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  چکیده

های نامحسوس وکارهای ورزشی، وجود سرمایهاز عوامل مؤثر بر دوام و پایداری کسب یکی مقدمه و هدف :

ی این منابع، سرمایه فکری است. در واقع سرمایه فکری ازجملهوکارهای ورزشی است که برای استمرار کسب

ا، هدف در این راست ها، عامل کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است.های نامشهود شرکتعنوان داراییبه

 وکارهای ورزشی و ارائه مدل است.این مقاله مطالعه رابطۀ سرمایه فکری و پایداری در کسب

وکار در بخش تولیدی و خدماتی بود که حدود نمونه آماری پژوهش شامل کارآفرینان حوزه کسب روش شناسی:

شد و بعد از تائید روایی صوری و محتوایی، های محقق ساخته استفاده نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه 909

ی معادالت ساختاری با استفاده از ابیمدلبه دست آمد. روش تحقیق کمی و بر اساس  091/8و  900/8پایایی آن

 های برازش مدل مطلوب به دست آمد.بود. شاخص LISREL 8.5افزار نرم

کری و داری بین ابعاد مختلف سرمایه فمثبت و معنیهای تحقیق نشان داد که ارتباط یافته :ی تحقیق فته هایا

وکارهای ورزشی توسط سرمایه از پایداری در کسب %08وکارهای ورزشی وجود داشت و ابعاد مختلف پایداری کسب

ارتباط  ای و سرمایه ساختاریشود. درواقع ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه رابطهفکری تبیین می

 وکارهای ورزشی دارد.داری با پایداری در کسبمعنامثبت و 

وسیله سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری، دانش را به از آنجائی که سرمایه انسانی بهنتیجه گیری:  بحث و

ی مدیریتی هاوکار و آموزش مهارتکند، لزوم توجه به ساختارها و تسهیل محیط کسبمزیت رقابتی پایدار تبدیل می

 رسد.کارآفرینی ورزشی برای کارآفرینان حوزۀ ورزش ضروری به نظر میو 
 

 وکار، پایداری.سرمایه فکری، ورزش، کسب واژگان کلیدی :
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 مقدمه -1
شده کننده در جهت توسعه پایدار جوامع در نظر گرفتهعنوان رویکرد نوین و مشارکتامروزه، کارآفرینی ورزشی به

سالمت  ۀتوسع اشتغال و رفاه و ۀتوسع وکار،کسب ۀبا ایفای نقش مؤثر در توسعکارآفرینی ورزشی است، چراکه 
تواند می ، عالوه بر این کارآفرینیای داشته باشدکشور نقش بسیار مهم و برجسته ۀتواند در توسعروحی و جسمی می

ارآفرینی در ورزش (. از طرفی ک1ای برای رشد فردی یا برای حل مشکالت اجتماعی عمل کند )عنوان وسیلهبه
 ها، ساخت اماکن ورزشی و تجهیزاتهای ورزشی، توسعه باشگاهتواند با در نظر گرفتن محیط رقابتی در برنامهمی

نوان عوکارهای ورزشی نقش مهمی داشته باشد. بهورزشی در کمک به سالمتی جامعه و پایداری و استمرار کسب
جتماعی را مورد نظر قرار داده و شرکت خود را مسئول رفتار اجتماعی وکارهایی که گرایش به پایداری امثال، کسب

 نند. کدانند به اعتبار بیشتری دست پیداکرده و مشتریان بیشتری را نیز جذب میو مسئولیت اجتماعی می
انقالب  ،ای که انتظار دارند توان، نوآوری، کارآفرینیگونهشده بهعنوان موتور توسعه پایدار معرفیکارآفرینی به

عنوان نیروی پویایی جهت مشارکت برای توسعه پایدار در نظر صنعتی آینده و آینده پایدار را به وجود آورد و نیز به
ای مطرح عنوان صنعت در حال رشد و گسترده(. با در نظر گرفتن این نکته که ورزش به0،9،0شده است )گرفته

وکارهای ورزشی در بخش خدمات لیارد دالر برآورده شده، لذا کسبمی 088است و از نظر جهانی ارزش آن به میزان 
توانند در جهت توسعه پایدار در ورزش مشارکت کنند، چراکه سهم مشارکت و صنعت از این قاعده مستثنا نبوده و می

ی وکارهای کارآفرینانه ورزش(. درنتیجه کسب5توجه است )وکارهای ورزشی در بخش خدمات و صنایع قابلکسب
ای که امروزه گونهعالوه بر حداکثر سودآوری، ذاتاً دارای مسئولیت اجتماعی و محیطی نیز در جامعه است، به

ای هوکارها، اقتصاد، سیاستطور روزافزونی در شکل دادن به کسبمسئولیت اجتماعی و محیطی در ورزش، به
وکارهای ناپذیری از محیط کسبخش جداییاجتماعی و محیطی مهم تلقی شده است. در واقع مسئولیت اجتماعی ب

 (. 0نفعان و ساکنان محلی تأثیرگذار باشد )تواند بر کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، ذیورزشی است که می
-وکارهای ورزشی در راستای توسعه پایدار، مسئله این است که پایداری کسببا در نظر گرفتن اهمیت کسب

ی امروز با چالش مواجه شده است. عواملی مانند رکود/تورم اقتصادی، افزایش تعداد وکارهای ورزشی در محیط رقابت
(، باعث شده 9وکارهای ورزشی، میزان مشابهی از محصوالت/خدمات و در نتیجه ارزش پیشنهادی مشابه )کسب

-ی این کسبهای زیادی مواجه شود که این موضوع به نوعی پایداراست که این بخش از ورزش، با فراز و نشیب

سال اول با شکست مواجه  0وکارهای ورزشی در ایران طی از کسب %98که کند. چنانوکارها را با تهدید مواجه می
(. در این راستا، از جمله عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارها، توسعۀ سرمایه 0یابد )ها خاتمه میشده و فعالیت آن

ها وکارشهودی است که باعث خلق ارزش برای واحدهای تجاری و کسبهای نامفکری است. سرمایه فکری دارایی
شود. در واقع سرمایه فکری عامل کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در نتیجه این پژوهش به می

