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Abstract
This study aimed to Designing Relationship M odel
of talent management , Innovation and Knowledge
sharing in Yoths and Sport M inistry. The research
method was The research method is descriptivesurvey based on structural equation modeling
correlation. The population of all employees of the
M inistry of Sport and Youth (n =750), That
according to Krejcie & M organ table 260 people
were selected by random sampling method. In this
study, three standard questionnaires Including talent
management Phillips and Roper (2009), innovation
questionnaire Chupani (1390) and knowledge
sharing questionnaire Dixon (2001) was used.
Validity of the questionnaire was confirmed by 8
number of sports management professors and
reliability through Cronbach's alpha test In an early
example of 30 number respectively equal to 0.81,
0.94 and 0.79 were reported. Descriptive and
inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, Pearson
correlation and structural equation modeling( whit
AM OS22 and SPSS20 software was used. Results
showed Talent management have direct and
significant impact on both variables knowledge
sharing with 0.56 impact factor and innovation with
0.55 impact factor.also Talent M anagement through
knowledge sharing showed significant influence on
innovation.The model had an acceptable fitting for
purpose based on GFI, AGFI, RM SEA, and CFI
indices. All the estimated parameters had
statistically significant effects on their related
factors. As a result of this study implies the
importance of talent management is on innovation
and knowledge sharing And talent management
should be considered in policies related in Yoths
.and Sport M inistry
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چکیده
 نوآوری و،هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد
-  روش پژوهش توصیفی.تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود
پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری است؛ که به صورت
 جامعه آماری تحقیق کلیة کارکنان وزارت ورزش.میدانی انجام گرفت
)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگانN= 057( و جوانان بودند
 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق217
 در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت.انتخاب شدند
) و4937(  پرسشنامه نوآوری چوپانی،)2773( استعداد فی لیپس و راپر
 روایی.) استفاده شد2774( پرسشنامه تسهیم دانش دی کسون
 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید8 پرسشنامهها با استفاده از نظر
97 گردید و پایایی ازطریق آزمون آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه
 از آمار. گزارش شد7/03  و7/31  و7/84 نفره به ترتیب برابر با
 ضریب همبستگی،توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنو ف
پیرسون و مدل سازی معادالت ساختاری) با استفاده از نرم
 نتایج نشان داد که. استفاده شدAMOS22  وSPSS20افزار
) و7/51( مدیریت استعداد بر هر دو متغیر تسهیم دانش با ضریب تاثیر
 همچنین.) تأثیر مستقیم و معناداری دارد7/55( نوآوری با ضریب تاثیر
مدیریت استعداد به واسطة تسهیم دانش بر نوآوری تأثیر معناداری را
 مدل تحقیق از برازش مناسبی بر حسب شاخصهای.نشان داد
 برخوردار بود و تمامی گویهCFI  وGFI, AGFI, RMSEA
های مقیاس دارای ضریب تأثیر معنی دار بر روی عامل مربوط به خود
 یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر.بودند
نوآوری و تسهیم دانش است و مدیریت استعداد را می بایست در
.سیاست های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد
واژه هاي کليدي
تسهیم دانش؛ مدیریت استعداد؛ نوآوری؛ وزارت ورزش و جوانان
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مقدمه

محیط متحول و متغیر سازمانها در عصر کنونی مدیران را
بر آن میدارد تا هر چه بیشتر و بهتر به استفاده از ابزاری به
نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و
حفظ موقعیت و گسترش آن روی آورند .این امر مستلزم آن
است که مدیران سازمانها اولویت مهمی را برای مدیریت
نوآوری در نظر بگیرند ( .) 1نوآوری سازمانی اختراع تازهای از
دانش یا توسعه اطالعات تازه نظیر مفهوم ،تئوری یا فرضیه
است؛ به عبارت دیگر ،نوآوری سازمانی به معنای چیزی جدید
برای استفاده است .نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایدهها به
اشکال قابل استفاده سازمانی است و این ایده برای پیشبرد
عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد ( .) 1موفقیت
سازمان های قرن  24به استفاده موثر از افراد مستعد بستگی
دارد .سازمانهای استعدادگرا دائماً درجستجوی استعدادهای
جدیداند؛ با ارضای نیازهایشان آنها را حفظ و محیط چالشی
برای آنها ایجاد میکنند تا بتوانند به کار وفعالیت بپردازند و
برای سازمان خود خالق و نوآور باشند .آنچه که در تجارت
بیش از هرچیزی اهمیت دارد افراد هستند که سازمانهای
قرن 24را به سمت جلو به پیش میرانند ( .) 29در نهایت در
وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پی درپی و
نوآوریهای مداوم اصلیترین ویژگی آن است ،تنها
سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش
استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و دارای منابع
انسانی ماهر ،دانش محور ،شایسته ،نخبه و توانمند باشند (.) 2
همچنین به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن ،پیچیده و پویا تنها
راهی که پیش روی مدیران قرار دارد ،داشتن نیروی انسانی
توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و داراییهای حیاتی
سازمان به حساب میآیند و منافع بسیار زیادی برای سازمانها
و موسسات خواهد داشت ( .) 47بر این اساس در حوزهی
مدیریت منابع انسانی و نوآوری آن بر لزوم طراحی فرآیند
جامعی از مدیریت استعداد تاکید میشود .مدیریت استعداد
کاربرد مجموعهای از فعالیتهای یکپارچه است به منظور
اطمینان از اینکه سازمان نیروهایی را که هم اکنون و در آینده
نیاز دارد را جذب ،حفظ ،انگیزش و توسعه میدهد و هدفش
حفظ جریان استعدادها و تاکید براین موضوع است که افراد
مستعد یکی از منابع اصلی سازمان میباشند .گاهی اوقات
فرض بر این گذاشته میشود که مدیریت استعداد تنها برای
افراد کلیدی سازمان تعریف میشود .اما هر فردی در سازمان
استعدادی دارد .برخی نسبت به سایرین استعداد بیشتری دارند
و بنابر این فرایند مدیریت استعداد نباید محدود به تعداد کمی

