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ورزش وجوانان  اتبررسی رابطه سرمایه فکري و عملکرد شغلی کارکنان ادار

  خراسان رضوي

  

   1زاده قندهاري محمدرضا اسماعیل

      2را آقاجانیعذ

  

١٥/٦/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  

٣٠/٨/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

امروزه، سازمان ها به طور چشمگیري بر دانش و سرمایه هاي فکري تاکید دارند و توجه مدیران بیشتر به 

رهاي بسیار تاثیرگذار در سازمان ها ي ورزشی از متغی ،سرمایه فکري. است جلب شده دارایی هاي نامشهود

شغلی کارکنان اداره کل  کردمللذا هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه فکري و ع .به شمار می رود

  . و ادارات شهرستان هاي تابعه ورزش و جوانان خراسان رضوي است

کارکنان اداره کل و شهرستان هاي کلیه شامل آن  جامعه آماريو از نوع همبستگی  روش پژوهش توصیفی

 به عنوان نفر120تعداد  ،فرمول کوکران با استفاده از شیوه نمونه گیري تصادفی و که بود )نفر 174( تابعه

 بونتیس »پرسشنامه استاندارد سرمایه فکري«براي جمع آوري داده ها از . ندانتخاب شدنمونه آماري 

پایایی آن با ضریب آلفاي . استفاده شد )2008( پاترسون »شغلیعملکرد پرسشنامه استاندارد « و )1998(

ی مورد تایید متخصصان این رشته قرار ایروایی محتو و آمدبه دست  89/0و87/0به میزان  کرونباخ به ترتیب

براي تجزیه و تحلیل داده هاي آماري پژوهش از آزمون تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون  .گرفت

 �pssتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار . به روش هم زمان استفاده شد و تحلیل رگرسیون

  .صورت گرفت

 32/3ومیانگین عملکرد شغلی  31/3میانگین سرمایه فکري درنمونه مورد بررسی  نتایج پژوهش نشان داد

یعنی سرمایه فکري و عملکرد شغلی در نمونه مورد بررسی ؛ معنادار است)  p>001/0( است که در سطح

ضریب .(رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد شغلی مثبت و معنادار است. قرار دارددر سطح مطلوب 

ضریب  و 245/0که ضریب همبستگی هم زمان  جا و از آن)  p>001/0و سطح معنادار 24/0همبستگی 

                                                           
١
  آزاد اسالمی، مشهد، ایران دانشکده تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه، استادیار 

٢
             E-mail: Azraaghajani@yahoo.com )نویسنده مسئول( دکتراي مدیریت ورزشی، واحد گلبهار، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران 
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نمرات عملکرد شغلی با ترکیبی از مولفه هاي سرمایه فکري قابل بنابراین  ،است 056/0تعیین اصالح شده 

تبیین می باشد و نیز براساس شاخص هاي هم خطی بودن، بین متغیرهاي پیش بین هم خطی وجود دارد و 

 –شرط نرمال بودن متغیرها براساس آزمون کلموگروف . نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکاست

  .اسمیرونوف برقرار است

ا توجه به مطلوب بودن وضعیت سرمایه فکري و عملکرد شغلی و نیز ارتباط مثبت و معنادار بین مولفه ب

پیشنهاد می شود جلسات  هاي سرمایه فکري و عملکرد شغلی در ادرات ورزش و جوانان خراسان رضوي،

ادارات  علمی و روزآمد شدن آن در این يهم اندیشی ونیز دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي ارتقا

   .ار شودگزبر

  

   ورزش و جوانان خراسان رضويات ادار و کارکنان عملکرد شغلی، سرمایه فکري، :واژگان کلیدي
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  مقدمه

جایگزین سرمایه هاي مالی وفیزیکی شده اسـت   ،دانش به عنوان مهم ترین سرمایه ،امروز در اقتصاد جهانی

نیازمند رویکردي است که دارایی نامشهود جدیدسازمانی مانند نوآوري  ،بر دانش مبتنی فضاي کسب وکار و

نقـش   ،در اقتصاد دانـش محـور   .ساختار سازمانی را در برمی گیرد ،روابط با مشتریان و هاي نیروي انسانی

 .کنـد سرمایه فکري در ایجاد ارزش براي سازمان ها بسیار بیشتر از نقشی است ك سرمایه فیزیکی ایفا مـی  

بنابراین سازمان ها براي کسب مزیت رقابتی پایدار نیازمند شناسایی مدیریت نظام مند  سرمایه هاي فکـري  

توجـه بـه عوامـل    ، براي توفیق سازمان در قرن بیسـت ویکـم  ) 1394 ،محمدي و دستگیر( .خود  می باشند

توجه به عوامل نامحسوس  ،در این راستا .ارتباط بین آن ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است نامحسوس و

در کنار عوامل محسوس در سازمان هاي ورزشی مانند ادارات کل ورزش وجوانان که از نهاد هـاي وابسـته   

 .از اهیمت باالیی برخـوردار اسـت   ،از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و هستندبه وزارت ورزش وجوانان 

به دلیل مسئولیت خود در اداره ومدیریت هیئت هاي مختلف ورزشی ادارات کل ورزش وجوانان استان ها  

محدویت منابع  مالی  براي توفیـق  در ماموریـت خـود بـا      ادارات ورزش وجوانان شهر هاي گوناگون و و

ازاین رو به نظر می رسد توجه بـه سـطح مطلـوب عوامـل نامحسـوس       .چالش هاي مختلفی روبرو هستند