دنبال بررسی نقش سرمایه فکری بر پایداری کسب و کارهای ورزشی است که تا چه اندازه توسعۀ سرمایه فکری 
 وکارهای ورزشی اثرگذار باشد. تواند بر پایداری کسبای و ساختاری میمل ابعاد سرمایه انسانی، رابطهشا

موضوع پایداری و در نتیجه پایداری کارآفرینی با در نظر گرفتن سه بُعد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و استمرار 
ه یافته، خود موضوع مهمی است ککارآفرینی تحققو نهادینه شدن کارآفرینی )پایداری( یا به عبارتی ماندگاری 

ود که در شنقش اساسی در مزیت رقابتی پایدار دارد، چراکه پایداری ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی را شامل می
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( به 0889) 1ی تیلی و یانگبندی شود که در مطالعهتواند در چنین ابعادی دستهاین رابطه کارآفرینی ورزش نیز می
( در ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط 1909)0(. پایداری در تعریف کمیسیون برتلند9شده است )پرداختهآن 

زیست آورده شده است. تعریف کارآفرینی پایدار نیز بر اساس این تعریف بنا نهاده شده است. از طرف دیگر پایداری 
ماهه تعریف شده است. از طرفی، پایداری با  00حداقل ، بقاء 9کارآفرینی در تعریف کنسرسیوم جهانی کارآفرینی

(، پایداری در 0880)0مثال، لیندسویعنوانتوجه به اهداف تحقیقات گوناگون، به صور مختلفی تعریف شده است. به
ار دورزش را در چهار بُعد فردی، سازمانی، جامعه و نهادی تعریف کرده و آن را متمایز از پایداری در مفهوم توسعه پای

هایی (، ادبیات پایداری را در واژه0885)5تحقیق المبرتون آنکهحال(. 18کند ))برگرفته از کنفرانس برتلند( معرفی می
ند. در کنگرانه تعریف میاندازی آینده( در ورزش با چشمستیزطیمحهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی )از نگرانی

تحقیقاتی مانند سالوم و  هرحالبه(. 11اربرد چندانی ندارد )ورزش، پایداری در معنای کمیسیون برتلند ک
(. در تحقیقات ورزشی، 19، 10است ) شدهانجام( با چنین تعریفی در ورزش 0810)9(، مالن و چاد0810)0همکاران

ی( و رد نهاد)رویک گرددیبرمتوسعه پایدار به قابلیت استمرار و تداوم رویکردها و تحقیقات مرتبط با توسعه ورزش 
 جهیدرنت شود.هایی از مشارکت برای پایداری محیطی، اقتصادی و اجتماعی نیز بیان میها در واژهاز طرفی این برنامه

 (.10بر هر دو جنبه صورت گرفته است ) زمانهمهایی برای تأکید تالش

واسطه مدنظر ( پایداری به0811) 9( و هالیهان و گرین0880) 0در این تحقیق بر اساس تعریف تعریف لیندسوی
زیست، به عبارتی نفعان( و محیط نهادی )نه محیطقرار دادن ابعاد اقتصادی )سودآوری(، اجتماعی )توجه به ذی

ین تواند دوام و بقای خود را تضموکارها؛ چگونگی نهادینه شدن(، تعریف شده است که مینهادهای اثرگذار بر کسب
 کند. 
عنوان یکی از شده است. سرمایه انسانی بهبرای توضیح پایداری، ترکیبی از انواع مختلف سرمایه بکار گرفته 

ت شده برای توصیف خصوصیات نیروی کار اسعنوان مفهوم اقتصادی به کار گرفتهابعاد سرمایه فکری است که به
 های فردی و گروهیطور ویژه قابلیتهی و بههای فردی و گروها، شایستگی و ویژگیو به دانش و مهارت، نگرش

طریق  که ازگردد. سرمایه انسانی هم ذاتی است و هم اینهای فردی برمی(. سرمایه انسانی به ویژگی15گردد )برمی
موزش، تنها وابسته به دانش، آهایی هستند که نهآید. در واقع سرمایه انسانی، قابلیتآموزش و تمرین، به دست می

 (. سرمایه10گیرد )های رفتاری، سالمت روانی و جسمانی افراد را نیز در برمیو مهارت است بلکه عادت تمرین
هایی که از طریق آموزش، کنند فنون و مهارتهای مفیدی است که افراد جامعه کسب میانسانی شامل توانایی

که جزئی از ثروت فرد به شمار وه بر اینشده عالهای کسبگیرد. فنون و مهارتمطالعه و یا کارآموزی صورت می
 شود. درنتیجه سرمایه انسانیکند نیز محسوب میرود، بخشی از ثروت اجتماعی جامعه که فرد در آن زندگی میمی

شده برای سرمایه انسانی شامل دستاوردهای های پذیرفته(. شاخص19اثرگذار بر سرمایه اقتصادی یا اجتماعی است )
 

1. Tilley & Young  

2 .Brundtland Commission  

3 .Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

4. Lindsey  

5. Lamberton 

6. Salome et al  

7. Mallen & Chard  

8. Lindsey  

9. Houlihan & Green  
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(. 10شده توسط افراد جامعه است )ر سنی جامعه است چراکه سن اثرگذار بر ظرفیتِ کار انجامآموزشی و ساختا
توانند مزیت رقابتی را از های غیردولتی نیز میها و سازمانهای دولتی و چه باشگاههای ورزشی چه سازمانسازمان

وکار ر بخش خدمات، اوقات فراغت، کسبکه منابعی از سرمایه انسانی دطریق سرمایه انسانی به دست آورند، چنان
ی انسانی عامل مهمی در توانایی سازمانی است چراکه اجراهای (. سرمایه19) ورزشی و بخش داوطلبی وجود دارد

ی غلبه های سازمانتواند بر موانع و چالشگردد که میموفق در مدیریت ورزشی به دستاوردهای سرمایه انسانی برمی
(. از 08های ورزشی عنوان شده است )عنوان یکی از عوامل موفقیت برای سازمانانسانی بهکند. توسعه سرمایه 

