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Abstract

چکیده

The purpose of this study was to the effect of The
Effect of Intellectual Capital is Productivity with an
Emphasis on Knowledge Sharing in the Experts of
Sports and Youth Departments of Khorasan Razavi
Province. The research method is descriptivecorrelative and applied and Population of study was
all experts of Sports and Youth Departments of
Khorasan Razavi Province are 165 of us Due to the
limitation of Population, all patients were evaluated
In order to collect data, three questionnaires of
intellectual capital Bontis( 1998), productivity
Hersey and Goldsmith( 1980) and Knowledge
Sharing Hesselt (2003), was used. To analyze the
data, structural equation modeling and path analysis
were used by the PLS SPSS and LISREL
software’s. Also, based on the suggested model can
be said that,Intellectual capital with a coefficient of
0.89 has a significant effect on knowledge sharing
and with a coefficient of 0.58, has a positive and
significant effect on productivity. Knowledge
sharing with the beta coefficient of 0.43 has a
positive and moderate effect on productivity. The
result is that the variable of knowledge sharing will
mediate the variable of intellectual capital and
productivity in a positive and relative is Mediates.

 تحلیل اثر سرمایۀ فکر ی بر بهرهور ی،هدف از انجام این تحقیق
با تأکید بر تسهیم دانش در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان
-خراسان رضو ی م یباشد روش تحقیق حاضر از نوع توصیف ی
همبستگ ی و نوع تحقیق کاربرد ی است و جامعه آماری آن شامل کلیه
162 کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضو ی به تعداد
 به علت محدود بودن جامعه کلیه افراد مورد مطالعه قرار. نفر م یباشد
 از سه پرسشنامه استاندارد فکر ی، جهت گردآوری داده ها.گرفتند
) و1311( بهره ور ی هرس ی و گلد اسمیت،)1331(سرمایۀ بنتیس
، برای تجزیه و تحلیل دادهها.) استفاده شد3119(تسهیم دانش هسلت
از مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزارها ی
 بر اساس مدل ارایه شده، همچنین.استفاده شدLISREL  وSPSS
 اثر باالیی بر1/13 م ی توان گفت سرمایه فکر ی با میزان ضریب
 نیز اثر مثبت ومتوسط ی بر بهره1/21 تسهیم دانش و با مقدار ضریب
 اثر مثبت و متوسط ی1/39  تسهیم دانش نیز با ضریب بتا ی.ور ی دارد
 متغیر تسهیم دانش متغیر سرمایه،نتیجه این که. بر بهره ور ی دارد
. فکر ی و بهره ور ی را به صورت مثبت و نسب ی میانج یگری م یکند
واژههاي کليدي
.  تسهیم دانش، بهره وری،سرمایۀ فکری
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امروزه رشد و توسعه نیروی انسانی و افزایش مهارت،
خالقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران
یک اولویت راهبردی به شمار میرود .به عبارتی ،پایدارترین
مزیت رقابتی ،داشتن نیروی انسانی ارزشمند است .بهرهوری به
عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ،مهمترین
هدف در هر سازمانی را تشکیل میدهد و میتواند همچون
زنجیرهایی فعالیتهای کلیه بخشهای جامعه را در برگیرد(.)33
به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان
استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی
کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات میباشد ( .) 2بهبود بهره -
وری  1در سطح سازمانی ،عامل حیاتی موفقیت و اساس
سودآوری تلقی میشود .همچنین ،اقدامهای مرتبط با بهرهوری
به دنبال کاهش هزینهها ،افزایش کیفیت و در نتیجه افزایش
درآمد سازمان است و به این ترتیب بهرهوری ،رابطۀ بین ستاده
)مانند میزان محصوالت یا خدمات (و دادههایی) مانند نیروی
کار ،مواد ،انرژی و سرمایه (است که صرف تولید ستاده می -
شود( .)13به عبارت دیگر میتوان گفت که بهرهوری عبارت
است از به دست آوردن سود بیشینه ممکن از بهرهگیری نیروی
کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول،
تجهیزات ،مکان ،زمان و ...میشود) .)19بر این اساس ،بهرهوری
در سازمانهای امروزی اهمیت ویژهای دارد ،زیرا این مقوله با
کارایی ،اثربخشی و کیفیت در ارتباط است و کاهش یا افزایش
آن میتواند موجب اضافه شدن یا ازدست دادن مشتریان و
مخاطبان سازمان شود .بهرهوری میتواند در رقابت روزافزون
میان رقبا تعیین کننده باشد( .)13آنچه که در سازمان اساس
بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با
درایت و توان تبدیل فکر به کاال و محصول و خدمت را دارند.
زیرا اساس بهرهوری در سازمان ،بهرهوری در فکر و اندیشه
است( .) 3بهرهوری رابطه نزدیکی با بهرهگیری از دانش و مهارت
کارکنان دارد؛ به عبارت دیگر سرمایه فکری  2میتواند عاملی
تعیین کننده در بهرهوری معرفی شود .سرمایه فکری از عوامل
اصلی در افزایش بهره وری و سودآوری بلند مدت در اقتصاد
دانش محور می باشد و بسیاری از سازمانها و شرکت ها ،برتری
و قابلیت اصلی خود را بیشتر در دارایی های نامشهود میدانند تا
دارایی های مشهود .سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به
لحاظ نظری و علمی در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح
شده است و از آنجا که منبعی ارزشمند برای کشورها و سازمانها
1. productivity
2. Intellectual Capital