از سـوي  ) 1395 ،وهمکـاران  کشـاورز ( .ي از اهمیت ویژهاي  برخـوردار اسـت  سازمانی مانند سرمایه فکر

به عنوان مجموع ارزش  آن راتوان  عملکرد شغلی یکی از دغدغه هاي اصلی در سازمان است که می ،دیگر

 هاي مورد انتظار سازمان از رویداد هاي رفتاري که یک فرد در طول یک دوره زمانی اسـتاندارد انجـام مـی   

مـی  عملکرد شغلی شامل مجموعه اي از مالك هاي قابل تشخیص است که از طریق آن . ریف کردتع ،دهد

دهـد کـه    کارکنان موفق وغیرموفق را شناسایی نمود که بخشی از مدیریت منابع انسانی را تشکیل مـی  توان

مهـم   ،ش مـدار دان در سازمان ها نیروي انسانی با کیفیت و. موفقیت سازمان است مهم براي نتایج و يمعیار

 ،هر چه این سـرمایه از کیفیـت بیشـتري برخـوردار باشـد      .ترین فرصت رقابتی وکمیاب ترین سرمایه است

شاید بتوان یکی از دالیل مهم عدم  )1392شفیعی، (. سازمان بیشتر خواهد بود يبقا  وارتقا ،احتمال موفقیت

کارشناسـان   کارکنـان و  ،نداشـتن مـدیران  جهانی را  موفقیت بعضی از سازمان ها در عرصه رقابت داخلی و

به طور ي که مسلح نبودن مدیران به سرمایه هاي فکري مناسب ممکن است باعث شود که  ؛توانمند دانست

در نتیجـه در  شاید از نظر سرمایه هـاي فکـري توانمنـد شـوند و     ها نتوانند چنان که باید و کارکنان سازمان

توان رقابت داخلی وخـارجی  زي اهداف با مشکالت مواجه شوند وسیاست گذاري و پیاده سا نامه ریزي،رب
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سـفیر سـالمت    ،سـازمان هـاي ورزشـی    ادارات و ه،امـروز ) 2015 ،وهمکـاران  فـروتن ( .دهندبرا از دست 

افزایش  مندبراي رسیدن به اهداف و وظایف خود نیازو صدور فرهنگ هستند  رقابت جهانی و وتندرستی و

الزمـه   باشـند و ترین بازوان  هر سازمانی می  نیروي انسانی قوي ،در واقع .شندبا عملکرد کارکنان خود می

تـا بتواننـد کارکنـان     اسـت مدیران توانمند در عرصه مدیریت ورزشی ، برخورداري از داشتن نیروي کارآمد

  )2014 ،نبی( .را ببرند بهرهبیشترین  موجود از سرمایه فکري و دنقوي ساز ،خود را در زمینه دانش

  یشینه تحقیق پادبیات نظري و

 ،وتانسـونی  1ایلیا نی( .ایجاد ارزش است ودانش به کاربرده شده براي کار کردن  اطالعات و ،سرمایه فکري

فرهنـگ   اعتبـار و  ،اطالعـات مشـتریان   ،دارایی هاي نامهشودي است که از فنـاوري  ،سرمایه فکري) 2008

معتقد است که سـرمایه   2تیسیبن .براي توان رقابتی سازمان بسیار مهم وحیاتی است وتشکیل شده  یسازمان

است که ) ماده خام (در مقابل اطالعات ) محصول نهایی(فکري عبارت از تالش براي استفاده موثر از دانش 

  ) 2002 ،بنیتیس(شامل سرمایه انسانی وسرمایه هاي مشتري است 

توانایی یکایک افراد سـازمان تعریـف    نوان دانش ترکیبی مهارت، تجربه  وسرمایه انسانی را به ع 3مک گیل

 ،مانند پایگـاه داده هـا   -سرمایه ساختاري را شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می داند .کند می

 انتشارات وکپـی رایـت هـا کـه بـراي      ،فرهنگ سازمانی ،رویه ها ها،راهبرددفترچه هاي راهنماي فرایند ها، 

قائـل   سـازمان  داند که مشتریان سازمان براي آن سرمایه مشتري را ارزشی می. کند سازمان ایجاد ارزش می

روابط رسمی وغیررسمی یک سـازمان   واند که به وسیله ارتباطات بین سازمان ومشتریانش شکل می گیرد 

بین سازمان ها را مشـخص   نیز چگونگی تبادل اطالعات نها درباره سازمان وآرا با ذینفعان خارجی و درك 

براي رسیدن به  اهداف خود نیازمند شناخت نحوه عملکرد کارکنان شـان  نیز سازمان ها  ،در مقابل .کند می

 ،مـک گیـل  .(هستند تا بر این اساس عملکرد خود را بهبود بخشند وتحوالت مثبتی در سازمان ایجـاد کننـد  

عملکرد شغلی است که بایـد مـورد توجـه     ،سازمانیمتغیر هاي اساسی رفتار یکی از  ،سوي دیگراز) 2006

رفتار هاي فـرد را در   نقش تالش ها و عملکرد شغلی با عملکرد سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارد و .قرار گیرد

توان به عنوان متغیر فردي توصـیف   عملکرد شغلی را می )1394 ،بابلی( .تحقق اهداف سازمانی  می سنجد

د شغلی منجر به عملکرد سازمانی خواهد شد که خود بـه دو بخـش عملکـرد    حاصل عملکر ،در واقع. کرد