از افراد شود ( .) 2محققان گروه مک کینزی  ،4برای اولین بار
واژه مدیریت استعداد را مطرح کردند ،آنها دریافتند بهترین
اقدامهایی که شرکتها را به عملکرد باالیی رسانده است،
مدیریت استعدادها است ،همچنین آن ها اولین بار جنگ برای
استعداد  2را برای نشان دادن اهمیت محوری کارکنان برای
شرکتها و سازمانها مطرح کردند ( .)25،20فیلیپس و راپر
( ) 2778معتقدند امروزه جذب و نگهداری استعدادهای کارمنان
سازمان بسیار مشکل شده و سازمانها بر جذب افراد مناسب
برای مشاغل مناسب و در زمان مناسب تأکید میکنند که
دلیل آن انتقال از عصر صنعتی به عصر سرمایه فکری است.
شرکتها بر پایه مهارتها و استعدادهای کارکنان خود ،با هم
رقابت میکنند و میدانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با
استعدادترین کارکنان ،میتوانند به باالترین سهم بازار برسند و
سود خود را افزایش دهند ( .)22باید توجه داشت که مدیریت
جانشین پروری و به دلیل کمبود کارکنان با توانائیها و
مهارت باال ،یافتن و حفظ کارکنان با استعداد از اولویتهای
اصلی سازمانهای امروزی است .مدیریت استعداد در
سازمانها به دو دلیل دارای اهمیت است :اول اینکه اجرای
مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری موفقیتآمیز
استعدادها میشود و دوم اینکه این کارکنان برای پستهای
کلیدی در آینده انتخاب میشوند ( .) 5تحقیقات انجام شده
نشان میدهند که انجام اقدامات مرتبط برای جذب استعدادها
به سازمان ،به صورت مثبت متغیر نوآوری در خدمات را پیش
بینی مینماید ( .) 8همچنین با توجه به این موضوع که یک
فرد بااستعداد ،ترکیبی از دانش ،مهارت ،قابلیت و تعهد الزم
برای حرکت در جهت تحقق اهداف سازمان را داراست
بنابراین تمایل کارکنان به اعطا و جمعآوری دانش و در نهایت
تسهیم دانش ،سازمان را قادر میسازد تا قابلیت نوآوری خود را
بهبود بخشد ( .)41در واقع تسهیم دانش به عنوان یک نیروی
مثبت در ایجاد سازمانهای نوآور شناخته شده است (.) 9
تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرآیند مدیریت دانش در
بالندگی سازمانها نقش تعیین کنندهای دارد ( .) 45ابداعات
نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش ،تخصص و تعهدات
کارمندان به عنوان ورودیهای کلیدی در فرایند خلق ارزش
دارد و سازمانها با نوآوری پذیری باالتر ،در پاسخ به تغییرات
محیطی و همچنین گسترش قابلیتهای جدید که به آنها

