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چابکی سازمانی بر عملکرد  تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی 
سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان 

یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی  ارائهبا های غرب کشور استان
و همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش 

ادارات ورزش و جوانان )کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان  را تمامی کارکنان
 481مورگان، کرجسی و با استفاده از جدول  که نفر( 153تشکیل دادند ) و ایالم( 

آوری اطالعات از سه پرسشنامه نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع
 ژانگ و(، چابکی سازمانی شریفی 9111سرمایه فکری بونتیس )استاندارد 

( استفاده شد. روایی 4001) و همکاران ( و عملکرد سازمانی یانگ4009)
با استفاده  هاآنپایایی  و گردید تأییدها توسط اساتید مدیریت ورزشی پرسشنامه

مثبت  أثیرتنشان داد چابکی سازمانی ها یافتهشد.  تأییدآلفای کرونباخ  آزموناز 
 نیز به عنوانبر عملکرد سازمانی داشت. سرمایه فکری  درصدی 51 و معنادار

و میزان اثر چابکی سازمانی بر  بر عملکرد داشت درصدی 15 تأثیر متغیر میانجی
درصد گزارش گردید که بیشترین میزان اثر را در مدل  19سرمایه فکری هم 

از برازش مناسب پژوهش نیز  های مدلشاخص پژوهش داشت. همچنین
وع این موض کنندهانیب ها. این یافتهرا کرد تأییدد و مدل پژوهش برخوردار بو

ند با فراهم آوردن توانمی است که در ادارات ورزش و جوانان، مدیران ارشد
سازی و سرمایه فکری، عملکرد بهتری در بسترهای الزم برای جریان چابک

 سطح سازمانی به دست آورند. 

 هاي کليديواژه

ادارات ورزش و  ،یعملکرد سازمان ،یفکر هیسرما ،یسازمان یچابک    
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   The purpose of this research was to determine the effect 

of coaching behavior on self-efficacy and   The purpose of 

this study was to investigate and evaluate the effect of 

organizational agility on organizational performance with 

the role of mediator of intellectual capital among 

employees of sport and youth departments in western 

provinces of Iran by presenting a model. The research 

method is descriptive and correlation based on the 

structural equation model. The statistical population of 

this study was all employees of sport and youth 

departments (453 people), using 284 people who were 

selected using Krejcie and Morgan tables. For collecting 

data, three standard questionnaires of Intellectual Capital 

(Bontis) (1996), organizational agility Sharifi and Zhang 

(2001) and organizational performance of Yang et al. 

(2004) were used. The validity of the questionnaires was 

confirmed by the sports management professors and their 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. The 

findings showed that organizational agility had a 59% 

positive and significant effect on organizational 

performance. Intellectual capital also had a 45% impact 

on performance as an intermediary variable, and the effect 

of organizational agility on intellectual capital was 

reported as 71%, which had the highest effect in the 

research model. The test results of the research model 

indices were fit for fit and the research model was 

confirmed. These findings suggest that, in sports and 

youth departments, senior managers can achieve better 

organizational performance by providing the necessary 

platforms for intellectual development and intellectual 

capital. 

Keywords 
    Organizational agility, Intellectual capital, 

Organizational performance, Sports departments and 

youth. 
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 مقدمه

اط سالمت و نش تأمینورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی 

ری گیشد که ادارات ورزش و جوانان کشور نقش چشمبامیجامعه 

در ارتقای مشارکت مردم در آن دارد. این سازمان، همانند دیگر 

اهداف سازمانی خود، نیازمند  ، در راستای دستیابی بههاسازمان

(. سازمان 99عملکرد باال، در تمام سطوح کاری سازمان هستند )

 دتبلندمبا عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی 

از طریق توانایی، انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به 

این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت مسنجم و هدفمند، بهبود 

های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان تمر قابلیتمس

ود خ ترازهمی هاسازمانترین دارایی، به نتایجی بهتر از اصلی

عملکرد مفهوم کلی است که عملکرد  درواقع (.95یابد )دست می

(. عملکرد 1) دهدکلی سازمان را از ابعاد مختلف مدنظر قرار می

ان اهداف موردنظر خود را به سازمانی، میزانی است که سازم

ای است (. عملکرد سازمانی مفهوم گسترده41رساند )انجام می

 هاآنهایی را که با کند و نیز حوزهکه آنچه را سازمان تولید می

. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی گیردبرمیدر تعامل است در 

 و های سازمانی، وظایف و فعالیتهامأموریتبه چگونگی انجام 

تغییر پیوسته اما (. 48شود )اطالق می هاآننتایج حاصل از انجام 

یی است که در هاسازمانیکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در 

یار یی که در محیطی بسهاسازمانکنند؛ میعصر کنونی فعالیت 

فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی 

، از هاآندر صورت عدم پاسخگویی سریع به شوند که می روروبه

 توانیمشک دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند. در این راستا، بی

ند به موفقیت دست یابند که از توانمییی هاسازمانگفت، 

رویکردها و راهبردهای جدید همچون مفهوم چابکی استفاده 

ی ی در راستاراهبردهای بسیار کلید ازجمله(. چابکی 91) کنندمی

دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در 

 سازمان چابک توانمی زمان ممکن است. سازمانی را ترینکوتاه

 و بدانندنامید که کارکنانش خود را مسئول همه اهداف سازمان 

اده بوده و با استف پذیرمسئولیتهای سازمان در مقابل همه بخش

لومات و تجارب خود سعی در رسیدن با سرعت به مع ،از مهارت

اهداف از پیش تعیین شده نمایند و همیشه آماده پاسخگویی به 

گفت  توانمی تغییرات محیطی باشند به عبارت دیگر به سازمانی

سازمان چابک که کارمندانش عملکردی پویا و چابک داشته 

                                                                                                                                                                 

1. Goldman 

مک ان کباشند و با سرعت و انعطاف در رسیدن به اهداف به سازم

( چابکی را توانایی رشد 9115و همکاران ) 1گلدمن (.90) نمایند

در یک محیط رقابتی که مشخصه آن تغییرات دائم و غیرمنتظره 

(. چابکی یک قابلیت سازمانی است که 91کنند )می است، تعریف

باید مدنظر مدیران قرار گیرد.  شدهاشارهبرای رسیدن به اهداف 

شود که دارای ه سازمانی گفته میسازمان چابک ب درواقع

و آمادگی واکنش به پذیری انعطافنوآوری،  ازجملههایی ویژگی

، بسیار هاتغییرات محیطی بوده و نسبت به مشکالت و کاستی

مقاوم و پایدار است. این نوع سازمان با صرف کمترین هزینه و 

 (.90یابد )می دست شدهاشارههای انرژی به ویژگی

های تکنولوژیکی سالهای گر، تغییرات و پیشرفتاز طرف دی
ین شده است و ا هاسازماناخیر موجب تغییر شکل محیط رقابتی 