                                                           
١ Ileanu and Tanasiu 
٢ BONTIS 
٣ Mc Gill 
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اسـت  ها والزامات شغلی  ينیازمندشامل عملکرد وظیفه اي  .شود وظیفه اي و عملکرد زمینه اي تقسیم می

 وعملکرد زمینـه اي بـه صـورت غیـر رسـمی جـز       شود و که به صورت رسمی از وظایف کارمند تلقی می

و  صـیادي ( سخت کوشـی و اخالق حرفه اي  گروهی، مثل فعالیت در کار مارمی رودبه شوظایف کارکنان 

نیز عملکرد را بـه صـورت وظیفـه اي وزمینـه اي     ) 2011 ،1فرس وفاي(يتحقیق دیگردر ) 1394 ،همکاران

ارزش هاي کلی مورد انتظـار   معتقدند عملکرد شغلی کارکنان و) 2009 ،2برمن وماتاویدل. (تقسیم کرده اند

از تکه هاي مجزاي رفتار کارمند تشکیل شده است که هر فرد در طول دورهاي مشـخص از زمـان    ،سازمان

  .دهد آن رفتار را انجام می

در مطالعـه اي   )2010( 3لپـزداس  .شـود  به برخی ازپژوهش هاي انجام شده در این بـاره اشـاره مـی    اینک  

تبـدیل   مند هستند در نگاه به سرمایه هاي انسانی ودریافت سازمان هایی که از مدیریت سرمایه فکري بهره 

   .کنند اعتباي سازمان خود موفق تر عمل می بهینه آن به ابزاري جهت ارتقاي سرمایه هاي مالی و

مویـد ایـن اسـت کـه در بـین کارکنـان ادارات کـل ورزش        ) 1392( و همکاران مرندي پور فتاح یافته هاي

 سـرمایه فکـري و   وشرقی سطح سرمایه اجتمـاعی در حـد متوسـط و   وجوانان استان هاي آذربایجان غربی 

اجتمـاعی و مـدیریت دانـش منـابع      ارتباط بین سرمایه فکري و مدیریت دانش در حد مطلوب قرار دارد و

  .انسانی این ادارات کل مثبت ومعنادار است

نـان سـرمایه   در کارشناسـان وزرات ورزش وجوا کـه  در پژوهش خود دریافتنـد  ) 1396(وهمکارانصفري  

نیـز  ) 1392( محرم زاده وهمکارن. ها را دارد یندفکري قابلیت پیش بینی  توانمندسازي روان شناختی آزمو

در تحقیق خویش دریافتند که رابطه سرمایه فکري ومدیریت دانش در ادارات ورزش وجوانان اسـتان هـاي   

   .مثبت ومعنادار است) غربی وشرقی(آذربایجان 

ع بسرمایه فکري واجتماعی منـا  و در پژوهش خود نشان دادند که رهبري دانش) 1395( همکارن و کشاورز

 ضـیاء  و پـژوهش طهـران پـور    .انسانی اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان در حد مطلـوب قـرار دارد  

ري مولفه هاي سرمایه فکري بر نوآو از )مشتري(بود که سرمایه انسانی و رابطه اي  نکته دال بر این) 1392(

درپـژوهش خـود نشـان     )1396( موحدي و همکـاران  .بیشترین اثر را داردکسب وکارهاي کوچک ورزشی 

مولفـه  سـرمایه    و اسـت مثبت  ومعنا دار نوآورانه در جهاد کشاورزي  دادند که تاثیر سرمایه فکري بر رفتار

   .را داشت ین اثرتحقیقشان بیشتر در رابطه اي

                                                           
١  Frese & Fay 
٢ Borman & Motowildo 
٣ Lopes dos 
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به بررسی رابطه بـین   ینیز در تحقیقات متفاوت) 1392(وهمکاران صالحیعرب  و) 1392( وقربانی احمدیان

تحقیق از ارتباط مثبـت ومعنـی    دوسرمایه فکري وعملکرد سازمانی شرکت هاي خود پرداختند که نتایج هر

بـا   یدرپژوهشـ ) 1396( وهمکـاران  پور سـلطانی  .داشتحکایت دار بین سرمایه فکري وعملکرد سازمانی 

دریافـت   »عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان کردسـتان  رمایه فکري وارتباط س«عنوان 

  .تباط مثبت ومعنادار وجود داردارکه بین تمام مولفه هاي سرمایه فکري و عملکرد سازمانی 

نیز نشان دار که بین سرمایه فکري با بهره وري نیروي انسانی در وزرات ) 1394( همکاراننظریان و پژوهش

در ادارات ورزش ) 1394(ن وهمکـارا تحقیـق عباسـی   . ورزش وجوانان ارتباط مثبت ومعناداري وجود دارد

 .وجوانان استان لرستان نیز حاکی از معنادار  ومثبت بودن ارتباط بین سرمایه فکري وعملکرد سـازمانی بـود  

کـه بیشـتر بـر     هـا  سازمانعملکرد این  ماهیت وجودي و با توجه به اهداف سازمان هاي ورزشی و ه،امروز

کارهاي جدید مـدیریتی وتوسـعه    به تفکر وتدبیر بیشتر در ساز و ،نیروي انسانی تاکید دارند فعالیت افراد و

اثر بخش ادارات ورزشـی همـواره مسـتلزم     مدیریت کارا و .است نیاز این شیوه ها در سازمان هاي ورزشی

چـون معیارهـاي ایجـاد ارزش      ،باشـد  تی معاصر مـی ل مدیریئابزارها وتکنیک هاي مناسب براي درك مسا

