
وري نیروي انسانی در وزارت  ارتباط مدیریت دانش و  سرمایه فکري با بهره

 ورزش و جوانان

  1مادوانی عباس نظریان

  2جواد آزمون

 3پریسا نوراللهی 

  
 ١٩/٣/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٧/۵/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

یک موضوع جدید و بین رشته اي می باشد که می تواند تاثیر زیادي  ،سرمایه فکري و مدیریت دانش

هـدف از انجـام ایـن    . ته باشـد در بهبود بهره وري سازمان ها از جمله وزارت ورزش و جوانان داشـ 

زارت وري نیـروي انسـانی در و   فکـري بـا  بهـره    بین مدیریت دانش و سرمایهتعیین ارتباط  ،پژوهش

جامعه آماري کاربردي بود و همبستگی از نوع تحقیقات  ،روش پژوهش حاضر. ورزش و جوانان بود

زارت و  -موضـوع در حـوزه سـتادي    قابلیت اجرایی بیشتربه جهت  -حوزه ستاديکلیه کارکنان  آن 

بر طبـق  و نفر به صورت تصادفی ساده  234که از میان آنها  بود) نفر 600مل برمشت(ورزش و جوانان

سـه پرسشـنامه   گـردآوري داده هـا از   به منظـور  . انتخاب شدند به عنوان نمونه آماري جدول مورگان

با اقتباس  )1389(صالحیریت دانش مدی اچیو،با اقتباس از  مدل  )1385(جاهد وري منابع انسانیبهره

استفاده شد و روایی صوري و با اقتباس از مدل بنتیس  )1998(بنتیسو سرمایه فکري از  مدل نیومن 

منظـور تجزیـه و تحلیـل    به  .محتوایی آنها مورد تایید اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفت

 -توصــیفی و اســتنباطی از جملــه کلمــوگروف از روش هــاي آمــاري ،اطالعــات جمــع آوري شــده

نتایج نشان داد که ارتبـاط   .رگرسیون چند متغیره استفاده شداسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و 

مثبت و معناداري بین سرمایه فکري و مـدیریت دانـش بـا بهـره وري نیـروي انسـانی وجـود دارد و        
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  مقدمه

برخورداري از دانش و اطالعـات روزآمـد و تشـخیص، تحصـیل، تسـهیم، توسـعه، بـه کـارگیري و         

مـدیریت  . هـاي ورزشی،ضـروري اسـت    ها به ویژه سـازمان  نگهداري دانش براي ادامۀحیات سازمان

 بـه عنـوان  هاي مهـم را کـه    کند تا اطالعات و مهارت ها کمک می فرایندي است که به سازمان ،دانش

دارنـد،   د و به طور معمـول بـه صـورت سـازماندهی نشـده وجـود      نشو حافظه سازمانی محسوب می

مسـائل    هـا را بـراي حـل    ایـن امـر مـدیریت سـازمان    . نمایند شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر

ن در همی. سازد هاي پویا به صورت کارا و موثر قادر می گیري ریزي راهبردي و تصمیم یادگیري، برنامه

هاي امروزي نیاز دارند به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی، به طـور مـؤثر بـه سـوي      راستا سازمان

گرایی و رقابت موجب شده است تا دانش  جهان. )335-2007: 1:322جوشی(منابع دانش حرکت کنند

انش براي توانایی سازمان به منظور کاربرد د. عنوان ارزشمندترین منبع راهبردي سازمان شناخته شود به

ــایی هــا و حــل مســئله یکــی از مهــم  اســتفاده از فرصــت ــرین توان هــاي هــر ســازمانی محســوب  ت

رسـد   هاي سازمانی است و به نظر می ترین منابع رقابت دانش یکی از حیاتی). 1385محمدي (شود می

  ).41-40: 2007، 2پن و نیوول(تر باشد هاي سازمانی مهم دانش سازمانی از کل دارایی

 .انش شامل به کار گیري دارایی هاي فکري بـا هـدف بهبـود عملکـرد سـازمان مـی باشـد       مدیریت د

هاي فکري  توان دارایی نماید که از طریق آنها می هایی را ایجاد می ها و فرایند سیسستم ،مدیریت دانش

 دهد را افزایش میدار  تولید دانشی مفید عملی و معنی ،مدیریت دانش .گذاشترا کسب و به اشتراك 

فکـري  هـاي   افزون بر آن مدیریت دانـش ارزش  وبخشد و سطح یادگیري فردي وگروهی را بهبود می

مدیریت دانـش  بـر ایـن    . سازمان را در میان فعالیت ها و جایگاه هاي متفاوت به حد اکثر می رساند

ش مـدار  تمایز دانبلکه مبانی م ،اي از تولیدات نیستند هاي تجاري موفق مجموعه اعتقاد است که حرفه

منحصر به فرد که ) کلیدي(و به انباشت این سرمایه با هدف ایجاد شایستگی  محوري آیند به شمار می

  ).20: 1390 ،رمضان و حسنوي(پردازد در آخر به نتایج ویژه اي منجر می گردد، می

ـ   :بیان کرد که مدیریت دانش عبارت است از) 2003(3اسکیم  ا مدیریت نظام مند و آشکار دانش کـه ب