جدیدی مواجه های ها و فرصترا با چالش هاسازمانتغییرات، 
ی موفق، هاسازمانها به حدی است که حتی ساخته است. چالش

ت را موفقیتوانند با تکنولوژی و تولید همیشگی، دیگر نمی
جدیدی های نیازمند استراتژی رونیازا(. 3تکرار کنند ) یآسانبه

دهند،  ها پاسخ مناسبیهستند تا عالوه بر اینکه بتوانند به چالش
(. یکی از 98ها باشند )قادر به استفاده مطلوب از فرصت

توانند جهت می هاسازمانکه هایی ترین استراتژیمناسب
ری رقابتی اتخاذ کنند، تمرکز بر سرمایه فکدستیابی و حفظ مزیت 

های سازمان به دو دسته (. دارایی91کارکنان سازمان است )
شوند، که ملموس )مشهود( و ناملموس )نامشهود( تقسیم می

نامند و ارزیابیهای نامشهود را سرمایه فکری میعموماً دارایی
گرایش  های نامشهود )سرمایه فکری(ها به سمت ارزیابی دارایی

ترین توان اساسی(. بنابراین، سرمایه فکری را می41یافته است )
ن اغلب محققی کهآندارایی یک سازمان دانست و سه جزء اصلی 

اند از سرمایه انسانی، سرمایه بر آن اتفاق نظر دارند، عبارت
(. سرمایه فکری اغلب به عنوان 39ساختاری و سرمایه مشتری )

ر کنار زمین، نیروی کار و سرمایه فکری عامل چهارم از تولید د
در نظر گرفته شده است و مظهر پیش برنده ارزش نامشهود است 

فزاینده، نقش مهمی در دستیابی به عملکرد مناسب در  طوربهکه 
ها برای اینکه بتوانند در همچنین سازمان (.93دارد ) وکارکسب

شند، اثربخش بامحیط رقابتی و متغیر امروزی قادر به عمل بوده و 
الزم است سطح سرمایه فکری خود را شناسایی، سنجش و 

(. بنابراین، سرمایه فکری زاده عرصه علم 40گذاری نمایند )ارزش
تواند نقش بسیار مؤثری را در راستای موفقیت و دانش است و می
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(. جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه 30مستمر سازمان ایفا نماید )
نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن دانش  سرمایه فکری بنیان

ها برای مشارکت در بازارهای امروز در و اطالعات است. سازمان
هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطالعات و دانش 

ی امروزی هاسازمان(. به همین دلیل است که 49نیازمندند )
را عاملی ضروری برای ثبات و  سرمایه فکری کارکنان خود

 (. 44کنند )خود تلقی می بلندمدتموفقیت 
با توجه به آنچه پیرامون ضرورت سرمایه فکری و چابکی در 

در سازمان بیان گردیده، این مهم است که  هاآن تأثیرسازمان و 
برد در پیش هاآنگیری توأمان ند با بهرهتوانمی چگونه هاسازمان

یش عملکرد سازمان موفق گردند. در نتیجه، با اهداف خود و افزا
توجه به مطالب پیش گفته و بررسی پیشینه تحقیق، مدل 

 گونه که مشاهدهارائه شد. همان (9)مفهومی تحقیق در شکل 
گردد، چابکی سازمانی به عنوان متغیر مستقل، سرمایه فکری می

ابسته وبه عنوان متغیر میانجی و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر 
 اند. در نظر گرفته شده

 رتأثیتحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور در حیطه 
 ها صورتچابکی سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمان

 ارائه( با عنوان 9315گرفته است. تحقیق ویسی و همکاران )
 هایشرکتمدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در 

ی نشان داد که، میزان چابکی سازمانی و ابعاد آن تولیدی ورزش
تولیدی ورزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار  هایشرکتدر 
د انتومیشد. همچنین، نتایج نشان داد چابکی سازمانی بامی
را  تولیدی ورزشی هایشرکتمناسبی تغییرات عملکرد  طوربه

( با 9315تحقیق صفری و همکاران )(. 35) نمایدبینی پیش
سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش  تأثیرعنوان 
چابکی سازمانی و مزیت رقابتی نشان داد که  گریمیانجی

مثبت  ثیرتأسرمایه فکری به صورت مستقیم بر عملکرد سازمانی 
و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی و چابکی سازمانی نقش 

 اندتهداشلکرد سازمانی میانجی در رابطه میان سرمایه فکری و عم
( در تحقیقی به بررسی نقش 9311عزیزپور و همکاران ) (.41)

تعدیلگری سرمایه فکری بر رابطه چابکی و عملکرد و سازمان 
استان تهران های نکه در اداره کل آموزش و پرورش شهرستا

ه فکری سرمای دارمعنیپرداختند، نتایج حاکی از اثرگذاری مثبت و 
بر  مستقل طوربهبکی و عملکرد سازمان به میزان و بر رابطه چا

چابکی سازمان و بر عملکرد سازمانی بود. همچنین نتایج اثر 
رده ک تأییدچابکی بر عملکرد سازمانی را نیز  دارمعنیمثبت و 

                                                                                                                                                                 

1. Hashim 
2. Cegarra-Navarro 

( با تحلیل 9311چناری، عیدی و عباسی )بخشی . (4) است
رد عملکارتباط بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با 

سازمانی در وزارت ورزش و جوانان نشان دادند که بین فراموشی 
سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط معناداری 
وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که چابکی 

 دمعناداری داشتن تأثیرسازمانی و ابعاد آن بر عملکرد سازمانی 
 ( در تبیین رابطه9311انی و همکاران )از طرفی، جاللی فراه (.1)

فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی 
در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان نشان دادند که 
بین یادگیری سازمانی و فراموشی هدفمند رابطه مثبت و 

ی نبیتواند پیشمعناداری وجود داشت و یادگیری سازمانی می
قربانی احمدیان و  (.91) کننده خوبی برای چابکی سازمانی باشد

( به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی 9314)
 . نتیجه آزمونندوزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت موردمطالعه

سازی معادالت ساختاری فرضیات تحقیق به کمک مدل
ی سرمایه فکری )سرمایه هادهنده ارتباط معنادار مؤلفهنشان

انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی( با عملکرد سازمانی 
  (.9) بود