(، موفقیت و توسعه ورزشی وابسته به چندین عامل است که شامل: وجود و شناسایی منابع 0811) 1دیدگاه مگیر
ت. و پزشکی ورزشی اسهای ورزشی و عمق دانش علوم ورزشی انسانی، رویکرد مربیگری و تمرین، کارایی سازمان

کند و درنتیجه سرمایه انسانی دهی میمنظور کارایی سازماندر واقع ورزش و علوم ورزشی، تحقیق و آموزش را به
 (. 01کند )ای جدی برای توسعه از طریق ورزش مشارکت میگونهبه

ها، ها، دستورالعملامل برنامهنیز اشاره به ذخایر غیرانسانی دانش سازمانی و نهادی دارد که ش 0سرمایه ساختاری
های ها و فنّاوری اطالعات است. درواقع سرمایه ساختاری عبارت است از؛ فرایندها و رویهها، استراتژیرویه

ت. شده اس ها در اختیار اشخاص قرار دادهشده سازمانی که برای حفظ کارایی فعالیت و عملکرد در سازمانتدوین
همان سرمایه انسانی است که در اختیار سازمان قرار دارد، همانند توانایی برقراری ارتباط درواقع سرمایه سازمانی 

ی های متعددی برابندیها با توجه به ساختار سازمان. دستهکارکنان، تمایل به تسهیم اطالعات و تدوین مهارت
سروکار  ا سیستم و ساختار سازمانیتوان گفت سرمایه ساختاری بطورکلی میشده است، اما بهسرمایه ساختاری بیان
توانند های با سرمایه ساختاری قوی میوکار یا سازمانوکار است. کسبهای کسبها و رویهدارد و در واقع روال

صورت توان بهگیری از سرمایه انسانی ایجاد کنند، درنتیجه، سرمایه ساختاری را میشرایط مساعدی برای بهره
(. در ورزش ایران، 00بندی کرد )های اطالعاتی طبقههای عملیاتی و سیستمو فرایند فرهنگ، ساختار سازمانی

، هاهای متولی امر ورزش، سازمان ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیونازجمله سازمان
رو، نورزشی است. ازایهای ورزشی و در بخش کارآفرینی ورزشی نیز اتحادیه اصناف و تولیدکنندگان لوازم هیئت

طور توجه به اهداف توسعه ورزش، نقش عنوان مراجع رسیدگی به ورزش و تندرستی و همینها بهاین سازمان
ان توها میای که توجه به ساختار و فرایندهای سازمانی آنگونهدارند، بهاساسی در هدایت ورزش کشور به عهده

 ر داشته باشد. نقشی در توسعه و پیشبرد اهداف ورزش کشو

عنوان بُعد دیگری از سرمایه فکری اشاره به دانش موجود در روابط سازمان یا نهاد با به 9ایسرمایه رابطه
مه ای شامل دانش موجود در هکنندگان دارد. سرمایه رابطهگذاران و تأمیننفعان بیرونی شامل مشتریان، سرمایهذی

کند. های تجاری و دولت برقرار میکنندگان، انجمنشتریان و رقبا، تأمینوکار با مروابطی است که سازمان یا کسب
تواند ای در ورزش می(. سرمایه رابطه00این سرمایه شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است )

ارهای وکز کسبوکارها  و نیالمللی و نیز نهادهای داخلی را شامل شود. در کسبهای ورزشی بینروابط با سازمان
که وقتی وکارها برخوردار است. چنانورزشی رابطه با مشتریان و نیز دیگر کارآفرینان از اهمیت زیادی در دوام کسب

 

1. Maguire   

2. Structural capital (organizational) 

3. Customer Capital  
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وند که خود شوکارهای ورزشی با یکدیگر در ارتباط هستند در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر درگیر میکسب
 (.  09رزشی شود )تواند منجر به توسعه کارآفرینی ومی

(، توسعه پایدار شرکتی را در مطالعه طولی مورد بررسی قرار 0885) 1پایداری، بانسلدر بررسی عوامل مؤثر بر 
داد و عنوان کرد که عوامل مربوط به منابع بر توسعه پایدار شرکتی مؤثر است. عوامل مربوط به منابع شامل اعتبار 

ایداری در (، از تئوری سرمایه برای توضیح پ0810) 0(. فارمر و همکاران00شرکت، فرهنگ و سرمایه فکری بود )
ها در تحقیق خود، پایداری را به عنوان نتیجه و نه فرآیند مورد بررسی قرار دادند خدمات سالمتی استفاده کردند. آن

و از جمله سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی را اثرگذار بر پایداری جوامع عنوان کردند و در نهایت 
( با تأکید بر سرمایه اجتماعی 0889)9(. تحقیق سوینی05اع سرمایه ارزیابی کردند )گیری انوپایداری را به کمک اندازه

هایی که دارای رفتار اجتماعی و محیطی در قبال جامعه هستند به اعتبار بیشتر، ها یا سازماننشان داد که شرکت
های بیشتری و به فرصتایجاد انگیزش برای فعالیت بهتر در کارکنان، وفاداری بیشتر مشتریان نسبت به شرکت 

کند که این عوامل منجر به عملکرد اقتصادی بهتر برای شرکت و دوام و برای رسیدن به سرمایه دسترسی پیدا می
ایداری تبع آن پگونه بیان کرد که رشد و پویایی اقتصادی و بهتوان اینشود. درواقع میپایداری بیشتر آن می

د آن شرکت نسبت به محیط، جامعه )مشتریان( و فراهم کردن شرایط عادالنه وکار تا اندازه زیادی به عملکرکسب
(، الگوی پایداری با نگرانی بیشتر در مورد فقر و شرایط 0818) 0(. ازنظر کوالتر00نفعان وابسته است )برای همۀ ذی

خش اقتصادی اری در بگذهای اجتماعی، توسعه سرمایه فکری و سرمایهفرهنگی، تأکید بیشتری بر ارتباطات و شبکه
( نیز در مطالعه خود، حجم سرمایه را برای توسعه پایدار مؤثر دانسته است که ازجمله 0889) 5(. گودوین09دارد )

