرات رفتاری

مدت برای بع اصلی مزیت رقابتی و بقای بلندتواند یکی از منانوآوری رادیکال می: نوآوری رادیکال

های جدید به بازار و محیط و قابلیت توان به ارائةنوآوری میاین نوع  هایها باشد. از ویژگیسازمان

 اصطالحی است که دربارة« باال نوآوری درجة». قبلی اشاره کرد شدةدرخور توجه موارد شناختهبهبود 

 ندبرههزینبسیار و دارند  ایگـستردهة حوزه و دامنها رود. این نوآوریکار میبههای رادیکال نوآوری

ند )طالبی، شوجدید می هایازارببرای  دماتخو  صوالتمح قخل یا راهبردیهای شامل نوآوریکه 

 درتر تغییرات عمیق ممکن است باعث ایجاد های جدیدایجاد بازار همچنین در کنار (.118 ،2006

این . دنفعلی شو و خدمات محصوالتتولید  شدنمنسوخ باعثو  های بازار کنونی شوندتموقعی

برای کارهای جدید وها و توانایی ایجاد کسبمشتری، کاهش هزینهافزایش  ی همچونیایها مزانوآوری

 ،1، سامپایو، خیمنس و سگارو ناوارو)پرین انجامدمی بهتردام به عملکرد سازمانی ککه هر سازمان دارند

قابلیت یادگیری خود  توانندمی های ورزشیخصوص سازمانبه هامدیران سازمان بنابراین،(؛ 5، 2016

، در سازمان موجود هایآگاهی مداوم بررسی و بازبینی و با دهندبازار، مشتریان و رقبا افزایش  بارةدررا 

 (.14، 2012)مالیی،  کنند تقویت خود در سازمان هایی از نوع رادیکال رانوآوری
 ةکه از جملاند دخیل اهایجاد یا افزایش خالقیت و نوآوری در سازماندر عوامل متعددی : ذهنیت باز

آوردن فراهم منظوربهمهم انسانی  عنوان یک عاملبهذهنیت باز در سازمان ها وجود ترین آنمهم

                                                           
1. Perin, Sampaio, Jiménez & Cegarra-Navarro 
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جدید  هایی دریافت ایدهبراالزم پذیری انعطاف در دانش جدید است و تحقیقمناسب برای  شرایط

 ةنقادان بررسیبه  ذهنیت باز(. 14، 2018، 1، هاستد، اوالندر و میچایلواریتاال) داردهمراه را بهو مناسب 

که  شودمییندی افرشامل  ،دیگربیانهب رد؛های جدید اشاره داسازمان و پذیرش ایدهة عملیات روزمر

را  عادات قدیمی خود مفروضات و و پردازدمی حال حاضر خودطی آن سازمان به بازنگری دانش 

یک عنوان اند بهتویم ، دانش موجودتفکراین  اساسبر (.31، 6200 ،2بارتانگیوئن و ) کندبازنگری می

ینی بشپی قابلیت آوردنپایینو با  خود ممانعت کند اطراف هایاتفاقسازمان به از توجه ، مانع مهم

-سادهبیانبه ؛شود کنندگانمینأتها و میانجیروابط سازمان با مشتریان، صدمه بر اعث واردشدن بازار ب

 ،3، موریس و کوکاکاسچیندهات)شود جدید سازمان می هایهای گذشته مانع از یادگیرییادگیری ،تر

که ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال  ه این نتیجه رسیدندهمکاران در پژوهشی بپرین و  (.8، 2008

 تفکر بین در پژوهشی به بررسی رابطةمالیی (. همچنین 15، 2016و همکاران،  اثرگذار است )پرین

ای خراسان کارکنان ستادی شرکت برق منطقهوی این مطالعه را روی  پرداخت.نوآوری سازمانی  ز وبا

مثبت و  ةابطسازمانی، ر ةشدشده و نوآوری درکمیان بافت ذهنی باز درک داد نشاننتایج  انجام داد.

 (.101، 2012، )مالیی وجود دارد معنادار
قابلیت یادگیری  هموارهتوانند باز می چارچوب ذهنیها از طریق سازمانباید گفت که  دیگرسویاز 

، هاشمی، آرمینه عباسیهای )که این موضوع در پژوهشدهند ارتقا مشتریان و رقبا  بازار، بارةخود را در

 بررسی همیشگی دانش موجودو با وضوح نشان داده شده است( ( به2015و لرد )( 2014) و بختیاری

به بتوانند  داشتن ذهنیت باز ها بدونید است سازمانبع ،بنابراین بپردازند؛نوآوری خود به تقویت 

تواند از سوی می ذهنیت باز (.370، 2010، 4کاریون، ناوارو و میالن، مگلن) غالبی دست یابندنوآوری 

محصول  بودن درپذیری در آینده، پیشروسازی شود و رقابتپیاده انعطافکمی  اها بمدیریت سازمان

های ایده ةیریت دانش پشتیبان نوآوری، ایجادکنندمد و در کنار وردآان غارم هجدید را ب و خدمات

 ی رقابت،گپیچید در این شرایط است که با وجود باشد.تفکر سازمان  تاز قدر مندهبرجدید و بهره

های نو و بدیع همچون ایده و شودسوب میحها مسازمان تهای اصلی برای حیایتزنوآوری یکی از م

 (،47، 2009 ان نجم،ق)ده دندهمی تد و آن را از نیستی نجانشوسازمان دمیده می بدلروحی در کا

هاست. ارتباطات ترین قدم ارتباط در سازماناولین و مهم د توجه داشت که برای انتقال دانشاما بای

                                                           
1. Ritala, Husted, Olander & Michailova 
2. Nguyen & Barrett 
3. Schindehutte, Morris & Kocak 

4. Mogollon, Carrio´n, Navarro & Milla´n 
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که نبود طورینند؛ بهکدر انتقال و تسهیم دانش ایفا میسازمانی نقش مهمی را برونو  سازمانیدرون

نسب شود )فاطمیی میمانع از تسهیم و تبدیل دانش فردی به دانش سازمان ارتباطات اثربخش سازمانی

 (.74، 2017و محمودزاده، 

عنوان بهدیگر خارجی  هایسازمانها با همکاری سازمانجای تعجب نیست که : های اجتماعیشبکه

رسند به توافق می خود و افزایش مزیت رقابتی خود ةهای نوآورانبرای ارتقای قابلیت یک مکانیسم

بنابراین، نوآوری و موفقیت  (؛1369، 2011، 1کارمونا الوادو و کواس رودریگز مدینا، ، کابلولینو پرز)

که  استپذیر امکانها و روابط مرتبط شبکهثیر تأات بدیع )ذهنیت نو(، تحتتفکرها از طریق سازمان

 .(317، 2012، 2)وانگ و فانک تر استتر و عملیمحتمل ،نامطمئنثبات و بیویژه در محیط بهاین امر 

که نشان دادند ذهنیت باز با نقش  و همکاران مشاهده شود پرین تواند در پژوهشاین موضوع می

حقیقت است که  یکاین . بر نوآوری رادیکال تأثیر دارد های اجتماعی داخلیمیانجیگری شبکه

فرایندهای  طریق ازهای فشرده، تدوین دانش و مهارتمنظور بهها آمده برای سازمانمشکالت پیش

ها ها که شبکهبرخالف بعضی سازمانترتیب اینشدنی است؛ بهحلگذاری اطالعات مشترک اشتراکبه

تبدیل وری عاملی برای نوآبه مکان و های اجتماعی کهشبدهند، انزوا تشکیل میرا در سکوت و 

 رادیکال و عملکرد مالیبر نوآوری تأثیر شبکه پرین و همکاران  (.7، 2016شوند )پرین و همکاران، می

 کردنپذیری در برآوردهثیر انعطافأت نشان داد بررسی کردند. نتایج ذهنیت بازرویکرد اساس را بر

-های داخلی و خارجی شود. این شبکهتواند باعث استفاده از شبکهی مییندهای اساسامفروضات و فر

 خود موجب انتقالةنوبکه بهاند رادیکالهای تن نوآوریهای اجتماعی سنگ بنای ایجاد دانش و ساخ

 ذهنیت باز بر دادنشان  هاپژوهش آن همچنین نتایج. ندشودانش جدید به عملکرد سازمانی می

عنوان میانجی به داخلیاجتماعی  ةبراین، شبکعالوهد. دار ثیرتأهای اجتماعی داخلی و خارجی شبکه

های اجتماعی بیرونی از طریق سرانجام، شبکه ند.ارذهنیت باز بر نوآوری رادیکال اثرگذثیر بر تأ

و تأثیر مستقیم بر عملکرد  های رادیکالبر نوآوری مستقیمهای اجتماعی داخلی تأثیر غیرشبکه

 (.15، 2016)پرین و همکاران،  سازمانی دارند

 منظورها بهسازمانبرای  مناسبیتوانند فرصت می ی اجتماعیهاشبکه: زمانیسایادگیری 

-ها همچنین میآند. فراهم آور گذاری اطالعات و اطمینان از نتایجاشتراککردن همکاری، بهنهادینه

را ها یهارزش اتحاد ،کنندشرکت می یهکه در یک اتحاد هاییسازمانهماهنگی بین  افزایش توانند با

انتشار و باعث و د کنمیکمک  ورینوآها به سازمانبنابراین، تعامالت بین سازمان و دیگر  ارتقا دهند؛

ها توانند شیوهها میکه سازمانایگونهشود؛ بهود آن در فرایندهای سازمانی میاستفاده از دانش و ور

                                                           
1. Pérez-Luño, Cabello-Medina, Carmona-Lavado & Cuevas-Rodríguez 

2. Wang & Fang 
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کنش ارتباطات دیگر، برهمعبارتشوند؛ بهباعث یادگیری سازمانی د را بهبود ببخشند و و رفتار خو

نسب و محمودزاده، شود )فاطمیسازمانی می ها باعث یادگیریاثربخش و تسهیم دانش در سازمان

2017 ،74.) 