مدیریت دانش همچنین شـیوة جدیـد   . فرایندهاي خلق، جمع آوري، اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد
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وري، بهبـود   اي بـراي بهـره   تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکري و خالقانـۀ سـازمان و شـیوه   

از طریـق  سازي دانش سازمانی براي افزایش عملکرد منـابع انسـانی    ها و بهینه عملکرد و کاهش هزینه

  ).842-841: 2007 ، 1وو و لی(هاي متفاوت است  روش

     برداري قـرار گیـرد    و مورد بهرهشود که درك اما زمانی ،سرمایه فکري اصطالحی مبهم و پیچیده است

سرمایه فکـري  . تواند یک پایگاه منابع جدید فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کندمی

فـاتح و  (اسـت ) مـاده خـام  (در مقابـل اطالعـات   ) محصول نهـایی (استفاده مؤثر از دانشتالش براي 

  ).123: 1387همکاران، 

برخـی از محققـان    .هـاي نـاملموس   بنابراین سرمایه فکري اصطالحی است  بـراي توصـیف دارایـی   

ی انسانی یی فکري، دارایمعتقدند که سرمایه فکري اصطالحی براي ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارا

در  و همکاران 2بولن. سازند ها توانمندتر می ی زیر ساختاري که سازمان را براي انجام ماموریتیو دارا

هایی را  شاخص ،"ارتباط سرمایه هاي فکري و مالکیت معنوي با عملکرد سازمانی"عنوان  بامقاله اي 

هستند جمع فکري  اي سرمایهه هاي فکري که نشان دهنده زیر سازه از منظر هفت محقق بزرگ سرمایه

هـاي سـرمایه فکـري  بـه      در جمع بندي که از نظریات این محقق بـر مـی آیـد سـازه    . آوري نمودند

         چهاردسته سـرمایه انسـانی، سـرمایه سـاختاري، سـرمایه مشـتري و مالکیـت معنـوي تقسـیم بنـدي           

  ).166: 1392 مصطفایی، ( می شود

هاي فکري را متشکل از سه جزء سرمایه مشتري، سرمایه  خود، سرمایههاي قبلی  دنبال نظریه به 3بنتیس

بخش عمده سرمایه انسـانی را دانـش ضـمنی افـراد      ،از منظر وي. ساختاري و سرمایه انسانی دانست

توان آنها را به صـورت   ها و تجاربی هستند که به راحتی نمی این دانش شامل مهارت. دهد تشکیل می

وي عقیده دارد که سرمایه انسانی داراي اهمیت بسیار زیادي است، چرا که منبع  .بند به بند اذعان کرد

هاي سـاختارهاي   وي سرمایه ساختاري را شامل مکانیزم. شود آوري محسوب می اصلی خالقیت و نو

بنتیس ایـن اجـرا را   . که در رساندن کارکنان به مکانیزم عملکرد  نقش پشتیبان دارند می داندسازمانی 

سـرمایه  . داند هاي اطالعاتی، فرایندهاي امور اجرایی و کارایی هر یک از آنها می رهنگ سیستمشامل ف

هاي بازاریابی و دانش ارتباط با مشتري اسـت کـه هـر     مشتري نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال

اي دیگري ه وي جنبه ،عالوه بر این. یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند
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خاوندکار و متقـی،  (مهم این سرمایه بر شمرده است يمانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزا

1392 :121.(  

شـود ایـن    هایی فیزیکی می هاي سرمایه فکري که باعث تمایز سرمایه فکري از دارایی از جمله ویژگی

هـاي فیزیکـی کـه فقـط      بـرخالف دارایـی   .هایی غیررقابتی هستند هاي فکري، دارایی است که دارایی

هایی فکري  توانند براي انجام یک کار خاص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی می

این توانایی . دداطور همزمان براي چند امر خاص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار  توان به را می

سـرمایه  . هـایی فکـري فیزیکـی اسـت     ي فکري بر داراییها هاي برتري دارایی ترین معیار یکی از مهم

قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی را ندارند، بلکه بایـد بـین کارکنـان     ،اي انسانی و سرمایه رابطه

بروجـردي و  (ها نیاز به مراقبـت و توجـه بیشـتري دارد    بنابراین، رشد این قبیل دارایی .مشترك باشند

  ).32-30: 1389 همکاران

هـاي فکـري متفـاوتی     ها و ظرفیت ها کارکنان زیادي با توانایی توان گفت در سازمان ن مثال میبه عنوا

ها همزمان در چند قسمت مختلف  ها و ظرفیت وجود دارند که هریک از آنان می توانند از این توانایی

هـاي فیزیکـی کـه قابلیـت      توانـایی  در مقابـل،  .ها غیر فیزیکـی هسـتند   زیرا این توانایی د،استفاده کنن

تـوان گفـت سـرمایه انسـانی و سـرمایه       همچنـین مـی  . محدودي دارند و داراي حد مشخصی هستند

محدود بوده و ماندگاري پایـداري در   و داراي قابلیت ناباشند  هاي سازمان می اي از جمله دارایی هرابط

هـاي   ها و توانـایی  که قابلیت ر صورتیدهمین جهت . وري را دارد صحنه رقابت در جهت بهبود بهره

