
7
تأثیر رسمایه فکری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت 

ورزش و جوانان

شهرام نظری 1
محسن احمدی2

 کامران عیدی پور3

تاریخ دریافت مقاله: 1397/7/23

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله: 1397/11/8

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه 
ارتباطی( بر نوآوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق به صورت توصیفی- کاربردی  و جامعه 
آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان )772 نفر( بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 260 نفر 
از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب ش��دند. ابزار تحقیق ش��امل پرسش��نامه های 
اس��تاندارد »س��رمایه فکری« بونتیس و همکاران )2000( و »نوآوری سازمانی« ساعتچی و همکاران )1389( 
بود که پایایی آنها به ترتیب 0/89 و 0/93 به دس��ت آمد و روایی محتوایی آن نیز توس��ط اساتید مدیریت ورزشی 
تایید ش��د. از ضریب همبس��تگی پیرس��ون جهت بررس��ی ارتباط بین متغیرها و مدل معادالت ساختاری جهت 
بررس��ی رابطه علی و معلولی متغیرها به وس��یله نرم افزارهای  SPSSو Lisrel اس��تفاده شد. نتایج تحقیق نشان 
داد که سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای تأثیر مثبت معناداری بر نوآوری سازمانی در وزارت 
ورزش و جوانان دارند. بر اساس مقادیر بارهای عاملی مشاهده شد که سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر نوآوری 
س��ازمانی دارد. در نهایت می توان گفت که س��ازمان هایی که دارای سطوح باالیی از سرمایه فکری می باشند، با 
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القای دانش و ایده های جدید و افزایش توانایی فهم و به کارگیری آن ها، نوآوری سازمانی را تسهیل می کنند. این 
نوع از س��رمایه های فکری با ایج��اد فرصت های جدید رقابتی و همچنین اس��تفاده از دانش و فناوری های نوین 

موجب نوآوری های اساسی در خدمات و فرایندهای سازمانی جدید خواهد شد.

واژگان کلیدی: سرمایه رابطه ای، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و نوآوری 



155

 شامره: 51  بهار 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

مقدمه
ام��روزه س��ازمان ها ب��ا محیطی رو به رو هس��تند که مش��خصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی ش��دن و پویایی 
اس��ت. در این ش��رایط س��ازمان ها برای ادامه حیات خود با چالش های نوینی مواجه هس��تند که برون رفت از 
این چالش ها مس��تلزم توجه بیش��تر به توس��عه، تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است. این مهم از طریق 
مبانی دانش س��ازمانی1 و س��رمایه فکری2 صورت می گیرد که س��ازمان ها از آن ها برای رس��یدن به عملکرد بهتر 
اس��تفاده می کنن��د )چوپانی و هم��کاران، 1391(. در عصری ک��ه اطالعات و دانش اهمی��ت چندانی پیدا کرده 
اس��ت، س��رمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی ارجحیت 
بیش��تری یافته اس��ت )بونتی��س3، 1998( و دارایی های فکری به خصوص س��رمایه های انس��انی جزو مهم ترین 
دارایی های س��ازمانی محس��وب می ش��وند و موفقیت بالقوه س��ازمان ها ریش��ه در قابلیت های فکری آن ها دارد 
کید  )آبیس��کرا4، 2006(. سرمایه فکری روی ش��اخص های کیفی و غیرمالی برای دورنماهای راهبردک آینده تأ
دارد و ش��اید بتواند با محیط منحصربه فردی که سازمان های غیرانتفاعی در آن فعالیت می کنند، هماهنگ شود. 
سرمایه فکری با ارائه شناخت بیشتر درباره چگونگی تخصیص منابع سازمانی، به استقرار راهبردی سازمان های 
غیرانتفاع��ی کمک می کند. هم زمان، س��رمایه فکری س��ازمان را توانا می س��ازد تا با ارائ��ه اطالعات معنی دار به 
ذینفعان س��ازمانی، عملکرد خودش��ان را بهبود بخشند. سرمایه فکری به س��ازمان ها در مورد تالش برای تطبیق 
ب��ا هدف های اجتماعی و بازرگانی خود کمک می کند. س��رمایه فکری، مناس��ب ترین مفهوم مدیریت راهبردی 
برای س��ازمان های غیرانتفاعی است )گارسیا5، 2003(. سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس 
بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند 

می سازد )بیلی6، 2007(.
گازور7 )2013( س��رمایه فکری را با عنوان »ماده فکری که برای ایجاد دارایی با ارزش بیش��تر ش��کل گرفته، 
حفظ شده و به کار بسته شده است« تعریف می کند. به طورکلی از تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه فکری دو 