به حساب میآید باعث بهبود بهرهوری شرکتها میشود(.)11در
واقع سرمایه فکری نوعی عامل تولید و دارایی(مانند سرمایه
فیزیکی ،انرژی و زمین (تلقی می شود که سازمانها آنها را
برای دست یابی به موفقیت ترکیب میکنند .سرمایۀ فکری،
دانش و تخصص است و برخالف سرمایۀ فیزیکی سخت ،با
دارایی های نرم ارتباط دارد( .)13پژوهشها نشان میدهند
امروزه بهرهوری سازمان ها و عملکرد کسب وکار بسیار زیاد به
مدیریت مؤثر سرمایۀ فکری وابسته است( .)1در اقتصاد نوین،
تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود
(فکری) سرچشمه میگیرد .پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این
واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود
وابسته است تا به دارایی های مشهود (فیزیکی و مالی) .لذا،
سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی بشمار می رود و
سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین ،نیروی کار و سرمایه ی مالی
در مرتبه بعدی اهمیت قرار می گیرند .در چنین شرایطی سرمایه -
ی فکری ،عامل کلیدی ارتقای بهره وری کارکنان به شمار می -
رود .از دیدگاه استراتژیک ،سرمایه فکری میتواند در ایجاد و
کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود.
( .)31در آینده جوامع و سازمان هایی انتظار پیشرفت خواهند
داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود ا ختصاص داده
باشند .مدیریت دانش مفهومی است که تحت آن اطالعات به
دانش کاربردی تبدیل می شود ،به طور مناسب در دسترس
افرادی قرار می گیرد که به آن نیاز دارند و برای حل مسئله به
کار برده می شود .مدیریت دانش طیف وسیعی از مسائل مدیریتی
چون ایجاد و کد کردن دانش تا توزیع و استخراج دانش را در بر
می گیرد .) 6( .یکی از اهداف مدیران در استفاده از مدیریت دانش
در سازمان ها ،بهبـود تسهیم دانش  3بـین افـراد در سـازمان و
همچنین بین افراد و سازمان برای ایجاد مزیت رقـابتی می
باشـد .تسـهیم دانـش مـؤثر بـین اعضای سازمان منجر به
کاهش هزینه ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش
های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل
و مشکالت خود می نمایـد .تسهیم دانش به انتشار ،تبادل و به
اشتراك گذاری دانش های خلق شده ،کسب شده و ذخیره شده
در سازمان با جلسات بحث گروهی و پرسش و پاسخ از نخبگان
گفته می شود( .) 11افراد باید دانش و تجربه شخصی خود را در
درون گروه به جای بیرون گروه به همکاران اشتراك بگذارند .به
اشتراك گذاشتن دانش ،دانش سازمانی را متراکم و انباشته می
کند و قابلیت سازمانی را بهبود می بخشد و به فرآیند یادگیری
3. Knowledge Sharing
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افراد و سازمان کمک می کنـد(.) 31
برگزاری جلسات و نشست های گروهی ،تبادل نظر به
صورت غیررسمی میان کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیر،
برای تبادل دانش و تجربه ها در محیطی گرم و صمیمی می
تواند به فرآیندهای ایجاد و تسهیم دانش کمک کند( .)16در این
زمینه میتوان به پژوهشهای ئچن و همکاران  ،) 3113(1که در
پژوهش خود ،چهار حالت سرمایه فکری که عبارتند از :سرمایه
انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری در
نظر گرفتند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که سرمایه فکری و
مؤلفههای آن ارتباط مثبت معنیداری با تغییر بهرهوری دارند(.) 1
همچنین مهایدین ،)3111( 2در پژوهشی  ،نقش پیاده سازی
مدیریت دانش در بهبود بهرهوری دانشگاههاى مالزی را بررسی
کرده اند .و به این نتیجه رسید ه اند که شناسایی دانش ،ایجاد
دانش  ،توسعه دانش و انتشار دانش ،فاکتور های مهمی در ابتکار
عمل مدیریت دانش و افزایش بهرهوری هستند( .) 31غیاثی
ندوشن و امین الرعایا( ) 1932در پژوهش خود با عنوان بررسی
تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهرهوری
منابع انسانی به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری انسانی و
ارتباطی و سرمایه اجتماعی رابطهای و ساختاری بر بهرهوری
منابع انسانی تاثیرگذار هستند( .)13قاسم زاده و همکاران(،) 1933
در پژوهش خود با عنوان اثر میانجی اخالق حرفه ای در رابطه
بین سرمایه فکری ،یادگیری سازمانی و تسهیم دانش به این
نتیجه دست یافتند که رابطهی بین سرمایه فکری با تسهیم
دانش از طریق اخالق حرفه ای میانجیگری میشود( .) 11ایران
زاده و همکاران ( ،) 1933در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر
مولفه های مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی با استفاده
از روش تحلیل عاملی در موسسات مالی و اعتباری شهرستان
تبریز به این نتیجه دست یافتند که بین مولفه های مدیریت
دانش با بهره ورینیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد(.) 12
محمدی و همکاران ( ،) 1939در پژوهش خود با عنوان بررسی
رابطۀ زیرسیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و
بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب به
این نتیجه رسیدند بین مدیریت دانش و بهرهوری منابع انسانی
رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد ،یعنی با گسترش مدیریت
دانش و دانش جاری در سازمان ،بهرهوری منابع انسانی نیز در
سازمان افزایش مییابد(.) 33
عباسی و همکاران ( ،) 1939در پژوهش خود با عنوان تبیین
رابطۀ بین سرمایۀ فکری و بهره وری نیروی انسانی با تأکید بر
یادگیری سازمانی به این نتیجه دست یافتند که سرمایۀ فکری
1. Chen et al