  . سازمان شاداب، سودآور و برتر خواهد بود ،فکري آنها به عملکرد مطلوب تبدیل شود

توان بیان داشت که مـدیریت دانـش و سـرمایه فکـري تقریبـا تمـامی        با توجه به موارد گفته شده می

هـاي   اي کلـی از فعالیـت   آنهـا دامنـه   هر دوي. هاي سازمانی را در خود دارند زوایاي مرتبط با فعالیت

سرمایه فکري بـر  . گیرند موجود در درون سازمان از خلق دانش گرفته تا استفاده از دانش را در بر می

هـدف سـرمایه    ،به عبـارت دیگـر   .هاي سازمان تمرکز دارد روي استخراج و خلق دانش از دل دارایی

هـاي خلـق ارزش از منظـر     هـا و قابلیـت   توانـایی هاي فکري و بهبود  فکري خلق و استفاده از دارایی

گـرا تمرکـز    هاي دانش اما مدیریت دانش بر روي اجراي عملیاتی و تاکتیکی فعالیت ،استراتژیک است

گرا مرتبط بوده است تا از این طریـق خلـق و ایجـاد و تبـدیل و      هاي دانش دارد و با جزئیات فعالیت

ها سنگ بناهایی براي مدیریت سازمان از جملـه   هر دوي این -فکري را تسهیل کنند استفاده از سرمایه



بخشی با یکدیگر  هاي ورزشی در قرن حاضر هستند و باید به منظور افزایش دادن اثر مدیریت سازمان

  ).38: 1391مهرمنش و امینی، (یکپارچه شوند 

سازمان موجب ایجاد و استحکام پیوندهاي مرئی و نامرئی  تقویت سرمایه فکري و مدیریت دانش در 

تـوان   کننـد کـه مـی    توصـیف مـی   "هاي نامشهودي دارایی"عنوان  بافکري را اغلب   سرمایه. می شود

اجزاي . هاي ورزشی به کارگرفت عنوان منبعی براي مزیت رقابتی پایدار در سازمان همچنین سازمان  به

گفـت   در چنین شرایطی می توان .کنند ابلی هستند که ایجاد ارزش میفکري داراي اثرات متق سرمایه

در دو قـرن گذشـته   . ها به شمار رود وري سازمان تواند عامل کلیدي ارتقاي بهره که سرمایه فکري می

دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنهـا دو عامـل نیـروي کـار و سـرمایه مـالی در تولیـد        

هـاي تولیـد    ر حالی که در عصر حاضر، دانش و سرمایه فکري به عنوان داراییمحصول نقش دارند؛ د

هـاي جدیـد در قـرن بیسـتم      توسعه فنـاوري  ،عالوه بر این. ثروت و ارزش اقتصادي شناخته شده اند

. هاي فیزیکی ایجاد کننده ارزش را به ابعاد مبتنی بر دانـش انتقـال داده اسـت    بخش وسیعی از فعالیت

فکري و مدیریت دانش اهمیت زیادي پیدا   دهد که سرمایه م شده در این زمینه نشان میمطالعات انجا

ها به شدت  اقدامات سازمان. ها تبدیل شده است کرده و به یک کاالي مهم در ایجاد ارزش در سازمان

بط هـاي نامشـهود مـرت    بر پایه دانش و فناوري قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکري و دارایی

هاي پویا از جمله وزارت ورزش و جوانـان باعـث گردیـده تـا      شرایط خاص حاکم بر سازمان. است

آن چیـزي کـه امـروزه ایـن     . هاي مشهود آنها نباشـد  ها دیگر بر پایه دارایی مزیت رقابتی این سازمان 

عبارتی دانش و  هاي نامشهود و به نماید، دارایی پذیر می  مدیریت کنونی رقابت  ها را در صحنه سازمان

ها با برقراري ارتباطـات مناسـب بـا مشـتریان و کسـب       این قبیل سازمان. هاي فکري آنهاست سرمایه

  هـاي تخصصـی و سـرمایه   هاي سازمانی و مهارت تجربه الزم در این مسیر و با اتکا به دانش، تکنیک

عوامـل  ). 62-60: 1390یوسـفی،  (اند موجب افـزایش بهـره وري سـازمان شـوند     فکري خود توانسته

آید کـه   رمیهاي ورزشی دخالت دارند و چنین ب ها از جمله سازمان زیادي در رشد و پیشرفت سازمان

هـا و همچـنن    ها در سـازمان  از طرفی بقا و تداوم فعالیت .ها می باشد آنترین  وري یکی از عمده بهره

اکنـون بـراي بـاال بـردن تـراز       کشورهاي مختلف هـم وري بستگی دارد و  ي ورزشی به بهرهها سازمان

کوشـند تـا از راه سـازوکارهاي کارآمـد مـدیریتی،       وري سازمانی خود تالشی پیگیر دارند و مـی  بهره

وري ارزشـمندترین جایگـاه را نـزد     امروزه بهره. دهند وري قرار البردن تراز بهرهسازمان خود را در با

فزون ترند و تالش هاي آنها نیز در همین  مدیران دارد و همه در جستجوي کارآیی بیشتر و اثربخشی



از . )78: 1377الـوانی،  (راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیاي پررقابت امروز تضمین کنند

 بـه  را آن اغلـب  نیسـت و  مشـخص  و روشـن  مـدیران  بسیاري از براي وري بهره مفهوم ،طرف دیگر

دن فرهنگ بهره وري، موجـب  حاکم ش .)83: 1391محمدي، (کنند می خود محدود ذهنی هاي دیدگاه

ي بهینه از کلیه امکانات مادي و معنوي سازمان ها می شود و دائما توان، اسـتعداد و امکانـات    استفاده

   طوري که بدون اضافه کردن فنـاوري و نیـروي انسـانی جدیـد    ه ب ؛کندها را شکوفا می سازمان  بالقوه

هنري، ( اهداف سازمان حداکثر بهره را برد می توان از توان، امکانات و شرایط موجود در جهت تحقق

1390 :87(.  