نتیجه کلی استخراج می شود: 
دارایی های ناملموس )س��رمایه فکری( نمی توانند به خودی خود در حالت ایس��تایی بمانند. به بیان دیگر، این . 1

دارایی های دانشی نمی توانند به طور جدا از ارزش دارایی های دیگر در سازمان ارزش خود را حفظ کنند. 
س��رمایه فکری نتیجه اثرات شبکه ای اس��تفاده از انواع منابع سازمانی، انسانی و فکری می باشد )موریتسن و . 2

همکاران8، 2004(. 
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از منظر صاحب نظران و محققان متعددی س��رمایه فکری به س��ه جزء س��رمایه انس��انی1، سرمایه ساختاری2 
و س��رمایه رابطه ای 3تقس��یم می ش��ود )رامیرز و همکاران4، 2007(: سرمایه انس��انی به قابلیت ها، مهارت ها و 
تخصص اعضای انسانی اطالق می شود. منابع انسانی می توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. 
این س��رمایه در پایان روز کاری با ترک س��ازمان از س��وی کارکنان از س��ازمان خارج می شود. اهم شاخص های 
س��رمایه انسانی عبارت اند از: شایس��تگی های حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیالت، تجربه، تعداد 
افراد س��ازمان با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مس��ئولیت ها در ارتباط با مش��تریان و ذینفعان )رودو و 
همکاران5، 2002(. سرمایه ساختاری، مجموعه سازوکارها و ساختارهایی است که از سرمایه انسانی پشتیبانی 
می کند و سرمایه ای است که وقتی کارکنان سازمان را ترک می کنند، در سازمان باقی می ماند )بولن6، 2005(. 
سرمایه ساختاری به صورت مجموع دارایی هایی تعریف می شود که توانایی خالقیت سازمان را ممکن می سازد. 
مأموریت، چشم انداز، ارزش های اساسی، راهبرد ها، نظام های کاری و فرایندهای درونی یک سازمان می توانند 
در زمره این نوع دارایی ها ش��مرده ش��وند )س��ید نقوی و همکاران، 1391(. بونتیس و س��رنکو7 )2009( سرمایه 
ارتباطی )رابطه ای( را دانش نهفته در روابط سازمان با مشتریان و تأمین کنندگان خود می دانند و با این تعریف، 
این مؤلفه تنها جزو سرمایه رابطه ای است که در تئوری خارج از مرزهای سازمانی قرار می گیرد. سرمایه مشتری 
یا ارتباطی ش��امل وابستگی های برون س��ازمانی مانند وفاداری مشتریان، حس شهرت و روابط سازمان با تأمین 
کنندگان منابع آن می باش��د. به طورکلی می توان گفت که مهم ترین جزء اصلی و اساس��ی سرمایه فکری، سرمایه 
انس��انی است و دو س��رمایه دیگر، تابعی از سرمایه انسانی هس��تند. درواقع بدون سرمایه انسانی، امکان رشد و 

توسعه آن ها محدود است )چن8، 2008(.
از س��وی دیگر، س��ازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادایم جدید رقابت میان س��ازمان ها که فضایی 
 رقابتی و دانش محور اس��ت، به حی��ات خود ادامه دهند، بای��د به نوآوری9 به عنوان ی��ک راهبرد ضروری 

ً
کام��ال

در عص��ر کنون��ی نگاه کنند و ضمن ش��ناخت تغییر و تح��والت محیطی برای رویارویی با آن ها، ش��اخص های 
س��ازمانی تأثیرگذار بر نوآوری س��ازمانی را شناس��ایی نمایند و به این تغییرات مناس��ب ترین پاس��خ ها را بدهند 
)بورقانی فراهانی و همکاران، 1395(. نوآوری، استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید برای ارائه محصول جدید 
و ی��ا خدمت به مش��تریان ش��امل تجهی��زات، محصوالت، خدمات، فرایندها، سیاس��ت ها و طرح ها می باش��د 
)لی��ن10، 2007(. آمابی��ل11 )1998( نوآوری س��ازمانی را پیاده کردن و اج��رای موفقیت آمیز ایده های خالق در 
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س��ازمان تعریف می کند و در این میان، دانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری و بهره وری س��ازمانی از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است.