تأثیر مثبت معنی داری بر بهرهوری نیروی انسانی دارد .
همچنین ،نتایج بیان می کند اگر یادگیری سازمانی به عنوان
متغیر میانجی درنظر گرفته شود ،میتواند در رابطۀ بین سرمایۀ
فکری و بهره وری نیروی انسانی تأثیر معناداری داشته باشد(.)1
رئیسی( )1933در تحقیق خود با عنوان برازش معادله
رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمانهای
ورزشی منتخب کشور ،که بر روی تمامی مدیران ستادی

وزارت ورزش و جوانان ،هیات اجرایی کمیته ملی المپیک،
مدیران ستادی آکادمی ملی المپیک و هیات رئیسه
فدراسیونهای برتر ورزشی انجام شد ،از بین فرآیندهای
مدیریت دانش ،انتقال دانش بیشترین و ثبت و ضبط دانش
کمترین همبستگی را با اثربخشی سازمانی داشتند(.)32
محمدی پیراسته و همکاران( ،)1931در پژوهش خود ،به بررسی
شناسایی نقش مؤلفههای سرمایه فکری) سرمایه ارتباطی،
انسانی و ساختاری (بربهرهوری صنعت بانکداری پرداختند .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری و بهره -
وری کارکنان صنعت بانکداری رابطه قوی و معنیداری وجود
دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنیداری بر
بهرهوری تأثیر دارند و از میان عناصر سرمایه فکری ،سرمایه
مشتری بیشترین تأثیر را بر بهرهوری میگذارد( .) 39علیقی و
همکاران( ،) 1931در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت دانش و
سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی نتایج بیانگر تاثیر مثبت و
معنادار مدیریت دانش ،سرمایه فکری و ابعاد آنها بر کسب مزیت
رقابتی بود که در میان ابعاد مدیریت دانش ،تسهیم و انتقال
دانش ،به همراه کسب و ذخیره دانش به عنوان مهم ترین زیز
معیارها انتخاب و در میان اجزای سرمایه فکری نیز سرمایه رابطه
ای و سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به سایر متغیرها
برخوردار بودند( .) 3اشاره کرد .تعالی و سرآمدی کارکنان ،پرورش
مجموعه توانمندیهای ذهنی ،فکری ،نگرشی و دانشی حاصل
میشود .بر این اساس الزم است سازمانها ،کار توسعه منابع
انسانی را به صورت نظام دار ،جهت دار و کاربردی دنبال
نمایند( .) 33یکی از این روشها ،به کارگیری اصول مدیریت
دانشی در سازمانهاست که از این طریق بتوان انسانهایی
توسعه یافته و بالنده پرورش داد که بتوانند مزیتهای پایدار
برای سازمان ایجاد نمایند چون در فرایند بهرهوری آنچه نقش
اساسی در بهره ور نمودن کارکنان دارد،این است که بتواند
ظرفیتهای جدید ایجاد نمایند( .) 3عوامل بسیاری بر بهره وری
اثرگذار است مانند:آموزش،انگیزش تجربه و مهارت،نوع
2. M ohayidin
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مدیریت  ،وجود نظام پیشنهادات و . )11 ( ...بیشتر تحقیقات
اذعان داشته اند که سرمایه فکری به منطور ایجاد مزیت رقابتی
و همچنین ایجاد ارزش ،نقش کلیدی ایفا میکند و سرمایه فکری
(به طور کلی مجموع قابلیت ها ،ارزشها ،دانش ها ،فرهنگ ها،
استرژی ها ،فرایندها ،موجودی های فکری و شبکه های
ارتباطی) را مبنای رقابتی سازمان و کاتالیزور تحقق اهداف
سازمانی تعریف کرده اند( .) 91سرمایه فکری در پی آن است
که در سازمانها ،داراییهای فکری ،دانش ،تجربه و یادگیری
سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد
توجه قرار گیرد .پس برخالف تصورات رایج ،که صرف وجود
فناوری را متضمن توسعه میدانستند ،دانش و به اشتراك
گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه های انسانی تضمین کننده
بهبودعملکرد و توسعه میباشداز این رو باید ارتباط منطقی بین
این دو مفاهیم وجود داشته باشد که می توان با استفاده بهینه
ازسرمایه فکری ،افزایش بهره وری را در سازمان ها میسر کرد.