منظور تسهیم و ها بهارتباطی سازمانهای ود که شیوهرانتظار میترتیب بدین: پژوهش مدل توسعة

گسترش دانش (. 9، 3201، 1میس و سلس) شودسازمانی تحریک یادگیری باعث  اشتراک دانش

های ذهنی از طریق تعامالت جانبی تواند به گسترش مدلدانش می وسعتق افزایش یکارکنان از طر

ی مؤثر سازتوسعه و تجاریشود. می تبدیلتسهیل جذب دانش و یادگیری به نتیجه در ؛کمک کند

با  سازیتوسعه و تجاری موجود و ترکیب به توانایی شرکت در توجیه دانشجدید کاماًل محصوالت 

، 2دانیلشود )میمنجر ( با دانش جدید )اغلب بیرونی سازیتوسعه و تجاری های جدید و ترکیبروش

های اطالعاتی پایگاه د.دهیادگیری را افزایش می تمرین گسترش دانش کارکنان(. 1096، 2002

نی کارکنان( که های ذه)ازجمله مدل اندهای مختلف دانشلفهؤمدربردارندة  سازمانتر درون گسترده

میس و (. 241، 2007 ،3، موریس و اسنلکانگ) یکپارچه شوند تلفیق وهای نوین روش هتوانند بمی

های نقش توانایی های کوچک و متوسط:ل شرکتنوآوری رادیکا»با عنوان ( پژوهشی 2013سلس )

ارتباطات داخلی ) دانشنقش و سهم انجام دادند. در این پژوهش  «سازمان و بیرونی یدانش درون

 رب( سازمانیارتباطات برونخارجی ) های مربوط به دانش( و تواناییداخلیهای سازمانی یا شبکهدرون

که به این نتیجه رسیدند بررسی شد. میس و سلس  های کوچک و متوسطنوآوری رادیکال در شرکت

 کارآمدثیر یادگیری أتتحت و معناداری طور مثبتنوآوری رادیکال به های کوچک و متوسطشرکتدر 

مصباحی جهرمی و (. 14، 2013میس و سلس، )قرار دارد  سازمانیسازمانی و برونارتباطات درونو 

یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری به این نتیجه رسیدند که  در پژوهشی (39، 2015زاده )ادیب

و تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی بیشتر  ردسازمانی دا بر نوآوری

ای به بررسی مطالعه( در 2015) 4لردهمچنین  (.39، 2015زاده، جهرمی و ادیب )مصباحیود شمی

معناداری بر ظرفیت  تأثیر مثبت و ذهنیت باز نشان دادنتایج ثیر ذهنیت باز بر یادگیری پرداخت. تأ

نشان  )ارتباطات(را که هدف و منظور گروهی  دارد و همچنین بینش مشترک هییادگیری گرو

ها توان با تکیه بر نتایج پژوهشمیترتیب، اینبه؛ (7، 2015، )لرد کنددهد، این روابط را تعدیل میمی

                                                           
1. Maes & Sels 

2. Danneels 

3. Kang, Morris & Snell 
4. Lord 
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یک چارچوب ذهنی باز در سازمان و گسترش  کردناین فرض اساسی را درنظر گرفت که نهادین

و نیز یادگیری حاصل از  تبادل دانش منظورسازمانی بهسازمانی و برونهای درونارتباطات و شبکه

 هد شد. خواارتباطات به ایجاد نوآوری رادیکال منجر 

رات زیاد و تواند تأثیمیکه  پرفراز و نشیب امروزمحیط  گرفتنو درنظرشده بیانبه مطالب  توجه با

تفکر  های فکری )مثل ذهنیت باز( وهای مختلف داشته باشد، داشتن سرمایهر سازمانمتنوعی ب

ه به اینکه . حال با توجرنده و مزیت رقابتی محسوب شودبرگ بتواند برای هر سازمانی مینوآورانه 

ک تفکر نوآورانه و داشتن ییافته در جهان مطرح شده است، اعمال عنوان صنعتی توسعهزش بهور

رزش و رشد مردم به وگرایش روبهناپذیر است. در این صنعت امری اجتناب گستردهچارچوب ذهنی 

 خورتا صنعت ورزش روند درآمدزایی در کاالها و خدمات ورزشی باعث شده است به مصرفنیاز 

ین (. ا216، 2008کشورها داشته باشد )رمضانی،  و سهم بسزایی در اقتصادداشته باشد ای مالحظه

امکان  گمسابقات بزربا برگزاری های فوتبال باشگاهاشتن عامل محرکی همچون دصنعت با دراختیار

ادوستدهای د .(77، 2002 )کاظم، استها را فراهم کرده های تبلیغاتی در رسانهاز فرصت مندیبهره

کالن، خرید  ی بسیارهاو انتقال بازیکنان، وجود حامیان مالی با سرمایه دالری برای نقل چندمیلیون

های مهمی ه سازمانبهای فوتبال را باشگاه و ...، ایهای حرفههایی با آرم باشگاهل و کاالیو فروش وسا

چیان و وزه، احسانی، کرضایی) شوندی تلقی میمل ةای قدرتمند در توسعوسیلهو  اندتبدیل کرده

طالعات اآخرین از کند که های فوتبال را ملزم میاما همین موضوع باشگاه (،121، 2015، امیری

ین راه استفاده اصص نیز در باید از افراد خبره و متخ دیریت برخوردار باشند و همچنینداری و مباشگاه

های ن موضوع در باشگاهایموفق نخواهند بود. وجه هیچکردن این موارد بهلحاظ که بدونکنند؛ چرا

کشورهای  رشتبیاقتصادی نابسامان وضعیت ود بـا وج شود؛ زیرا،وضوح مشاهده میبهل مطرح دنیا فوتبا

-ر باشگاهدافراد متخصص  درست و کارآمد و برخورداری ازمدیریت  افوتبال بهای بزرگ ، باشگاهجهان

ای گذشته از ههمانند دههران های فوتبال در ایباشگاه بیشتر اما ،دارندبیشترین سودآوری را  ،داری

و است ها بوده های اصلی آنمناسبی ندارند و این موضوع همواره یکی از دغدغه عیتضولحاظ مالی 

نیاز  ،نابراینب (؛1، 2014)عیدی و یوسفی،  های فوتبال بوده استاصلی انحالل بسیاری از باشگاهعلت 

ی بدون اساس و این تغییر رسدنظر میبهضروری های فوتبال ایران تغییر اساسی در باشگاهبه ایجاد 

دیع و متنوع بات ی تفکرذهنیتی که پذیرا پذیر نخواهد بود؛ذهنیت باز امکانداشتن تفکر نوآورانه و 

 . نداشته باشد وابستگی صرفیک منبع مالی مانند دولت  بهباشد و 

و  ی نداردوضعیت مطلوبآنچنان که باید  ظرفیت زیادتن استعدادهای ناب و فوتبال ایران با وجود داش

فروغ کمالمللی مثل جام قهرمانان آسیا های فوتبال کشور نیز همچنان در سطوح بیندنبال آن باشگاهبه

کیه ت. دندارنیاز نوآوری انقالبی یا رادیکال عبارتی، به ند؛ بهترنیازمند حرکتی منسجمنتیجه در ؛هستند
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داری و باشگاه کارنگرفتن افراد متخصص در زمینةبههای جدید، ایدهبر اطالعات سنتی و نپذیرفتن 

نکردن از های دیگر، استفادهسازمانهای ورزشی و ها با سازمانباشگاهنداشتن ارتباط درست ورزش، 

توانند از و تکیه بر تفکرات عام و شخصی می ا، نبود پژوهشهمدیریت باشگاه روز دنیا در زمینة دانش

ضرورت نیاز به  ،روازاین های خصوصی فوتبال کشور باشند؛باشگاه نشدننگرفتن و موفقدالیل نتیجه

بر عواملی که  توانند با تکیههای فوتبال کشور میباشگاه مالکان و مدیران ای که نشان دهدمطالعه

باشگاه خود دست بقای  و ورزشی و نیز رشد اقتصادیبه  ،کنندمیسر می نوآوری سازمانی را ةتوسع

ای از ارتباطات داشتن شبکهساختار فکری گسترده، مواردی همچون تر است. پیش نمایانازیابند، بیش

 نوآوری اهرم کلیدی در ایجادتوانند کارگیری دانش میی حاصل از بهخلی و خارجی و یادگیردا

 ،ردیگـسویاز .باشند که این مطالعه درپی بررسی این موضوع است های ورزشیدر باشگاه رادیکال

-اما مطالعه اند،انجام شدهمقاصد مختلف  بـا ال خصوصی ووتبفهای باشگاهدر زمینة  یتاکنون مطالعات

-یکی از اولویتد رسنظر میبـه .تاس نشدهانجام  الفوتب هاینوآوری رادیکال در باشگاه ای دربارة

تالش برای تحول و ایجاد  ،ی فوتبال کشورهاباشگاه الزم برای دستیابی به موفقیت اتدارترین اقدام

میانجی وری رادیکال با نقش اثر ذهنیت باز بر نوآبررسی  ، هدف این پژوهشروایناز ؛استنو  عیتضو

 .استهای خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران ای اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاههشبکه

نوآوری رادیکال،  شده و درنظرگرفتن بررسی ادبیات دربارةبه روابط اصلی نظری و تجربی بحث با توجه

نوان عهنیت باز بهذم شده است که در آن ترسی صورت شکل شمارة یکمدل مفهومی پژوهش به

های اجتماعی یادگیری سازمانی و شبکهاند و مالکعنوان متغیر بین و نوآوری رادیکال بهمتغیر پیش

  .ن متغیر میانجی هستندعنوابه
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 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

Figure 1- Conceptual Model of Research 

 

 پژوهش روش
سازی معادالت ساختاری انجام شده همبستگی است که با استفاده از روش مدل از نوع پژوهش این

مدیره، یگ برتر فوتبال کشور )مالک، هیئتهای خصوصی لعوامل باشگاهجامعة آماری این پژوهش همة است. 