از آنجا  که دانش و دارایی های دانشی به عنوان اساس و پایه سرمایه های فکری در سازمان، از الزامات اساسی 
نوآوری سازمانی به حساب می آیند، می توان انتظار داشت که با افزایش و ارتقای سرمایه های فکری در سازمان، 
عملکردهای نوآورانه را تشویق و بدین ترتیب نوآوری سازمانی را افزایش دهد )لیو و همکاران1، 2017(. اوکانر، 
راس و ویکر2 )2007( در ارزیابی قابلیت نوآوری س��ازمانی دریافتند که س��رمایه انس��انی در این س��ازمان ها با 
دانش و نگرش مناس��ب و نیز با گذراندن دوره های آموزش تخصصی، س��رمایه س��اختاری با استقرار راهبرد پویا 
و طراحی س��اختار س��ازمانی منعطف، س��رمایه رابطه ای با ایجاد روابط مطلوب با مش��تریان و ذینفعان داخلی 
و خارج��ی در ایجاد زمینه ظهور نوآوری س��ازمانی نق��ش مهمی دارند. کیم و هم��کاران3 )2019( در تحقیقی 
با عنوان »پیامدهای رفتار س��ازمانی مثبت: نقش س��رمایه های س��ازمانی در ارتقای مهارت های شغلی کارکنان 
در س��ازمان های ورزش��ی« دریافتند که محیط س��ازمانی حمایتی مثبت بر س��رمایه روانی تأثی��ر می گذارد و در 
نتیجه منجر به س��طوح باالیی از مهارت های ش��غلی کارکنان می ش��ود. ژانگ و همکاران4 )2017( در پژوهشی 
دریافتند که سرمایه فکری به طور مستقیم بر نوآوری و قابلیت انعطاف پذیری کارکنان در 10 کشور مورد تحقیق 
تاثیر داش��تند. کیانتو، سائنز و آرامبارو5 )2017( در پژوهش��ی از نظر کارکنان شرکت های اسپانیایی دریافتند که 
روش های مدیریت منابع انس��انی مبتنی بر دانش، اثر مثبت معناداری بر روی س��رمایه انسانی، سرمایه ارتباطی 
و س��رمایه ساختاری به عنوان مؤلفه های س��رمایه فکری دارد و همچنین این مؤلفه ها اثر مثبت معناداری بر روی 
عملکرد نوآوری کارکنان داش��تند. حس��ینی و رضوی )1395( در پژوهش��ی در اداره کل ورزش و جوانان استان 
یزد دریافتند که رکود یادگیری و رکود تجربه بر چش��م انداز مش��ترک، اش��تراک دانش، تعهد به یادگیری و نوآوری 
س��ازمانی تأثیر معناداری داش��ت. طوطی فر و ضیاء )1393( در پژوهش��ی از نظر کارآفرینان کس��ب وکارهای 
کوچک ورزش��ی استان تهران با هدف تأثیر س��رمایه فکری بر نوآوری دریافتند که ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه 
رابطه ای بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی تأثیر معناداری دارند و متغیر سرمایه ساختاری پیش بینی کننده 
نوآوری در کس��ب وکارهای کوچک ورزش نیس��ت. فرید فتحی و همکاران )1396( در پژوهشی از نظر کارکنان 
وزارت ورزش و جوانان دریافتند که مدیریت اس��تعداد بر تس��هیم دانش و نوآوری و تسهیم دانش بر نوآوری تأثیر 
مثبت معناداری دارند. همچنین مش��خص شد که تس��هیم دانش در ارتباط بین مدیریت استعداد و نوآوری نقش 