سازمانهای ورزشی به عنوان متولیان اصلی ورزش ،نقش
مهمی در توسعه ،ترویج و رشد ورزش در هر دو بعد ورزش
همگانی و قهرمانی برعهده دارند .الزمه رسیدن به این
اهداف آن است که سازمانهای ورزشی به طور مؤثر عمل
نمایند که در این صورت ،خواهند توانست سیستم ورزشی
کشور را به طور موفقیت آمیزی مدیریت نموده و به
اثربخشی مطلوب نزدیک شوند )  )31از جمله عوامل اصلی
و کلیدی تأثیرگذار در این زمینه ،توجه به مدیریت دانش در
سازمان ها است( .)3لذا تغییر الگوی نگرشی به مدیریت
دانش در سطوح مختلف سازمان های ورزشی با رویکرد
بکارگیری وتسهیم دانش ضروری به نظر میرسد و الزم
است بخش های مرتبط در ساختار سازمانی سازمان های
ورزشی با عملکرد آگاهانه تر در زمینه مدیریت دانش
موجود ،سازمان را راهبری نمایند .نتایج تحقیقات انجام شده
در زمینه روش های ارتقاء بهره وری سازمانی که با تاکید
برتسهیم دانش کارکنان انجام شده است ،به ویژه در حوزه
ورزش محدود بوده و گاها به نتایج متناقضی در این زمینه
دست یافته اند .از این رو ضرورت بررسی این موضوع به
عنوان یک چالش عمده در مدیریت و رهبری سازمان های
ورزشی کامال احساس شده و ضروری به نظر میرسد .از
سوی دیگر ،آنچه در این پژوهش مدنظر قرار گرفت ،جامعه
آماری کارشناسان به عنوان عامالن اصلی نیل به بهرهوری
1. Bontis
2. Hersey and Goldsmith

سازمانی بود .در اکثر پژوهش ها تمرکز بر مدیران قرار
گرفته درحالیکه مجریان برنامه ها و نقطه محوری توفیق
هر برنامه ،افرادی هستند که قرار است آن برنامه را پیش
ببرند و اجرا کنند همچنین طبق بررسی های صورت گرفته در
زمینهی پیشینه موضوعی تحقیق ،هیچ گونه پژوهش داخلی و
خارجی که اشاره مستقیم به نقش تسهیم دانش در رابطه بین
سرمایهی فکری با بهرهوری نیروی انسانی داشته باشد ،یافت
نشد .لذا در این راستا به قصد پر کردن این خال ،پژوهشگران
مطالعه تاثیر سرمایۀ فکری بر بهرهوری با تأکید بر تسهیم دانش
در کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی را
در نظر گرفتند .
روش تحقيق
پژوهش حاضر ،توصیفی _ همبستگی و از نظر هدف کاربردی
است .جامعه آماری مورد نظر این تحقیق را  162نفر از کارشناسان
ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل میدهند
که به دلیل محدودیت تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق
در نظر گرفته شدند .ابزارهای تحقیق نیز شامل :الف) پرسشنامه
سرمایه فکری بنتیس  ،) 1331(1با  9مولفه (انسانی،ساختاری ،
ارتباطی) و  31گویه ،که سرمایه فکری را در مقیاس پنج گزینه
ای لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) ،میسنجد.
ب) پرسشنامه بهره وری هرسی و گلد اسمیت  ،) 1311(2که به
بررسی مؤلفههای توانایی ،وضوح ،کمک ،ارزیابی ،اعتبار و محیط
میپردازد و متشکل از  31گویه است .ج) پرسشنامهی تسهیم
دانش هسلت  ،)3119(3شا مل ابعاد تسهیم دانش آشکار و نهان
می باشد ،استفاده شد .این پرسش نامه شامل  3سوال در مقیاس
پنج درجه ای لیکرت می باشد .برای اطمینان از اعتبار محتوا ،از
نظر  11نفر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت ورزشی بهره
گیری شده است .به منظور تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از آلفای
کرونباخ استفاده شد ،که میزان آن برای پرسشنامه سرمایه فکری
 ، 1/13بهره وری  1/11و برای تسهیم دانش  1/13بود .در این
تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادالت
ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو
 LISRELاستفاده گردید.