( با عنوان 4095) نیاو طالبیان ساجدیهمچنین نتایج تحقیق 

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در وزارت 

فکری اثر مثبت و معنی ورزش و جوانان نشان داد که سرمایه

داری بر عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارد. همچنین، 

ارتباط بین زیر اجزای سرمایه فکری با عملکرد سازمانی مثبت و 

( در پژوهشی با 4095) و همکاران  1میهاش (.41) معنادار بود

های عنوان اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در سازمان

 توجهیقابل تأثیرهای فکری دولتی مالزی نشان دادند که سرمایه

های مالزی دارد. همه ابعاد سازمان دربر روی عملکرد سازمانی 

بینی کننده معناداری برای عملکرد پیشنیز سرمایه فکری 

( با بررسی سرمایه 4093) رشید و همکاران (.91) ودندسازمانی ب

فکری و عملکرد سازمانی گزارش کردند که رابطه معنادار مؤلفه

های سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه 

نتایج تحقیق سگارا  (.45) ارتباطی( با عملکرد سازمانی داشت

مدیریت دانش بر  تأثیر( با عنوان 4091و همکاران )  2ناوارو

عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی نشان داد که 

گذارد. معناداری بر عملکرد شرکت می تأثیرمدیریت دانش 
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 أییدتمیانجی چابکی سازمانی در این رابطه نقش  تأثیرهمچنین 

 :چابکی سازمانی( نیز در تحقیقی با عنوان 4091) 1نفی  (.1) شد

ت در کشور مصر، نشان داد رابطه مثب کلید بهبود عملکرد سازمانی

و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد و چابکی سازمانی اثر 

در تحقیق   (.43) گذاردمثبتی بر بهبود عملکرد سازمان می

به نیز در تحقیق دیگری ( 4091)  2دیگری کلیری و کویین

مالی سازمان لکرد سرمایه فکری و عمبررسی رابطه میان 

 یرتأثحسابداری  هایزیرساختکه  دادنتایج نشان پرداختند. 

را بر سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی  توجهیقابلو مثبت 

. در مورد سرمایه ساختاری، اگرچه مثبت است، رابطه از گذاردمی

 3تحقیق اوبان و جیوبرت  (.1) لحاظ آماری معنادار نیست

 سرمایه فکری و از رابطه یچندبعدمطالعه با عنوان نیز ( 4091)

، نشان داد رابطه معناداری میان این دو متغیر عملکرد سازمانی

 ازیسبهینهکه سازمان برای  دهدمیاین یافته نشان وجود دارد. 

رمایه س سازیبهینهاز سرمایه انسانی خود به منظور  برداریبهره

 ، حیاتی استشودمیاالتر ساختاری آن، که منجر به عملکرد ب

(31.)  

اجتماعی در  و مسائلورزش  و جایگاهبا توجه به اهمیت 
و متولی امور ورزش  مثابهبه و جوانانجامعه، اداره کل ورزش 

هستند. از طرف  دارعهدهرا  بدیلیبیها نقش در استان جوانان
دیگر، ارزیابی عملکرد سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن در جهت 

هداف ورزش کشور از اهمیت برخوردار است، بنابراین، تحقق ا
ها توجه به عملکرد ادارات ورزش و جوانان در سطح استان

سازی اهداف انداز مشخصی از روند پیادهتواند چشممی
در وزارت ورزش و جوانان را نمایان سازد. هرچند  شدهتدوین

زش آموهایی در حوزه منابع انسانی، مدیریت دانش، تاکنون گام
و ساختار درون سازمانی در این ادارات برداشته شده است، اما به 

بوده  رسد که این اقدامات از انسجام کافی برخوردارنظر نمی
باشند. از طرف دیگر، موضوع سرمایه فکری در ادارات مذکور تا 
حد بسیار زیادی ناشناخته است و مدیران و کارکنان اطالعات 

های اندکی در این زمینه دارا هستند. با توجه به اهمیت دارایی
ها و سرمایههایی که از داراییفکری و این واقعیت که سازمان

ردار هستند، سطوح باالتری از رشد و های فکری قویتری برخو
دهند و با توجه به تأکید مدیران و مسئولین توسعه را نشان می

                                                                                                                                                                 

1. Nafei 
2. Cleary & Quinn 

3. Urban & Joubert 

های سطوح فوقانی ورزش کشور، مبنی بر چابک نمودن سازمان
ها، پژوهش ورزشی کشور و بهینه نمودن عملکرد این سازمان

لکرد بر عمچابکی سازمانی  تأثیرحاضر به دنبال تبیین مدل 
با نقش  های غرب کشورانی ادارات ورزش و جوانان استانسازم

 باشد.سرمایه فکری میمیانجی 
 
 
 
 
 

 پیشنهادی پژوهشمفهومی مدل . 9شکل 

 

 تحقيقروش 
روش پژوهش حاضر پیمایشی و با توجه به هدف از نوع 

اطالعات آن به شکل میدانی آوری جمعکه روش  کاربردی بود
شده است.  با استفاده از مدل معادالت ساختاری انجام انجام و

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان 
لرستان و  غرب کشور )کرمانشاه، همدان،کردستان، های ناستا

به صورتی که با پرسش از بخش معاونت فرهنگی ، ایالم( بود
ها اطالعات مربوط به ات کل ورزش و جوانان استانپژوهش ادار

نفر  153تعداد کارکنان برآورد شد. تعداد کارکنان ادارات منتخب 
 300ساده ) گیرینمونهبود که بر اساس جدول مورگان و روش 
با توجه به  درنهایتنفر( به عنوان نمونه انتخاب شد. 

جزیه و پرسشنامه مورد ت 481های برگشتی تعداد پرسشنامه
ها تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری داده

جهت تکمیل بخش پیشینه، به  ایکتابخانهعالوه بر بررسی 
پرسشنامه استفاده  سهآوری نظرات نمونه آماری از منظور جمع

شد. پرسشنامه سرمایه فکری، شامل سه مؤلفه سرمایه انسانی، 
( 9111)  4توسط بونتیس سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری

گذاری از شد و جهت ارزشبامی گویه 18دارای  (.5) ساخته شد
همچنین از لیکرت استفاده شده است.  ایگزینه 5طیف 

( استفاده شد 4009) 5پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ
رعت و سپذیری انعطافبعد پاسخگویی، شایستگی،  1که دارای 

گذاری از جهت ارزش و است شدهتدوین سؤال 41است که در 
پرسشنامه  .(34) لیکرت استفاده شده است ایگزینه 5طیف 

است،  شدهتدوین( 4001)  6عملکرد سازمانی که توسط یانگ
 ، که به صورت کلی عملکرد سازمانی راباشدمیگویه  8دارای 

4. Bontis 
5. Sharifi & Zhang  
6. Yang 

عملکرد 

 سازمانی

سرمایه 

 فکری

چابکی 

 سازمانی



 يفکر هیسرما یانجيبر عملکرد کارکنان با نقش م یسازمان یچابک ريتأث 19

 

 

لیکرت  ایگزینه 5از طیف  گذاریارزش. جهت (31) سنجدمی
ز روش ها ااستفاده شده است. برای تعیین روایی این پرسشنامه