میانجی را دارد.
ب��ا توج��ه به مطالب بیان ش��ده و نتایج تحقیقات می توان گفت به دلیل ضعف راهکارهای س��نتی در ش��رایط 
رقابتی کنونی، توجه مدیران س��ازمان ها به سرمایه فکری و تأثیرگذاری آن بر نوآوری سازمانی برای ایجاد مزیت 
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رقابتی و پویایی س��ازمانی با هدف بقای س��ازمان ضروری به نظر می رسد. راه چاره سازمان ها برای موفقیت در 
آینده و هماهنگی با تغییر و تحوالت پرش��تاب محیطی، تبدیل شدن به یک نظام نوآور است. بنابراین، دو عنصر 
کلیدی در زمینه بقا و پیش��رفت س��ازمان ها در ش��رایط رقابتی عصر حاضر، توجه به سرمایه های فکری سازمان 
به عنوان مهم ترین سرمایه و تبدیل سازمان به نظامی خالق و نوآور به منظور پویایی و هماهنگی با شرایط محیطی 
اس��ت. در این میان، س��ازمان های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیس��تند و اثربخشی کارکنان به مهارت های 
آنان و دیگر دارایی های نامش��هود س��ازمان بس��تگی دارد، به همین دلیل توجه به مدیریت سرمایه های فکری در 
سازمان های ورزشی ضروری است. در وزارت ورزش و جوانان نیز ضرورت دارد تا مدیران از تا از مزایای رقابتی 
گاهی داش��ته باش��ند تا بتواند در جهت انجام وظای��ف خود عملکرد بهتری  و توانایی ه��ای فکری کارکنان خود آ
داشته باشند. این تحقیق به وزارت ورزش و جوانان کمک می کند تا مزایای رقابتی خود را بهتر بشناسد و با توجه 
به توانایی خود اقدام به برنامه ریزی بهتر نماید. همچنین ضرورت دارد که در وزارت ورزش و جوانان مطالعات 
علمی در زمینه س��رمایه فکری و تاثیر آن بر متغیرهای س��ازمانی و از جمله نوآوری س��ازمانی صورت بگیرد که 
مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. نوآوری در ورزش را به مفهوم ایجاد فرصت های محیطی مناسب 
به همراه به کارگیری نیروی انسانی خالق و شایسته برای اخذ ایده ها و نظرات افراد و سپس استفاده از این افکار 
در جهت طراحی سیاس��ت ها و برنامه های مورد نیاز و نو، برای بهبود س��طح س��المتی و رقابت ورزش��ی در بین 
افراد جامعه تعریف کرده اند. با این روند، هم زمینه های جدیدی در ورزش کش��ور ایجاد می ش��ود و هم س��ود و 
فوائد اقتصادی ناش��ی از اجرای آن به این بخش کمک بیش��تری خواهد کرد. نوآوری س��ازمانی در سازمان های 
ورزش��ی تحت تأثی��ر عوامل و متغیرهای متعددی ق��رار می گیرد؛ به این معنا که برخی عوامل باید وجود داش��ته 
باش��د تا نوآوری سازمانی یك س��ازمان شکل بگیرد. عواملی که به عنوان متغیر تأثیرگذار در این پژوهش در مدل 
آورده شده، ابعاد سرمایه فکری است. از سوی دیگر،  مروری بر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که موضوع 
تأثیر س��رمایه فکری و ابعاد آن بر نوآوری در س��ازمان های ورزش��ی کمتر از سوی محققان مورد توجه قرار گرفته 
است. لذا با توجه به یافته های پژوهش های گذشته و با عنایت به نقشی که دانش و سرمایه های فکری در توسعه 
و نوآوری س��ازمان ها ایفا می کند، محقق بر آن ش��د که به تحلیل تأثیر س��رمایه فکری بر نوآوری کارکنان وزارت 

ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور بپردازد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است:
 آیا بین ابعاد مختلف سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای( با نوآوری کارکنان 

وزارت ورزش و جوانان ارتباطی وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف تحقیق حاضر، تعیین ارتباط س��رمایه فکری و ابعاد آن )س��رمایه انس��انی، سرمایه ساختاری  
س��رمایه رابط��ه ای( با نوآوری کارکن��ان وزارت ورزش و جوانان می باش��د، پس تحقیق از نظ��ر هدف، کاربردی 
و از نظ��ر نح��وه گردآوری اطالعات، توصیفی و از نوع همبس��تگی و به طور مش��خص مبتن��ی بر مدل معادالت 
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س��اختاری1 اس��ت. جامعه آماری تحقیق ش��امل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد که تعداد آن ها 
مطاب��ق با اس��تعالم از مرکز فن��اوری اطالعات، ارتباطات و تح��ول اداری )گروه آم��ار( وزارت ورزش و جوانان 
772 نفر بود. لذا با توجه به جدول مورگان کرجسای، تعداد 260 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. چون احتمال عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه وجود داشت، تعداد 320 پرسشنامه توزیع شد 
که در نهایت 245 پرسش��نامه عودت داده ش��د و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به منظور س��نجش متغیرهای 

تحقیق از دو پرسشنامه  استاندارد استفاده شده است:
 پرسش�نامه »س�رمایه فکری« بونتیس و همکاران )2000(: این پرسش��نامه ش��امل 15 گویه و سه مؤلفه 
 مخالفم=1 تا 

ً
س��رمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت )کامال

 موافقم=5( بود. 
ً
کامال

پرسشنامه »نوآوری سازمانی« ساعتچی و همکاران )1389(: این پرسشنامه شامل 24 گویه بوده که بر 
 موافقم=5( نمره گذاری شدند. 