3. Hesselt
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یافته هاي تحقيق
پاسخ دهندگان نمونه مورد مطالعه 162 ،نفر از کارشناسان
ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی می باشند که 11/2
درصد آنها مرد و بقیه زن بودند .پاسخ دهندگان در گروه سنی
 31-33 ،91-93 ،31-33و  21-23سال به ترتیب ،26/9 ،11/3
 13/3و  6/3درصد از نمونه را تشکیل دادند 11/9 .درصد نمونه
متأهل و بقیه مجرد بودند .همچنین بر اساس سابقه کاری در
ردههای  31-91 ،11-31 ،1-11و  91-31سال به ترتیب ،69/3
 11/1 ،39/6و  1/1درصد را تشکیل دادند .بر اساس تحصیالت
در مقاطع دیپلم ،کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
به ترتیب  31/1 ،91/2 ،32 ،3/3و  3/3درصد را تشکیل میدهند.
جدول  .1شاخص های برازش مدل
مدلها
شاخص ها

اثر سرمایۀ فکری بر
بهرهوری با تأکید بر
تسهیم دانش

دامنه مورد
قبول

نتیجه

χ 2/df

1/91

>9

مطلوب

CFI

1/31

<1/31

مطلوب

NFI

1/31

<1/31

مطلوب

GFI
RMS EA

1/31

<1/31

مطلوب

1/131

>1/1

مطلوب

P-value

1/133

>1/12

مطلوب

شکل  .1مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

با توجه به شکل  ،1سرمایه فکری با میزان ضریب 1/13
اثر باالیی بر تسهیم دانش و با مقدار ضریب  1/21نیز اثر مثبت
ومتوسطی بر بهره وری دارد .تسهیم دانش نیز با ضریب بتای
 1/39اثر مثبت و متوسطی بر بهرهوری دارد

نتایج جدول شماره  ، 1نشان میدهد که شاخص کای دو به
درجه آزادی( )x2 /dfبرابر با  ،1/91شاخص تناسب
تطبیقی  ،)CFI(1شاخص نیکویی برازش  ،)GFI( 2شاخص
برازش هنجاری  ) NFI(3و شاخص نیکویی برازش
انطباقی  )AGFI(4در حالت مطلوب و جذر برآورد واریانس
خطای تقریب  )RMSEA(5کمتر از  1/1در حد مطلوبی قرار
دارند ،بدین معنی که مدل تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی
است و به عبارتی داده های حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق
را حمایت و تایید میکنند.

1. Comparative Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Norm Fit Index
4. Adjusted Goodness – of – fit Indexes
5. Root M ean Square Error of Approximation

شکل  .6مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری
شکل  ، 3اعداد معناداری را برای روابط مفروض نشان می
دهد  ،با توجه به مقدار  T-valueسرمایه فکری با تسهیم
دانش( ) T=6/40و بهره وری( ) T=4/06رابطه معنادار دارد .
همچنین مدل نشان دهنده رابطه معنادار بین تسهیم دانش و
بهره وری( ) T=4/79است .براساس شکل ،3معنادار بودن
رابطه بین متغیر میانجی و وابسته محقق شد .هم چنین با توجه
به معنادار ماندن اثر مستقیم رهبری اصیل بر بهره وری ،
اثرگذاری متغییر میانجی تسهیم دانش محدود و نسبی می باشد.
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جدول  .6نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری در
خصوص متغیرهای تحقیق
سرمایه فکری
تسهیم
سرمایه
فرضیه اصلی
بر بهره وری
دانش
فکری
بر بهره
بر تسهیم
وری
دانش
0/58
0/43
0/89
اثر مستقیم
0/38
اثرغیرمستقیم
0/96
0/43
0/89
اثر کل