وري را  برخی دیگـر بهـره  . اند تعریف کردهدرجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید را بهره وري 

     امـا بـه طـور کلـی      .)11: 1389رضـاییان و قاسـمی،   (انـد  صورت نسبت ستاده به داده معرفی کـرده  به

و کـارآیی بـا    بخشی با عملکـرد مـرتبط اسـت   اثرزیرا  ،بخشی استبهره وري ترکیبی از کارآیی و اثر

میزان کارایی یک سازمان در اسـتفاده از   :بهره وري عبارت است از. استفاده مفید از منابع ارتباط دارد

کـارایی   ،آنچه که شالوده بهره وري را تشکیل می دهد ،طبق این تعریف. منابع براي تولید نهایی بازده

  .)75: 1389 عابدین،. (است

در هر رویکردي  ،از این رو .اي در بهره وري دارد انسانی به عنوان عامل اصلی نقش تعیین کننده منابع

کـه  هـا هسـتند    زیـرا انسـان   ،امور پرسنلی را در برداشـته باشـد   دبهبود بهره وري سازمانی بای جهت

تأکید اولیه مطالعات مدیریت منابع انسانی یا امور پرسـنلی   اگرچه. دهند ارهاي سازمان را انجام میک

 به چگونگی ایجاد انگیزش جهت افزایش بهره وري، استفاده از ابزارهاي ارزیابی عملکرد و پرداخـت 

و بهـره وري   اما امروزه، رویکرد اسـتراتژیک در منـابع انسـانی   بر اساس شایسته ساالري بوده است، 

ی در موفقیت سـازمان  برخی از صاحب نظران نقش استراتژیک مدیریت منابع انسان. اتخاذ شده است

مدیریت منابع انسانی  را در سه امر مشارکت درارزش افزوده، مشارکت در ایجاد مزیت رقابتی و تأثیر

 در کلیـدي  و اسـتراتژیک  نقـش  توانـد مـی  انسانی منابعاز آنجا که . اندمطرح کرده بر عملکردسازمان

 تجزیه به تواندمی انسانی منابع بخش کند،  ایفا انتقال سازمانی و تحول هاياستراتژي اجراي و طراحی

 که را کارکنان به مربوط مسائل از دسته آن و کند کارکنان کمک به مربوط مسائل شناسایی تحلیل و  و

 توانـد  می انسانی منابع بخش .دساز برجسته و مشخص ،دارند استراتژي موفقیت در توجه قابل نقشی

 و ارتباطـات  پاداش اساسی، هاي آموزش اجراي و ریزي مهبرنا نیرو جذب چون مسائلی خصوص در

 را کارکنـان  مشکالت تواندمی انسانی منابع بخش .دهد ارائه مناسب هاي توصیه کارکنان، تعهد جلب



 ساختار مجدد طراحی مذکور، برنامه در اگر .بپردازد آنها به بشوند جدي اینکه از قبل و کند بینی پیش

 انجـام  نحوه زمینه در را سازمان تواندمی انسانی منابع بخش است، شده بینی پیش نیز سازي کوچک و

 اقـدامات،  ایـن  از متـأثر  کارکنـان  زندگی و ها  خانواده به آسیب حداقل با کارها، این انسانی و صحیح

  ).26-20: 11384آرمسترانگ(کند راهنمایی

را براي عملکرد ارائه داده انـد کـه براسـاس آن، عملکـرد تـابعی از       3اچیومدل  2هرسی وگلداسمیت

درك  )عالقه وانگیزش الزم براي کار(، تمایل)دانش، مهارت و تجربه الزم براي انجام کار(توانعوامل 

نظیر بودجه الزم، نیـروي   عواملی(، پشتیبانی سازمانی)چه کاري، چه موقع و چگونه انجام شود(نقش

،  )و هرگونــه کمــک الزم از ســوي ســازمان     انســانی کــافی، تســهیالت و تجهیــزات مناســب    

مشـروعیت و مقبولیـت تصـمیمات    (،اعتبـار )بازخورد عملکرد یا هدایت حین کار بـه افـراد  (بازخورد

د نظیر رقابـت،  انطباق با محیط و سایر عوامل محیطی مؤثر بر عملکر(، محیط)مربوط به نیروي انسانی

  .)203: 1996، نهرسی و همکارا(باشد می) موقعیت بازار، قوانین مصوب و تأمین کنندگان

هاي ورزشی به ایـن   هاي مالی سنجیده و در سازمان بیشتر تحقیقات گذشته این متغیرها را در سازمان