. McKinsey
. War for T alent
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برای دستیابی به عملکرد باالتر کمک میکند ،موفقتر
خواهند شد ( .) 48،20اگرچه تسهیم دانش با همکاران ممکن
است بسیار دشوار باشد ،اما این امر تأثیر مثبتی در کاهش
هزینههای تولید ،تکمیل سریعتر پروژههای توسعهای جدید،
عملکرد تیمی ،قابلیتهای نوآوری و عملکرد شرکت ازجمله
رشد فروش و درآمد از محصوالت و خدمات جدید دارد (.)43
در نتیجه طرحهای نوآوری به شدت به دانش ،مهارت و تجربه
کارکنان در فرآیند ایجاد ارزش گرایش دارند .بر اساس این
بعد ،تسهیم دانش به علت ویژگیهای خاص شرکت،
پیچیدگیهای اجتماعی و وابستگی به مسیر میتواند به عنوان
یک ورودی ارزشمند برای نوآوری در نظر گرفته شود ( .)1در
این زمینه قدوس جهانی ( ،) 4939در نتایج تحقیقات خود بیان
کردند که بین تسهیم دانش و و نوآوری و همچنین بین
تسهیم دانش با مولفه های نوآوری ارتباط معنی داری وجود
دارد ( .) 3نوع پسند اصیل و عاشق حسینی ( ) 4939در تحقیقی
با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت
خدمات و نوآوری کارکنان ،بیان کردند ارتباط مثبت و معنادار
بین متغیرهای سبک رهبری استعدادها و کیفیت و نوآوری
خدمات وجود دارد که متغیر سبک رهبری استعدادها به صورت
مثبت هم بر کیفیت و هم بر نوآوری در ارائه خدمات تاثیرگذار
است ( .)27زارعی و همکاران ( )4931در پژوهش خود با هدف
بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های
دانشگاهی بیان کردند رابطه مثبت و مستقیمی بین تسهیم
دانش و ظرفیت جذب وجود دارد .همچنین ،رابطه مستقیم و
معنیداری بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری مشاهده
میشود .در نهایت برای دو متغیر تسهیم دانش و قابلیت
نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد .با بررسی سه متغیر
اصلی پژوهش چنین میتوان نتیجه گرفت که ظرفیت جذب
بهعنوان متغیری واسطهگر بین دو متغیر تسهیم دانش و
قابلیت نوآوری نیست بلکه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری به
گونهای مستقیم باهم در ارتباط هستند ( .)28همچنین لیااُ و
همکاران  )2770( 4پژوهشی تحت عنوان تسهیم دانش،
ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری انجام دادند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که ظرفیت جذب عامل مداخلهگر بین تسهیم دانش
و قابلیت نوآوری است .این نتایج همچنین نشان داد ،تسهیم
دانش تأثیر مثبتی بر قابلیت نوآوری دارد ( .) 49ایمانی و
همکاران ( ) 4931در نتایج تحقیقات خود بیان کردند با جذب
افرادی که دارای ویژگیهای شخصیتی نظیر ریسکپذیری و

حفظ این استعدادها با انگیزش از طریق پاداش و توسعه
استعدادها از طریق آموزش ،خزانهای از استعدادها برای
تاثیرگذاری بر فرایندها و تولید شکل میگیرد که مزیتی برای
نوآوری در سازمان برای رقابت بوجود میآورد ( .) 42سائنز 2
( ) 2773در پژوهشی تحت عنوان تسهیم دانش و عملکرد
نوآوری به این نتیجه دست یافت که تسهیم دانش مسئله
مهمی برای باال بردن قابلیت نوآوری شرکتها است .همچنین
شدت فناوری درجه ارتباط قابلیت نوآوری در ایجاد ارزش را
تعدیل میکند ( .)21اسدی و والفی ( ) 4931در مقالهای با
هدف بررسی بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم
دانش بیان کردند بین نظام جذب استعداد ،ارزیابی و کشف
استعداد ،نظام توسعه و آموزش استعدادها ،نظام حفظ استعدادها
و مدیریت استعداد با تسهیم دانش رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد ( .)9معروفی و همکاران ( ) 4935نیز نشان دادند
مدیریت استعداد و ویژگیهای ساختار تأثیر معناداری بر
نوآوری سازمان دارند و از عوامل موثر بر نوآوری سازمانی
محسوب میشوند (.)40
با توجه به آنچه گفته شد در شرایط امروزی سازمانها باید
بتوانند دانش مورد نیاز خود را برای نوآوری در محصوالت خود
و بهبود فرآیندهایشان کسب کنند ،کارکنانشان دانش را نشر
دهند و در همه فعالیتهای روزانه خود به کار گیرند .فقط از
این طریق میتوانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به
شدت متغیر مشتریان پاسخ دهند .نوآوری عاملی است که
فرصتهایی را بهوسیله افراد برای خودشان یا برای سازمانی
که در آن کار میکنند ،بدون توجه به منابعی که در کنترل
آنها است ،بهوجود میآورد .لذا میتوان نوآوری در ورزش را
به مفهوم ایجاد فرصتهای محیطی مناسب به همراه
بهکارگیری نیروی انسانی خالق و شایسته برای اخذ ایدهها و
نظرات افراد و سپس استفاده از این افکار در جهت طراحی
سیاستها و برنامههای مورد نیاز و نو ،برای بهبود سطح
سالمتی و رقابت ورزشی در بین افراد جامعه دانست .با این
روند ،هم زمینههای جدیدی در ورزش کشور ایجاد میشود و
هم سود و فواید اقتصادی ناشی از اجرای آن به این بخش
کمک بیشتری خواهد کرد ()21؛ در این راستا مطرح شدن
مفهوم مدیریت استعداد نیز که در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از محققان و دانشمندان رشتههای مختلف به
خصوص صاحبنظران مدیریت قرار گرفته ،استفاده موثر و
اثربخش از سرمایههای دانشی و تسهیم آن ،استعدادها و

1 .Liao

2.