استفاده شد. یعنی اهداف پژوهش به همراه  وابسته به محتوی 
پرسشنامه در اختیار اساتید رشته مدیریت ورزشی قرار گرفت و 

اطمینان اعمال شد. در این پژوهش برای  هاآننظرات اصالحی 
ها از روش باز آزمایی استفاده گردید. ابتدا از پایایی پرسشنامه

نفر از کارکنان توزیع و پس از تکمیل،  40ها بین پرسشنامه
روز، مجدداً  95شد و در مرحله بعد به فاصله آوری جمع

از بها در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت. ضریب پرسشنامه
ها با گذشت زمان ثبات خود را حفظ نشان داد پرسشنامه آزمایی

اند، همچنین برای محاسبه پایایی نموده و دارای پایایی بوده
 آمدهدستبهآمد. پایایی  به دست درونی از روش آلفای کرونباخ

از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری 
)جدول  محاسبه گردید 88/0و پرسشنامه عملکرد سازمانی  19/0
9) . 

 آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش .9 جدول

پایایی  پایایی  ابعاد متغیر
 کل

 88/0 89/0 پاسخگویی چابکی سازمانی

 85/0 شایستگی

 81/0 پذیریانعطاف

 83/0 سرعت

 85/0 88/0 سرمایه انسانی سرمایه فکری

 13/0 سرمایه ساختاری

 81/0 سرمایه مشتری

 89/0 11/0 عملکرد سازمانی عملکرد سازمانی

 
برای انجام این پژوهش از آمار توصیفی )میانگین، جداول، 

...( به کمک همبستگی، تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ و

های تحقیق آزمون فرضیه منظور و به Spssنسخه  40افزارنرم

( SEM)آزمون تحلیل معادالت ساختاری  از و مدل پیشنهادی
 شد. استفاده 41ایموس نسخه افزار به وسیله نرم

 

 تحقيقهاي یافته
نرمال بودن تک  فرضشیپدر این پژوهش برای بررسی 

متغیره و چند متغیره، از ضریب کشیدگی و چولگی، استفاده 
گردید. نتایج تست نرمال بودن متغیرهای آشکار نشان داد که 
مقادیر کشیدگی و چولگی کلیه متغیرهای آشکار در دامنه قابل 

(. ±3؛ چولگی در دامنه ±5 قبولی قرار دارند )کشیدگی در دامنه
ها نتایج نشان داد که کلیه متغیرها از در خصوص چند متغیره
شان ن زیرنتایج جدول  شاخص. همچنین توزیع نرمال برخوردارند

 کشیدگی و 3 منفی و مثبت بین چولگی با داد، توزیع متغیرها

 (.4است )جدول  توزیعی نرمال 5 منفی و مثبت بین
 

 های ارزیابی نرمال بودن متغیرهاشاخص .9دول ج

c.r. چولگی c.r. متغیرها کشیدگی 

 چابکی سازمانی 548/0 311/9 111/0 811/9

 سرمایه فکری 534/0 435/9 431/0 511/0

 عملکردسازمانی 151/0 513/9 981/0 110/0

  
به منظور آزمون مدل پیشنهادی پژوهش از آزمون تحلیل 

کی چابمسیر استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد 
درصد بر عملکرد سازمانی اثرگذار است؛  51سازمانی با میزان اثر 

 عملکرد سازمانیبر  درصد 15نیز  سرمایه فکریهمچنین 
نیز  رییه فکسرمابر  چابکی سازمانیاست. میزان اثر  تأثیرگذار

 .(3)جدول  درصد را داشت 19بسیار باال بد که اثر 

 

 مدل پژوهش یمعادالت ساختار لیتحل جینتا. 3جدول 

 Estimate S.E. C.R. P فرضیه

 009/0 491/1 945/0 51/0 عملکرد سازمانی ---> چابکی سازمانی

 001/0 145/4 491/0 15/0 سازمانیعملکرد  ---> سرمایه فکری

 009/0 311/1 999/0 19/0 سرمایه فکری ---> چابکی سازمانی
 

های برازش مدل ، شاخص(4)و شکل  (1)همچنین در جدول 
آمده است.  هاآنمربوط به مدل پژوهش به همراه وزن رگرسیونی 

دهد که مدل از برازش های مدل نشان مینتایج برازش شاخص

(. همچنین مدل نهایی پژوهش 1خوبی برخوردار است )جدول 
 ارائه شده است. (4)در قالب نمودار 

 
 های برازش مدلشاخص .9جدول 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF هاشاخص 
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 حد مطلوب <3 >80/0 >80/0 >10/0 >10/0 >10/0 <08/0

 برازش مدل نهایی 93/4 14/0 81/0 14/0 15/0 11/0 013/0
  

 در حالت استاندارد معادالت ساختاری مدل پژوهشایموس برای آزمون تحلیل  افزارنرمخروجی . 9شکل

های برازشی کلی در مدل ساختاری به در مورد تفسیر شاخص
د. شوهای اندازه گیری اقدام میهمان شیوه بیان شده برای مدل

، آزمون تحقیق مبنی 4و شکل شماره  1مطابق با جدول شماره 
چابکی سازمانی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش  تأثیربر 

، β=19/0شود )می غرب کشور پذیرفتههای نو جوانان استا
31/1=p-value ابکی چ تأثیر(. همچنین نتایج تحقیق مبنی بر

-β ،49/1=p=51/0سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان )

value عملکرد سازمانی بر سرمایه فکری کارکنان  تأثیر( و
(15/0=β ،14/4=p-valueنیز پذیرفته ) در خصوص  شود.می

نقش میانجی سرمایه فکری بین چابکی سازمانی و عملکرد 
توان گفت با توجه به اینکه مسیر مستقیم اثر چابکی سازمانی می

 های غیر مستقیم یعنی اثرات چابکیسازمانی بر عملکرد و مسیر
سازمانی بر سرمایه فکری و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی 

متغیر سرمایه فکری را یک متغیر توان معنادار شده اند پس می
( نشان 2rمیانجی محسوب کرد. همچنین مقدار ضریب تعیین)

داد که متغیرهای چابکی سازمانی و سرمایه فکری حدود 
14/0=2r کنند. میبینی پیشرا  از تغییرات عملکرد سازمانی

از تعییرات عملکرد  2r=50/0متغیر سرمایه فکری حدود 
 کند.بینی مییشپسازمانی را به تنهایی 

 گيريبحث و نتيجه

عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت 
وری، کیفیت، ست. عملکرد خوب به معنی بهرها هاسازمان

های سازمانمداری است. به همین دلیل سودآوری و مشتری
موفق تالش زیادی در راستای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد 