 (. 10کند )ها را شامل؛ سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه تولیدی معرفی میاین سرمایه
( است که به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه 1909یق افجه و قادرپور )از جمله تحقیقات داخلی مشابه، تحق

ری و ها نشان داد که بین مدیریت سرمایه فکفکری و عملکرد مالی بهینه شرکت صنعتی سدید پرداختند و یافته
ت سرمایه (، به تبیین اثرا1909(. ملکیان و زارع بهنمیری )00) عملکرد مالی سازمان همبستگی مثبتی وجود دارد

های داروسازی با رویکرد فازی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت
ها اثرات مثبت داشته در حالی که متغیر سرمایه فکری، متغیرهای سرمایه انسانی و ارتباطی بر عملکرد شرکت

( به بررسی رابطه بین 1998(. شمس و خلیلی )09ه است )ها تأثیر معناداری نداشتساختاری بر عملکرد شرکت
 1900تا  1900های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالسرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت

ری وهای نرخ بازده حقوق سهام، بهرهپرداختند و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سرمایه فکری با شاخص
(. 98ها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد )سبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، بازده داراییکارکنان و ن

ر بورس شده د های پذیرفته( به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و پایداری سود در شرکت1990طاهری و همکاران)
 ری بین سرمایه فکری و پایداری سود در ایناوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنادا

های حفظ، اکتساب و توسعه ای( در دوره(، نقش سرمایه مشتری )رابطه1999(. فیروزی )91ها وجود دارد )شرکت
وکارها را مورد بررسی قرار داد. وی به تحلیل سرمایه مشتری مشتریان به منظور حفظ مزیت رقابتی پایدار در کسب

 

1. Bansal  

2. Farmer  

3. Sweeney  

4. Coalter  

5. Goodwin  
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های بازاریابی را برای جذب و نگهداری مشتریان باارزش قلمداد کرده است و این نوع سرمایه استراتژیپرداخته و 
( نقش مدیریت ارتباط با 1999پور )(. در تحقیقی دیگر بیک90ترین سرمایه یک سازمان معرفی کرده است )را مهم

 ج این مطالعه نشان داد که رابطه معناداری بینمشتری را در مزیت رقابتی بانک سرمایه مورد بررسی قرار داد و نتای
مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی وجود داشت. در واقع وجود این ارتباط بیانگر این است که مدیران و 

ند که این منجر تر هستکارکنانی که مدیریت ارتباط با مشتری بهتری داشته باشند در جذب مشتریان بیشتر، موفق
(، به تبیین رابطه بین توسعه پایدار با 1991(. در تحقیقی دیگر آقاعلیخوانی )99شود )تر شرکت میبه عملکرد به

سازی پرداخت و بر لزوم ارتقای سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی در سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و ظرفیت
 (. 90راستای توسعه پایدار تأکید کرد )

دهد که تاکنون مطالعات تحقیقی اندکی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری یمرور تحقیقات انجام شده نشان م
وکارهای ورزشی پرداخته است و از طرف دیگر در مطالعات داخلی تاکنون به بررسی ارتباط بین دو و پایداری کسب

نون به تاکمتغیر سرمایه فکری و پایداری پرداخته نشده است و تحقیقات در بخش ورزشی حاکی از آن است که 
وکارهای ورزشی پرداخته نشده است. در نتیجه، رویکرد مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین این دو متغیر در زمینۀ کسب

ه پردازد تا ضمن تأکید بر اهمیت سرمایوکارهای ورزشی میبه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و پایداری کسب
موزش و اهمیت ساختارها در توسعه کارآفرینی و استمرار آن فکری بر لزوم نگرش کارآفرینان ورزش کشور بر آ

 تأکید ورزد. 
 

 شناسی تحقیقروش
بین روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است. با توجه به ماهیت تحقیق )همبستگی( متغیر پیش

آفرینان ی شامل کلیه کارگیری، تصادفی ساده بود. جامعه آمارسرمایه فکری و متغیر مالک پایداری بود. روش نمونه
 1588ورزشی کشور )تولیدی و خدماتی( بود که بر اساس آمار اتحادیه اصناف و تولیدکنندگان ورزشی، حدود 

 وکار ورزشی در سطح کشور وجود دارد. کسب
های مربوط به مدل یابی معادالت ساختاری بسیار بااهمیت تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری داده

ود شها تعیین مینمونه قابل دفاع است. در تحلیل عامل تأییدی حداقل نمونه بر اساس عامل 088ت. اما حداقل اس
(. با توجه 95نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است ) 08یابی معادالت ساختاری حدود نه متغیرها. در مدل

آوری شد. نحوه مراجعه و پرسشنامه جمع 909حدود  نمونه الزم است که 108شده، حداقل های استخراجبه عامل
 ها، حضوری بود. توزیع پرسشنامه
ای هها پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین پرسشنامه سرمایه فکری از پرسشنامهآوری دادهروش جمع

داری از پرسشنامه (، و در تدوین  پرسشنامه پای0811(، ارگات و همکاران )0889(، گودوین )0818شین و همکاران )
 ( استفاده شد. 99، 90، 99، 90(  )0810روکس و کورتز )

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید ده نفر از متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای 
پرسشنامه  00منظور تعیین پایایی حدود شده است. بهکرونباخ به دست آمد که این ضرایب در جدول ذیل نشان داده

آمده و نتایج حاصل از آن، پرسشنامه مجدداً تصحیح و دستصورت پایلوت اجرا شد و با در نظر گرفتن پایایی بهبه
 سپس توزیع شد. 
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 ابعاد، ضریب پایایی پرسشنامه تحقیق -1جدول
 منبع ضریب پایایی ابعاد نوع پرسشنامه 

پرسشنامه سرمایه 

 فکری

  بُعد انسانی 
 
900/8 

 (0818همکاران)شین و 

 (0889گودوین ) بُعد ساختاری

 (0811ارگات و همکاران ) ای بُعد رابطه

 پرسشنامه پایداری

  پایداری اجتماعی
091/8 

 (0810روکس و کورتز )

 پایداری اقتصادی

 پایداری محیطی

 