Sáenz
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مهارتهای اعضای سازمان میباشد .به بیان دیگر به
کارگیری فرایندهای مدیریت استعداد در سازمان ،از تلف شدن
و به هدر رفتن ظرفیتهای دانشی ،استعدادها و مهارت های
کارکنان جلوگیری کرده و آنها را در راستای اهداف و رسالت
سازمان هدایت میکند.
اگرچه مروری بر تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان
میدهد که نوآوری در سازمانها یک شاخه علمی در حال
رشد است ،اما اثربخشی مدیریت استعداد و ارزش آفرینی آن
به واسطه تسهیم دانش هنوز به درستی در سازمانهای
ورزشی درک نشده است .عالوه بر این ،تعداد مطالعات در
رابطه با نوآوری در سازمانهای ورزشی بسیار اندک است و
تاکنون تحقیقی که اثرات راهبردهای مدیریت استعداد و
تسهیم دانش را بر آن بسنجد انجام نگرفته است .بنابراین
سوال اصلی تحقیق حاضر این میباشد که مدل ارتباطی
مدیریت استعداد ،نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و
جوانان به چه صورت میباشد؟
روش تحقيق
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد،
نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود .روش
پژوهش توصیفی -پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادالت
ساختاری است؛ که به صورت میدانی انجام گرفت .جامعه
آماری تحقیق کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند
() N=057؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان  217نفر با
روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند .به این ترتیب که  287پرسشنامه بین کارمندان
به صورت تصادفی توزیع گردیده و پس از حذف پرسشنامه
های ناقص و مخدوش  217پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد
فیلیپس و راپر  ،)2773( 4پرسشنامه نوآوری چوپانی ( )4937و
پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون  )2774( 2استفاده شد.
پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد فیلیپس و راپر ( )2773با
چهار مولفه جذب استعداد ،کشف استعدادها ،توسعه و بهسازی
استعدادها ،حفظ و نگهداشت استعدادها و مدیریت استعداد
می باشد که با  28گویه میزان مدیریت استعداد را در مقیاس
پنج گزینهای لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم)

philips & roper
Dixon

1.
2.

میسنجد؛ پایایی پرسشنامه مذکور در پژوهش کامیاب خانقاه
( )4939پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ به
صورت مطلب گزارش شده است .پرسشنامه نوآوری چوپانی
( ) 4937با سه مولفه نوآوری تولیدی ،نوآوری فرایندی ،نوآوری
اداری و  40گویه میزان نوآوری کارمندان در سازمان را در
مقیاس پنج گزینهای لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم،
خیلی کم) میسنجد؛ پایایی این پرسشنامه در پژوهش چوپانی
( ) 4937با آزمون آلفاکرونباخ  7/81گزارش شده است .در
نهایت پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون ( )2774با چهار
مولفه دانش ترتیبی ،دانش آشکار ،دانش پنهان و دانش
استراتژیک و  45گویه میزان تسهیم دانش در سازمان را در
مقیاس پنج گزینهای لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم،
خیلی کم ) میسنجد .پایایی این پرسشنامه نیز در پژوش
هادیزاده مقدم و همکاران ( ) 4932مورد تایید قرار گرفته است.
در این تحقیق نیز برای اطمینان از روایی محتوای
پرسشنامهها در اختیار  8تن از اساتید مدیریت ورزشی قرار
گرفت.
پایایی پرسشنامهها نیز ازطریق آزمون آلفای کرونباخ در یک
نمونه اولیه  97نفره به ترتیب برای پرسشنامههای مدیریت
استعداد ،نوآوری و تسهیم دانش برابر با  7/84و  7/31و
 7/03گزارش شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار
توصیفی (میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانی) و استنباطی
(کولموگروفاسمیرنف ،ضریب همبستگی پیرسون و مدل
سازی معادالتساختاری) با استفاده از نرم
افزار SPSS20و  AMOS22استفاده شد.
یافته ها
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای تحقق در جدول ،4
گزارش شده است .نتایج حاصل از یافتههای توصیفی نشان
داد که  59درصد از نمونههای تحقیق مرد و  10درصد زن
بودند .همچنین نتایج نشان داد بیشتر نمونههای تحقیق در
محدوده سنی  94الی  17سال قرار داشتند .نتایج حاصل از
یافتههای تحقیق نشان داد که بیشتر نمونههای تحقیق دارای
مدرک کارشناسی بوده و همچنین  19درصد دارای رشته
مرتبط با علوم ورزشی بوده اند.
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جدول  .4ویژگی های دموگرافیک نمونه های تحقیق
فراوانی
جنسیت

مرد
زن
زیر  97سال

498
422
18

%59/7
%10/7
%48/5

 94تا  17سال
 14تا  57سال
 54تا  17سال
باالی  17سال

470
80
40
4

%14/2
%99/0
%1/1
%7/5

دیپلم و کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تربیت بدنی
غیرتربیت بدنی

84
494
90
3
413
34

%94/1
%57/5
%41/1
%9/5
%19
%90

سن

مدرک
تحصیلی

رشته
تحصیلی

درصد فراوانی

محقق یکسان است ،ی عنی توزیع متغیرهای فوق یک توزیع
طبی عی بوده و در نتیجه برای آزمون فرضیههای مربوط به این
متغیرها از آزمونهای پارامتریک استفاده شود .