نمایند. اما امروزه تغییرات مداوم محیطی باعث میسازمان خود 
ناسب را برای سازمان و مشده است که نتوان یک راهکار 

کارکنان آن در نظر گرفت. برای افزایش عملکرد در این عصر، 
 و شناسایی آنچه در محیط اتفاقبینی پیشنیازمند  هاسازمان

به  ستند.افتد و کسب دانش مورد نیاز برای مقابله با آن همی
موفق راهکار چابکی سازمانی را پیش های سازمانهمین خاطر، 

اند. همانگونه که اشاره شد، چابکی سازمانی نوعی قابلیت گرفته
و آوری جمعرا در پیکربندی مجدد،  هاسازمانپویا است که 

ازد. سمی یکپارچه سازی منابع اطالعات، فرایندها و فناوری قادر
را قادر به ایجاد هم افزایی و افزایش مزیت  هاسازماناین توانایی 

(. از 8گردد )می کند که سبب افزایش عملکرد سازمانمی رقابتی
 های مهم سازمانی است کهطرفی سرمایه فکری یکی از قابلیت

قابل مالحظه ای سبب ایجاد و خلق دانش باشد.  طوربهد توانمی
کنان و افزایش های کارد در بهبود شایستگیتوانمی این امر

(. به 94آنان مؤثر باشد )پذیری انعطافسرعت در ارائه خدمات و 
همین خاطر پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثر چابکی 
سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری در 
میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور انجام شده 

 .است
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تحلیل مدل معادالت ساختاری نشان داد که چابکی نتایج آزمون 
با  گذارد.می سازمانی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی

درصد چابکی سازمانی بر عملکرد  51 تأثیرتوجه به ضریب 
سازمانی، این نتیجه بدین معنا است که در شرایط فعلی حاکم، 

 51زن،  به ازای یک واحد افزایش در سکوت سازمانی کارکنان
درصد بر افزایش عملکرد کارکنان زن شاغل در ادارات ورزش و 

های ویسی و جوانان افزوده خواهد شد. این نتایج با یافته
( و عزیزپور و 9315(، صفری و همکاران )9315همکاران )
(، جاللی 9311چناری و همکاران )بخشی (، 9311همکاران )

سگارا ناوارو و جی تحقیقات خارو ( 9311فراهانی و همکاران )
، 1، 4، 41، 35) همخوانی دارد( 4091) نفیو  ( 4091همکاران )

ه گونه استنباط کرد کاین توانمی که این نتایج را (. 1، 43، 91
اگر سازمانی فعال و پویا باشد، این پویایی از عملکرد کارکنان 

شان هاینشأت گرفته به عبارت دیگر اگر کارکنان در فعالیت
 ند پذیرای تغییراتتواننمی و سرعت نداشته باشند،انعطاف 

ان نشده باشند بنابراین چابکی سازمان بر عملکرد کارکنبینی پیش
قادر به تشخیص  هاسازمانبا ایجاد چابکی،  .اثرگذار خواهد بود

ها، تهدیدات و در صورت ضرورت تغییرات غیر منتظره، فرصت
 ری از توانایی و منابعبرداو بهرهآوری جمعدهی مجدد، سازمان

(. 33د )گردمی بهتر بر عملکرد شرکت تأثیرشوند که سبب می
چابک، از طریق های سازمان( نیز معتقدند 4099) 1چن و چیانگ

 ایجاد هم افزایی و مزیت رقابتی بیشتر، به عملکرد بهتر دست
بتوانند با چابکی و دانش سازمانی  هاسازمان. اگر (8) یابندمی

سازوکارهای ایجاد تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنند، دیگر 
 هاسازمان، باشند. به عبارتیبینی پیشنباید نگران آینده غیرقابل 

ها و خدمات خود را با باید سریعتر از رقبا، فرآیندها، فرآورده
ی ورزشی عصر هانسازما درواقعاستفاده از دانش تغییر دهند. 

حاضر مانند وزارت ورزش و جوانان در معرض تغییرات 
 با عوامل هاسازمانای قراردارند. ارتباط و تعامل این ناپیوسته

ها مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی، فدراسیون
المللی و ی ورزشی بینهاسازمانهای ورزشی و سایر و هیات

عی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مهمتر از همه، عوامل اجتما
اند تا محیطی پرتالطم را برای همگی دست به دست هم داده

(. 1) ندنایجاد ک و ادارات زیرمجموعه آن وزارت ورزش و جوانان
در چنین شرایطی، اگر کارکنان دانش خود را با تغییرات محیطی 

 پذیری الزم برخوردار نباشند،افزایش ندهند و از چابکی و انعطاف
احتماالً جوابگوی محیط پرتالطم داخلی و رقبای بیرونی که با 
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سرعت فزایندهای به سمت یادگیری و سازمان یادگیرنده در حال 
 .حرکت هستند، نخواهد بود

انی بر باالی چابکی سازم تأثیردیگر یافته تحقیق مبنی بر 
 یدتأیسرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور 

درصد چابکی  19 باالی تأثیرمچنین با توجه به ضریب گردید. ه
سازمانی بر سرمایه فکری، این نتیجه بدین معناست که در شرایط 

 19فعلی حاکم، به ازای یک واحد افزایش در چابکی سازمانی، 
درصد بر سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان افزوده 

(، 9315خواهد شد. این یافته با نتایج تحقیق صفری و همکاران )
. که نشان از (4، 41) ( همخوانی دارد9311ران )عزیزپور و همکا

چابک دارد. هدف از های سازمانوضعیت بهتر سرمایه فکری در 
 های فکری دستیابی به مزیت رقابتی پایدارتمرکز بر سرمایه

یابد مگر از طریق تمرکز هرچه نمی شد و این مهم تحققبامی
جهانی  ربیشتر بر روی چابکی سازمانی؛ چراکه عرصه کسب و کا

ی برای دستیابی به مزیت رقابت هاسازمانبه شدت رقابتی شده و 
 .پایدار نیازمند همسویی هر چه بیشتر با تغییرات محیطی است

همچنین نتایج نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبت و معنادار 
درصدی بر بهبود عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان  15

جه بدین معناست که در شرایط فعلی غرب کشور دارد. این نتی
درصد  15حاکم، به ازای یک واحد افزایش در چابکی سازمانی، 

بر سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان افزوده خواهد 
(، 9315شد. این یافته با نتایج تحقیق صفری و همکاران )

 ساجدی(، 9314قربانی )احمدیان و (، 9311عزیزپور و همکاران )
 (، رشید و همکاران4095) م و همکارانی(، هاش4095) نیابیانطال

 (4091بان و جیوبرت )راوو ( 4091کلیری و کویین )، (4093)
در تحلیل این یافته (. 31، 1، 45، 91، 41، 9، 4، 41است )همسو 