: 2014 4چیانـگ ، 634-633: 1393، جهـانگیرفرد،  270: 2001بنتـیس،  ( اسـت  موضوع پرداخته نشده

از طرفـی امـروزه   . زیادي را در این زمینه روشن کند تواند نقاط تاریک ذا پژوهش حاضر میل).  418

وزارت ورزش و جوانـان  . شـود  هاي تخصصی و فنی حاصل نمـی  شتوسعه منابع انسانی تنها با آموز

بخش عظیمی از میـزان    فعالیت آنها نشان دهنده   نحوه کهداراي سرمایه عظیم انسانی در کشور است 

براي یک سازمان ورزشی پویا، شناخت ارتباط بین سرمایه فکري . باشد رشد و ترقی ورزش کشور می

وري  زیرا امروزه بهـره   ،و مدیریت دانش، جهت افزایش بهره وري سازمانی الزم و ضروري می باشد

و  باشد هر سازمانی می هاي مختلف هاي اصلی و اساسی ارزیابی و عملکرد و فعالیت یکی از شاخص

با توجه به این که وزارت  ،همچنین. تواند آنچه را که بوده و هست را بهبود بخشد به طور پیوسته می

عوامل مرتبط بـا   بررسی برخی ازوري و ورزش سهم بسزایی در ورزش جامعه دارد، طرح مسئله بهره

گیري جهت دستیابی به ایـن مهـم    ریزي و تصمیم و برنامه همچون مدیریت دانش و سرمایه فکري آن

لذا این پژوهش درپی آن است تا ارتباط . وري آن سازمان می شود موجب شناخت و بهبود سطح بهره
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 کنـد بررسی و جوانان ستادي وزارت ورزش   در حوزهرا وري  بهره بافکري و مدیریت دانش   سرمایه

دارد؟  را مـذکور  سازمان در وري بهره بر تاثیري فکري  رمایهس و دانش مدیریت آیا که کند مشخص و

  مذکور را دارد؟ سازمانمنابع انسانی  وري بینی بهره پیش قابلیت ریت دانش و سرمایه فکريیآیا مد

زیـرا   ،یک نگرش جدید ایجاد کند شاید بتواندتوان گفت این پژوهش  با توجه به موارد گفته شده می

اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، سـرمایه گـذاري اقتصـادي      برخی از مسئوالن کشور معتقدند راه توسعه

هاي نامشهود  هاي ورزشی در توجه آنها به این دارایی تواند به مدیران سازمان پژوهش حاضر می. است

 مـورد زشـی در  هاي ور مطالعات انجام شده در سازمان. وري سازمانشان کمک کند جهت افزایش بهره

فکـري،    هر سه متغیر سـرمایه  ارتباطمتغیرهاي پژوهش حاضر، گستردگی چندانی ندارند و هیچ یک 

هاي ورزشی از جملـه وزارت ورزش و جوانـان در    وري سازمانی را در سازمان مدیریت دانش و بهره

یانی بـه ایـن سـازمان    کمک شاشاید بتواند هاي پژوهش حاضر از این نظر نیز  لذا یافته. اند نظر نگرفته

  .کند

وري و عوامـل مـرتبط بـا آن بـه خـوبی       توان پی برد که مفهوم بهره با توجه به تحقیقات ارائه شد می

هاي ورزشی بسیار محـدود   از طرفی تحقیقات انجام شده در سازمان .باشد شناسایی نشده و کامل نمی

  -اسـت  انجام شدهسازمان ورزشی در داخل کشور  کمتر وري در سرمایه فکري بر بهره رتباطابوده و 

وري در سـطح   هاي مـورد مطالعـه میـزان بهـره     توان گفت در بیشتر سازمان طبق تحقیقات گذشته می

متوسطی بوده که نیاز به توجه بیشتر و تدوین آیین نامه هاي جدید و روشن کردن این موضوعات در 

  . باشد سطح سازمانی می

  پژوهششناسی روش 

توصیفی از نـوع همبسـتگی    ،ها کاربردي و از جهت شیوه گردآوري داده ،تحقیق حاضر از نظر هدف 

ي سـتادي    جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه. صورت گرفت 1393که در سال  باشد می

نمونه گیري در حوزه سـتادي وزارت ورزش و جوانـان    .باشد می )نفر 600(وزارت ورزش و جوانان

بـه عنـوان   نفر  234بود که در نهایت جدول کرجسی و مورگان  با استفاده ازبه صورت تصادفی ساده 

تکمیـل و  پرسشـنامه   200شنامه توزیع شـد کـه   پرس 270به همین منظور تعداد . نمونه انتخاب شدند

)  1998(1مایه فکـري از پرسشـنامه سـرمایه فکـري بنتـیس     گیري سرمنظور اندازه به. بازگشت داده شد

                                                           
 



گویه و بر اساس طیف لیکرت و مشتمل بر سـه مؤلفـه سـرمایه     53این پرسشنامه شامل . استفاده شد

منظـور سـنجش مـدیریت دانـش از      به. طراحی شده استانسانی، سرمایه مشتري، سرمایه ساختاري، 

 .گویه بود استفاده شد 25داراي  مدل نیومنتباس از که با اق)1389(پرسشنامه مدیریت دانش صالحی 