با توجه به نتایج جدول  ،3اثری که سرمایه فکری به صورت
غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش بر بهره وری
میگذارد برابر  91درصد است .به بیانی دیگر متغیر تسهیم دانش
متغیر سرمایه فکری و بهره وری را به صورت مثبت و نسبی
میانجیگری میکند.
بحث و نتيجهگيري
بهرهوری مفهوم گستردهای است که ابعاد متنوعی از حیات
اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر گرفته و پیوندی محکم با
آرمانهای یک جامعه در جهت نیل به رشد و توسعه را دارد.
( .) 11بهره وری از جمله سازوکارهایی است که پیوسته باید مورد
توجه و نظر سازمان باشد ،زیرا در بهرهوری مزیت رقابتی حاصل
میشود .نقش منابع انسانی در افزایش یا کاهش بهرهوری در
میان دیگر عوامل پررنگتر است ،چرا که این عاملی است که
بدون آن عوامل دیگر پدید نمیآید( .) 9افراد فرهیخته و دانش
آفرین است که درایت و توان تبدیل فکر به محصول و خدمات
را دارند ،زیرا اساس بهره وری در سازمان بهرهوری فکر و اندیشه
است .در این راستا یکی از مسائلی که سازمانها باید به آن توجه
داشته باشند ،بهسازی نیروی انسانی می باشد و هدف از بهسازی
کارکنان افزایش توانمندیهای آنان است تا در پرتو آن بهرهوری
بیشتری حاصل شود .با بهرهگیری از دانش ،قابلیت و شایستگی -
های ویژۀ کارکنان می توان به بهره ورترکردن نیروی انسانی و
به تبع آن بهرهوری سازمانی یاری رساند .سرمایه فکری موضوع
جدیدی است که به لحاظ نظری و عملی در چند ساله اخیر در
سطح جهانی مطرح شده است و از آنجایی که منبعی پرارزش
برای کشورها و سازمان ها به حساب میآید ،میزان رشد و توسعه
آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی
کشورها و یکی از ارزش افزاترین منابع شرکتها و سرمایه
کلیدی در رشد کارآفرینی و بهرهوری میباشد ( .)11در راستای
اهمیت سرمایه فکری،تسهیم دانش در بهرهوری کارکنان ،هدف