 اهرم هاي جدیـد بـراي مواجهـه بـا تغییـرات محیطـی و       ،سرمایه  فکري منابع نامشهود و تغییر کرده اند و

 نیـاز مـردم جامعـه و    ،سلیقه هـا وامکانـات ورزشـی    فرهنگ ها و ،با توجه به تنوع ورزش .ساختاري است

اسـتفاده از رویکردهـاي    ،دهنـد  رزشی که فعالیت متنوعی انجام مـی پیچیدگی ساز وکارهاي سازمان هاي و

با توجـه بـه سـرمایه هـاي عظـیم انسـانی        .د موفقیت این سازمان ها را افزایش دهدمی توانمدیریت دانش 

نیز ازآنجا که سرمایه هاي فکري به عنوان یـک متغیـر بسـیار مهـم در      موجود در ادارات ورزش وجوانان و

جوانان کمی مـورد غفلـت    به نوعی در بخش هاي ورزش و د ونباش کارکنان هر سازمان میتوانمند سازي 

شـغلی از منظـر    عملکرد پژوهش حاضر با این نگاه به بررسی ارتباط بین سرمایه فکري و ،قرار گرفته است

درصـدد بررسـی وضـعیت     این پژوهش. کارکنان ادارات  ورزش وجوانان خراسان رضوي خواهد پرداخت

ادارات تابعـه در   عملکرد شـغلی کارکنـان اداره کـل ورزش وجوانـان خراسـان رضـوي و       یه فکري وسرما

  :ت استالااین سئو پاسخ وبه دنبال هشهرستان هاي استان بر آمد

 آیا رابطه اي  بین سرمایه فکري ؟آیا عملکرد شغلی و سرمایه فکري دراین  ادارات در سطح مطلوب است 

  ؟شغلی در این ادارات وجود دارد عملکرد و مولفه هاي آن و
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  پژوهش شناسی روش 

شـامل کلیـه    آن جامعه آماري. همبستگی می باشد نوعپیمایشی از  –توصیفی ،تحقیق حاضر از لحاظ روش

حـداقل مـدرك   داراي ( وشهرسـتان هـاي تابعـه    کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضـوي 

شیوه نمونـه گیـري تصـادفی و بـا      ،هاي جامعه آماري با توجه به ویژگی. نفر است  174تعداد  به )کاردانی

براي تجزیه و تحلیل داده ها . ندنمونه آماري انتخاب شدبه عنوان نفر  120تعداد  ،استفاده از فرمول کوکران

ري داده هاي مورد نیـاز  براي گردآو .یفی و آمار استنباطی استفاده شددر این پژوهش از دو روش آمار توص

بهـره  براي سنجش سـرمایه فکـري    )1999(1بونتیس »استانداردپرسشنامه  مشخصات فردي وپرسشنامه «از 

کرت لیبراساس طیف پنچ گانه  کهسوال می باشد  40شد که روایی آن مورد تایید قرار گرفته و شامل  گیري

طـه  بار نامه داراي سه مولفه اصلی شامل عنصراین پرسش . از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندي شده است

 2»پرسشـنامه پاترسـون  «پرسشنامه اي که براي عملکرد شغلی به کار رفـت،  . اي، شناختی و ساختاري است

بـراي   .گویه و به صورت مقیاس چهار درجه  از به ندرت، اغلب، گاهی و همیشه اسـت  15شامل ) 2008(

 بـدنی  مدیریت و مدیریت تربیت ناز روایی محتوایی با استفاده از دیدگاه متخصصا ،تعیین روایی پرسشنامه

از آنجا که آلفاي کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی بـراي سـنجش قابلیـت اعتمـاد ابـزار       و استفاده شد

ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـر روي پرسشـنامه سـرمایه       ،گیري و هماهنگی درونی میان عناصر آن است اندازه

بـراي تجزیـه و تحلیـل داده هـاي آمـاري       .دسـت آمـد  ه ب 89/0 و عملکرد شغلی 87/0فکري در مجموع  

گرسیون به روش هم زمان استفاده رپژوهش از آزمون تی  تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 

تجزیـه و   . شـد بهـره گیـري   اسمیرونوف  –آزمون کلموگروف براي بررسی نرمال بودن متغیرها از  .دگردی

  .صورت گرفت 16نسخه  Spssتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

  

 
  

  

  

  

  

                                                           
١ .Bontis 
٢.Paterson 

 سرمایه ساختاري

 سرمایه انسانی

 سرمایه رابطه اي

 عملکرد شغلی سرمایه فکري

 مدل مفهومی پژوهش
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  پژوهشیافته هاي 

  توصیفیهاي یافته

  توزیع فراوانی وضعیت مشخصه هاي فردي پاسخگویان در نمونه تحت بررسی :1جدول

 درصد فراوانی گویه ها متغیر

 جنسیت
8/55 67 مرد  

2/44 53 زن  

وضعیت 

 تاهل

7/21 26 مجرد  

3/78 94 متأهل  

سطح 

 تحصیالت

2/19 23 کاردانی  

8/35 43 کارشناسی  

 40 48 کارشناسی ارشد

 5 6 دکتري

 سن

)سال(  

30کمتر از   9 5/7  

39تا  30بین   40 3/33  

49تا  40بین   53 2/44  

سال 50باالي   18 15 

 سابقه کار

5کمتر از   6 5 

10تا  5بین   24 20 

15تا  10بین   22 3/18  

سال 16باالي   68 7/56  

سابقه 

 ورزشی

5کمتر از   22 3/18  

10تا  5بین   31 8/25  

15تا  10بین   10 3/8  

سال 16باالي   60 6/47  

  