برای بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق از آزمون کلموگروف
اسمیرنف استفاده شد .در جدول  2نتایج این آزمون برای
متغیرهای تحقی ق حاضر گزارش شده است .با توجه به مقادیر
سطح معناداری در مورد متغیرها مشاهده میشود که در این
متغیرها مقادیر سطح معناداری باالتر از  7/75میباشد .این بدان
معناست که توزیع مشاهده شده این متغیرها با توزیع مورد انتظار

جدول  .2آمارهها ی آزمون کولموگروف اسمیرنف متغیرها ی تحقیق
آمارهها

متغیرهای پژوهش
Test Statistic

P

نوع توزیع

مدیریت استعداد

4/19

7/71

طبیعی

تسهیم دانش

4/49

7/29

طبیعی

نوآوری

7/03

7/94

طبیعی

باتوجه به نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق به منظور بررسی

دانش ( ،) r360 =7/59 ،p=7/74مقدیریت اسقتعداد و نقوآوری

رابطه بین متغیرهای تحقیقق از آزمقون همبسقتگی پیرسقون

( ،) r360 =7/15 ،p=7/74تسهیم دانقش و نقوآوری (،p=7/74

استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  9گزارش شقده اسقت.

 ) r360 =7/91رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

همانگونه که مشاهده می شود بین مدیریت استعداد و تسهیم
جدول .9آزمون همبستگ ی پیرسون بین متغیرها ی تحقیق
نوآوری
مدیریت استعداد
تسهیم دانش
مدیریت استعداد

ضریب همبستگی
7/15
7/91
7/59

تعداد
217
217
تسهیم دانش
217

سطح معنیداری
7/774
7/772
7/774
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در ادامه به منظور بررسی مدل ارتباطی بین متغیرهای تحقیق

بر نوآوری از مدل معادالت ساختاری استفاد ه شد .در این مدل

یعنی تاثیر مدیریت استعداد بر نوآوری در وزارت ورزش و

مدیریت استعداد متغیر مستقل (درونزا) ،نوآوری متغیر وابسته

جوانان به واسطه متغیر میانجی تسهیم دانش از مدل معادالت

(برونزا) و تسهیم دانش متغیر میانجی یا تعدیلگر است.

ساختاری استفاده شد.
در این تحقیق به منظور بررسی مدل ارتباطی تحقیق ،بررسی
اثر مدیریت استعداد بر تسهیم دانش و نوآوری و تسهیم دانش
جدول  .1آماره ت ی و بارها ی عامل ی مدل ارتباط ی مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآور ی
بارعاملی

مقدار t

سطح معناداری

مدیریت استعداد

<--<--<--<---

جذب استعداد
کشف استعداد
توسعه و بهسازی استعداد
حفظ و نگهداشت استعداد

7/012
7/080
7/841
7/03

41/221
44/311
4/120

7/774
7/774
7/774

تسهیم دانش

<--<--<--<---

دانش استراتژیک
دانش پنهان
دانش آشکار
دانش ترکیبی

7/839
7/811
7/872
7/099

41/351
45/522
49/152

7/774
7/774
7/774

نوآوری

<--<--<---

نوآوری تولید
نوآوری فرایندی
نوآورای اداری

7/158
7/129
7/155

5/809
5/333

7/774
7/774

مسیر

نتایج همبستگی چندگانه بین خرده مقیاسهای جوّ سازمانی و
مشارکت در تصمیمگیری در جدول  1نشان داده شده است.
همانگونه که مالحظه میشود 57/1 ،درصد مشارکت معلمان
در تصمیمگیری مدارس از طریق جوّ سازمانی مدارس مورد
مطالعه قابل پیشبینی است.

شکل  .4بارهای عاملی (ضرایب استاندارد شده) مدل ارتباطی مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری
(مقادیر نسبتهای بحرانی) از مقادیر قابل قبولی برخوردار بوده
در جدول  1و شکل  4مدل روابط کلی بین مدیریت
و این شاخصهای نشان میدهند که متغیرهای مشاهدهای
استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان
نمایش داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود کلیه
اندازهگیری شده به خوبی انعکاسی از متغیرهای پنهان
(مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری ) میباشند.
بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی استاندارد شده) مقدار t
جدول  .1بار عاملی و مقادیر  tرابطه مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد ،نوآوري و تسهي م دانش در وزارت ورزش و جوانان