 ششدر این فصل  بودند. ازآنجاکه 1397-98و کمیتة انظباطی و ...( در فصل در فنی و پزشکی، تدارکات کا

سپیدرود رشت و نساجی سازی تبریز، مشهد، استقالل خوزستان، ماشین تیم تراکتورسازی تبریز، پدیدة

 .مطالعه شدند شش باشگاهاین بودند، های خصوصی حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور عنوان تیممازندران به

( است نمونه با برابر ه)جامعشمار گیری هدفمند و تمامبا استفاده از روش نمونه های این پژوهشتعداد نمونه

طور کامل به که به نفر 242 هانفر بودند، اما بعد از تکمیل پرسشنامه 251 درمجموعکه  تعیین شد

ها به این ترتیب بود که برای سنجش داده گردآوری ابزارشدند. پژوهش ، وارد پاسخ داده بودند هاسؤال

 پنجاستفاده شد. این پرسشنامه  (2014) 1، دی لوکا و آتواهن گیماترویلو از پرسشنامة نوآوری رادیکال

( تنظیم 5کامالً موافقم )( تا 1کامالً مخالفم ) براساس مقیاس لیکرت از دامنة سؤال دارد که هر سؤال

 .دست آمدبه 92/0 آن و پایایی اندروایی پرسشنامه را تأیید کرده (2014) ترویلو و همکاران شود.می

این . استفاده شد (2010) ، کاریون، ناوارو و میالنمگلن برای سنجش ذهنیت باز از پرسشنامة

مالیی  پژوهش؛ مانند ده استتأیید ش ی متفاوتهادر پژوهشروایی آن ال دارد و پرسشنامه پنج سؤ

                                                           
1. Troilo, De Luca, & Atuahene-Gima 
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کامالً ( تا 1مخالفم )کاماًل ها با طیف لیکرت از پاسخ همچنیناعالم شد.  72/0( که روایی آن 2012)

، های اجتماعی بکرشبکه های اجتماعی از پرسشنامةبررسی شبکهبرای ( سنجیده شد. 5موافقم )

بعد  دو. این پرسشنامه دارای سؤال دارد هشت( استفاده شد که 2016) 1گرینستن و هارمانسیوگلو

از پرسشنامه  السؤ چهارکه هر بعد های اجتماعی خارجی است های اجتماعی داخلی و شبکهشبکه

موافقم  کامالً( تا 1مخالفم ) کامالً ای لیکرت از گزینهپنجدهد و براساس مقیاس را به خود اختصاص می

پایایی  هاآن اند. همچنینکردهرا تأیید روایی پرسشنامه ( 2016بکر و همکاران ) ( تنظیم شده است.5)

دست هب 84/0و  82/0رتیب تهای اجتماعی داخلی و خارجی بههای شبکهلفهبرای مؤرا پرسشنامه 

یادگیری سازمانی  برای سنجش. بودن ابزار استاعتماد و اطمینانابلقدهندة که نشان آوردند

بعد  سهدارای است و  نُه سؤال حاویاین پرسشنامه . کار رفتبه (2013میس و سلس ) پرسشنامة

 ( استالسؤ( و یادگیری کارآمد )چهار ال(، یادگیری اکتشافی )چهار سؤالسؤیادگیری انتقالی )چهار 

( تنظیم شده 5موافقم ) کامالً ( تا 1مخالفم ) کامالً از ای لیکرت گزینهکه هرکدام براساس مقیاس پنج

یری اکتشافی و یادگیری یادگیری انتقالی، یادگ یهااست. همچنین پایایی پرسشنامه برای مؤلفه

دهندة نشان و بیشتر است 70/0از است این مقادیر  دست آمدههب 72/0و  73/0، 70/0ترتیب کارآمد به

اطالعات مربوط به  در جدول شمارة یک (.2013میس و سلس، ) بودن ابزاراستقابل اعتماد و اطمینان

 اس..الافزار اسمارت پی.های پژوهش از نرمبرای تحلیل داده ه است.آورده شد های پژوهشپرسشنامه

های آماری نیز با استفاده از روش ها در این پژوهشو پایایی پرسشنامه رواییاستفاده شد.  2نسخة سه

 ها آورده شده است.تأیید شد که در قسمت یافته
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 های پژوهشسازه -1جدول 
Table 1- Research Constructs 

 β (Construct)سازه 

  (  = 868/0 ;α =654/0;AVE =  904/0CR) (Radical Innovation)نوآوری رادیکال 

 803/0 دهد.ارائه می نفعانهای دیگر به ذیو متمایزتری در مقایسه با باشگاهجدید دائم خدمات  طوربه ما باشگاه

 807/0 دهد.ارائه می نفعانیذهای دیگر به تری در مقایسه با باشگاهکاربردیدائم خدمات مفید و  طوربه ما باشگاه

 819/0 دهد.های جدیدی را ارائه میباشگاه ما اغلب فناوری

 763/0 شود.باشگاه ما اغلب با ارائة خدمات جدید وارد بازارهای جدیدی از ورزش می

ن خدمات را تغییر آتواند تر است و میمتفاوت خدمات قبلیاز کاماًل دهد، خدماتی که باشگاه ما ارائه می

 دهد.
851/0 

  ( = 882/0 ;α =549/0  ;AVE =  907/0CR) (Social Media)های اجتماعی شبکه

های جدید ردن راهبرای پیداک باشگاهشوند با کارشناسان خارج از تشویق می باشگاهکارکنان در باشگاه ما 

 ارتباط برقرار کنند.ها برداری از فرصتحل مشکالت و بهره منظوربه
752/0 

جی براساس عوامل محیط خاردانش و تخصص  سازیاز طریق یکپارچهگیری کارکنان یند تصمیمافر

 باشگاه است.
749/0 

 789/0 شوند.شویق میتمتفاوت هستند،  هایدیدگاهکه دارای  افراد خارج از باشگاهکارکنان به تبادل نظر با 

 727/0 کنند.اط برقرار میبا افراد متخصصی که دارای اطالعات خوب و قابل قبولی هستند، ارتبما باشگاه  کارکنان

ا با هبرداری از فرصتحل مشکالت و بهره منظوربههای جدید برای پیداکردن راه کارکنان باشگاه ما

 کنند.یکدیگر همکاری می
768/0 

 706/0 شگاه است.براساس عوامل داخلی بادانش و تخصص  سازیاز طریق یکپارچهگیری کارکنان یند تصمیمافر

، های گوناگون هستندبا کارکنانی که دارای دیدگاه های خود راایده شوندکارکنان تشویق میدر باشگاه ما 

 اشتراک بگذارند. به
715/0 

 718/0 کنند.همدیگر کار میبرای یافتن مفهوم اطالعات با ما باشگاه کارکنان 

  ( = 866/0 ;α =651/0;AVE =  903/0CR) (Open-Mindedness)ذهنیت باز 

 851/0 .فراهم است ارتقای خالقیت و یادگیری ةکه زمینطوریهب است؛دارای فرهنگ پویا و باز  باشگاهاین 

 785/0 .گیرندمیرا فرا موجود در باشگاه طور خودکار دانش سازمانیهوارد بکارکنان تازه باشگاهدر این 

 772/0 .باز دارای اهمیت است و ذهنیت وجود کارکنانی با تفکر باشگاهدر این 

 810/0 .کنندخالقیت تشویق می ةکارکنان را به توسع باشگاهمدیران این 

 815/0 ند.های جدید ارزشمندایده باشگاهدر این 

 

 

 

 

 

 



 231                                                          ...  طریق از رادیکال نوآوری بر باز ذهنیت سوسهاب: اثر آذریان

 
 

 پژوهشهای سازه -1جدول ادامة 

Table 1- Research Constructs 
 

 β (Construct)سازه 

 ( = 931/0 ;α =569/0;AVE =  941/0CR) (Organizational Learning)یادگیری سازمانی 

 ازتا شود می نیازسنجی داران و...(هامها، سسازمان نفعان باشگاه )هواداران،از ذیحداقل یک بار در سال 

 اطالع پیدا کنیم.ها محصوالت و خدمات مورد نیاز آن
749/0 

 758/0 شود.زمان زیادی صرف تحقیقات بازار می در این باشگاه

 760/0 شود.بررسی مینفعان ذی ثیرات احتمالی تغییرات برأت ایدورهصورت در این باشگاه به

 753/0 .شویمآگاه میروند و تحوالت بازار از طور سیستماتیک حداقل هر سه ماه به

افتد، کل باشگاه در مدت کوتاهی نفعان اصلی باشگاه میهنگامی که اتفاق مهمی برای یک یا تعدادی از ذی

 شوند.از آن مطلع می
748/0 

نفعان، کیفیت محصوالت و خدمات باشگاه حداقل یک بار در سال شده از ذیهای گرفتهبراساس نظرسنجی

 شود.ارزیابی می
745/0 

 777/0 شود.طور منظم در سراسر باشگاه منتشر مینفعان بهاطالعات مربوط به رضایت ذی

 735/0 .گیردهای باشگاه براساس یک سیستم یکپارچه و متحد صورت میتمامی فعالیت

نفعان با همکاری کارکنان ذیمنظور پاسخ به نیازهای های الزم را بهریزیمدیر عامل و مالک باشگاه برنامه

 دهند.ای انجام میصورت دورهبه
767/0 

ا اطمینان حاصل شود که خدمات با آنچه شود تشده ارزیابی میای خدمات ارائهصورت دورهدر باشگاه ما به

 خواهند، مطابقت دارند.مشتریان می
781/0 

اشگاه برگزار بواکنش به تغییرات مهم در محیط ریزی برای اغلب جلسات در باشگاه ما برای تعیین و برنامه

 شود.می
735/0 

نفعان خواستار تغییر در محصوالت و خدمات باشگاه هستند، تمام شود که ذیزمانی که باشگاه متوجه می