ه از رسد که هر فرآیندی کگونه به نظر میباید بیان شود که این
اطالعات، تجربه، نوآوری، توانایی یادگیری قدرت بشری، دانش، 

یرد، گسازمانی، ارتباط با مشتریان و ساختار سازمانی ریشه می
که بندی شود، به شرط آند به عنوان سرمایه فکری طبقهتوانمی

گذاری نماید، یا سازی یا ارزشبتواند دانش را در آینده ذخیره
خیر ند. نکته ادانش ضمنی کارکنان را به دانش صریح ترجمه ک

به این موضوع اشاره دارد که سرمایه فکری حرکت از دانش به 
سمت استفاده از دانش است، یعنی روابط و فرآیندها برای اینکه 
به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به 
محصول یا خدمتی تبدیل نمایند، که برای سازمان به عنوان 

این سرمایه نیروی محرکه  عملکردی ارزشمند محسوب شود.
اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است، که بهتر از هر چیزی ارزش 
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 کند. همچنین، سرمایه فکریواقعی سازمان را منعکس می

 تأثیر سازمان اهداف به نیل و سازمانی عملکرد بر تواندمی

عنوان  به ادارات ورزش و جوانان که آنجایی از باشد. داشته
ها وزارت ورزش و جوانان در سطح استان های اصلیشریان
 عملکرد بر فکری سرمایه بررسی با توانمی شوند،می شناخته

 . نمود کمک این ادارات فضای بهبود به هاآن
ه بر منش ورزشی، بر س تأثیررفتارهای مثبت مربیان عالوه بر 

بعد احترام به حریف، احترام به عرف و عدم رویکرد منفی نیز 
و معناداری داشت. منظور از احترام به حریف مواردی مثبت  تأثیر

از قبیل کمک به حریف آسیب دیده، گفتگو با داور در مواردی 
که داور به اشتباه امتیازی به ورزشکار داده باشد یا امتیازی را به 
اشتباه از حریف کسر کرده باشد و قرض دادن وسایل اضافی خود 

رام به عرف یا قراردادهای به حریف برای انجام رقابت است. احت
تواند شامل مواردی چون دست دادن به حریف و اجتماعی می

تبریک به او به خاطر عملکرد خوبش پس از پایان مسابقه و یا 
(. بالتر و کیپ 41دست دادن با مربیان حریف و داور باشد )

های پیشین دریافتند مربیانی که بر ( با مروری بر پژوهش4091)
انند توکنند میهای اخالقی تأکید میری و بحثتالش، یادگی

(. 1رفتارهای ورزشی خوب را در میان ورزشکاران توسعه دهند )
( نیز دریافتند مربیان با انجام شش رفتار 4093بالتر و ویس )

( 9: باشند تأثیرگذارتوانند بر منش ورزشی ورزشکاران خود می
( منش 4کنند، انتظارات خود از منش ورزشی خوب را مشخص 

( منش ورزشی خوب را آموزش 3ورزشی خوب را تشویق کنند، 
( 5های خوبی از منش ورزشی باشند، ( مربیان خود مدل1دهند، 

( مشخص کنند منش 1منش ورزشی ضعیف را تنبیه کنند و 
 (. 3اولویت دارد یا برد در مسابقه ) هاآنورزشی برای 

معکوس و معنادار  تأثیرهای این پژوهش، یکی دیگر از یافته
رفتارهای منفی مربیان بر منش ورزشی بود. نتایج این پژوهش 

از تغییرات منش  %41تواند نشان داد، رفتارهای منفی مربیان می
نیز طی  (4091) بارکوکیس و گوکیاردیورزشی را تبیین کند. 

ننده بینی کپژوهشی دریافتند رفتارهای کنترلی مربی پیش
ورزشکاران است که آن نیز موجب کاهش  احساس ناامیدی در

ود شعملکرد اخالقی و تمایل به انجام دوپینگ در ورزشکاران می
توان گفت استرس، با توجه به نتیجه این پژوهش می (.40)

های ای مثل اعتراضاضطراب، عصبانیت، رفتارهای حاشیه
های مربیان در حاشیه زمین متوالی به داور، فریادها و توهین

 ثیرگذارتأقه بر رفتار جوانمردانه ورزشکاران در زمین مسابقه مساب
تواند شرایط مسابقه ورزشی را است. مربی با رفتارهای خود می

به سمتی سوق دهد که ورزشکار از مسابقه و عملکرد خود لذت 
برده و نهایت تالش خود را در جهت بهبود عملکرد خویش و 

-یبی با رفتارهای خود مموفقیت تیم بکارگیرد. از سوی دیگر مر
تواند شرایط مسابقه را به سمتی سوق دهد که ورزشکار فقط به 
فکر کسب امتیاز و پیروزی در مسابقه به هر طریقی باشد. چنین 

لکه دهد، بورزشکاری نه تنها تمرکز خود بر مسابقه را از دست می
همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داد تمایل به انجام 

یابد و احتماال به سمت ای اخالقی در وی کاهش میرفتاره
 ابد.یرفتارهای خشن و یا غیراخالقی مثل دوپینگ گرایش می

 بین رابطه مورد در تجربی شواهد درصد بود. با وجود 50حدود  

رسد، که اینگونه به نظر می سازمانی، عملکرد و سرمایه فکری
 بر تأثیرگذار متغیر عنوان یک به تواندسرمایه فکری می

شود. نتایج حاصل از این یافته با  تعریف سازمانی عملکرد
( و عزیزپور و همکاران 9315های صفری و همکاران )پژوهش

. این یافته بیان کننده این موضوع (4، 41) ( همسو بود9311)
 است که در ادارات ورزش و جوانان مورد مطالعه، مدیران ارشد

سترهای الزم برای جریان چابک ند با فراهم آوردن بتوانمی
سازی و سرمایه فکری، عملکرد بهتری در سطح سازمانی به 
دست آورند. بر اساس نتایج این پژوهش، سرمایه فکری به عنوان 

ورزشی را در رسیدن به های سازماند توانمی متغیر مستقل
چابکی سازمانی بیشتر یاری کند. لذا، در درجه اول به مدیران 

شود که برای مساله می ش و جوانان پیشنهادادارات ورز
ورزشی تحت نظر خود اهمیت بیشتری های سازمانسازی چابک

ورزشی، به های سازمانراهکارهای الزم به  ارائهقائل شوند و با 
در جهت چابک شدن کمک نمایند. همچنین جهت باال  هاآن

 هایبردن چابکی سازمانی امکانات سازمان را براساس فناوری
های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان روز ارتقا داده و دوره

برگذار کنند. همچنین کارکنانی که عملکرد خوبی دارند را تشویق 
 .نمایند

، ورزشی به چابکیهای سازمانشایان ذکر است که الزمه رسیدن 
باشد که شامل: عوامل به عوامل توانمندساز می هاآنمجهزشدن 