 افته هاي توصیفی در مورد متغییرهاي اصلی پژوهشی

  ؟ورزش و جوانان خراسان رضوي چگونه است ات وضعیت سرمایه فکري ادار
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ورزش و جوانان خراسان رضوي از دیدگاه کارکنان با استفاده از ات بررسی وضعیت سرمایه فکري ادار: 2 جدول

  گروهیآزمون هاي تک 

  شاخص هاي متغیر
میانگین مشاهده 

  شده

انحراف 

  استاندارد

میانگین 

  آماري
  tه رمقدار آما

سطح معنی 

  داري

  0001/0  53/8  3  58/0 31/3  سرمایه فکري

  مولفه ها

  0001/0  83/12  3  69/0  45/3  بعد ساختاري

  0001/0  84/6  3  60/0  32/3  بعد انسانی

  0001/0  88/2  3  71/0  14/3  بعد رابطه اي

 

ورزش و جوانـان  ات نشان می دهـد میـانگین سـرمایه فکـري ادار     2 تک گروهی در جدول tنتایج آزمون 

بزرگتر است و  3است که از میانگین آماري  58/0با انحراف معیار  31/3خراسان رضوي از دیدگاه کارکنان 

  )p < 0/001.  (می باشدمعنی دار  001/0این در سطح 

  ورزش و جوانان خراسان رضوي از دیدگاه کارکنان چگونه است؟ات در اداروضعیت عملکرد شغلی 

رضوي از دیدگاه کارکنان براساس  نورزش و جوانان خراسا اتبررسی وضعیت عملکرد شغلی در ادار :3 جدول

  تک گروهی tآزمون 

  هرمقدار آما  میانگین آماري  انحراف استاندارد  میانگین مشاهده شده  شاخص متغیر
 سطح معنی

  دار

  0001/0  20/23  3  56/0 32/3  عملکرد شغلی

  

بـا   32/3ورزش و جوانـان خراسـان رضـوي    ات میانگین عملکرد شغلی کارکنان ادار،  3طبق نتیجه جدول 

مـی   معنـی دار  01/0بزرگتر است و این تفاوت در سـطح   3است که از میانگین آماري  56/0انحراف معیار 

میزان عملکرد شغلی کارکنان جامعه مـورد بررسـی بـاالتر از     هتوان گفت کبنابراین می ) P < 0/001. (باشد

  .حد متوسط است

ورزش و جوانان خراسان رضوي رابطه وجـود  ات آیا بین سرمایه فکري و عملکرد شغلی کارکنان ادار

  دارد؟

  ز آزمون همبستگی پیرسونابررسی رابطه سرمایه فکري و عملکرد شغلی با استفاده  :4جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همسبتگی  تعداد  متغیر

  0001/0  24/0 120  رابطه سرمایه فکري و عملکرد شغلی
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 ؛بین سرمایه فکري و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد،  4براساس نتایج جدول 

  )r = 0/24 , p = 0/0001(یعنی هرچه سرمایه فکري باالتر باشد، عملکرد شغلی کارکنان افزایش می یابد 

ادارات ورزش و جوانـان خراسـان    آیا مولفه هاي سرمایه فکري می تواند عملکـرد شـغلی کارکنـان   

  را پیش بینی کند؟ رضوي

 نتایج رگرسیون بین سرمایه فکري و عملکرد شغلی :5جدول 

 SS dF MS F P R R2 A.R2  شاخص ها
دوربین 

  واتسون

  856/4  2  856/4  رگرسیون

  303/0  118  349/76  باقیمانده  59/1  056/0  060/0  245/0  001/0  029/16

    120  206/81  کل

  

 .اسـت  056/0ضریب تعیـین اصـالح شـده     و 245/0ضریب همبستگی هم زمان  ، 5ل براساس نتایج جدو

براسـاس   بنابراین نمرات عملکرد شغلی با ترکیبی از مولفه هاي سرمایه فکري قابل تبیین مـی باشـد و نیـز   

شاخص هاي هم خطی بودن، بین متغیرهـاي پـیش بـین هـم خطـی وجـود دارد و نتـایج حاصـل از مـدل          

  .اسمیر ونوف برقرار است –شرط نرمال بودن متغیرها براساس آزمون کلموگروف  .رگرسیون قابل اتکاست

 تحلیل واریانس رگرسیون پیش بینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد سرمایه فکري: 6جدول 

 B S-E Beta t p TOL  VIF  آماره مدل

  هم زمان
      001/0  546/17   155/0  720/2  مقدار ثابت

  1  1  001/0  004/4  245/0  048/0  193/0  سرمایه رابطه اي

  

مولفه سرمایه رابطه اي تاثیر بیشتري بر پـیش بینـی عملکـرد    ،  6موجود در جدول آماره هاي براساس نتایج

سـرمایه  اگـر   .معنی دار است) P < 0/01(در بعد سرمایه رابطه اي در سطح   تاچون ضریب ب ،کارکنان دارد

افزایش در انحـرااف اسـتاندارد عملکـرد شـغلی      245/0اعث ب رابطه اي یک انحراف استاندار افزایش یابد،

  .بنابراین می توان الگوي پیش بینی را به این صورت نشان داد .کارکنان خواهد شد

 عملکرد شغلی=720/2+245/0) سرمایه رابطه اي(

  

  نتیجه گیري و بحث
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چرا که  ،ندیافته ااهمیت کلیدي نیز نامشهود  هاي دارایی ،امروزه در سازمان ها عالوه بر دارایی هاي مشهود