غایی از انجام پژوهش حاضر بررسی و کشف اثر میانجی تسهیم
دانش در روابط سرمایه فکری با بهرهوری کارکنان ادارات ورزش
و جوانان خراسان رضوی بود .نتایج این پژوهش با استفاده مدل
معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل
دادهها نشان داد  ،سرمایه فکری با میزان ضریب  1/13اثر باالیی
بر تسهیم دانش و با مقدار ضریب  1/21نیز اثر مثبت ومتوسطی
بر بهره وری دارد .تسهیم دانش نیز با ضریب بتای  1/39اثر
مثبت و متوسطی بر بهره وری دارد .همچنین اثری که سرمایه
فکری به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی تسهیم
دانش بر بهره وری میگذارد برابر  91درصد است .به بیانی دیگر
متغیر تسهیم دانش متغیر سرمایه فکری و بهره وری را به صورت
مثبت و نسبی میانجیگری میکند .در مجموع میتوان نتیجه
گرفت تاثیر سرمایه فکری بر بهره وری کارکنان باتاکید به نقش
میانجی تسهیم دانش معنادار است .نتایج این پژوهش با تحقیقات
پیشین از جمله پژوهشهای ئچن و همکاران( ،) 3113غیاثی
ندوشن و امین الرعایا( ،) 1932عباسی و همکاران (،) 1939
محمدی پیراسته و همکاران( ) 1931همسویی داشت که نشان
داد سرمایه فکری بهرهوری کارکنان را تحت تاثیر قرار می -
دهد( .) 39 ،13،1 ،1در خصوص تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم
دانش با تحقیقات قاسم زاده و همکاران( ،) 1933علیقی و
همکاران( ) 1931در یک راستا بود( .) 11،3همچنین با تحقیقات
مهایدین ( ،) 3111ایران زاده و همکاران ( ،) 1933محمدی و
همکاران( ) 1939و رئیسی و همکاران( )1933م بنی بر اثر تسهیم
دانش بر بهرهوری کارکنان همخوانی داشت(.) 33،32 ،31 ،12
در سازمانها ،کارکنان زیادی وجود دارند و در صورتی که قابلیت
ها ،تفکر ،ذهنیت ،و مجموعه توانمندی های کارکنان به عملکرد
مطلوب تبدیل شود .سازمان شاداب  ،سوداور و برتر خواهد بود.
سرآمدی ساز مان در گرو سرآمدی کارکنان است یعنی برای
داشتن سازمانی متعالی و سرآمد ابتدا بایستی کارکنان را سرآمد
و متعلی نمود .این امر با پرورش مجموعه توانمندی های ذهنی،
فکری و دانشی حاصل میشود .بر این اساس الزم است سازمان
ها کار توسعه منابع انسانی را به صورت نظام دار ،و کاربردی
دنبال نمایند .سازمانها برای بقا تالش می کنند و سازمانهای
ورزشی هم جزء سازمانهایی هستند که در معرض تغییرات
مداوم قرار دارند و منابع انسانی در این سازمانها مانند سایر
سازمانها جزء مهمترین منابع محسوب میشود( .) 33داشتن یک
سازمان ورزشی همراه با منابع انسانی کارآمد ضروری میباشد
زیرا سهم بسیار زیادی در ارتقای ورزش و تربیت بدنی کشور
در دو بعد همگانی و قهرمانی به عنوان یک مقولۀ فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...دارند .که منجر به توسعۀ