منظور استفاده شد. در این مقاله به SPSS 16 ،LISREL 8.5افزار ها از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبه
از  سازی استفاده و برای ارائه اطالعات توصیفیهای تحقیق از آمار توصیفی، استنباطی و مدلبررسی آزمون فرضیه

 های فراوانی، درصد فراوانی استفاده شد. شاخص
 

 های تحقیقیافته
از   % 1/19داد. را مردان تشکیل می %09ان و های تحقیق را زناز نمونه %11های توصیفی نشان داد که یافته

وکارهای ورزشی در بخش از کسب % 1/99بدنی نداشتند. مدرک تربیت % 9/00بدنی و ها دارای مدرک تربیتنمونه
مهارتی  % 9/90از کارآفرینان دارای مهارتی بوده و  % 9/05نیز در بخش تولیدی فعالیت داشتند.   % 9/08خدماتی و 

دارای مهارت مربوط  % 9/59کارآفرینی و یا ورزش نداشتند. از این تعداد افرادی که دارای مهارت بودند  در زمینۀ
 % 9/09دارای مهارت مدیریتی و  % 0/10به ورزش مانند مربیگری، داوری و شناخت وسایل ورزش و ... بودند و 

 های دیگری بیان کردند. مهارت
نشان  0اکتشافی مرتبه اول مبتنی بر چرخش واریماکس در جدول  در بخش آمار استنباطی، تحلیل عاملی

س الکین برای ماتری-یرمه-ها برای تحلیل عاملی، از آزمون کایزرشده است. جهت اطمینان از مناسب بودن دادهداده
ایه مها است استفاده شد که این میزان در مورد سؤاالت سری کفایت دادهدهندههمبستگی مورد تحلیل که نشان

داری ماتریس همبستگی اطالعات است که ی میزان معنیدهندهبود. آزمون کرویت بارتلت، نشان 991/8فکری 
 شده است. نشان داده 0نتایج آن در جدول 

 

 گیری و کرویت بارتلت برای سؤاالت سرمایه فکریشاخص کفایت اندازه-2جدول
 937/0 (KMOگیری)شاخص کفایت اندازه

 

 بارتلتآزمون کرویت 

0χ 080/088 

df 05 

p 881/8 

 

 دهد. وضعیت توزیع سؤاالت تحقیق را نشان می 9جدول 
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 میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت سرمایه فکری -3جدول
 بار عاملی انحراف استاندارد میانگین سرمایه انسانی

ان تبرداری از فعالیتتا چه اندازه از تجربیات و دانش دیگر کارآفرینان ورزشی برای بهره
 کنید؟استفاده می

00/9 89/1 50/8 

 90/8 10/1 80/9 کار، مسئولیت و کار گروهی وجود دارد؟تا چه اندازه بین شما و سهامداران، تقسیم

 99/8 09/8 90/9 بینی را در محیط بازار دارید؟پیشتا چه اندازه توانایی حل مشکالت غیرقابل

 90/8 99/8 89/9 تواند جهت فعالیت اقتصادی به شما کمک نماید؟اندازه میدانش تخصصی شما تا چه 

    ایسرمایه رابطه

 90/8 89/1 80/9 تا چه اندازه با دیگر کارآفرینان ورزشی در راستای عملکرد اقتصادی ارتباط دارید؟

ت محصوالمشتریان تا چه اندازه استانداردهای اجتماعی باالیی را جهت تصمیم به خرید 
 گیرند؟و خدمات بکار می

99/9 90/8 90/8 

های بااعتبار های ورزشی و یا باشگاهدهند از شرکتمشتریان تا چه اندازه ترجیح می
 اجتماعی قوی خرید )مشارکت( نمایند؟

09/9 89/1 00/8 

    سرمایه ساختاری

 08/8 80/1 00/9 ورزشی آگاهی دارید؟تا چه اندازه از رضایت یا عدم رضایت مشتریان باشگاه یا شرکت 

 00/8 91/8 90/9 تا چه اندازه از خدمات و یا محصوالت دیگر کارآفرینان آگاهی دارید؟

 99/8 1088 01/9 دهید؟سرعت به اقدامات رقبای خود پاسخ میتا چه اندازه به

 

الکین برای ماتریس -یرمه-کایزرها برای آزمون تحلیل عاملی، از آزمون جهت اطمینان از مناسب بودن داده
ها است استفاده شد که این میزان در مورد سؤاالت پایداری ی کفایت دادهدهندههمبستگی مورد تحلیل که نشان

داری ماتریس همبستگی ی میزان معنیدهندهبود. آزمون کرویت بارتلت، نشان 099/8وکارهای ورزشی کسب
 شده است. نشان داده 0اطالعات است که نتایج آن در جدول 

 

 گیری و کرویت بارتلت سؤاالت پایداری شاخص کفایت اندازه -4جدول
 977/0 (KMOگیری)شاخص کفایت اندازه

 

 آزمون کرویت بارتلت

0χ 00/1008 

df 108 

P 881/8 

 

را  (p≤ 881/8در سؤاالت پایداری ) KMOبودن مقدار آزمون  داری آزمون بارتلت و باالمعنی 0جدول 
 دهد. وضعیت توزیع سؤاالت پایداری را نشان می 5دهد. جدول نشان می

 

 وکارهای ورزشیمیانگین و انحراف استاندارد سؤاالت پایداری در کسب -5جدول 
 بار عاملی انحراف استاندارد میانگین پایداری اجتماعی

 تندرستیوکارهای ورزشی شما تا چه اندازه ازنظر اجتماعی مانند آموزش و کسب
 کند؟ به جامعه مسئولیت ایفا می

99/9 99/8 00/8 

 08/8 90/8 91/9 ؟دهدهای مشتریان پاسخ میوکار ورزشی شما به درخواستبه چه میزان کسب
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تا چه اندازه معیارهای تضمین کیفیت محصوالت و ارائه خدمات در باشگاه یا 
 شود؟شرکت شما رعایت می

91/9 09/8 00/8 

های ها یا باشگاهدهند از سازمانکه مشتریان ورزشی ترجیح میاینآگاهی از 
دارای اعتبار اجتماعی قوی خرید کنند تا چه اندازه شما را به انجام مسئولیت 