 بندد.کار میبهدادن این تغییرات تالش خود را برای انجام
739/0 

 β ،01/0  =املی ، بار عCR  =، پایایی ترکیبی AVE =شده ، میانگین واریانس استخراجα = آلفای کرونباخ

> p * 
 

 

 نتایج
درصد  6/25 درصد متأهل و 4/74های پژوهش بیانگر این است که نمونهشناختی بررسی جمعیت

سال،  34تا  30درصد بین  5/35سال،  29تا  25درصد بین  1/16مجرد بودند. از لحاظ سن حدود 

 1/9سال و  24درصد کمتر از  1/4سال،  44تا  40درصد بین  5/16سال،  39تا  35درصد بین  6/18

بودند. بیشتر  دارای مدرک کارشناسی درصد( 7/34)سال سن داشتند. بیشتر افراد  45درصد بیشتر از 

بودند.  درصد 4/7ها با کادر پزشکی باشگاهافراد و کمترین  درصد 1/33ها با )افراد کارکنان باشگاه
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درصد(  38 برابر با نفر 92سال ) چهارکمتر از همچنین بیشترین سابقة خدمت افراد نمونه در دامنة 

 .درصد( بود 9/2 برابر با نفر 7) سال 25تا  20قرار داشت و کمترین سابقة خدمت در دامنة 

گیری ابتدا مدل اندازه، در بخش استنباطی شدههای بررسیشناختی نمونهبعد از بررسی وضعیت جامعه

گیری بررسی ها و ابزار اندازهافتراقی( سازهمنظور تعیین پایایی )همسانی درونی( و روایی )اعتبار به

بار عاملی  -1اند: ها پیشنهاد کردهپایایی سازه بررسی( سه روش را برای 1981) 1کرر. فرنل و الشد

. بارهای 3شدهمیانگین واریانس استخراج -3و  هاهریک از سازه 2پایایی ترکیبی -2 ،هایک از گویههر

داللت بر ساختار خوب دارند. بارهای عاملی مربوط به  برای هر گویه 6/0 تر ازمساوی و بزرگعاملی 

دهد که بارهای عاملی آورده شده است. بررسی نتایج جدول نشان میشمارة یک هر گویه در جدول 

 ها مقدار مناسبی دارند.مربوط به گویه

دل مپایایی ترکیبی )شاخص سازگاری درونی های پژوهش، ضریب مالک دیگر بررسی روایی سازه 

آمده برای این شاخص در جدول دستهباشد. مقادیر ببیشتر  7/0که باید از  ستهاگیری( سازهاندازه

گین واریانس میانها بود. سومین شاخص برای پایایی، قبول سازهشمارة یک نیز حاکی از پایایی قابل

است  5/0 برابر با شدهمیانگین واریانس استخراجمقدار مالک برای سطح قبولی است. شده استخراج

ین میانگمقادیر  مارة یک مشخص است،که از جدول شگونه(. همان51، 2017)عباسی اسفنجانی، 

ر مکنون ت که یک متغیو به این معنی اس ها مناسب استمربوط به سازه شدةواریانس استخراج

دهندة نشان ین،هایش را تبیین کند؛ بنابراراکندگی معرفطور میانگین بیش از نیمی از پتواند بهمی

 قبول مدل پژوهش حاضر است.روایی همگرای قابل

میانگین واریانس که جذر  اند( پیشنهاد کرده1981کر )رفرنل و ال ها،روایی )اعتبار افتراقی( سازه برای

همبستگی هر عنی تغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد؛ یهر متغیر باید از همبستگی آن م شدةجاستخرا

یگر متغیرها های )متغیرهای آشکار( آن باید بیشتر از همبستگی آن متغیر با دمتغیر پنهان و شاخص

ده است. شآورده در انتهای هر ردیف در جدول شمارة دو شده میانگین واریانس استخراجباشد. جذر 

یشتر است و بمقادیر مربوط به هر متغیر از همبستگی هر متغیر با دیگر متغیرها که شود مشاهده می

 .است گیریاندازه ابزارهای قبول قابل روایی ةدهندناین نشا
 

 

 

 

                                                           
1. Fornell & Larcker 

2. Composite Realibility 

3. Average Variance Extracted 
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 Ave ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق و جذر -2جدول 

Table 2- Correlation Matrix of Research Variables and Ave Root 
 متغیرها

Variable 
1 2 3 4 

 ذهنیت باز

Open-Mindedness 
0.80    

 های اجتماعیشبکه

Social Media 
0.51 0.74   

 نوآوری رادیکال

Radical Innovation 
0.64 0.68 0.80  

 سازمانی یادگیری

Organizational Learning 
0.58 0.62 0.73 0.75 

0.01 > P ** 
 

ود. شاستفاده می 2Q و معیار 2Rاز ضرایب  .اسپی.ال.برای بررسی برازش مدل ساختاری با روش 

  .است ذکر شده شمارة سهل در جدوهای مدل برای سازه 2Q و 2Rمقادیر 

توجه به  ابت. دهندة برازش بهتر مدل اسر باشد، نشانزای مدل بیشتهای درونسازه 2Rهرچه مقادیر 

 هایسازه 2Qشود. هرچه مقادیر بودن برازش مدل ساختاری تأیید میمناسب شمارة سه، جدول

شمارة  ـدولکند. با توجه بـه جحکایت میبینی بهتر مدل زای مدل بیشتر باشد، از قدرت پیشدرون

 ر تأییدهای مدل، برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش بار دیگآمده برای سازهدستمقادیر به وسه 

 شود.می
 

 های مدلسازه 2Q و 2Rمقادیر  -3جدول 

of Model Constructs 2and Q 2Values of R -Table 3 

 سازه

Construct 
R2 Q2 

 ذهنیت باز

Open-Mindedness 
- 0.461 

 های اجتماعیشبکه
Social Media 

0.268 0.408 

 یادگیری سازمانی
Organizational Learning 

0.343 0.467 

 نوآوری رادیکال
Radical Innovation 

0.669 0.464 



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12وره مطالعات مدیریت ورزشی، د                                                             126

 شود.برازش مدل کلی بررسی می گیری و بخش ساختاری مدل،اندازه پس از بررسی برازش بخش

معیار  از ،کندمی گیری و ساختاری را کنترلبررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهبرای 

GOFیعنی معیار  (2004) 1، آماتو و اسپزیتو وینزیتننهاوس ةپیشنهادشد
معیار  .شودمی استفاده 2

GOF شد.زیر محاسبه ا استفاده از فرمول ب  

GOF=  

و  25/0 ،01/0که این عدد با توجه به سه مقدار است  377/0برابر با  GOFتیجه، مقدار معیار ندر

 استمدل  برازش کلی قوی دهندةنشان، GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  عنوانبه 36/0

 (.57، 2017)عباسی اسفنجانی، 

 گیری،زههای انداپس از بررسی برازش مدل پی.ال.اس.، روش ها درالگوریتم تحلیل داده اساسبر 

ایب ضر هریک از مسیرها و نیز( tدیر مقا) Z  ساختاری و مدل کلی، با بررسی ضرایب معناداری

 .شوندهای تحقیق آزموده میفرضیه ،بار عاملی مربوط به مسیرها ةشداستاندارد

سطح  در بطتباشد، مسیر مربیشتر  96/1 که مقدار ضریب معناداری هریک از مسیرها ازدرصورتی

شده ی آزمونبراساس مدل مفهومود. شمرتبط با آن تأیید می ةو فرضیاست درصد معنادار  95 اطمینان

رصد، د 95 بنابراین، در سطح اطمینان دهد؛می را نشان t بضرای حاصل خروجی ،دوشمارة در شکل 

-باز ذهنیت، های اجتماعیشبکه-ذهنیت باز، نوآوری رادیکال-ذهنیت باز ةشدبینیپیش مسیرهای

 کالنوآوری رادی -یادگیری سازمانی و نوآوری رادیکال-های اجتماعیشبکه، سازمانی یادگیری

 .معنادارند

                                                           
1. Tenenhaus, Amato & Esposito Vinzi 

2. Goodness of Fit 
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 اجرای مدل در حالت معناداری -2 شکل

Figure 2- Execution of the Model in a Meaningful Way 

 

 
 اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد -3 شکل

Figure 3- Execution of the Model in the Standard Estimation 
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های پژوهش علت و معلولی بین سازه رابطةبه بررسی ، صورت گرفت تخمین استاندارداینکه بعد از 

نوآوری با  ذهنیت بازشود، ارتباط بین مشاهده می سه شمارةطورکه در شکل شد. همان پرداخته

 با نوآوری رادیکال های اجتماعیشبکهارتباط بین ، های اجتماعیشبکه و سازمانی یادگیری، رادیکال

ها بین دلیل اینکه اعداد معناداری آنبا نوآوری رادیکال، به سازمانی نهایت ارتباط بین یادگیریدرو 

مستقیم،  رابطةنوآوری رادیکال  با ذهنیت باز ،دیگررتعباشوند؛ به، تأیید میقرار ندارد -96/1و  96/1

مستقیم، مثبت و  رابطة سازمانی یادگیری با ذهنیت باز(. t، 25/0 = β = 95/3دارد ) معنادارمثبت و 

مستقیم، مثبت و  رابطة های اجتماعیشبکه با ذهنیت باز(. t، 58/0 = β = 49/10دارد ) معنادار

مستقیم، مثبت و  رابطة نوآوری رادیکال با یادگیری سازمانی(. t، 51/0  =β = 98/7دارد ) معنادار

مستقیم، مثبت و  رابطة نوآوری رادیکال با های اجتماعیشبکه(. β=  38/0؛ t = 05/6دارد ) معنادار

 رابطةنوآوری رادیکال  با سازمانی یادگیریاز طریق  ذهنیت باز(. β = 31/0؛ t = 50/4دارد ) نادارمع