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ورزش و افزایش سالمت اجتماع می گردند و زمینه افزایش
حضور مردم در فضاهای ورزشی ،آگاهی آنها نسبت به
فرایندهای ورزشی ،پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و
انحرافات اخالقی ،ارتقای سالمت و تداوم رفتارهای فعالتر را
مهیا می سازند  .و همچنین موجب پرورش نسل جوان به عنوان
سرمایه انسانی کشور می شوند که موجب تداوم موفقیت کشور
در میادین بین المللی می شوند  .از این رو الزم است این
سازمانها نیز در محیط پرتالطم امروز از راه سرمایه فکری و
تسهیم دانش ،بهره وری و عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشند.
در نهایت میتوان اینگونه استدالل کرد که بهرهوری نیروی
انسانی در صورتی بهبود مییابد که سازمانها به سرمایه فکری
و تسهیم دانش کارکنان خود ارزش دهند که پیشنهادات
کاربردی ذیل جهت افزایش بهره وری ادارات ورزش و جوانان
ارائه میشود.
با توجه به اهمیت موضوع ،مدیران ادارات ورزش و جوانان ،بهره
وری منابع انسانی ،سرمایه فکری و تسهیم دانش را در سازمان
خود مورد اندازه گیری ،بررسی دوره ای و ارزیابی مجدد قرار
دهند .این مسئله موجب ارتقای سرمایه فکری ،تسهیم دانش و
بهره وری میشود .که در تبدیل شدن ادارات ورزش و جوانان
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به یک سازمان موفق مورد نیاز است . 3.تمام موانع موجود در
برابر استقرار شرایط جدید(متغییرهای مورد بررسی) ،در ادارات
ورزش و جوانان بررسی و رفع شوند . 9.تدوین ساختارها ،مقررات،
روش ها و رویه های الزم در راستای متغییرهای مورد بررسی
در ادارات ورزش و جوانان ضروری به نطر میرسد .3.پشتیبانی
مالی از برنامه هایی که موجب ارتقا سرمایه فکری ،تسهیم دانش
و بهره وری منابع انسانی میشود . 2.استخدام و به کارگیری
افرادی که از دانش باالیی در کار و همچنین تمایل باالیی در
انتقال آن دارند  . 6برگزاری دروه های ضمن خدمت در ادارات
ورزش و جوانان جهت آشنایی افراد با دانش های جدید و تکنیک
های تسهیم آن در سازمان . 1.تدوین آیین نامه های ارتقا بر
مبنای خلق و نشر دانش در ادارات ورزش و جوانان  .1استفاده از
پاداش های مالی برای تشویق کارکنان به مبادله دانش در ادارات
ورزش و جوانان . 3.ایجاد سیستم پایگاه دانش تا دانش ایجاد شده
را ذخیره ،انتقال و به اشتراك بگذارند . 11.توسعه و بهبود سرمایه
فکری در ادارات ورزش و جوانان . 11.ایجاد فضای مناسب در
ادارات ورزش و جوانان جهت پرورش ایده ها و افکار کارکنان و
بستر مناسب باری ارائئه این افکار و ایده های نو.
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