سرمایه فکري زاده  .دنموفقیت هر سازمان به شمار می رومهم  عناصر از ع بی پایان وباین منابع جزئی از منا

 یافته هاي .می تواند نقش بسیار موثري در راستاي موفقیت مستمر سازمان ایفا نماید علم ودانش است و

شهرستان  کل ورزش وجوانان خراسان رضوي و اداره وضعیت سرمایه فکري درکه پژوهش نشان داد  این

 ،عرب صالحیو  )1394(صیادي، )2010(آن در حد مطلوب قرار دارد که با یافته هاي لپز داس تابعه  هاي

 پورمرنديفتاح  نتایج پژوهشکه سطح سرمایه فکري را در سازمان هاي غیر ورزشی وهمچنین ) 1392(

 ،مطلوب گزارش کردندرا که سطح سرمایه فکري در سازمان هاي ورزشی ) 1395(کشاورز و) 1392(

هاي موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت دارایی ، امروز ياز آنجا که در جهان علم گرا .همسوست

در این راستا  .مدیریت کرد را شناسایی و ها براي مدیریت این دارایی ها باید آن ،دنامحسوس بستگی دار

سرمایه فکري به عنوان یکی از عوامل نامحسوس سازمانی در ، رضوي ورزش وجوانان خراسان ات در ادار

با . توسعه موفقیت به شمار رودتواند در این اداره عامل مهمی جهت  حد مطلوب شناخته شده است که می

 از آن به عنوان یکی از مهم ترین مولفه هاي یکم دارد و اهمیتی که دانش در سازمان هاي قرن بیست  و

ت ورزش وجوانان خراسان رضوي به شاخص هاي سرمایه اتوجه مدیران ادار ،سازمان یاد شده است حیات

بهره مندي از این  به عبارت دیگر، . کند می ایجاد جوي مناسب براي یادگیري ضرورت پیدا فکري و

بهبود ، افزایش همکاري و ن موجب بروز ادراکات مشترك در بین کارمندانآبه کار گیري  سرمایه و

آشنایی بیشتر مدیران  شود نسبت به لذا توصیه می .شود توسعه سازمانی می و یادگیري مسئولیت پذیري و

 بقا و از سوي دیگر،. هاي آموزشی اقدام شود ی با برگزاري کارگاهکارکنان سطوح مختلف این نهاد ورزش و

ها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد و در سازمان هاي  هتداوم فعالیت هاي سازمان وموسس

عملکرد همان بازده افراد چون  ،شود سرمایه گذاري زیادي براي باال بردن عملکرد کارکنان می ،مختلف

تکالیف  حدود موفقیت کار در اجراي وظایف شغلی وو میزان تالش  است و مقررطبق وظایف قانونی 

مبین این است که وضعیت عملکرد شغلی در  اخیر یافته هاي پژوهش .کند رفتاري مورد انتظار را بیان می

نتایج این پژوهش  .کل ورزش  و جوانان خراسان رضوي و ادارات تابعه آن در حد مطلوب قرار دارد ارهاد

که وضعیت  )1394( صیادي و) 1392( خلیلی نژاد، )1393( تقی زاده  ،)1393( ا یافته هاي مطیع دوستب

در ) 1393( محرم زاده و )1396( و صفري هاي غیر ورزشی عملکرد  شغلی و سازمانی را در سازمان

شغلی  مزایاي بی  باال بودن عملکرد ،در واقع. همسوست ،سازمان هاي ورزشی  مطلوب گزارش کردند

به عنوان ارزش هاي کلی مورد انتظار سازمان  عملکرد شغلی زیرا ،وردآشماري براي سازمان به همراه می 

پس  .از زمان انجام می دهد یاز تکه هاي مجزاي رفتاري تعریف شده است که یک فرد در طول دوره معین

داشته باشند که عملکرد پیامدي از تاثیر  باید در نظر و اداره کل ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوي

تواند در  آموزش ضعیف می .موانع سازمانی می تواند آن ها را مهار کندکه  متقابل توانایی و انگیزش است
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باید در جهت افزایش آموزش بهتر مدیران  براي جلو گیري از آن، که نماید عملکرد شغلی خوب مداخله

اي باید به الزامات شغلی کارکنان ادارات ورزش وجوانان توجه ویژه  دیگر، از سوي .تالش کنند کارکنان 

  . نمایندکارکنان را در این جهت ترغیب ، تشکیل تیم هاي کاري وحمایتی ابو   شود

بر  )رابطه اي و ساختاري، انسانی(آن  پژوهش نشان داد سرمایه فکري ومولفه هاي دیگر این  یافته هاي

که  استدارند که بیشترین آن در این پژوهش مربوط به مولفه رابطه اي  راعنادم عملکرد شغلی تاثیر مثبت و

 و تاثیر سرمایه فکريکه  ) 1396( موحدي و )1392( احمدیان ،)1392( با نتایج پژوهش عرب صالحی

  نظریان ،)1392( طهران پور ،)1395( کشاورز بر عملکرد سازمان هاي غیر ورزشی ومولفه هاي آن را 

دست ه در حد مطلوب ب در سازمان هاي مختلف ورزشی) 1396( پورسلطانیو  )1396(صفري  ،)1394(

 ،در واقع .ساختار ورابطه است سرمایه فکري ترکیبی از سه عامل منابع انسانی،. آورده بودند، همسوست

همچنین ساختار  اندیشه منابع انسانی و سازمانی که از حد مطلوب سرمایه فکري برخوردار است، از فکر و