مسیر
مدیریت استعداد
مدیریت استعداد
تسهیم دانش

<--<--<---

443

بار عاملی

مقدار t

سطح معناداری

7/551
7/514
7/154

1/081
0/583
1/141

7/774
7/774
7/774

نوآوری
تسهیم دانش
نوآوری

بر اساس یافتههای مدل تحقیق ( Error! Reference

جوانان اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین بر اساس یافتهها

 ) source not found.میتوان گفت که مدیریت

مشاهده شد که تسهیم دانش میتواند بر نوآوری در وزارت

استعداد بر نوآوری (=7/551بارعاملی ) t=1/081 ،و تسهیم

ورزش و جوانان به طور مثبتی و مستقیم اثرگذار باشد

دانش (=7/514بارعاملی ) t=0/583 ،در وزارت ورزش و

(=7/154بارعاملی.)t=1/141 ،

جدول  .1شاخص برازش مدل ارتباطی مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری
شاخصهای برازش

مالک

مقادیر شاخصها

تفسیر

کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی
نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df
ریشه دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA
شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI
ریشه میانگین مجذور باقیمانده () RMR
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
شاخص برازش افزایشی () IFI

کمتر از 9
کمتر از 7/4
بیشتر از 7/3
بیشتر از 7/3
کمتر از 7/75
بیشتر از 7/3
بیشتر از 7/3
بیشتر از 7/3

440/28
17
2/392
7/730
7/344
7/859
7/791
7/391
7/347
7/391

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

نتایج شاخصهای برازش مدل در Error! Reference

برخوردار است .همچنین مقدار ریشة دوم میانگین خطای

 source not found.نشان میدهد شاخص نیکویی

برآورد ( ) RMSEAبرابر با  7/730می باشد .درنهایت

برازش ( ) GFIبیشتر از  7/3بوده که نشان از تأیید مدل دارد.

مشاهده میشود که دیگر شاخصهای برازش (،NFI ،CFI

نسبت کای اسکوآر به درجة آزادی ( ) 2/392مقدار قابل قبولی

 ) IFIمقادیر قابل قبول را نشان دادهاند.

جدول  .1نتایج تحلیل مسیر ساختاری فرضیه ششم (اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها)
مسیرهای ارتباطی
مدیریت استعداد  ˂---تسهیم دانش
مدیریت استعداد  ˂---نوآوری
تسهیم دانش  ˂---نوآوری
مدیریت استعداد  ˂---تسهیم دانش  ˂---نوآوری
یافتهها نشان دادند که (جدول  )0مدیریت استعداد بر
تسهیم دانش اثر مستقیم و باالتری با ضریب تأثیر 7/51
نسبت به تأثیر بر نوآوری با ضریب  7/55دارد .همچنین
میتوان گفت که مدیریت استعداد ضمن تأثیر مستقیمی که بر
نوآوری در وزارت ورزش و جوانان داشته به طور غیرمستقیم و

تأثیر مستقیم

تأثیرغیرمستقیم

تأثیر کلی

7/51
7/55
7/15
7/29

7/51*7/15=7/252

7/51
7/55
7/15
7/55+7/252=7/872

از طری ق متغیر میانجی تسهیم دانش به میزان  7/252بر
نوآوری در وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار بوده است (جدول
 .) 0در نتیجه اثر کلی و نهایی مدیریت استعداد بر نوآوری در
وزارت ورزش و جوانان برابر با  7/872خواهد بود.
بحث و نتيجهگيري
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همه سازمانها برای بقای خود به ایدههای نو و بدیع نیاز
دارند .نوآوری میتواند به عنوان تغیر سازمانی برای پاسخ به
محیط خارجی یا نفوذ بر آن در نظر گرفته شود .لیکن باید
دانست که دانش و در کنار آن مدیریت استعدادها به عنوان
مهمترین عامل تولید و عامل تعیین کننده در نوآوری به شمار
میرود ،زیرا با انباشت دایمی دانش اداری و فنی در طول
زمان و با استفاده از فناوری اطالعات ،دانش به سرعت در
سرتاسر جهان قابل دسترس شده است و کارکنان با استعداد
توانایی استفاده بهینه از دانش را خواهند داشت .بنابراین با
توجه به اهمیت نوآوری در سازمانهای امروزی و در کنار آن
اهمیت مدیریت استعداد و تسهیم دانش به عنوان متغیرهای
مهم مرتبط با آن ،تحقیق حاضر به منظور بررسی مدل
ارتباطی بین مدیریت استعداد ،تسهیم دانش و نوآوری در
وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان
داد تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی
دارد ،این یافتهها با پژوهشهای قدوس جهانی (،) 4939
عالمه و همکاران ( ،) 4934زارعی و همکاران ( ،) 4931لیااُ و
همکاران ( ) 2770و سائنز و همکاران ( ) 2773همخوانی دارد
( .) 21 ،49 ،3،4،28با توجه به اینکه تسهیم دانش به
افزایشنوآوری سازمانی منجر میشود ،بنابراین با توجه به
شدت رقابت و نیاز شرکتها به نوآوری ،این موضوع میتواند
به عنوان ابزاری مؤثر مدنظر قرار گیرد  .عالمه و همکاران
( ) 4934پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر تسهیم دانش بر
نوآوری در بین مدیران سازمانهای بازرگانی انجام دادند هدف
از این پژوهش بررسی تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری بود .در
این پژوهش انتشار دانش ،جمعآوری دانش و تأثیر انتشار و
جمعآوری دانش بر نوآوری اکتشافی و استخراجی مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج نشان داد که کسب و شناسایی دانش
تأثیر مشخصی بر دو بعد نوآوری مطرح شده در این بررسی
دارد ،درحالیکه انتشار دانش که شامل انتشار دانش در داخل و
خارج از گروه است تأثیری بر نوآوری اکتشافی ندارد (.) 4
مدیریت دانش تسهیل کننده ارتباطات و مراودات مورد نیاز در
فرآیندهای نوآورانه است .ظرفیتهای نوآوری سازمانی تحت
تاثیر توانمندی سازمانها در انتقال دانش و مهارتهای مبتنی
بر فناوری و کسب تجربیات برتر میباشند و دانش اساس
نوآوری به شمار میآید .از این رو تسهیم دانش به عنوان یکی
از مراحل مدیریت دانش از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در
سازمان محسوب میشود .تسهیم دانش را میتوان شامل
مجموعهای از عقاید یا رفتارهایی دانست که منجر به گسترش
یادگیری در میان افراد مختلف و یا در یک سازمان واحد
میشود ( .) 27ی عنی هر اندازه که در وزارت ورزش و جوانان