ً
 مخالفم=1 تا کامال

ً
اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت )کامال

روای��ی و پایایی پرسش��نامه  »س��رمایه فک��ری« در تحقیقات خوراکی��ان )1396( و عبدالملک��ی و همکاران 
)1395( و روایی و پایایی پرسشنامه »نوآوری سازمانی« در تحقیقات میرکمالی و همکاران )1395( و شهالیی 
)1394( مورد تأیید قرار گرفته اس��ت. در این تحقیق نیز به منظور محاس��به پایایی درونی از روش آلفای کرونباخ 
اس��تفاده ش��د؛ چنان که بخش کوچک��ی از جامعه آماری )30 نفر( انتخاب و پرسش��نامه ها به ش��کل مقدماتی 
در جامع��ه توزیع گردید که پ��س از تجزیه وتحلیل داده ها، ضرایب پایایی درونی برای پرسش��نامه های س��رمایه 
فکری، α=0/89 و نوآوری س��ازمانی، α=0/93 به دس��ت آمد. روایی محتوایی پرس��ش نامه ها نیز توسط 8 نفر 
از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. درنهایت به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون 
 SPSS کلموگروف اسمیرنوف و ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار

نسخه 24 و همچنین مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد.

یافته های پژوهش
یافته ه��ای توصیفی پژوهش نش��ان داد که 145 نفر از پاس��خگویان مرد و 100 نف��ر زن بودند. 63 نفر مجرد 
و 182 نف��ر متاه��ل بودند. 47 نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 115 نفر لیس��انس، 77 نفر فوق لیس��انس 
و 6 نف��ر دکت��ری بودند. 81 نفر از نمونه آماری دارای مدرک تربیت بدن��ی و 164 نفر مدرکی غیر از تربیت بدنی 

داشته اند. حداقل سابقه خدمت 1 سال و حداکثر 32 سال بوده است. 

1. Structural Equation Modeling (SEM)
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جدول 1: یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق

انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرها

ابعاد سرمایه فکری

2454/340/50سرمایه انسانی

2452/280/57سرمایه ساختاری

2454/120/58سرمایه رابطه ای

2454/250/48سرمایه فکری

2453/760/47نوآوری سازمانی

بر اس��اس یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در جدول 1 ، میانگین س��رمایه فکری  25/48±4/0  و 
میانگین نوآوری س��ازمانی 0/47±3/76 به دس��ت آمده اس��ت. همچنین از بین ابعاد س��رمایه فکری، باالترین 

میانگین مربوط به میانگین سرمایه انسانی )0/50±4/34( بود.

جدول 2: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

متغیر
آماره

سطح معناداریZتعداد

2450/9610/314سرمایه فکری

2450/7680/597نوآوری سازمانی

نتایج جدول 2 نش��ان می دهد که چون س��طح معناداری متغیرهای اصلی تحقیق )س��رمایه فکری و نوآوری 
س��ازمانی( بیش��تر از 0/05 اس��ت، بنابراین توزیع داده ها نرمال می باش��د و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار 

پارامتریک باید استفاده کرد.

یس همبستگی پیرسون بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی جدول 3: ماتر

نوآوری

یب همبستگیتعداد سطح معناداریضر

2450/710/001سرمایه انسانی

2450/520/001سرمایه ساختاری

2450/660/001سرمایه رابطه ای

2450/790/001سرمایه فکری

بر اس��اس نتایج ضریب همبس��تگی پیرس��ون در جدول 3 مشاهده می شود که بین س��رمایه فکری و نوآوری 
س��ازمانی )r=0/79 ،Sig=0/001( در کارکن��ان وزارت ورزش و جوان��ان ارتب��اط مثبت معن��اداری وجود دارد. 
همچنین یافته ها نش��ان داد که بین ابعاد سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای( با 
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نوآوری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که بر اساس یافته ها باالترین همبستگی بین سرمایه انسانی 
و نوآوری سازمانی )r=0/71 ،Sig=0/001( به دست آمد. 

در ادامه به منظور بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای( از 
مدل معادالت س��اختاری اس��تفاده شد. در این مدل ابعاد سرمایه فکری متغیرهای مستقل و نوآوری سازمانی به 

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

جدول 4: بارهای عاملی و مقادیر آماره t مدل روابط متغیرها تحقیق

سطح معناداریمقدار tبارعاملیمسیر

0/619/110/001نوآوری سازمانیسرمایه انسانی

0/446/020/001نوآوری سازمانیسرمایه ساختاری

0/577/600/001نوآوری سازمانیسرمایه رابطه ای

شکل 1: مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده مدل معادالت س��اختاری ش��کل1 و جدول 4، س��رمایه انسانی 
 ،Sig=0/001( و سرمایه رابطه ای )t=6/02 ،Sig=0/001( سرمایه ساختاری ،)t=9/11 ،Sig=0/001(
t=7/60( تأثیر معنادار مثبتی بر نوآوری س��ازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارند. همچنین 
با مقایس��ه ضرایب مس��یر )بارهای عاملی( به دست آمده برای س��رمایه انسانی )β=0/61(، سرمایه 
س��اختاری )β=0/44( و سرمایه رابطه ای )β=0/57( مشخص شد که سرمایه انسانی بیشترین تأثیر 

را بر نوآوری سازمانی دارد و بعد از آن سرمایه رابطه ای بیشترین تأثیر را داشته است.