ساختاری هستند؛ لذا، به مدیران ورزشی توانمندساز محتوایی و 
تولیدی توصیه میشود که نسبت به پیاده سازی این عوامل 

همچنین بر  .توانمندساز در ادارات ورزش و جوانان اقدام نمایند
های پژوهش حاضر مشخص شد که سرمایه فکری اساس یافته

 نقش میانجی مهمی میان چابکی سازمانی و عملکر سازمان ایفا
یستی به اهمیت بامی . بنابراین مدیران ورزش کشورکندمی

مدیریت سرمایه فکری پی ببرند تا از این طریق به عملکرد 
سازمانی مورد انتظارشان دست یابند. چراکه کارمندان کارآمد 

 شوند،می ورزشی محسوبهای سازمانعامل موفقیت  ترینمهم
بردهای های فکری در زمینه اجرای راهاستفاده از سرمایه

د منجر به عملکرد سازمانی مناسبی برای ادارات توانمی سازمانی
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اقدامات الزم دربارۀ توانایی  ورزشی گردد. از جملههای سازمانو 
رغم شود که علیکارکنان در خصوص سرمایۀ انسانی توصیه می

کارگیری منابع انسانی، افراد در حساسیت شرکت در جذب و به
ر کار گرفته شوند و د شان بهحصیلیمشاغل مرتبط با مدرک ت

حین جذب به توانایی فردی در شغل و حرفۀ مورد نظر نیز توجه 
ورزشی به های سازمانشود که می گردد. همچنین پیشنهاد

های موجود در محیط ورزش بپردازد و این کار شناسایی فرصت
را با جذب متخصصان مستعد، به روز بودن سامانه آموزشی، رصد 

های نهای بین المللی و داشتن پیمابرگزاری همایش محیطی،
 .همکاری داخلی و بین المللی به انجام رساند

از طریق سرمایه فکری سازمان به چابکی  درنهایتتا 
سازمان دست یافت و به هدف نهایی سازمان که عملکرد مطلوب 

 است دست یابند. 
کی که چاب نتایج آزمون تحلیل مدل معادالت ساختاری نشان داد

با  گذارد.می سازمانی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی
درصد چابکی سازمانی بر عملکرد  51 تأثیرتوجه به ضریب 

سازمانی، این نتیجه بدین معنا است که در شرایط فعلی حاکم، 
 51به ازای یک واحد افزایش در سکوت سازمانی کارکنان زن، 

نان زن شاغل در ادارات ورزش و درصد بر افزایش عملکرد کارک
های ویسی و جوانان افزوده خواهد شد. این نتایج با یافته

( و عزیزپور و 9315(، صفری و همکاران )9315همکاران )
(، جاللی 9311چناری و همکاران )بخشی (، 9311همکاران )

سگارا ناوارو و تحقیقات خارجی و ( 9311فراهانی و همکاران )
، 1، 4، 41، 35) همخوانی دارد( 4091) نفیو  ( 4091همکاران )

ه گونه استنباط کرد کاین توانمی که این نتایج را (. 1، 43، 91
اگر سازمانی فعال و پویا باشد، این پویایی از عملکرد کارکنان 

شان هاینشأت گرفته به عبارت دیگر اگر کارکنان در فعالیت
 ند پذیرای تغییراتتواننمی انعطاف و سرعت نداشته باشند،

ان نشده باشند بنابراین چابکی سازمان بر عملکرد کارکنبینی پیش
قادر به تشخیص  هاسازمانبا ایجاد چابکی،  .اثرگذار خواهد بود

ها، تهدیدات و در صورت ضرورت تغییرات غیر منتظره، فرصت
 برداری از توانایی و منابعو بهرهآوری جمعدهی مجدد، سازمان

(. 33د )گردمی بهتر بر عملکرد شرکت تأثیرکه سبب  شوندمی
چابک، از طریق های سازمان( نیز معتقدند 4099) 1چن و چیانگ

 ایجاد هم افزایی و مزیت رقابتی بیشتر، به عملکرد بهتر دست
بتوانند با چابکی و دانش سازمانی  هاسازمان. اگر (8) یابندمی

گر دی ، سازوکارهای ایجاد تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنند
 هاسازمان، باشند. به عبارتیبینی پیشنباید نگران آینده غیرقابل 
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ها و خدمات خود را با باید سریعتر از رقبا، فرآیندها، فرآورده
ی ورزشی عصر هاانسازم درواقعاستفاده از دانش تغییر دهند. 

حاضر مانند وزارت ورزش و جوانان در معرض تغییرات 
 با عوامل هاسازمانای قراردارند. ارتباط و تعامل این ناپیوسته

ها مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی، فدراسیون
المللی و ی ورزشی بینهاسازمانهای ورزشی و سایر و هیات

اعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مهمتر از همه، عوامل اجتم
اند تا محیطی پرتالطم را برای همگی دست به دست هم داده

(. 1) ندنایجاد ک و ادارات زیرمجموعه آن وزارت ورزش و جوانان
در چنین شرایطی، اگر کارکنان دانش خود را با تغییرات محیطی 

 ،پذیری الزم برخوردار نباشندافزایش ندهند و از چابکی و انعطاف
احتماالً جوابگوی محیط پرتالطم داخلی و رقبای بیرونی که با 
سرعت فزایندهای به سمت یادگیری و سازمان یادگیرنده در حال 

 .حرکت هستند، نخواهد بود
انی بر باالی چابکی سازم تأثیردیگر یافته تحقیق مبنی بر 

 یدتأیسرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور 
درصد چابکی  19 باالی تأثیرگردید. همچنین با توجه به ضریب 

سازمانی بر سرمایه فکری، این نتیجه بدین معناست که در شرایط 
 19فعلی حاکم، به ازای یک واحد افزایش در چابکی سازمانی، 

درصد بر سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان افزوده 
(، 9315قیق صفری و همکاران )خواهد شد. این یافته با نتایج تح

. که نشان از (4، 41) ( همخوانی دارد9311عزیزپور و همکاران )
چابک دارد. هدف از های سازمانوضعیت بهتر سرمایه فکری در 

 های فکری دستیابی به مزیت رقابتی پایدارتمرکز بر سرمایه
یابد مگر از طریق تمرکز هرچه نمی شد و این مهم تحققبامی

بر روی چابکی سازمانی؛ چراکه عرصه کسب و کار جهانی بیشتر 
ی برای دستیابی به مزیت رقابت هاسازمانبه شدت رقابتی شده و 