و ذخیـره  نش، تسهیم دانش ، بکارگیري دانـش  ابعاد مدیریت دانش یعنی خلق دااین پرسشنامه شامل 

وري سـازمانی منـابع انسـانی از پرسشـنامه      منظور سنجش بهـره   به. در سازمان می باشد سازي دانش

توان، شناخت شغل، حمایت ابعاد گلداسمیت،  و  ل هرسیاز مداس با اقتباستفاده شد که ) 1385(جاهد

را با عوامل طبیعی، مشارکت  سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، اعتبارتصمیمات، سازگاري کارکنان

هـا از ضـریب    رضـیه ارتباط بین متغیرهـا و آزمـون ف   شناخت در ادامه براي .کند بررسی می آموزش و

بـراي تبیـین   . تباط میان آنها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده اسـت بینی ار همبستگی و براي پیش

بدنی و علوم ورزشی قرار  تن از اساتید حوزه تربیت 10ها در اختیار  پرسشنامه روایی صوري، محتواي

نفر توزیـع و   30ها به صورت آزمایشی بین  گرفت که پس از اعمال تغییرات و نظرات آنها پرسشنامه

ـ پایایی آنهـا   ،سـرمایه  )86/0(بـه ترتیـب بـراي پرسشـنامه مـدیریت دانـش      ه روش آلفـاي کرونبـاخ   ب

آمـاري     ها بین نمونه وپس از آن پرسشنامه دست آمد ، به)81/0(وري منابع انسانی و بهره) 87/0(فکري

  .پژوهش توزیع گردید

  ي پژوهشها یافته

نتـایج بـه   با توجه بـه   .استفاده شدها  براي تعیین طبیعی بودن دادهاسمیرنوف  -از آزمون کولموگروف

هـا در   به دست آمد، توزیع کلیه داده α=05/0ها بیشتر از داري تمام مؤلفه چون سطح معنا  دست آمده

هاي پارامتریـک   هاي آماري مربوط به آنها از آزمون براي بررسی فرضیه  ،از این رو. نمونه نرمال است

  .استفاده شد

  ارتباط بین سرمایه فکري و ابعاد آن با  بهره وري منابع انسانی  :1جدول

 .r  Sig  تعداد  وري سازمانیبهره

  001/0  537/0  )**(  200  سرمایه فکري

  001/0  521/0)**(  200  سرمایه ارتباطی

 001/0  489/0)**(  200  سرمایه ساختاري

 001/0  0/ 491  )**(  200  سرمایه انسانی

                                                                                                                                                                          
 



در منـابع انسـانی   وري ي و کلیه ابعاد آن و بهـره فکر سرمایهدهد بین نشان می 1همانگونه که جدول 

  . رابطه معناداري وجود دارد≥p 001/0 وزارت ورزش و جوانان در سطح حوزه ستادي

  ارتباط مدیریت دانش و ابعاد آن  با  بهره وري منابع انسانی  :2جدول

 .r  Sig  تعداد  وري سازمانیبهره

  001/0  595/0(**)  200  مدیریت دانش

 001/0  418/0(**)  200  خلق دانش

 001/0  486/0(**)  200  تسهیم دانش

 001/0  453/0(**)  200  بکارگیري دانش

 001/0  498/0(**)  200  ذخیره سازي دانش

حوزه وري منابع انسانی در دهد بین مدیریت دانش و ابعاد آن با  بهرهنشان می 2همانگونه که جدول 

  . رابطه معناداري وجود دارد ≥001/0pدر سطحنیز وزارت ورزش  ستادي

  وري نیروي انسانی نتایج تحلیل رگرسیون بین مدیریت دانش و سرمایه فکري با بهره :3جدول 

 واتسون-دوربین خطاي معیار  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین ضریب همبستگی  

  97/1  25/11  591/0  60/0  775/0  1مدل 

 
وري  ه فکري بـا بهـر   توان گفت ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و سرمایه می 3با توجه به جدول 

با توجه به مقدار ضریب  .شود بنابراین وجود رابطه بین آنها پذیرفته می .باشد می 775/0نیروي انسانی 

بوسـیله مـدیریت   وري نیروي انسانی  درصد از  واریانس متغیر بهره 60توان گفت که حدود  تعیین می

همچنین با توجه به مقـدار آمـاره دوربـین واتسـون فـرض      . شود بینی می دانش و سرمایه فکري پیش

  .شود استقالل خطاها تایید می

  از طریق سرمایه فکري و مدیریت دانش منابع انسانی رگرسیون چندمتغیري جهت پیش بینی بهره وري : 4جدول 

 .F Sig  مجذور میانگین  درجات آزادي مجموع مجذوراتمدل                               

    24/8458  2  48/16916  رگرسیون

8/66  

  

  

  62/126  198  48/28995  باقیمانده  001/0

    200  96/45911  کل

  

توان  بدست آمده، می Fدهد با توجه به جدول باال و با تأکید بر میزان نشان می 4همانگونه که جدول 

داري بین سرمایه فکري، مـدیریت دانـش و بهـره وري منـابع انسـانی در       مطرح نمود که ارتباط معنی



تـوان   ،دیگـر  به عبـارت . شود مشاهده می p≥001/0در سطح  وزارت ورزش و جوانان حوزه ستادي