 مفهوم سازمانی و شرح شغل و توانسته است بین ساختار سازمانی و و سازمانی مناسب برخوردار بوده

ارتباط مناسب در  ،تحقیقاین   هاي براساس یافته. شرایط آن با عامل انسانی ارتباط خوبی به وجود آورد

در واقع سازمانی  .وجود دارد وعملکرد شغلی  بین سرمایه فکري رضوي ورزش وجوانان خراسانادارات 

 دلیل اینکه بخش هاي متفاوت ورزشیه بو ادارات تابعه آن مانند اداره کل ورزش جوانان خراسان رضوي 

منابع انسانی داراي باید را مدیریت می کند،  ...) ثمن هاي اجتماعی و، ورزش قهرمانی، هیئت هاي ورزشی(

پس . اندیشه هاي گوناگون ارتباط برقرار کند افکار و با ویژگی هاي خاص باشد که بتواند بین ساختار و

 براي افزایش هر چه بیشتر عملکرد شغلی و و بهتر است مدیران به اهمیت این سرمایه توجه  و آن را حفظ

ي بیشتراز سرمایه فکري د افراهر چه  .بکوشندنسبت به افزایش آن  مانی از آن بهره مند شوند وساز

سازمان را به سوي موفقیت،  د ونمی پرداز يخالقانه بیشتر به خلق ایده هاي نوین و د،نباش برخوردار

سرمایه ذهن  گرفته ازعملکرد باال در سازمان بر   زیرا کارآیی و - دنسوق می دهتر کارایی وعملکرد مناسب 

پس برخورداري از عملکرد مناسب در  ادارات ورزش  وجوانان خراسان  . فکر کلیه کارکنان است و

 کار و فعالیت در جنبه هاي مختلف تامی باشد  کارکنانوي نیازمند استفاده  و مدیریت سرمایه فکري ضر

  . گرددعلم استوار  ادارات بر پایه دانش و

تاثیر آن در ایجاد عملکرد شغلی بهتر  براي ارتباط بهتر سرمایه هاي فکري و هاي تحقیق،یافته با توجه به 

نتیجه  بررسی و ت ورزش وجوانان خراسان رضوي باز خورد مراجعان دریافت واادار در شود پیشنهاد می

ایجاد ریق از ط(پاسخگویی به موقع  پیگیري مستمر و . به کار گرفته شودآن در طراحی نحوه ارائه خدمات 

در کنار توجه به تکنیک هاي آن به کارکنان  به مراجعان ونیز آموزش کار تیمی و) خطوط تلفن مجانی

تحلیل  و انسانی و ارتباطیهاي  استعداد و توانایی و مهارت هاي گروهی ر اساساستخدام افراد ب گزینش و

از  و مبذول گرددبه بحث جانشین پروري در سازمان دقت الزم  .قرار گیردمورد اهتمام آنان  فنی ذهنی و
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شغلی براي بهبود عملکرد  .شودپاداش اطمینان حاصل  اطالعات عملکردي افراد هنگام ارتقاي شغلی و

کارکنان را مطلع  تجزیه وتحلیل آناز و شودانجام  ه هاي زمانیدکارکنان اندازه گیري مستمر عملکرد درباز

ي بهره گیر زمینه ایندر  باز خورد هاي مناسب اقدامات مقتضی از قبیل تشویق، تنبیه و از همچنین،. دننمای

  .شود

به  شود که به پژوهشگران پیشنهاد می زمینهبا توجه به اهمیت سرمایه فکري و تحقیقات اندك در این  

الگویی براي راحی نیز ط خود و يشناسایی عوامل محیطی موثر بر سرمایه فکري ادارات وسازمان ها

به ویژه  بررسی تاثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر بهبود سرمایه هاي انسانیدر کنار  مدیریت سرمایه فکري

  .اهتمام ورزنددر حوزه ورزش و جوانان 
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 ،مورد  :بررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد سازمانی«. )1392(. رحیم و قربانی، مجید احمدیان

 .12و11شماره .مجله اقتصادي .»مطالعه وزارت امور اقتصاد و دارایی

 بررسی رابطه بین عوامل استرس زاي شغلی با عملکرد شغلی کارمندان « .)1394( .بابلی، سمیه

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم  .»دانشگاه بوعلی سینا همدان

  .انسانی

 ،رابطه بین سرمایه فکري و «. )1396(.سعدي رحمان و پرتوي، سروش، حسین؛ پورسلطانی زرندي

سومین همایش ملی علوم . »عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

 .ورزشی و تربیت بدنی ایران

 و پرورش تهران تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد اداره کل آموزش« .)1393( .تقی زاده، لیال«. 

 .کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار نمایه شده در سایت سیویلیکا

 سرمایه فکري و عملکرد کارکنان علوم پزشکی « .)1393( .گرجی، محمد باقر و خلیلی نژاد، فروغ

 .سومین همایش علمی سالیانه علوم مدیریت نوین .»گلستان

 ،فصلنامه  .»گنج تمام نشدنی سازمان ؛سرمایه فکري«. )1394(. کامران محسن و محمدي، دستگیر

 .214شماره. تدبیر

 عامل انسجام تیم و بقاي : تعهد سازمانی در شرکت هاي نوپاي دانش بنیان« .)1392( .شفیعی، م

  .34شماره . سال نهم. فصلنامه تشخیصی بیمارها ي و مراکز رشد .»کسب و کار در محیط رقابتی

 ،نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در «. )1394(. امین راحله و نیک پور، فرد، چمنی سعید؛ صیادي