 با های اجتماعیشبکهاز طریق ذهنیت باز . (t، 22/0 = β = 43/5دارد ) معنادارمستقیم، مثبت و غیر

 (. β = 16/0؛ t = 64/3دارد ) معنادارو  مثبتمستقیم، غیر رابطة نوآوری رادیکال
 

 گیریو نتیجه بحث
ها ها و سازماناساسی یادگیری در افراد، گروه چارچوب ذهنیت باز ساختاری است که یک جنبة

های گسترش این چارچوب در هر سازمانی زمینه ،بیان شدتر طور که پیشهمان. آیدمیشمار به

سازمانی و درونبرقراری ارتباطات صحیح  براین،ی آن سازمان را فراهم خواهد کرد. افزونیادگیر

 های نوآورانه دست یابدتواند به موفقیتنهایت آن سازمان میکند و درسازمانی را نیز تسهیل میبرون

 رادیکالبر نوآوری  ذهنیت باز تأثیر هدف بررسیا پژوهش حاضر ب. (360، 2010همکاران، مگلن و )

 لیگ برترهای خصوصی در باشگاه های اجتماعیسازمانی و شبکه ی یادگیریابا توجه به نقش واسطه

  انجام شده است. فوتبال

 ةآمار 25/0 ثیرتأبا )ضریب  رادیکالو نوآوری  ذهنیت بازمیان  ةکه رابطداد نشان حاضر  پژوهشنتایج 

و  (2004و همکاران ) پرین هایهای پژوهش. این نتیجه با یافتهبود معنادار و مثبت( 95/3معناداری 

 مزیت است شده باعث هامحیط و سازمان بر حاکم صخاوضعیت  همخوانی دارد. (2012مالیی )

 تأکید کند،می پذیررقابت را هاسازمان امروزه د. آنچهنباش مشهود یهادارایی پایة بر دیگر هاآن رقابتی

، براساس ذهنیت گسترده فعالیت داشته باشندهایی که های ذهنیتی است. سازمانسرمایه بر مستمر

 ترینمهم جایگاه در عوامل ذهنیتی مثل دانش ،دیگربیانها نوآورترند؛ بهسایر سازماندر مقایسه با 

 به را خود جای صنعتی اقتصاد واند شده یادر دن در فیزیکی و مالی هایسرمایه جایگزین سرمایه،

 دستیابی در یراهبرد عامل عنوانبه فکری و ذهنیتی سرمایة اینکه است. با داده محوردانش اقتصاد
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 خودخودیبه دانشی یهادارایی از یبرخوردار شود،می بمحسو قدرت یک پایدار رقابتی مزیت به

ن تفکرات و نیز نشر آ آوردن شرایط الزم برای استفاده ازفراهمنیست؛ بلکه  آفرینارزش و آفرینقدرت

 ،2017 ،، کدخدا و یزدانی)خوراکیان دسازمان را به موفقیت خواهد رسانآن  این تفکرات، گسترشو 

 ییندهاافر یپذیرفنعطاا و سرعت یشافزا در یکلید نقشتواند می ذهنیت باز ،یگردعبارت؛ به(102

 یتقاار موجب آورد،می همافر نمازسا در را یپرسشگرزمینة  همچنین. کند یفاان مازسا در آورینو

 میکند تقویت را خالقیت ،دهدافزایش می را جدید یهاهیدا درک ناییاتو د،میشو نمازسا در نشدا

)مگلن  کنندمی کمک مانیزسا آورینو به که کندمی یجدید یفرصتها شناسایی به درقا را نمازسا و

های فوتبال که های ورزشی مثل باشگاهتوان گفت در سازمانبراین می؛ بنا(370، 2010و همکاران، 

 ذهنیت باز طریق از که یجدید نشداحال تغییر است، برمبنای مسائل روز دنیا در وضعیت همواره 

این ایجاد ایده  د ورا ایجاد کن جدیدی یهاهیدا و آورینو که هددمی زهجاا سازمان به ،دمیشو حاصل

توان بر تغییر که میهای فوتبال را به نوآوری اساسی سوق دهد؛ یک نوع نوآوری مبتنیتواند باشگاهمی

   آن را نوآوری رادیکال دانست.

و  58/0 ثیرتأبا )ضریب سازمانی یادگیریو  ذهنیت بازمیان  ةرابطنشان داد که  پژوهش بعدی نتیجة

عباسی و همکاران های پژوهشهای این نتیجه با یافته. بود معنادار و مثبت( 49/10معناداری  ةآمار

 ازمندیو اطالعات ن یدر عصر انقالب فناور هاسازمانامروزه  .وان استهمخ (2015لرد )و  (2014)

 تیقابل بودن شرایط برای استفاده ازشک فراهمیاند. برامونیو تحوالت نوظهور پ راتییبر تغ آمدنفائق

مزیت  پرآشوب امروزی، طیکند. در محیکمک م یاهداف نیچن ظهورکارکنان به  یهایو شایستگ

سازمان  یو مزیت رقابت تیموفق دیبلکه کل ؛ستین یدیگر همانند گذشته فقط مالها سازمان یرقابت

به این مفهوم که  هاست؛آوردن شرایط برای استفاده از آنهای ذهنیتی و فراهمدادن به سرمایهاهمیت

گونه ایده و طرح برای پیشبرد اهداف سازمان حاکم ذهنی باز برای استقبال از هر جویک در سازمان 

 های ذهنیتی برای افزایشهاز سرمای یریگبهرهتواند موجب گیری چنین شرایطی میباشد. شکل

)عباسی و همکاران،  راهم آوردموفقیت سازمان را ف زمینة ترتیبباشد تا بدین یسازمان یرییادگ تیقابل

و  یسازمان یریادگی یهاانیجر( عنوان کرد که 2001) 1بنتیس دربارة این موضوع .(792، 2014

که  ییهاسازمان ،رایاند؛ زهم وابسته بهدو مورد  ذهنی ةیسرما آوردن شرایط برای استفاده ازفراهم

این  بیترتنیابه ؛به استفاده و انتشار آن دارند زین یادیز لیجذب دانش دارند، تما یبرا یادیز تیقابل

حاکمیت ذهنیت باز باید گفت که  براینبنا ؛(48، 2001)بنتیس،  ندامرتبط بسیار به همدیگر دو مورد

                                                           
1. Bontis 
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خصوص به هابرای سازمانمزایای زیادی  یادگیری سازمانی است وبرای  چارچوب استواری در سازمان

بودن به نیازمنددلیل به های فوتبالهای ورزشی مثل باشگاهسازماندر  زیرا، ؛دارد های ورزشیسازمان

باشگاه، داشتن عملکرد  سودآورکردنهواداران،  داشتننگهراضی مانند) ی گوناگونهاها و آگاهیمهارت

بیشتر خواهد بود و  سازمانی ، یادگیریهااین مهارتگذاری اشتراکبهنیز توسعه و  و ...( تیمی موفق و

 موفقیت برایکلی طوربهو  پیشبرد اهدافبرای را  ایمبتکرانهجدید و  هایراهخود ةنوببه امر این

یک محیط فکری باز و بدون مانع  های فوتبالباشگاه اگر، دیگرعبارتبه ؛پی خواهد داشتسازمانی در

جدیدی  هایحلراه خودکار صورتکه به شدخواهند تبدیل ی هایسازمانبه ، کنندکارکنان ایجاد  برای

استفاده  و بدیعروز به هایفناوریو  هامهارتاز ، گیرندپیش میدرخود  دستیابی به اهدافرا برای 

  .شوندمی سازمانی یادگیریباعث افزایش  این موارد و کنندمی
 51/0 ثیرتأبا )ضریب  اجتماعیهای شبکهو  ذهنیت بازیان ة مرابط نشان داد که نتیجة دیگر پژوهش

( 2016پرین و همکاران ) پژوهشنتایج  این یافته با .بود معنادار و مثبت( 98/7ی معنادار ةمارو آ

 گرا .باشد نیروا یهارفشا ةعمد منبع ندامیتو ،باشد نامناسب نمازساحاکم بر  جواگر . راستاستهم

 افهدا ،دهدمی تحلیلرا  نمازسا نسانیا وینیر فتیآ نهمچو ،باشد حدازبیش نمازسادر  هارفشا ینا

 شودمی منجرمشارکت فرد  انمیزو  دعملکر کترمشا کیفیت کاهش بهو  میکند تهدیدرا  مانیزسا

 به امحترو ا توجه که ستا ینا قعیتوا .(119، 2015، ، بهمئی، رنجپور، رحیمی و شهبازیاحمدی)

در ان مدیرچقدر هر .ستا مدیریتی ورضرامور از  هاسازمان نکنارکا ، ایده و عقیدةشخصیت

 باعثتواند می رکا همین ماا ،بگیرند نظررا در یقاحق همة نندابتو دخو ادینفرا یهایتصمیمگیر

 ممکن گرچها ،ینابنابر سیدن به اهداف با مشکل مواجه کند؛سازمان را در ر و دشو کارکنان حتیرانا

ثیر عتماد و تفاهم تأا محیطآوردن دجووبهدر  د،نشو تصمیم تغییر موجب کارکنان با رتمشو ستا

-نگرشنماندن از رقبا باید پذیرای هایی که برای عقبجمله سازماناز (.47، 2011گذارد )ایمانی، می

 در زمینة کارکنان به نگرشتوجه الزم را باید ها . این سازماناندهای ورزشیسازمان ،جدید باشند های

رد یا توانند در برابر کارکنان می ،زیرا ؛داشته باشند های نوایدهدر مقابل  سازمانهای درب بودنباز

اما با برقراری ارتباط با همکاران و مدیران در ، مقاومت کنند تغییرات سازمانپذیرش طیف متنوع 

شد و ر این مقاومت کمتر خواهد های دیگسازمانی با افراد و سازمانداخل سازمان و نیز ارتباط برون