 کند؟اجتماعی متعهد می

09/9 98/8 00/8 

های شناخت استانداردهای اجتماعی تا چه اندازه شما را در توجه به ارزش
 کند؟مسئولیت، احترام اجتماعی و ...( متعهد میاجتماعی )حس 

98/9 80/1 00/8 

تا چه اندازه شما، درباره محصوالت استاندارد ورزشی و یا خدمات ورزشی آگاهی 
 دارد؟

09/9 98/8 50/8 

یا شرکت ورزشی شما  با عملکرد یا ارائه محصول خود،  تا چه اندازه باشگاه
 کند؟ورزشی را دنبال میهای تغییر در باورها و ایده

08/9 95/8 58/8 

    پایداری اقتصادی

ر وکارهای دیگوکار ورزشی شما به  گسترش کسبتا چه میزان عملکرد کسب
 کند؟کمک می

00/9 90/8 080/8 

-افزوده کمک میوکارهای ورزشی به ایجاد اشتغال و یا ارزشتا چه اندازه کسب

 کند؟
09/9 90/8 90/8 

 00/8 09/8 80/0 کنید؟اندازه برای بهبود گردش مالی شرکت خود تالش میتا چه 

 09/8 05/8 88/0 تا چه اندازه برای ایجاد نوآوری در محصوالت یا خدمات ورزشی متعهد هستید؟

تا چه اندازه نسبت به مسائل مالی و بازاریابی محصول و یا خدمت ورزشی، 
 آگاهی دارید؟

00/9 09/8 09/8 

    محیطی پایداری

تا چه اندازه در توسعه محصوالت و خدمات متناسب با محیط رقابتی و فنّاوری 
 روز پیشرو هستید؟

01/9 90/8 00/8 

مسئول  وکارتا چه اندازه نسبت به آگاهی داشتن از تغییرات محیط قانونی کسب
 هستید؟

50/9 90/8 08/8 

در خدمات و یا محصوالت  های نوینتا چه اندازه متعهد به استفاده از فناوری
 ورزشی هستید؟

05/9 98/8 01/8 

وکارتان از مسائل محیط رقابتی پیرامون خود  شناخت تا چه اندازه در کسب
 دارید؟

90/9 01/8 00/8 

 

 حذف شد.  08و  19، 15، 11شده، سؤاالت الزم به ذکر است که با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی انجام
وکارهای ورزشی از آزمون پیرسون بررسی ارتباط بین سرمایۀ فکری و پایداری در کسبمنظور در ادامه به

 به دست آمد.   881/8داری در سطح معنی 900/8آمده دستاستفاده شد که ضریب به
گیری مدل اندازه 1منظور تعیین روابط علی بین متغیرها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد که در شکل به
 شده است.تخمین استاندارد( سرمایه فکری نشان داده )مقادیر
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 گیری سرمایه فکری مدل اندازه -1شکل

 

 گیری پایداری مدل اندازه -2شکل 
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 مدل ساختاری موردنظر پس از وارد شدن به لیزرل به شرح ذیل بود:
 

 

 

 

 

 

 در حالت تخمین استاندارد پایداریمدل ساختاری سرمایه فکری و  -3شکل 

 

توجهی است که سرمایه دهنده اثر قابلنشان 08/8شده است، ضریب تأثیر نشان داده 9گونه که در شکل همان
 فکری بر پایداری داشته است. 

بود که حاکی از معنادار  90/1غیر از پایداری اجتماعی باالتر از چنین مقادیر تی نیز برای تمامی مسیرها بههم
 بودن پارامتر مربوطه بود. 

 

 گیریبحث و نتیجه
 شود.وکارها میهای نامشهودی است که باعث خلق ارزش برای واحدهای تجاری و کسبسرمایه فکری دارایی

درواقع سرمایه فکری عامل کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. از عناصر سرمایه فکری سرمایه 
انه پایداری گنیز موضوع دیگری است که خود از ابعاد سه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه انسانی است. پایداری

شده است. ارتباط سرمایه فکری بر ابعاد پایداری و درنهایت تبیین اجتماعی، اقتصادی و محیطی یا نهادی تشکیل
 مدل بر اساس معادالت ساختاری از اهداف این مقاله بود. 

بر پایداری تأثیر  08/8اشت و سرمایه فکری با ضریب داری وجود دبین سرمایه فکری و پایداری ارتباط معنی
داشت. به عبارتی هر چه کارآفرینان مدیریت صحیحی بر سرمایه و منابع ازجمله منابع انسانی، منابع ساختاری و 

بانسل  شود. نتایج تحقیق با تحقیقاتوکارهای آنان بیشتر میای داشته باشند، گرایش به پایداری در کسبرابطه
( و فارمر و 0818)  0(، کراوفورد0889)  9(، اسپایج0811)  0(، لیرس و پیچی0811)  1(، ارگات و همکاران0885)

های آن، (. در واقع اهمیت سرمایه فکری و مؤلفه05، 00، 01، 08، 90، 00( همخوانی دارد )0810همکاران )
وکارهای عبارتی دوام کسب(. به 09شده است )وکارهای کوچک در نظر گرفتهعناصری مهم در موفقیت کسب

ورزشی تا اندازه زیادی وابسته به نگرش کارآفرینان نسبت به مسئولیت اجتماعی یا پایداری اجتماعی، در نظر گرفتن 
ه فکری رسد که بهبود سرمایمحیط و شرایط محیطی و نیز تا اندازه زیادی عوامل اقتصادی است. بنابراین به نظر می
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های نامشهود است که باعث ایجاد وکارهای ورزشی کمک کند. در واقع این داراییاری کسبتواند به دوام و پایدمی
وکار های یک سازمان یا کسبعنوان شایستگیشود. از سرمایه فکری بهها میارزش و درنتیجه رقابت بین سازمان

 شود. نام برده می
پایداری اقتصادی و محیطی در نظر گرفته شد و وکارهای ورزشی دارای ابعاد پایداری به معنای دوام کسب

 1(، دیلیک و هاکرز0889وکارهای ورزشی نبود که با نتایج تیلی و یانگ )کننده پایداری کسبپایداری اجتماعی تبیین
وکارها در شرایط فرهنگی متفاوت دارای (. شاید بتوان گفت کسب9،00،05( همخوانی ندارد )0811( و فارمر )0880)