دانش و تجربه بیشتر به اشتراک گذاشته شود و همکاریهای
علمی بیشتری بین کارمندان وجود داشته باشد ،به دنبال آن،
توانمندیهای سازمان برای دستیابی به نوآوری و ابداعات
جدید در زمینه ارائه خدمات بیشتر خواهد شد .همچنین
یافتههای پژوهش نشان داد مدیریت استعداد تأثیر مثبت و
معناداری بر تسهیم دانش دارد .نتایج این بخش از تحقیق با
نتایج تحقیقات اسدی و والفی ( ،) 4931وانگ کوهام () 2744
همسو میباشد ( .) 20 ،9وانگ کوهام ( ) 2744در نتایج تحقی ق
خود بیان میکند که مدیریت استعداد بر تسهیم دانش تاثیر
معنی داری داشته و استفاده از سازوکار اجتماعیسازی به
اشتراک گذاری دانش با برنامههای توسعه استعداد ،تأثیر مثبت
و سازندهای بر یادگیری و توسعه دارد .این مکانیزم میتواند
برای تسهیل یادگیری در سازمان گسترش یابد .در نتیجه به
اشتراک گذاری دانش و حمایت از برنامههای توسعه استعداد
بر راهبردهای توسعه سازمانی تاثیر می گذارد ( .) 20بر خالف
منابع سنتی سازمانی همچون سرمایه ،و منابع فیزیکی ،منابع
نوین مزیت رقابتی ،که از آنها به عنوان مزیت رقابتی پایدار یاد
میشود ،ریشه در دانش و تجربه کارکنان دارد .سازمانهای
دانش بنیان بر پایه مهارتها و استعدادهایکارکنان ،خود با
هم رقابت میکنند و میدانند که با جذب و نگهداشت بهترین
و با استعدادترین کارکنان ،میتوانند به باالترین سهم بازار
رسیده و سود خود را افزایش دهند ( .)41ایجاد و توسعه دانش
به توانایی سازمانها در ایجاد ایدههقا و راه حلهای نویققن و
مفید اشاره دارد .سازمانها با توسعه و تجدید ساختار دانش
قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیتها و
مفاهیم جدید میپردازند .افزایش ارزش دانش تولیدشقده به
«توسعه» موثر سازمانقی منتهی میشود .دانش تولیدشده موثر
به معنی بازگشت استعداد باال است .وقتی بازگشت استعداد باال
باشد نیروهای کاری خالق میشوند ،نوآوری به وجود میآید،
فرآیندها به طور راحت بی دردسققققر انجام میشود،
محصوالت دائمقاً بهبود مییابد و پیشرفقت میکنند ارتباط به
طرز صحیحی انجام میشود  .بازگشت استعققداد باال سبب
میشود که مدیریت انعطاف پذیر شود .روی فرصتها
سرمایهگذاری کند و سود ببرد .افراد مستعد بر افرادی که در
اطرافشقان هستند ،نیز تاثیققققر میگذارند و طی زمان دانش
در اختیار دیگران نیز قرار میگیرد .در واقع سازمانهایی
هستند که روی فناوری ،ماشینها و افراد سرمایهگذاری
کردهاند ولی همانطور که در باال اشاره شد در قرن بیست و
یکم از سه مورد باال سرمایهگذاری روی افراد از همه
ارزشمندتر و مهمتر بوده است .بااین حال ،مدیریت در
سرمایهگذاری روی افراد باید دقت عمل به خرج دهد و افرادی
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را انتخاب کند که تواناییهای آنان با نیازهای سازمان مطابقت
داشته باشد .در نهایت می توان گفت سققققرمایه گذاری
برروی استعدادها ،دانش تولیدشده و تسهیم آن ،محور بازگشت
استعدادها و یادگیری را در وزارت ورزش و جوانان تشکیل
میدهد و کلید اصلی موفقیت سازمانی قرن بیست ویکم
همین عوامل است .یافتههای پژوهش نشان داد مدیریت
استعداد به صورت مستقیم و همچنین از طریق تسهیم دانش
تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد .نتایج این تحقیق با
نتایج تحقیقات ایمانی و همکاران ( ،) 4931نوع پسند و عاشق
حسینی ( ) 4939و معروفی و همکاران ( ) 4939همسو میباشد
( .) 40 ،42،27توانمندسازی تشویق افراد به مشارکت بیشتر در
اتخاذ تصمیمهایی که بر فعالیتهای آنان تاثیرگذار است .از
این طری ق میتوان فرصتهایی را برای افراد فراهم آورد تا
نشان دهند که میتوانند ایدههای خوبی آفریده و به آن جامه
عمل بپوشانند .با توانمندسازی میتوان افراد را به طور ساده
تشویق کرد تا نقش فعالتری در کار خود ایفا کنند و تا آنجا
پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیتهای خویش را بر عهده
بگیرند و در نهایت به حدی از توان برسند که بدون مراجعه به
مسئول باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخا نمایند ( .) 47برای
موفقیت در دنیایی پیچیده و با رقابت روزافزون فقط بر خوردار
بودن از داراییهای دانشی کافی نیست ،بلکه شناسایی این
دارییها نیز امری الزم است و مهمترین و اثربخشترین کار
این است که سازمانها بتوانند عالوه بر شناسایی این دارییها،
آنها را به خوبی مدیریت کنند .همچنین باید توجه که دانش به
عنوان مهمترین عامل تولید و عامل تعیین کننده در نوآوری
به شمار میرود ،زیرا با انباشت دایمی دانش اداری و فنی در
طول زمان و با استفاده از فناوری اطالعات ،دانش به سرعت
در سرتاسر جهان قابل دسترس شده است .توسعه استعدادها و
منابع انسانی بخشی مهم از حرکت یک سازمان به سمت
ایجاد مدیریت دانش و تسهیم دانش خواهد بود .برای ایجاد
سازمان نوآور نخست الزم است که در سازمان دانش به راحتی
در دسترس قرار گیرد ،استعدادهای نهفته بارور شوند و برای
نهادینه شدن سازمانی خالق و نوآور الزم است که برنامههای
منابع