جدول 5: شاخص های برازش مدل ارتباطی ابعاد سرمایه فکری و نوآوری سازمانی1

تفسیرمقادیر شاخص هامقدار مطلوبشاخص های برازش

-1609/34-کای اسکوآر )کای دو1(

-696-درجه آزادی2

مطلوب2/311کمتر از 3نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی3

مطلوب0/90بیشتر از 0/9شاخص نیکویی برازش4

مطلوب0/83بیشتر از 0/8شاخص نیکویی برازش تعدیل شده5

مطلوب0/048کمتر از 0/1ریشه دوم میانگین خطای برآورد6

مطلوب0/94بیشتر از 0/9شاخص برازش تطبیقی7

مطلوب0/91بیشتر از 0/9شاخص برازش هنجار شده8

مطلوب0/93بیشتر از 0/9شاخص برازش افزایشی9

نتایج برازش مدل ارتباطی مؤلفه های س��رمایه فکری و نوآوری س��ازمانی نشان می دهد مقادیر شاخص های 
نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی به عنوان شاخص های اصلی برازش باالتر 0/9 بوده که نشان از برازش 
مطلوب مدل می باش��د. همچنین س��ایر ش��اخص برازش از مقادیر قابل قبولی برخوردار هس��تند. در نهایت بر 

اساس مقدار ریشه دوم میانگین خطای برآورد می توان گفت که مدل از برازش کافی برخوردار است.

1. Chi-Square
2. Degrees of Freedom (df)
3. χ2/df
4. Goodness of Fit (GFI)
5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
7. Comparative Fit Index (CFI)
8. Normed of Fit Index (NFI)
9. Incremental of Fit Index (IFI)
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بحث و نتیجه گیری
ام��روزه، نوآوری س��ازمانی روش��ی نو برای ایجاد ارزش ش��ناخته می ش��ود. ن��وآوری در س��ازمان، فرایندی 
دانش مح��ور اس��ت و به کارگیری دانش و س��رمایه فکری، ن��وآوری را در پی دارد. با توجه به ای��ن مطالب و با در 
نظرگرفتن این مس��ئله که ش��واهد تجربی اندکی در زمینه بررس��ی رابطه بین مؤلفه های س��رمایه فکری و نوآوری 
س��ازمانی به ویژه در بستر سازمان های ورزشی وجود دارد، این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر ابعاد سرمایه 
فکری )س��رمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای( بر نوآوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام 

گرفت.
بر اس��اس نتایج ضریب همبس��تگی پیرس��ون مشخص شد که بین مؤلفه سرمایه انس��انی با نوآوری سازمانی 
کارکنان وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج معادالت ساختاری نشان داد 
که س��رمایه انس��انی تأثیر مثبت معناداری بر نوآوری س��ازمانی کارکنان دارد و بر اساس مقادیر بارهای عاملی به 
دس��ت آمده، سرمایه انسانی از بیشترین تأثیر بر نوآوری سازمانی برخوردار است. این نتیجه تحقیق با یافته های 
تحقیق��ات طوط��ی فر و ضی��اء )1393(، ژانگ و همکاران )2017( و کیانتو، س��انز و آرامبارو )2017( همس��و 
بود. س��یالورجان1 و همکاران )2007( نیز ش��واهد متقاعد کننده ای را یافتند که س��رمایه انسانی راه های هموار 
را ب��رای نوآوری بیش��تر فراه��م می کند که این به نوبه خود بر عملکرد س��ازمانی تأثیر می گ��ذارد. در تبیین نتایج 
تحقیق می توان به تعاریف مطرح ش��ده در مورد مؤلفه سرمایه انسانی اشاره کرد. این مؤلفه سرمایه فکری شامل 
قابلیت ها و تخصص اعضای انسانی شرکت یا سازمان می شود )مودیشن و همکاران2، 2010(. برخورداری از 
منابع انسانی باهوش، باانگیزه و با تجربه، پایه تمام فرایندهای نوآوری در سازمان است و منبع اصلی برای کسب 
و توسعه دانش و ایده های جدید به شمار می رود. افراد و دارایی های انسانی، عوامل حیاتی برای هدایت سازمان 
به س��وی مرز فناوری هایی هس��تند که ظرفیت سازمان را برای جذب گسترش حیطه های دانشی جدید و متفاوت 
افزایش می دهند. به همین منوال، ش��اید منابع انس��انی با انگیزه و آموزش دیده رویه های معمول س��ازمانی را به 
چالش بکش��ند و با ارائه ایده های نو موجب ایجاد تغییرات اساسی در آن ها شوند. به این ترتیب، شرکت هایی که 
سرمایه انسانی مناسبی دارند، می توانند شمار زیادی از ایده های نو را خلق کنند و خدمات نوآورانه متفاوت را به 
مشتریان ارائه دهند )دلگادو3، 2011(. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق در وزارت ورزش و جوانان می توان گفت 
هر اندازه کارکنان این سازمان در معاونت ها و واحدهای مختلف، دانش و توانایی یادگیری بیشتری داشته باشند، 
در صالحیت ها و مهارت های فنی و تخصصی کارآمدتر باشند و آموزش های اثربخش ترین را برای نوآور شدن 