وکارهای ورزشی به مسائل اجتماعی در حیطه کاری خود توجه رسد که کسبمتفاوت هستند. به نظر میمحیطی 
ار وکارهای رقیب را مورد توجه قرندارند و بیشتر مسائل اقتصادی و آگاهی از محیط نهادی و ارتباط با سایر کسب

رسیده و بیشتر مزایای اقتصادی و ای از بلوغ کاری نوکارهای ورزشی هنوز به درجهدهند. در واقع کسبمی
 گیرند. راهکارهای مربوط به آن را در نظر می

 ای و سرمایه ساختاریتوان نتیجه گرفت که پس از سرمایه انسانی، سرمایه رابطهچنین از اجزای مدل میهم
عه منابع کار، توسورسد در محیط کسبوکارهای ورزشی دارد. بنابراین به نظر میبیشترین تأثیر را بر دوام کسب

، ترین عامل مدیریت سرمایههای اقتصادی است. در واقع، مهمترین فاکتورهای موفقیتانسانی یکی از بااهمیت
ی ارتباطی و به دنبال آن سرمایه انسانی عامل مهمی در توانایی و کارآفرینی سرمایه ارتباطی بود چراکه نقش سرمایه

وکارهای مدیریت ورزشی به دستاوردهای سرمایه ه اجراهای موفق برای کسبای کگونهشود بهسازمانی محسوب می
نفعان ای، روابط کارآفرینان با ذی(. در واقع سرمایه رابطه00گردد )نفعان برمیانسانی و نقش آنان در ارتباط با ذی

د میزان هایی مانن، شاخصگیرد. در این رابطهکنندگان را در برمیگذاران و تأمینبیرونی شامل مشتریان، سرمایه
 نفعان، میزان ارتباط مستقیم کارآفرینان ورزشی بامنظور ارتباط با مشتریان و ذیهای نوین بهاستفاده از فناوری

 مشتریان، میزان رسیدگی به شکایات مشتریان و میزان ارائه خدمات پس از فروش محصوالت ورزشی عنوان شد. 
محیطی یا نهادی است که در آن محیط نهادی نقش مهمی در پایداری و  بُعد پایداری، پایداری نیترمهم

ند و کهای کارآفرینانه را تعریف، ایجاد و یا محدود میکه محیط، فرصتوکارهای ورزشی دارد چناناستمرار کسب
ط بیرونی (. در واقع بر اساس تئوری نهادی، محی00؛ 05دهد )بنابراین گستره کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می

گیرد. تئوری نهادی، ای از ابعاد شناختی، قوانین و هنجارها را در برمیوکار )محیط نهادی( دامنۀ گستردهکسب
(. بُعد قانونی شامل 99است ) شدهییشناسادهد وکار را تحت تأثیر قرار میعنوان اثرات اجتماعی که ساختار کسببه

وکارها و ایجاد پایداری است. بُعد هنجاری به مرتبط با فعالیت کسب یهانامهنییآهای دولتی و قوانین، سیاست
امل بُعد شناختی شگردد و کند برمیوکار، ایجاد ارزش و کارآفرینی پایدار را تشویق میدرجاتی که جامعه، کسب

های رسمی و (. چارچوب نهادی، در نهاد05های افراد مرتبط با کارآفرینی پایدار تعریف شده است )دانش و مهارت
هادی رسد که عوامل نشود. درنتیجه به نظر میبندی میغیررسمی به سه دسته قانونی، هنجاری و شناختی دسته

عنوان عوامل بیرونی یا های حاکم بر جامعه نسبت به ورزش، قوانین و مقررات و توانایی نهادها بههمانند ارزش
دهند. در واقع اهمیت ارهای ورزشی تحت تأثیر قرار میوکمحیط نهادی، نگرش افراد نسبت به پایداری کسب

ای است که اگر سازمانی بخواهد به قانونمندی برسد و حمایتی را در جامعه داشته باشد باید گونهچارچوب نهادی به
 وکارها نیز چنین امری مصداق دارد.  با چارچوب نهادی تطبیق پیدا کند و در مورد هدف پایداری و دوام در کسب

 

1. Dyllick & Hockerts  
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موزش شده است. در این رابطه، آعنوان یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی پایدار در نظر گرفتهسرمایه انسانی به
درستی ه شود که اگر بگذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب میو بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه

سد رای داشته باشد. بنابراین به نظر میمالحظهاقتصادی قابلتواند بازده ریزی و اجرا شود، میو شایستگی برنامه
ند های آموزشی هدفمتوانند برنامهمراکز آموزشی با ایجاد تحول در نظام آموزشی خود، متناسب با نیازهای جامعه می

منابع  ( توسعه1900وکارهای ورزشی را در نظر بگیرند. در این سند راهبردی نظام جامع ورزش )در ورزش و کسب
(، از سرمایه 0810عنوان شاخصی در پایداری عنوان کرده است. عالوه بر این تحقیق فارمر و همکاران )انسانی را به

( 0810(. اسچالنکف )05وکارهای ورزشی استفاده کردند )انسانی برای توضیح پایداری در خدمات سالمتی و کسب
ی انسانی عامل مهمی در (. نقش سرمایه09رزش نام برده است )از سرمایه انسانی در راستای پایداری کارآفرینی و

ای که اجراهای موفق برای کارآفرینان و جوامع به دستاوردهای سرمایه گونهوکارها و جوامع دارد بهتوانایی کسب
توسط  (. میزان توافق و فهم اهداف توسعه ورزش00های موجود غلبه کند )تواند بر چالشگردد که میانسانی برمی

هی دهای فردی و گروهی برای شکلهای دیگر در راستای نگرش و قابلیتکارآفرینان و نهادهای ورزشی از شاخص
های ورزشی توسط کارآفرینان ها و عناصر و شاخصهای ورزشی است. تا زمانی که برنامهبه اجرایی کردن برنامه