از این رو، . وجود دارد "سرمایه فکري و مدیریت دانش"از طریق  "بهره وري منابع انسانی"بینی  پیش

  .شود بیانجهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضروري است تا جدول ضرایب رگرسیون 

  وري نیروي انسانی بین مدیریت دانش و سرمایه فکري با بهره  ANOVAنتایج تحلیل  :5جدول 

  مدل
  ضریب همبستگی استاندارد ضریب همبستگی استاندارد نشده

t Sig. 
B  استانداردخطاي  Beta 

  001/0  5/9    02/8  27/76  مقدار ثابت

  001/0  29/2  191/0  069/0  159/0  سرمایه فکري

  001/0  38/5  447/0  094/0  504/0  مدیریت دانش

دهد با توجه به جدول باال و ضرایب رگرسیون چند متغیري بـا روش  نشان می 5همانگونه که جدول 

و همچنـین  و براي نشان دادن نقش متغیرهاي مستقل در پیشـگویی متغیرهـاي وابسـته    ورود همزمان 

  :توان معادله رگرسیون را به شرح زیر ارائه کر ضرایب رگرسیون بدست آمده، می

  وري سازمانی بهره27/76+191/0) سرمایه فکري( +447/0)مدیریت دانش(

دهد که اثرات متغیرهاي سرمایه فکري و  نشان می (sig)با توجه به جدول باال و مقدار سطح معناداري

کـه   را دارنـد ) وري نیروي انسـانی  بهره(ت و قابلیت پیشگویی متغیر وابستهمدیریت دانش معنادار اس

وري منـابع   بینـی بهـره   متغیر مدیریت دانش سهم بیشتري در مقایسه با متغیر سرمایه فکـري در پـیش  

  .باشد انسانی را دارا می

  گیري بحث و نتیجه

انسـانی در   وري منـابع  با بهره دانش سرمایه فکري و مدیریت بینتعیین ارتباط  پژوهش، این از هدف

معنـاداري بـین سـرمایه    ارتباط مثبـت و  هاي پژوهش نشان داد که  یافته. بود وزارت ورزش و جوانان

، )2013(همکـاران  انسانی وجود دارد که این نتیجه با نتایج تحقیق بشیري ووري نیروي  فکري و بهره

بـین سـرمایه   مثبت ارتباط  که) 2004(، و بنتیس و سرینکو)2007(، عبادیانی وهمکاران)2010(پور رزم

 )2012(وهمکاران 1وسوکیب اما با نتایج تحقیق .استد، همسو بوده نکن تایید می رافکري و بهره وري 

هـاي دارویـی    وري منابع انسـانی شـرکت   با بهره فکري سرمایه هاي مولفه بین رسیدند نتیجه این بهکه 

ایـن دلیـل   ممکن است به  مسئلهکه این همسو نمی باشد ،است نشده مشاهده يرمعنادا ارتباطمالزي 

                                                           
1- Bousuki  



بیشتر به جنبه مالی توجه داشته و بهره وري آن را با سود آوري مالی سـنجیده   که تحقیق مذکور باشد

هاي بنتیس را تایید کـرد کـه     توان گفته ها می  از این یافته .و سرمایه فکري کمتر مورد توجه بوده است

. کنـد  هاي فکري پایگاه جدیدي از قدرت رقابـت را در هـر سـازمانی فـراهم مـی      کند سرمایه بیان می

باشـد بـه طـور     باشد که چون دارایی غیر فیزیکـی مـی   اهمیت این دارایی از آن جهت مورد توجه می

تـوان بـه    با تقویت هر بعد از آن مـی ر خاص مورد استفاده قرار گیرد و امتواند براي چند  همزمان می

افراد با دانـش فنـی و مهـارت و    همچنین . وري سازمان را تضمین کرد نوعی پیشرفت و افزایش بهره

خود عامـل  ها و ابزارها که  قدرت نوآوري باال به همراه روابط مناسب با یکدیگر و مراجعان و سیستم

ـ توان هر کدام به نوعی مـی ، باشد انسانی می  هاي ایهپشتیبانی از سرم وري در سـازمان را بهبـود    د بهـره ن

د که دار اشاره وري بهره و دانش مدیریت بین معنادار و مثبت ارتباط وجود نتایج به همچنین.  بخشند

 دانش مدیریت و انسانی منابع وري بهره کند ست که مشخص میهمسو )1385(با نتایج تحقیق زاهدي

 افـزایش  موجـب  و کننـد  مـی  تکمیـل  را همدیگر و بوده ارتباط در هم با کامال که هستند مفاهیمی از

این موضوع با نتایج تحقیقات روحـی و   .گردند می ها سازمان رقابت قدرت و انسانی منابع توانمندي

 منـابع  وري بهـره . باشـد  همسـو مـی  ) 1391(محمدي و همکـاران  و )2004(، کرامپ)2014(همکاران

 را همـدیگر  ونـد  ارتباط در هم با کامال که هستند مفاهیمی انسانی، مدیریت دانش و سرمایه فکري از

فزایش دیگري می شـود و مـدیران   یعنی هر یک موجب ا ؛افزایی دارن خاصیت هم و می کنند  تکمیل