 ویژهبه های ورزشیسازمان انحال، مدیرینع. درهای جدید داشته باشندایده بسا نظر مثبتی دربارةچه

ثیر تغییرات محیطی تأمربی تحتخرید و فروش بازیکن و  ور دائم در زمینةطبههای فوتبال که باشگاه

داخل موضوع را بپذیرند که بدون برقراری ارتباط با افراد متخصص و خبره چه در این باید قرار دارند، 

ب بازیکن و جذ مانندحساس باشگاه  کارهای دادناقدامات الزم برای انجام سازمان و چه بیرون از آن

پیوندد حقیقت نمی بهبسته و خفقان  عیتضوضمن اینکه این ارتباطات در  مربی میسر نخواهد بود؛
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توان گفت که حاکمیت چارچوب ذهنی باز بر عبارتی میارتباط درست شکل نخواهد گرفت؛ بهو 

 زیادی تالشباید  های فوتبالباشگاه در مسیر درست هدایت کند.تواند این ارتباطات را باشگاه می

 فکری تعیضواین  ،زیرا ؛داشته باشند فضادر باشگاه و استفاده از این  ذهنیت باز کردننهادینهبرای 

و راهگشای مشکالت باشگاه  باشد اعتماد و درستبرقراری ارتباط درخور تواند ابزار مهمی برای می

  .شود
با ) نوآوری رادیکالو یادگیری سازمانی میان  ةرابطکه  های پژوهش بیانگر این بوددیگر از یافته بخش

های پژوهشهای یافته. این نتیجه با است معنادار و مثبت( 05/6معناداری  ةآمارو  38/0 تاثیرضریب

منظور به .ی داردهمخوان( 2015زاده )ادیبمصباحی جهرمی و و  (2015، لرد )(2013میس و سلس )

با ایجاد انگیزه تجارب کارکنان و  توسعةو  هاایده وردنآفراهمخصوص با به سازماندر یادگیری  توسعة

ر شتبی کارکنان انهملکرد نوآورع ،گیردسازمان صورت میدر  که آزمون و خطاهایی کردنتشویق و

 ها و دانش جدید کشف کننددیدگاهکه  دمند این هستننیاز هاسازمان ثباتبیهای در محیط ود.شمی

 یر یادگیری سازمانی بر عملکرد و نوآوریثتأ محیط پویایی ،بنابراین ؛دست یابند به نوآوری جدید تا

دِ  ونسازمان بهبود یابد )و عملکرد  در سازمان شکل بگیرد نوآوری شودمی باعثدهد و می زایشرا اف

ر ب تواندسازمانی به این شکل می یادگیری ،اساس؛ براین(44، 9199، 1، پولی، گارود و ونکاتارمننوِ

درک شرایط  ،جدید دانش، تفکر و هر نوع ایدةسازمانی از یادگیری با حمایت که  ثیر بگذاردتأ نوآوری

که هرچقدر این  تواند نوآوری را ارتقا دهدترتیب میو بدین دهدها را افزایش میآن کارگیریبه و

خو و رادیکال خواهد بود ) ،واقع همان نوآوریتر و درد، نوآوری سازمان انقالبینتر باشها بدیعایده

ازمانی از طریق یادگیری سنظر گرفت که توان این موضوع را درمی(. همچنین 586، 2010همکاران، 

 نوآوری سازمانی شود؛ تواند باعث توسعةنیز می ها و تجربیات قبلیفعالیت ةدانش دربار وسعةو ت حفظ

علم  های تخصصی مثلدانش شان بهنیازمندی های فوتبال با توجه بهتوان گفت که باشگاهمی بنابراین

گرفتن در دیگر و همچنین قرارشناسی و علوم دانش مدیریتی، دانش تجاری، دانش روانورزش، 

های موجود دارند تا دانشنیاز های خود و تغییر ایده نو چیزهای ساختنبه ، ثباتمتالطم و بیوضعیت 

سازمانی برای کارکنان باشگاه از یادگیری  شگاه متناسب با شرایط بتواند استفاده شود. همچنیندر با

 نوآوری رادیکال دست یابد.ترتیب باشگاه بتواند به ن نوسازی دانش ایجاد شود تا بدینطریق ای
)با  نوآوری رادیکال های اجتماعی وشبکهمیان  ةرابطکه  نشان داد های پژوهشیافتهاز  بخش بعدی

پرین  پژوهش هایاین نتیجه با یافته. بود معنادار و مثبت( 50/4معناداری  ةمارو آ 31/0 ثیرتأ)ضریب 

                                                           
1. Van de Ven, Polley, Garud, Venkataraman 
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 ییتنهابه ستندیها قادر نسازمان یدن فناورشدهیچیپ لیدلامروزه به است.همخوان ( 2016) و همکاران

 گریکدیبا  یجز همکار یاها چارهسازمان ،جهیدرنت ؛به بازار ارائه کنند دیجد یخدمت ای ندیمحصول، فرا

. کنندیم یهمکار گریکدیبه اهداف مشترک با  یابیدست یکوچک برا ایبزرگ  هایسازمانندارند. 

-ارتباطی یا اجتماعی را تشکیل می ، یک شبکةکنندهایی که با یکدیگر همکاری میسازمانمعموالً 

محصول  کی دیارزش در تول رةیاز زنج یبخش یارتباط ةشبک آنعضو در  هایسازماناز  کیهردهند و 

مند شده بهرهاز ارزش خلق یطور اشتراکشبکه به یاعضا ةهمتا  ردیگیمعهده رب نوآورانه و پرخطر را

سمت ها را بهتواند آنهای اجتماعی میها از شبکهسازمان استفادةتوان گفت ترتیب میبدین ؛شوند

 راتییو تغ طیمح ییایتوجه به پو با .(800، 2009، 1، کیوستر و تروشانینوآوری سوق دهد )رمپرساد

 شرفتی. با پردیگیصورت م گوناگونیهای روشارتباطات به  یریگارتباط و شکل یورانه، برقرارافن

، 2017)سنجقی و همکاران،  گیردمیشکل تر و ساده ترعیسر ییهاارتباطات به شکل نیا ،فناورانه

 شتریب ةدانش و تجرباست؛ یعنی هر اندازه های ورزشی نیز وضعیت به همین شکل در سازمان (.191

دنبال آن وجود داشته باشد، به هاسازمان نیب یشتریب یهایبه اشتراک گذاشته شود و همکار

خواهد  شتریارائه خدمات ب ةنیدر زم دیو ابداعات جد یبه نوآور یابیدست یسازمان برا یهایتوانمند

 شد. 

از طریق  نوآوری رادیکالو  ذهنیت بازمیان  ةرابطهای پژوهش نشان داد که از یافته دیگربخش 

 های. این نتیجه با یافتهبود معنادار و مثبت( 43/5معناداری  ةآمارو  22/0 ثیرتأضریب )با  یادگیری

های این بخش از یافتهبراساس  .همخوان است( 2015)لرد و  (2013میس و سلس ) هایپژوهش

 رادیکالو نوآوری ذهنیت باز  بینواسط مهم یک  های فوتبالدر باشگاه یادگیری سازمانی ،پژوهش

شود؛ زیرا، وسیع برای سازمان یک نوع سرمایة پنهان محسوب می . برخورداری از تفکریاست

تفکرات بدیع در ها و کارگیری انواع دانشنویدبخش بهتواند شدن این ذهنیت در سازمان مینهادینه

های بیشتری چون سازمان را به موفقیتآن یادگیری حاصل از این تفکرات  دنبالسازمان باشد و به

دن آورخصوص با فراهمبه یسازمان یریادگی زایشافبا توان گفت میعبارتی رساند؛ بهنوآوری می

 در سازمانیی که هایشآزما دلیلها بهکردن آنقیها و تجارب کارکنان و تشودهیا هایی برای بروززمینه

 ،براینبنا ؛(93، 2013)محمدی حسینی و همکاران،  شودیشتر میبها آن ینوآور دهند،انجام می

اگر و  بگیرند کاربه رادیکالنوآوری  توسعةیادگیری سازمانی را برای  توانندمی ی فوتبالهاباشگاه

نوآوری  ،نتیجه؛ درخواهند داشتیادگیری ضعیفی  نهادینه کنند،در سازمان  را ذهنیت بازنتوانند 

شکل بسیار ضعیفی به یا  گرفتد شکل نخواه هاآندیگری در  نوآوری گونهکلی هیچطوررادیکال و به

و نوآوری  ذهنیت بازمیان  هایعفضیادگیری سازمانی نقطهتوان گفت می ردیگانبیهب ؛بروز خواهد کرد

                                                           
1. Rampersad, Quester & Troshani 
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 عیتضوو اصالح با بازبینی  های فوتبالباشگاه، ترتیببدین ؛کندیبرطرف مها در این باشگاهسازمانی را 

ظر کنند و اطالعات راحتی اظهارنافراد بتوانند بهکردن یک فضای باز در باشگاه که همة کنونی و حاکم

اطالعات و نظرها را در راستای  آن توانندمی ،(باز ذهنیت) و دانش خود را در اختیار سازمان بگذارند

 برای باشگاه رادیکالبه نوآوری  عیتضواین  نهایتدر. کار ببندند )یادگیری سازمانی(اهداف باشگاه به

  .خواهد شدمنتهی 
از طریق  نوآوری رادیکالو  ذهنیت بازمیان  ةطرابنشان داد که  های این پژوهشآخر از یافته بخش

 این نتیجه با .بود معنادار و مثبت( 64/3معناداری  ةآمارو  16/0 ثیرتأضریب با ) های اجتماعیشبکه

 هاسازمان، بازنوآوری  اساس پارادایمبر .همخوان است( 2016) پرین و همکاران های پژوهشیافته

ها در بهبود نتایج نیاز دارند تا به آن دانشیهای به مهارت دستیابی به محصوالت و خدمات جدیدبرای 

 ها برای تولیدکند که سازماناین استدالل را تأیید میها پژوهشخود کمک کنند. نتایج  عملکرد