و ارائه ایده های جدید دریافت کنند، انتظار می رود میزان نوآوری هم در وزارت ورزش و جوانان افزایش یابد. 
بر اس��اس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که بین س��رمایه رابطه ای با نوآوری سازمانی ارتباط مثبت 
معناداری وجود دارد. یافته های معادالت س��اختاری نیز نش��ان داد که س��رمایه رابطه ای، اثر مثبت معناداری بر 

1. Selvarajan
2. Mouritsen 
3. Delgado
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ن��وآوری کارکن��ان وزارت ورزش و جوانان دارد. بر مبنای مقایس��ه بارهای عاملی به دس��ت آم��ده از مدل تحقیق 
مش��خص ش��د که بعد از سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای باالترین تأثیر را بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش 
و جوان��ان دارد. ای��ن یافته تحقیق ب��ا نتایج پژوهش های طوطی فر و ضی��اء )1393(، ژانگ و همکاران )2017( 
و کیانتو، س��انز و آرامبارو )2017( همس��و ب��ود. در تبیین یافته های پژوهش می توان گفت که س��رمایه رابطه ای 
ش��امل وابستگی های برون س��ازمانی یا روابط سازمان با محیط پیرامون است. روابط س��ازمان با محیط بیرونی 
خود به ویژه مشتریان، شرکا و دیگر سازمان ها و شرکت ها منبعی بسیار مناسب را برای جمع آوری و دستیابی به 
دانش و اطالعات بیرونی و درنتیجه بهبود فرایند یادگیری و نوآوری س��ازمانی فراهم می کند. در این زمینه نظریه 
مش��هور کوهن و لوین تال1 )1990( پیرامون »ظرفیت جذب« که به توانایی س��ازمان در ش��ناخت ارزش دانش 
جدید بیرونی و سپس ادغام و به کارگیری آن برای اهداف تجاری اشاره دارد،  به طور شایان توجهی بر مبنای مؤلفه 
رابطه ای س��رمایه فکری پایه ریزی ش��ده اس��ت. به این ترتیب، نوآوری به عنوان فرایندی چندعاملی در نظر گرفته 
می ش��ود که به س��طح باالیی از تعامالت با مشتریان و سایر س��ازمان ها نیاز دارد )آدامیدز2، 2006(. در نهایت 
می توان اشاره داشت که برقراری و حفظ روابط مناسب بین وزارت ورزش و جوانان با دیگر سازمان های ورزشی 
همانند فدارس��یون های ورزش��ی، ادارات کل ورزش و جوانان اس��تان ها، ادارات و معاونت های ورزش��ی س��ایر 
ارگان های دولتی و غیردولتی همانند ش��هرداری ها و وزاتخانه ها، ورزش��کاران و رس��انه های ورزشی به می تواند 
به عنوان منبعی برای جمع آوری، انتقال دانش و اطالعات و دس��تیابی به ایده های جدید در راس��تای رشد ورزش 