دانش و توسعه آن برای تک تک کارکنان در سطح سازمان
صورت گیرد که این امر در نهایت خواهد توانست به مولفه
نوآوری کارکنان کمک نماید .بنابراین می توان گفت در
سازمانهایی که مدیران منابع انسانی به دنبال جذب و از آن
مهمتر حفظ و توسعه بهترین افراد برای انجام فرایندهای
جاری و فعالیتهای آتی خود هستند ،در پی آنند تا از این
طریق ب توانند اهداف و استراتژی های از پیش تعیین شده را
محقق سازند .از طرفی سازمانها همواره با این مسئله روبرو
هستند که چه فرد یا افرادی را برای انتصاب در پستهای
کلیدی خود انتخاب نمایند تا دانش الزم در آن زمینه را داشته
باشد .با بکارگیری مدیریت استعداد اطمینان حاصل میشود
که هر یک از کارکنان با استعدادها ،دانش و تواناییهای ویژه
در شغل مناسب قرار خواهند گرفت و در نتیجه اینها
زمینهساز شتیاق شغلی و نوآوری در شغل خواهند بود .بنابراین
با توجه به نتایج تحقیق و بحث صورت گرفته پیشنهاد میشود
در وزارت ورزش و جوانان در زمینه بهرهگیری از برنامههایی
همچون؛ آموزش مدیران ارشد ،مدیران میانی ،سرپرستان و
کارشناسان سازمان نسبت به مفاهیم و رویکردهای جدید در
مورد تسهیم دانش ،طراحی و اجرای سازوکارهای مستندسازی
از یافتهها ،دانش و تجربههای کارکنان وزارت ورزش و جوانان
در طول انجام فعالیتها اقداماتی صورت گیرد .همچنین
استفاده از ابزارهای انگیزشی مناسب جهت تسهیم دانش
کارکنان به همراه استفاده از سیستمهای اطالعاتی جهت ثبت،
نگهداری و بازیابی آنها توصیه می شود .همچنین توجه بیشتر
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان به مدیریت استعداد و
عملیاتی نمودن آن از طریق استقرار نظام صحیح جذب،
توسعه و نگهداری کارکنان با استعداد پیشنهاد میگردد .در
نهایت توسعه برنامههای آموزشی نوین ،استفاده از آزمونهای
شخصیتی ،پیاده سازی ارزیابی عملکرد فردی و بررسی سابقه
و تحصی الت افراد برای شناسایی استعدادها و همچنین دادن
اختیارات کافی و الزم به آنان به منظور ارائه ایدهها ،خالقیت و
نوآوری توسط کارکنان در وزارت ورزش و جوانان توصیه
میگردد.
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