باید دانش جدیدی از منابع  رادیکالهای های جدید و طراحی رویکردهای جدید منجر به نوآوریایده

، 2016)پرین و همکاران،  اندازی کننداجتماعی راهعبارتی یک شبکة هبو  داخلی و خارجی تولید کنند

 ؛احتیاج دارند شفافیتباالیی از ها به سطح های اجتماعی، سازمانهسازی شبکبرای پیاده(. 3

نه اینکه  ؛های دیگران ناشی شوداندیشه استقبال ازدادن و باید از گوش که این شفافیتطوریبه

، سگارو ناوارو، ونسلی و توماستی کاسادو-)سانچز تحمیل کنند بر دیگران را خودفقط افکار ها سازمان

 سازیپیادهقبل از ها باید به این نکته توجه داشته باشند که سازمان (؛ البته28، 2016 1سوالنو

همچنین . )ذهنیت باز( ه شوندو به چالش کشید شوند بازبینیهای قدیمی باید های جدید، شبکهشبکه

که ؛ چراسازمانی نیز باید توجه شودهای اجتماعی برونسازمانی، به ایجاد شبکهبر روابط درونالوهع

 بتوان توجهی درخورطور هدهد تا بهای بهتری را ارائه میایده برقراری روابط با عوامل خارج از سازمان

رادیکال فقط هنگامی  نوآوریو نوآوری رادیکال دست یافت.  به عملکرد بهترتغییر محیط درحال در

آن را ن سازمان شود و کارمندامنتقل می داخل سازمانبه  سازمانیبرونافتد که دانش اتفاق می

فایده خارجی بیهای نشتمام دا قوی اجتماعیة . بدون داشتن شبککنندسازی و اعمال میلیداخ

و همکاران، )پرین  دیابانتقال نمی آوری درگیر هستندبه افرادی که در فرایند نو، زیرا ؛خواهند بود

گیری از یک اجتماعی کارا در سازمان با بهره ترتیب باید گفت که یک شبکةبدین ؛(15، 2016

-شبکهنقش میانجی  توجه بهبا  تواند سازمان را به نوآوری رادیکال سوق دهد.چارچوب ذهنی باز می

توان گفت که می های فوتبالدر باشگاه و نوآوری رادیکال ذهنیت بازبین در رابطة  های اجتماعی

                                                           
1. Sanchez-Casado, Cegarra Navarro, Wensley & Tomaseti-Solano 
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. است وابسته ایجاد فضای گفتمان در داخل باشگاه به هااین باشگاه در های اجتماعیگیری شبکهشکل

 هایشکل دیگر و علمی هایمالقاتبرگزاری جلسات و  مانند های گوناگونراه طریق از اطالعات انتشار

 وضعیتاین  نهایتدر شود کهمنجر  سازمانیهای اجتماعی درونایجاد شبکهه تواند بمی دانش تبادل

 در اساسی نقشی ایجاد چنین شرایطی واقعدر. خواهد داشت باشگاه ر ایجاد نوآوریی مثبت بثیرتأ

 در تواندمیابراز نظرها  تقویت و تشویق توانایی. دارد هاباشگاه های اجتماعیگیری شبکهشکل تسهیل

 دیگر،طرفاز. کند ایجاد یکدیگر دانش به دسترسی قابلیت و اجتماعی پیوندهایباشگاه  کارمندان بین

 ارتباط آن روزانة امور با سازمانون در و نشود گذاشته اشتراک به فردی نظرهای سازمان یک در اگر

 رادیکال حقق نوآوریترتیب تید مواجه خواهد شد و بدینبا تهد یاجتماع تشکیل شبکةنشود،  برقرار

  .(8، 2013 )میس و سلس، تر خواهد شدنیز سخت

زمانی که دهد نشان می های این پژوهشیافته کلیطوربندی پژوهش باید اشاره کرد که بهدر جمع

های ین سازمانابستر برای ارتقای نوآوری رادیکال در د، توسعه یابهای فوتبال باشگاه در ذهنیت باز

تر و مهیاشرایط ، ذهنی شدن این چارچوبیافتن و نهادینهگسترشورزشی فراهم خواهد شد و با 

 گیریشکل همراه باشد، های اجتماعیاندازی شبکهراهبا  ذهنیت بازتر خواهد شد. حال اگر آماده

پیوند  مثابة یک وسیلة ارتباطیبههای اجتماعی شبکه ،بنابراین ؛شدد خواه تسهیلنوآوری رادیکال 

توان گفت ترتیب میکنند؛ بدینمی ترمحکمهای فوتبال را در باشگاهذهنیت باز نوآوری رادیکال با 

یت ارتباطات تقوها به گونه محدودیت و مانعی در باشگاهبدون هیچ ،با گفتمانایجاد یک فضای همراه 

وآوری رادیکال نرشد  که این موضوع انجامدمیهای ورزشی دیگر باشگاه با یکدیگر و با سازمانکارکنان 

ل مدیریتی پژوهش حاضر به مدیران و عوامهای با توجه به یافتهرا تسریع خواهد کرد. در باشگاه 

 .شودمیزیر ارائه  های فوتبال پیشنهادهایباشگاه

بودن ذهنیت باز در باشگاه ا درنظرگرفتن این موضوع که حاکمهای فوتبال بشود باشگاهیشنهاد میپ

ود احترام بگذارند و نیز کارکنان خ ها و نظرهایکال برساند، به ایدهتواند سازمان را به نوآوری رادیمی

ی پیامدهال آن شاهد نبادبهادیکال در باشگاه را تسهیل کنند و آوری رنو توسعةبرتر های با ارائة فناوری

ن باشگاه کالی هایتصمیمگیرن در کنارکات طالعااشند. توجه و استفاده از اری کارکنان بکا مثبت

است و این ادراک قائل ها ارزش آن هاینظرای برکه باشگاه شود ها میباعث ایجاد این تفکر در آن

 .ودآوری رادیکال در باشگاه شنورش ی در گستمحرکی قو تواندها میی آنهاهیدن از ارزش اکنارکا

استقبال از هرگونه ایده و  ن برها جلساتی را با کارکنان برگزار کنند و در آشود باشگاهپیشنهاد می

ها گیریدادن کارکنان در تصمیمبراین، با ایجاد صمیمت و مشارکتخالقیت جدید تأکید کنند. افزون

 و اطالعات ،هاتبادل ایده دنبالبه، سترش مراودات و ارتباطات کارکنانگ ا،توان شاهد ظهور فکرهمی

ها و های نو بود که برای این کار داشتن ارتباط با باشگاهها و نیز آموختن و یافتن مهارتمهارت
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جای استفاده از یک روش خاص برای ها بهشود باشگاهپیشنهاد می های دیگر نیز ضروری است.سازمان

های دیگری نیز باشند که برای این کار داشتن راه وجویامور گوناگون باشگاه در جست دادنانجام

ها شود باشگاهپیشنهاد می دیگر ضروری است.رزشی وزشی و غیرورهای ها و سازمانارتباط با باشگاه

 .دگیری در باشگاه را نهادینه کنندفرهنگ یات توجیهی و آموزشی برای کارکنان با برگزاری جلسا

تمامی کارکنان ور ضحبا  را بحرانی جلساتی اعضاوای و در هصورت دورها بهشود باشگاهپیشنهاد می

رح طآن جلسات کارکنان دربارة مشکالت و موانع باشگاه نظرهای خود را مو در  باشگاه برگزار کنند

ای های شایستهگشا باشند، امتیاز و پاداشه راهک حل ارائه دهند. همچنین برای نظرهاییکنند و راه

 .تواند عامل انگیزشی برای کارکنان باشدخود می نظر بگیرند که ایندر

 منظوربه مبود زمانبه کتوان می ها دارد کهاین پژوهش نیز برخی محدودیتمطالعات همچون سایر 

رزشی در های وهزینه برای بررسی سایر سازمانکمبود و بررسی این متغیرها در چندین فصل پیاپی 

 پژوهش مدلود شپیشنهاد میآینده  های، برای پژوهشبنابراین اشاره کرد؛های فوتبال کنار باشگاه

بررسی های غیرانتفاعی و ... ل، باشگاههای دولتی فوتباهمچون باشگاههای ورزشی سازمانسایر در 

های گاهوضعیت نوآوری رادیکال در باشمطالعة تطبیقی با هدف مقایسة شود یک پیشنهاد می .شود

ی رادیکال نوآورمطالعات آینده در شود پیشنهاد می .ورزشی انجام شود هایفوتبال و سایر سازمان

نظر امدهای آن نیز درپیو  شودبررسی صورت پژوهش طولی های ورزشی در چندین فصل بهباشگاه

القیت خبیرونی و  همچنین در مطالعات بعدی سایر متغیرها همچون دانش درونی، دانش .گرفته شود

 .رادیکال مؤثر باشند، بررسی شود توانند در نوآوریه میک

 

 تشکر و قدردانی
شکر و قدردانی تاند، رسان بودهپژوهش یاریاین  شدنانجام که در مراحل کسانینویسندگان از تمامی 

 .کنندمی

 
References 
1. Abbasi Esfanjani. H. (2017). Designing the model for commercialization of 

university research using structural equation Modeling-Partial least squares method 

(SEM-PLS). Journal of Commerce, 82, 33-65. (in Persian). 

2. Abbasi, T., Hashemi, M., Armineh, A. R., & Bakhtiari, M. (2014). Examining the 

relationship between intellectual capital and labor productivity: With an emphasis on 

organizational learning. Journal of Public Administration, 6(4), 791-817. (in Persian). 



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12وره مطالعات مدیریت ورزشی، د                                                             136

3. Ahmadi, J., Bahmei, J., Ranjbar, M., Rahimi, H., & Shahbazi, H. (2015). Study of 

relationship between organizational climate and faculty members' participation in 

academic decision makings. Payavard, 9(2), 118-30. (in Persian). 