 .34شماره. فصلنامه مدیریت بهروري .»رابطه بین سرمایه هاي فکري و بهروري نیروي انسانی

 ،مطالعه تاثیر سرمایه « )1394(. حسین سید امیر احمد و پورسلطانی زرندي، امید؛ مظفري، صفري

فصلنامه پیاورد  .»ازي هاي روانشناختی کارشناسان وزارت ورزش و جوانانفکري بر توانمند س

 .16شماره . وزارت بهداشت

 تاثیر سرمایه فکري بر نو آوري کسب و «. )1393(. بابک محمد مهدي و ضیاء، ،طوطی فر طهران پور

 .2شماره .7دوره. فصلنامه توسعه کارآفرینی .»کارهاي کوچک ورزشی استان تهران

  تاثیرسرمایه «. )1392(.راضیه و اخالقی، حسنعلی محسن؛ امین جعفري، دستگیر، مهدي؛ صالحی،عرب

 .21شماره. فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالی و حسابرسی .»فکري بر عملکرد مالی شرکت

 پیش بینی عملکرد «. )1396(. سارا علیرضا و کریمی، امیري، محمد حسن؛ حسینی، عباسی، همایون؛

سومین همایش  .»ادارات ورزش وجوانان استان لرستان از طریق سرمایه فکري وانسانیسازمانی 

 .انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران،
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 ،تدوین مدل ارتباطی رهبري دانش با «. )1395(. اعظم ابوالفضل و اعظمیان، فراهانی، لقمان؛ کشاورز

 .»فکري و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهانمدیریت سرمایه 

 .1شماره ،4سال .نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

 ،میرحسین مهرداد و سیدعامري، محرم زاده، مصطفی؛ مرتضی؛ فتاح پور مرندي، فتاح پور مرندي .

دانش در ادارات کل ورزش وجوانان استان ارتباط سرمایه فکري و اجتماعی با مدیریت «. )1392(

 .3شماره. 1دوره .یریت ورزشیمد رویکردهاي نوین در فصلنامه .»آذربایجان غربی وشرقی

 ،تاثیر سرمایه فکري بر رفتارهاي «. )1396(. صحرا مسعود و محمدي مهر، رضا؛ سامیان، موحدي

 .و توسعه کشاورزي ایران تحقیقات اقتصادمجله  .»نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

 .1شماره ،48-2دوره

 ،مصطفی مرتضی و فتاح پور مرندي، میرحسین؛ فتاح پور مرندي، مهرداد؛ سیدعامري، محرم زاده. 

ارتباط سرمایه فکري و مدیریت دانش در ادارات کل ورزش وجوانان استان آذربایجان «. )1392(

 .لمللی علم فوتبالدومین کنگره بین ا .»غربی وشرقی 

 بررسی عوامل موثر «. )1393( .مطیع دوست کومله، ابوذر؛ نظم فر، حسین و شهر دوست جدید، مهسا

فصل نامه  .»مکانی –بر بهره وري منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکري و عوامل محیطی 

 . 4شماره . سال ششم). دانشگاه جامع امام حسین(پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی 

 ،نقش سرمایه فکري در پیش بینی بهروري «. )1394(. پریسا جواد و نوراللهی، آزمون، عباس؛ نظریان

 اولین همایش ملی دستاوردهاي نوین تربیت بدنی در .»نیروي انسانی در وزارت ورزش وجوانان
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Today, organizations strongly emphasize on knowledge and intellectual capital 
and the attention of managers to intangible assets. Intellectual capital is one of 
the most influential variables in sports organizations. Therefore, the research is 
to investigate the relationship between intellectual capital and job performance 
of the employees of the General Directorate and the departments of the suburbs 
of Sports and Youth Organizations in Khorasan Razavi. 

The research method was descriptive correlational. The statistical population 
consisted of employees of the General Directorate and subsidiary cities of which 
١٧٤ people were selected. Using random sampling method and Cochran 
formula, ١٢٠ subjects were selected. For data collection, the standard 
questionnaire of intellectual capital Bontis (١٩٩٨) and Paterson's Standard Job 
Function Questionnaire (٢٠٠٨) were used. It’s reliability was estimated by 
Cronbach's alpha coefficient (٠٫٨٧ and ٠٫٨٩, respectively). The content validity 
was approved by specialists in the field. To analyze the statistical data, single 
group T test, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used 
simultaneously. Data analysis was done using SPSS software. 

The results showed that the mean of intellectual capital in the sample was ٣/٣١ 
and the mean of job performance was ٣/٣٢ which is significant at level (p 
<٠/٠٠١). That is, intellectual capital and job performance in the sample are at 
the desired level. The relationship between intellectual capital and job 
performance is positive and significant (correlation coefficient is ٠/٢٤ and 
significant level is p <٠/٠٠١) and coefficient of correction is ٠/٠٥٦. Therefore, 
job performance scores can be explained by a combination of intellectual capital 
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components and also based on the coherence indices, there is a linear between 
the predictor variables and the results of the regression model are reliable. The 
condition for the normalization of the variables is based on the Kelmo-Grove-
Smirnov test. 

Considering the desirability of the status of intellectual capital and job 
performance, as well as the positive and significant relationship between the 
components of intellectual capital and the job performance in the sports and 
youth of Khorasan Razavi, it is suggested to hold reflection sessions and in-
service training courses for scientific and updated promotion it in these offices. 

 

Key Words: Intellectual Capital, Job Performance, Staff, Sports and Youth 
Departments of Khorasan Razavi 

 

 

 

 

 