هاي ورزشی  پس باید مدیران از جمله مدیران سازمان .برسندتوانند بدون توجه به آنها به موفقیت  نمی

شود که بـه دانـش و    چنین سازمانی بهره ور محسوب میمه. اطالعات خود را از این موارد باال ببرند

توان بیان داشت که  از اصـول و سـازوکارهاي مـدیریت دانـش      پس می. ده باشدبینش قوي مجهز ش

ورزشـی کارکنـان    هـاي  ها از جمله سـازمان  در سازمان. وري استفاده کرد توان در جهت بهبود بهره می

هـاي   بین افراد که از سرمایهو سرمایه فکري در زیادي وجود دارند که با تقویت ابعاد مدیریت دانش 

هـاي ورزشـی از جملـه وزارت     در سـازمان . وري کمک کـرد  توان به بهبود بهره باشند می سازمان می

جموعـه  تفکر، ذهنیـت و م ها،  که قابلیت رتیدر صو کهورزش و جوانان کارکنان زیادي وجود دارند 

. خواهد بودور  بهرههاي کارکنان به عملکرد مطلوب تبدیل شود، سازمان شاداب، سودآور و  توانمندي

بایـد   ور بهـره یعنی براي داشتن سازمان ورزشـی   ؛کارکنان است وري بهرهها در گرو  سازمان وري بهره

طور کـه   همان .و پیشرفت سازمان را طی کنندور ساخت تا این کارکنان راه تعالی  بهرهابتدا کارکنان را 

کنند بهبـود   استفاده میوري  و بهرهها از مدیریت دانش  تر نیز گفته شد یکی از دالیلی که سازمان پیش



توان چنین بیان داشت که دانش به عنـوان   ن پژوهش میهمچنین از نتایج ای .باشد وري در آنها می بهره

بـدون مـدیریت و اسـتفاده درسـت از آن     . رایی اصلی مطرح اسـت منبعی ارزشمند و استراتژیک و دا

توان منطبق با  از طرفی ابعاد مختلف مدیریت دانش را می. شوند ها از گردونه رقابت خارج می سازمان

وري از جمله دانش منطبق با توانستن، انگیزش منطبق با خواستن، ساختار منطبق بـا امکـان    ابعاد بهره

وري تحقـق   افـزایش بهـره  درك مدیران و زمینه عملیاتی شـدن،   رود با افزایش پس انتظار می .نستدا

  .یابد

از جمله عواملی که بر افرایش بهره وري نیروي انسانی تاثیر دارد می توان به مدیریت دانش و سرمایه 

یروي فکري اشاره کرد که با توجه به نتایج این تحقیق ارتباط مثبت و معناداري با بهره وري سازمانی ن

بدین معنا که هر چه مدیریت  ؛همچنین توانایی پیش بینی این متغیر را نیز دارا می باشند. انسانی دارند

تـر   بهره وري نیروي انسانی نیز به همان نسبت افـزون  ،دانش و سرمایه فکري در سازمانی بیشتر باشد

  . خواهد بود

توسط مـدیران و  فکري  شود، موانع موجود در برابر ابعاد مختلف مدیریت دانش و سرمایه می پیشنهاد

ریت مشارکتی و دخالـت دادن کارکنـان در تصـمیم    یمد استفاده از  .کارکنان بررسی و شناسایی گردد

 مدیران  نظام تشویقی و حمایتی از ایده هاي نو و دادن بازخورد به کارکنان توسط استفاده از  ،ها گیري

موجب مدیریت دانش و سرمایه فکري منابع انسانی وزارت و آموزش رفتاري جهت برخورد با افراد 

همچنین ارائه مدل مفهومی با توجه به متغیرهاي نـامبرده در جهـت افـزایش    .  گرددورزش و جوانان 

 جمله پیشنهادهاسرمایه فکري  از  وري و بررسی نقش ساختار سازمانی با میزان مدیریت دانش و بهره

  .باشد براي پژوهش هاي آتی می
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Intellectual capital and knowledge management are new and cross field subjects 
that can greatly improve the productivity of the Ministry of Youth and Sport as 
an organization. The aim of this study was to determine the relationship 
between knowledge management and intellectual capital and productivity at 
Ministry of Sport and Youth. The research method was correlation and applied 
one. The population of this study were the staff of Ministry of Sport and Youth 
(600 person) that 234 persons were selected by simple random sampling, 
according to Morgan korjecy. The instrument for collecting data and 
information was 3 questionnaire of human resource productivity of 
Jahed(2006), adapted from Acheave model,   knowledge management of 
Salehi(2010) borrowed from the Newman model and intellectual capital of 
bontis(2009) was adapted from the Bontis model. To determine the content 
validity of questionnaires, made available to the ten masters of sport 
management and they have been consulted about the research questions. After 
applying their advices, the final form of the questionnaire was provided to 
participants.  The cronbach Alpha method in order 0.85, 0.87, 0.81 them into 
account has been determined. In this study, the relationship between intellectual 
capital and productivity, as well as the relationship between knowledge 
management and productivity was determined by Pearson correlation 
coefficient. Anova was also used to explain the relationship between them. The   
results showed there is a positive and significant relationship between 
intellectual capital and human productivity and Intellectual capital and 
knowledge management can predicting productivity in Ministry of Sport and 
Youth.  
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