4. Baker, W. E., Grinstein, A., & Harmancioglu, N. (2016). Whose innovation 

performance benefits more from external networks: Entrepreneurial or conservative 

firms? Journal of Product Innovation Management, 33(1), 104-20.  

5. Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: A review of the models used to 

measure intellectual capital. Management Reviews, 3(1), 41–60. 

6. Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. 

Strategic Management Journal, 23(12), 1095–121. 

7. Dehgan Najm, M. (2009). Knowledge management and its role in organizational 

innovation. Automotive Engineering and Related Industries, 10(1), 47- 52.  

(in Persian). 

8. Eidi, H., & Yosefi, B. (2014). Investigating the sources of income for football in the 

world and comparing it with soccer club in Iran. Iran Marketing Journal, 5, 1- 17. (in 

Persian). 

9. Fatemi Nasab, E., & Mahmoodzadeh, E. (2017). The effect of organizational 

communication on knowledge sharing in iran railway company. National Defense 

Strategic Studies, 1(1), 72- 109. (in Persian). 

10. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations models with 

unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 

39-50. 

11. Imani, J. (2011). A study of the relationship between the participative management 

and organizational climate with managers’ effectiveness in guidance schools in 

Bandar Abbas city. Instruction and Evaluation, 4(14), 45-74. (in Persian). 

12. Kang, S.-C., Morris, S. S., & Snell, S. A. (2007). Relational archetypes, 

organizational learning, and value creation: Extending the human resource 

architecture. Academy of Management Review, 32(1), 236–56. 

13. Kazem M. (2002). Football in Bourse and Bourse in football (1st e.d.). Tehran: 

Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications. (in Persian). 

14. Khorakian, A., Kadkhoda, N., & Yazdani B. M. (2017). Investigating the effect of 

intellectual capital on innovative behavior through the role of knowledge sharing as 

a mediator (Case of Sun-Air Research Institute). Innovation Management, 6(1),  

101- 34. (in Persian). 

15. Lord, M. (2015). Group learning capacity: The roles of open-mindedness and shared 

vision. Frontiers in Psychology, 6, 1-11.  

16. Maes, J., & Sels, S. (2013). SMEs’ radical product innovation: The role of internally 

and externally oriented knowledge capabilities. Journal of Small Business 

Management, 52(1), 141-63.  

17. Malaii, Z. (2012). The moderating role of cultural barriers on the relationship between 

organizational innovation thinking (Case study: Thirteen areas of Mashhad 

municipality) (Unpublished Master´s thesis). Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. (in Persian). 



 371                                                          ...  طریق از رادیکال نوآوری بر باز ذهنیت سوسهاب: اثر آذریان

 
 

18. Mesbahi Jahromi, N., & Adibzade, M. (2015). Impact of knowledge management 

system on organizational innovation (moderating role of organizational learning). 

Knowledge Studies, 2(5), 25- 43. (in Persian). 

19. Mirkamali, M., & Aghajani Afroozi, A. A. (2013). Providing a cognitive model of 

the position of entrepreneurship and radical innovation in cohen's theory of scientific 

revolution. Paper presented at the National Conference on Business Management 

with a Focus: Entrepreneurial Businesses and Knowledge Based Economy, Payam 

Noor University of Mazandaran, Ramsar. (in Persian). 

20. Mogollon, R. H., Carrio´n, G. C., Navarro, J. G. C., & Milla´n, A. L. (2010). The role 

of cultural barriers in the relationship between open-mindedness and organizational 

innovation. Journal of Organizational Change Management, 23(4), 360-76 

21. Mohammad Kazemi, R., & Omidi, Y. (2011). Exercise entrepreneurship: An 

emerging approach to entrepreneurship and sport management. Research in Sport 

Management & Motor Behavior, 2(18), 69- 87. (in Persian). 

22. Mohammadi Hoseini, A., Amine Bedokhti, A., & Jamshidi, L. (2014). The role of 

organizational learning in enhancement the innovation performance. Journal of 

Innovation and Value Creation, 2(4), 84-95. (in Persian). 

23. Nguyen, T. D., & Barrett, N. J. (2006). The adoption of the internet by export firms 

in transitional markets. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(1), 

29-42. 

24. Pérez-Luño, A., Cabello-Medina, C., Carmona-Lavado, A., & Cuevas-Rodríguez, G. 

(2011). How social capital and knowledge affect innovation. Journal of Business 

Research, 64(12), 1369-76. 

25. Perin, M. G., Sampaio, C., H., Jiménez, D., J., & Cegarra-Navarro, J., G. (2016). 

Network effects on radical innovation and financial performance: An Open-

mindedness approach. Brazilian Administrative Review, 13(4), 1-24. 

26. Ramazani, R. (2008). Economics and investment in sport: A case study of football. 

physical education organization. Research Project, 212-37. (in Persian). 

27. Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. (2009). Managing innovation networks: 

Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks. 

Journal of Industrial Marketing Management, 39(5), 793-805. 

28. Rezaei, Sh. D., Ehsani, M., Koozechian, H., & Amiri, M. (2015). Designing effective 

commercialization mechanisms for football clubs in Iran. Research in Sport 

Management & Motor Behavior. 5(9), 119-30. (in Persian). 

29. Ritala, P., Husted, K., Olander, H., & Michailova, S. (2018). External knowledge 

sharing and radical innovation: The downsides of uncontrolled openness. Journal of 

Knowledge Management, 22(1), https://doi.org/10.1108/ JKM-05-2017-0172.   

30. Sanchez-Casado, N., Cegarra Navarro, J. G., Wensley, A., & Tomaseti-Solano, E. 

(2016). Social networking sites as a learning tool. The Learning Organization, 23(1), 

23-42.  

31. Sanjaghi, M. E., Daliri, A., Farahi, A., & Amirahmadi, F. S. (2017). The effect of 

strategic leadership on innovation emphasizing on network communication approach. 

Journal of Research in Human Resources Management, 9(4), 181-205. (in Persian). 

https://doi.org/10.1108/


 1399، آذر و دی 63،  شماره 12وره مطالعات مدیریت ورزشی، د                                                             138

32. Schindehutte, M., Morris, M. H., & Kocak, A. (2008). Understanding market-driving 

behavior: The role of entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 

46(1), 4-26. 

33. Talebi, K. (2006). Incremental innovation versus radical innovation. Culture of 

Management, 4(13), 113- 30. (in Persian). 

34. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit 

index for PLS structural equation modeling. Proceedings of the XLII SISScientific 

Meeting (739–42). Padova: CLEUP. 

35. Troilo, G., De Luca, L. M., & Atuahene-Gima, K. (2014). More innovation with less? 

A strategic contingency view of slack resources, information search, and radical 

innovation. Journal of Product Innovation Management, 3(2), 259–77. 

36. Van de Ven A H, Polley D E, Garud R., & Venkataraman S. (1999). The innovation 

journey. New York: Oxford University Press. 

37. Wang, M.-C., & Fang, S.-C. (2012). The moderating effect of environmental 

uncertainty on the relationship between network structures and the innovative 

performance of a new venture. Journal of Business & Industrial Marketing, 27(4), 

311-23.  

38. Xu, J., Houssin, R., Caillaud, E., & Gardoni, M. (2010). Macro process of knowledge 

management for continuous innovation. Journal of Knowledge Management, 14,  

573-91. 

 
 

 استناد به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. آذرین، یعقوب کاشف، سیدمحمد.، بهنام، محسن.، و بدری سوسهاب، مهران.، آذریان

 ادگیریی و اجتماعی هایشبکه طریق از رادیکال نوآوری بر باز ذهنیت اثر(. 1399)

رزشی، ومطالعات مدیریت  ایران. فوتبال برتر لیگ خصوصی هایباشگاه در سازمانی

 smrj.2020.8223.2815/10.22089. شناسة دیجیتال: 113-38(، 63)12

  

 
Azarian Soosahab, M., Kashef, S. M., Behnam, M. & Badri Azarin, 

 Y. (2020). The Effect of Open Mindedness on Radical Innovation Through 

Social Networks and Organizational Learning in Iranian Private Clubs of 

Football Premier League. Sport Management Studies, 12(63), 113-38.  

(in Persian). DOI: 10.22089/smrj.2020.8223.2815 

 

 

 

 



11                                                       Sport Management Studies, Vol 12, No 63, 2020   

The Effect of Open Mindedness on Radical Innovation 

Through Social Networks and Organizational Learning in 

Iranian Private Clubs of Football Premier League1  
 

M. Azarian Soosahab1, S. M. Kashef2, M. Behnam3,  

Y. Badri Azarin4 

 

1. Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Sport Science, Urmia 

University 

2. Professor of Sport Management. Faculty of Sport Science, Urmia University 

3. Assistant Professor of Sport Management. Faculty of Sport Science, Urmia 

University (Corresponding Author)  

4. Associate Professor of Sport Management. Faculty of Physical Education and 

Sport Science, Tabriz University 
 

Received: 2019/12/15                     Accepted: 2020/05/06 
 

Abstract 
The purpose of this study was to examining the effect of open mindedness on radical 

innovation through social networks and organizational learning in Iranian private clubs of 

football premier league. The statistical population of this study included all the executive 

staff of the Iranian private clubs of football Premier League in the 2018-19 season. The 

number of samples in this study was determined using purposeful sampling consist of all 

samples (n=242). To collect the data used from scales of Troilo’s et al. (2014) radical 

innovation, Mogollon’s et al. (2010) open mindedness, Baker’s et al. (2016) social 

networks and Maes & Sels’s (2013) organizational learning. The results showed that open 

mindedness in football clubs could directly promote radical innovation. Moreover, social 

networks and organisation learning had a direct impact on radical innovation. In addition, 

social networks and organizational learning had a mediator effect on the relationship 

between open mindedness and radical innovation. As a result, football clubs should pay 

special attention to creating an open-minded atmosphere in the club to improve 

organizational learning and social networks, and then develop radical innovation in the 

club. 
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