 (. 00شکست خواهد بود )فهمیده و درک نشود امید به مشارکت و پایداری محکوم به 
مربوط  هایشده مؤثر بر پایداری است. سرمایه ساختاری، برنامهسرمایه ساختاری از دیگر عوامل در نظر گرفته

ای ههایی مانند میزان ارائه دورهشده است. شاخصی کارآفرینی ورزشی در نظر گرفتهکنندهبه نهادهای حمایت
ها و نهادهای وکار ورزشی در سازمانهای کسبورزشی، ارائه آموزش و مهارتکاربردی کارآفرینی در مراکز آموزشی 

 ای کارآفرینی در مراکز آموزشیهای مشاورهمسئول در ورزش، میزان اجرایی شدن قوانین حمایتی، میزان ارائه برنامه
ای هرزشی و آموزش مهارتهای وهای کارآفرینی مربوط به ارائه برنامهورزشی و میزان ارزیابی کیفیت آموزشی دوره

ه دانشی را هایی ککننده سرمایه ساختاری است. در این راستا برنامهها تبیینکارآفرینانه و ارزیابی اجرایی شدن آن
کردن رهبری و منابع  طور تجهیزوکار فراهم کند و همینبرای کارآفرینان نوظهور جهت شروع و اجرای کسب

حمایت (. 09تواند عزم موردنیاز برای کارآفرینان جهت عملکرد را فراهم کند )ای میجامعه در حمایت از چنین برنامه
تواند بر توسعه و استمرار کارآفرینی اثرگذار وکارهای ورزشی و خدمات میها و نهادها از کسبساختاری سازمان

است از؛ شورای شهر، باشد ؛ که ازجمله نهادهای تأثیرگذار که نقش کلیدی در توسعه آن مناطق دارد عبارت 
ی مساجد و ... صورت پذیرد. به عبارتی هماهنگی و همکاری تمامی این امنائتیه، فرمانداری، بسیج و شهرداری

 نهادها برای رسیدن به پایداری الزم و ضروری است.
ایی و قابلیت نعنوان سرمایه انسانی با استفاده از توارسد داشتن مهارت و دانش بهگیری کلی به نظر میدرنتیجه

ای و نیز محیط ساختاری مناسب جهت حمایت از کارآفرینی )سرمایه سازی تحت عنوان سرمایه رابطهشبکه
وکارهای ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان نقش سرمایه توان پایداری و استمرار در کسبساختاری( می

ر داشته وکارهای ورزشی اثتواند بر استمرار کسباسب میرسد که محیط منساختاری بسیار پررنگ است به نظر می
د. درواقع باشچنین محیط کالن میشدت تحت تأثیر محیط ساختاری و هموکار بهباشد. چراکه محیط ورزش و کسب

وسیله تغییر این که سرمایه انسانی بهطوریسرمایه ساختاری و سرمایه مشتری، به سرمایه انسانی وابسته هستند به
های مادی و کند و از این طریق دانش و اطالعات غیرمادی را به خروجیدو سرمایه دانش را به ارزش تبدیل می

 (.58کند )وکارها تبدیل میسودمند برای کسب
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ه چنین سرمایوکارهای ورزشی است و هماز آنجائی که سرمایه فکری یکی از ابعاد بسیار مهم در دوام کسب
اخت و آگاهی از محیط نهادی  نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دارد، فقدان مهارت، دانش انسانی و در پی آن شن

ود شو تجربه برای کارآفرینان جوان ممکن است منجر به خاتمه مؤسسات کوچک ورزشی شود، لذا پیشنهاد می
وکار و ریزی کسبههای علمی، فهم و فرایند برنامآموزش کارآفرینی در تمام سطوح سیستم آموزشی )شامل برنامه

وسعه ورزش منظور تعنوان مراکز دانش بههای علوم ورزشی بهگیری برای استفاده از آن( با تمرکز بر دانشکدهتصمیم
رکلی طوو هدایت بخش تحقیق در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند. از طرف دیگر تأثیرگذاری عوامل نهادی و به

ایی ویژه توانهای تحقیق است که در این رابطه نقش محیط، بهیگر یافتهوکارها از دمحیط نهادی بر دوام کسب
سعه های تووکارهای ورزشی اهمیت دارد. در این راستا، تدوین سیاستنهادهای دولتی در تقویت و حمایت از کسب

رزش از وهای کارآفرینی و از آن جمله کارآفرینی ورزشی به دنبال حمایت و تأسیس سازمان نظام تخصصی مهارت
رینان های کارآفرینی به نفع کارآفتر است، تداوم سیاستدیگر پیشنهادهای برگرفته از تحقیق است، اما آنچه مهم

د شوربط پیشنهاد می ورزشی است. از طرف دیگر با توجه به وجود خأل در حمایت از محیط نهادی و نهادهای زیر
 وکارها و عمل به آن اقدام شود. رای توسعه کسبدانان به ایجاد اصول قانونی بتا با مشاوره حقوق
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The Relationship between Intellectual Capital and Sustainability in 

Sport Enterprises and presenting a Model 

Zeinab Mondalizadeh1 

 

 

 

Abstract 

Introduction: One of the effective factors on sustainability of sport enterprises is 

intangible capitals such as intellectual capital. In fact, intellectual capital as the 

intangible assets of enterprises is a key factor for sustainable competitive advantage. 

In this regard, the purpose of this study is to survey the effects of intellectual capital 

on sport enterprises sustainability and presenting a Model.   

Methodology: The statistical sample was 323 person including sport entrepreneurs 

in production and services sectors. Researcher-made questionnaires was used and 

after confirming content and face validity, reliability was obtained by Cronbach's 

alpha (.786 & .891). The research method was quantitative based on the structural 

equation modeling by LISREL 8.5 software. Fitness indices was obtained.  

Research results: Result showed that there was a positive and significant 

relationship between intellectual capital and enterprise sustainability. Enterprises 

sustainability was determined about 40% by intellectual capital. In fact, there are a 

positive relationship between intellectual capital including human capital, relational 

capital, instructional capital and sustainability. 

Discussion and conclusion: Since the human capital via change of structural capital 

and relational capital converts knowledge to competitive advantage, consideration 

to structure and environment and training of management and sport skills is needed.  
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