 .پایدار نیازمند همسویی هر چه بیشتر با تغییرات محیطی است

همچنین نتایج نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبت و معنادار 

درصدی بر بهبود عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان  15

غرب کشور دارد. این نتیجه بدین معناست که در شرایط فعلی 

درصد  15حاکم، به ازای یک واحد افزایش در چابکی سازمانی، 

بر سرمایه فکری کارکنان ادارات ورزش و جوانان افزوده خواهد 

(، 9315مکاران )شد. این یافته با نتایج تحقیق صفری و ه

 ساجدی(، 9314قربانی )احمدیان و (، 9311عزیزپور و همکاران )

 (، رشید و همکاران4095) م و همکارانی(، هاش4095) نیاطالبیان

 (4091بان و جیوبرت )راوو ( 4091کلیری و کویین )، (4093)
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در تحلیل این یافته (. 31، 1، 45، 91، 41، 9، 4، 41است )همسو 

ه از رسد که هر فرآیندی کگونه به نظر میشود که این باید بیان

قدرت بشری، دانش، اطالعات، تجربه، نوآوری، توانایی یادگیری 

یرد، گسازمانی، ارتباط با مشتریان و ساختار سازمانی ریشه می

که بندی شود، به شرط آند به عنوان سرمایه فکری طبقهتوانمی

گذاری نماید، یا زی یا ارزشسابتواند دانش را در آینده ذخیره

دانش ضمنی کارکنان را به دانش صریح ترجمه کند. نکته اخیر 

به این موضوع اشاره دارد که سرمایه فکری حرکت از دانش به 

سمت استفاده از دانش است، یعنی روابط و فرآیندها برای اینکه 

به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به 

متی تبدیل نمایند، که برای سازمان به عنوان محصول یا خد

عملکردی ارزشمند محسوب شود. این سرمایه نیروی محرکه 

اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است، که بهتر از هر چیزی ارزش 

 کند. همچنین، سرمایه فکریواقعی سازمان را منعکس می

 تأثیر سازمان اهداف به نیل و سازمانی عملکرد بر تواندمی

عنوان  به ادارات ورزش و جوانان که آنجایی از باشد. داشته

ها های اصلی وزارت ورزش و جوانان در سطح استانشریان

 عملکرد بر فکری سرمایه بررسی با توانمی شوند،می شناخته

 نتیجه دیگر. نمود کمک این ادارات فضای بهبود به هاآن

 فکری و تحقیق نشان داد چابکی سازمانی در رابطه سرمایه

گفت  توانعملکرد سازمانی نقش میانجی دارد به عبارت دیگر می

با توجه به اینکه مسیر مستقیم اثر چابکی سازمانی بر عملکرد و 

های غیر مستقیم یعنی اثرات چابکی سازمانی بر سرمایه مسیر

فکری و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی معنادار بود، پس 

ی را یک متغیر میانجی محسوب کرد. توان متغیر سرمایه فکرمی

همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که متغیرهای چابکی 

سازمانی و سرمایه فکری سهم زیادی از تغییرات عملکرد 

بینی کرد که در این بین سهم متغیر سرمایه سازمانی را پیش

درصد بود. با  50حدود در    فکری از تعییرات عملکرد سازمانی

 و سرمایه فکری بین رابطه مورد در تجربی شواهد وجود

رسد، که سرمایه فکری اینگونه به نظر می سازمانی، عملکرد

 سازمانی عملکرد بر تأثیرگذار متغیر عنوان یک به تواندمی

 های صفری وشود. نتایج حاصل از این یافته با پژوهش تعریف

، 41) ( همسو بود9311( و عزیزپور و همکاران )9315همکاران )

. این یافته بیان کننده این موضوع است که در ادارات ورزش (4

ند با فراهم آوردن توانمی و جوانان مورد مطالعه، مدیران ارشد

بسترهای الزم برای جریان چابک سازی و سرمایه فکری، 

عملکرد بهتری در سطح سازمانی به دست آورند. بر اساس نتایج 

د انتومی ان متغیر مستقلاین پژوهش، سرمایه فکری به عنو

در رسیدن به چابکی سازمانی بیشتر یاری را  ورزشیهای سازمان

 کند. لذا، در درجه اول به مدیران ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد

ورزشی تحت های سازمانسازی شود که برای مساله چابکمی

راهکارهای الزم  ارائهنظر خود اهمیت بیشتری قائل شوند و با 

در جهت چابک شدن کمک  هاآنورزشی، به های سازمانبه 

نمایند. همچنین جهت باال بردن چابکی سازمانی امکانات 

های آموزش های روز ارتقا داده و دورهسازمان را براساس فناوری

ضمن خدمت برای کارکنان برگذار کنند. همچنین کارکنانی که 

است که الزمه شایان ذکر  .عملکرد خوبی دارند را تشویق نمایند

به  هاآنورزشی به چابکی، مجهزشدن های سازمانرسیدن 

باشد که شامل: عوامل توانمندساز محتوایی عوامل توانمندساز می

د ورزشی تولیدی توصیه میشو و ساختاری هستند؛ لذا، به مدیران

که نسبت به پیاده سازی این عوامل توانمندساز در ادارات ورزش 

های پژوهش همچنین بر اساس یافته .دو جوانان اقدام نماین

حاضر مشخص شد که سرمایه فکری نقش میانجی مهمی میان 

 کند. بنابراین مدیرانمی چابکی سازمانی و عملکر سازمان ایفا

یستی به اهمیت مدیریت سرمایه فکری پی بامی ورزش کشور

ببرند تا از این طریق به عملکرد سازمانی مورد انتظارشان دست 

عامل موفقیت  ترینچراکه کارمندان کارآمد مهم یابند.

های شوند، استفاده از سرمایهمی ورزشی محسوبهای سازمان

د منجر به توانمی فکری در زمینه اجرای راهبردهای سازمانی

ورزشی های سازمانعملکرد سازمانی مناسبی برای ادارات و 

ن در خصوص اقدامات الزم دربارۀ توانایی کارکنا گردد. از جمله

شود که علیرغم حساسیت شرکت در سرمایۀ انسانی توصیه می

کارگیری منابع انسانی، افراد در مشاغل مرتبط با و به  جذب

کار گرفته شوند و در حین جذب به  شان بهمدرک تحصیلی

توانایی فردی در شغل و حرفۀ مورد نظر نیز توجه گردد. همچنین 

های رزشی به شناسایی فرصتوهای سازمانشود که می پیشنهاد

موجود در محیط ورزش بپردازد و این کار را با جذب متخصصان 

مستعد، به روز بودن سامانه آموزشی، رصد محیطی، برگزاری 

همکاری داخلی و های نهای بین المللی و داشتن پیماهمایش

 از طریق سرمایه فکری درنهایتبین المللی به انجام رساند. تا 

چابکی سازمان دست یافت و به هدف نهایی سازمان سازمان به 

.که عملکرد مطلوب است دست یابند
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