کشور به شمار آید.
یافته دیگر تحقیق نش��ان داد که بین س��رمایه س��اختاری و نوآوری س��ازمانی کارکنان ارتباط مثبت معناداری 
وجود دارد و س��رمایه س��اختاری اثر مثبت معناداری بر روی نوآوری س��ازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
ب��ر جای می گذارد. یافته تحقیق ب��ا نتایج پژوهش های طوطی فر و ضی��اء )1393(، ژانگ و همکاران )2017( 
و کیانتو، س��ائنز و آرامبارو )2017( همس��و بود. در تبیین این یافته می توان بیان داش��ت که س��رمایه س��اختاری 
در واق��ع به س��اختار و فرایندهای موجود در س��ازمان اش��اره دارد که کارکن��ان از آن ها اس��تفاده می کنند و از این 
طریق دانش و مهارت هایش��ان را به کار می گیرند. بخش��ی مهم از دانش، توانایی و تجارب موردنیاز برای توسعه 
موفق خدمات جدید به فرایندها و فضای درونی س��ازمان و درواقع س��اختار آن بس��تگی دارد )دلگادو، 2011(. 
به عبارت دیگر، س��ازمان برای مش��ارکت و درگیر کردن کارکنانش در فرایند نوآوری باید قوانین، زیرس��اخت ها، 
س��ازوکارها و رویه های مشخصی را ایجاد کند و توسعه دهد. در این زمینه، همان طور که وی دی ون3 )1986( 
اش��اره می کند به طورکلی فرایند نوآوری دستاورد جمعی اعضای س��ازمان محسوب می شود؛ جایی که حمایت 
س��ازمانی عنصری کلیدی است. به این ترتیب، سرمایه ساختاری، ابزاری برای حفظ دانش و رویه های سازمانی 
به ش��مار می آید و جریان انباش��ت، نگهداری و توس��عه دانش جمعی را تسهیل و تس��ریع می کند. نتایج تحقیق 

1. Cohen & Levinthal
2. Adamides 
3. Van de Ven
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پناهنده و احمدخانی )2014( بیانگر آن بود که س��رمایه س��اختاری ش��امل فرایندهای عملیاتی، ساختار درونی 
س��ازمان، سیستم های اطالعاتی، فضای سازمانی و غیره تأثیر مستقیم بر بهبود ظرفیت نوآوری در سازمان دارد. 
امیری و همکاران )2011( نیز در تحقیقی دریافتند که ساختار سازمانی مناسب به عنوان پیش فرض اصلی برای 
توسعه نوآوری است و نقش اساسی در نهادینه کردن آن در سازمان های مختلف دارد. با توجه به مطالب یاد شده  
می توان گفت که س��رمایه س��اختاری  با کمک به دسترس��ی اعضای وزارت ورزش و جوانان به منابع اطالعاتی، 
تس��هیل جریان انتقال اطالعات و تس��هیم ایده های جدید در بین کارکنان وزارت، فراهم کردن فضای بیشتر برای 
ایده پردازی کارکنان، تقویت ارتباط و تعامل میان کارکنان و مدیران و کمک به پیاده س��ازی مدیریت مش��ارکتی، 

موجب تقویت سطح نوآوری در وزارت ورزش و جوانان شود.
در نهایت با توجه به نتایج کلی تحقیق می توان گفت که س��ازمان هایی که دارای س��طوح باالیی از س��رمایه 
فکری می باش��ند، با القای دان��ش و ایده های جدید و افزایش توانایی فهم و به کارگیری آن ها، نوآوری س��ازمانی 
را تس��هیل می کنن��د. به بیان دیگر، این نوع از س��رمایه های فکری با ایجاد فرصت های جدی��د رقابتی و همچنین 
اس��تفاده از دان��ش و فناوری های نوی��ن موجب نوآوری های اساس��ی در خدمات و فرایندهای س��ازمانی جدید 
خواهد شد. در واقع، سازمان هایی که راهبرد هایی همچون: برقراری رابطه با مشتریان و تأمین کنندگان به منظور 
گاهی از نیازها و خواسته هایش��ان، تربیت نیروی کار از طریق آموزش های ضمن خدمت و آش��نا کردن آنان با  آ
دان��ش روز و آخرین فناوری  ها، س��رمایه گذاری در تحقیق، توس��عه و غیره را در پی��ش می گیرند، به احتمال زیاد 

مسائل را بهتر و سریع تر حل می کنند و در به کارگیری ایده های نو موفق ترند. 
تعامل س��ه ُبعد سرمایه فکری، س��ازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوری می سازد و رشد و توسعه سازمان نیز 
قابل پیش بینی می ش��ود. ازاین رو، به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیش��نهاد می شود با نگرشی نظام مند ضمن 
توجه به ویژگی های س��ازمان های ورزش��ی، به مجموع��ه این مؤلفه ها توجه نمایند؛ بدی��ن معنی که برخورداری 

وزارت ورزش و جوانان از سطح مطلوبی از سرمایه فکری موجب نوآورتر شدن آن خواهد شد. 
همچنین پیشنهاد می شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان به برنامه ریزی دقیق در جهت افزایش قابلیت ها 

و مهارت های تخصصی کارکنان مبادرت ورزند.
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