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 چکیده

های آذربایجان های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استانز تحقیق حاضر بررسی ارتباط سرمایههدف ا

صهورت   مونۀ تحقیق بهه . نهای آذربایجان غربی و شرقی بودغربی و شرقی بود. جامعۀ آماری تحقیق، کارکنان شاغل در ادارات کل استان

آوری شد. در تحقیق حاضر سه متغیر اصلی وجود داشت که ها بین این افراد توزیع و جمعخاب شدند و پرسشنامهنفر انت 120شمار و  تمام

( و 1391(، برای سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ کامکار )1998های سرمایۀ فکری از پرسشنامۀ استاندارد بونتیس )گیری متغیربرای اندازه

ای، ضهریب  نمونهه  تک  tهای کولموگروف اسمیرنوف،( استفاده شد. از آزمون1389رسشنامۀ همتی )گیری مدیریت دانش از پبرای اندازه

ههای  های تحقیهق نشهان داد بهین سهرمایه    ها استفاده شده است. نتایج یافتهوتحلیل داده همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تجزیه

 همچنین تحلیل رگرسیون چندگانهه نشهان داد دو   .(p=001/0و  r=674/0اجتماعی و فکری و مدیریت دانش رابطۀ معناداری وجود دارد )

طریهق   تهوان از طور کلی مهی  کنند. بهرا تبیین می مدیریت دانشواریانس  درصد 43مجموع در  سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فکریمتغیر 

سهازی   غنهی انهدازی و   و راه دگیری گروهیترویج فرهنگ کارگروهی و یابرای یادگیری،  ایجاد فضای رقابتی اثربخش، ارتباطات آموزش

 موجب استفادة حداکثری از مدیریت دانش در سازمان شد. ارتقای نظام مستندسازی برای ثبت تجارت و سوابق ، های اطالعاتی بانک

 های کلیدی واژه
 ، هویت جمعی.ساختاری ۀسرمایمشتری، سرمایۀ ارتباطی،  های نامشهود سازمانی، سرمایۀدارایی

  

 

 
 

                                                           

  -  : 04432753174نویسنده مسئول : تلفنEmail:m.fattahpour66@gmail.com                                                                    
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 مقدمه

هاي اجتماعي و گسترش روزافزون آنها  ظهور سازمان

مبناي  هاي بارز تمدن بشري است. بر يكي از خصيصه

ها و نيازهاي  عوامل گوناگون مكاني و زماني و ويژگي

ها  اين سازمان ۀخاص هر جامعه، هر روز بر تكامل و توسع

شود. بديهي است هر سازمان اجتماعي براي  افزوده مي

طراحي شده و با توجه به ساختارش  خاص هدافينيل به ا

تا از وضعيت  است ي مطلوبمديريتفرايند نيازمند نوعي 

موجود به وضعيت مطلوب که همانا مأموريت و اهداف 

سازمان است، نايل شود. ادارات کل ورزش و جوانان 

عنوان بازوان وزارت ورزش و جوانان در راهبري  ها بهاستان

ها مسئوليت وزارتخانه در استان هاي کالن اينسياست

ترين سرمايۀ مهم و حياتي دارند. از طرفي نيروي انساني مهم

 تواندنمي انساني روابط اندازۀ به عاملي هاست و هيچسازمان

 (.1ها شود )سازمان در بنيادين تحوالت و تغيير منشأ

 عامل و انسان ارزش وجود مظهر انساني روابط 

 هايگروه رفتار اجتماعي در خشاميدب و مشوق سازنده،

 و بخش شادي عوامل همۀ ميان از و است انساني

-عمده مطلوب، انساني روابط شايد برقراري آفرين، سعادت

زندگي  در کس هر موفقيت و خوشبختي عامل ترين

 از باشد. در راستاي اين مطالب، محققان فردي و سازماني

 دارايي ترينعنوان مهم به سازماني نامشهود هايسرمايه

 حساب به سرمايۀ مهم را نوعي آن و برندمي نام سازمان

 و آورد دست به کوتاه زماني مدت در توانکه نمي آورندمي

 آيد؛دست مي به بلندمدت در که است سرمايه نوعي

 تأثيرات و شودمي ظاهر در بلندمدت آن آثار همچنين

 (.9گذارد )مي سازمان بر مهمي بسيار

 پايگاه کنندۀ فراهم فكري سرمايۀ ن کردعنوا 1بنتيس

 به تواندمي آن سازمان طريق از که است جديدي منابع

 از فكري عبارت سرمايۀ است معتقد رقابت بپردازد. او

                                                           

1. Bontis 

نهايي( در  دانش )محصول از مؤثر براي استفادۀ تالش

 طور کلي، (. به14،10مقابل اطالعات )مادۀ خام( است )

 فكري سرمايۀ عنصر سه روي بر فكري، سرمايۀ محققان

انساني، ب( سرمايۀ  اتفاق نظر دارند: الف( سرمايۀ

 اي مشتري.رابطه ساختاري و ج( سرمايۀ

نظران و محققان از نظر صاحب فكريسرمايۀ  ميهامف

(. 23،27،28-19شده است ) ارايه 1اين موضوع در جدول 

 از مؤثر استفادۀ براي تالش از عبارت است فكري سرمايۀ

نهايي( در مقابل اطالعات )مادۀ خام(  نش )محصولدا

 افراد دانش موجودي دهندۀ انساني نشان (. سرمايۀ18)

 تخصص، ها،مهارت است و همچنين شامل سازمان يک

-17، 23است ) هاي رهبري و سبک مسئله حل توانايي

 دانش غيرانساني ذخاير همۀ ساختاري شامل (. سرمايۀ15

 داده، هايپايگاه رگيرندۀشود که درب مي سازمان در

 فرايندها، اجرايي هايدستورالعمل سازماني، نمودارهاي

 ارزش هر آنچه کلي طور به و اجرايي، هايبرنامه ها،راهبرد

است يعني  باشد، اشمادي ارزش از باالتر سازمان براي آن

 خانه، در به کارکنان هنگام از بازگشت شب پس هر آنچه

 ارتباطي، دانش (. سرمايۀ20،27) ماندمي باقي شرکت

 است. مشتريان با روابط و هاي بازاريابيکانال در موجود

 سازمان يک بالقوۀ توانايي دهندۀ نشان مشتري سرمايۀ

 (. سرمايۀ28) استبيروني نامشهود عوامل سبب به

 که است روابطي همۀ در دانش موجود شامل مشتري،

 هايانجمن ،کنندگان تأمين رقبا، مشتريان، با سازمان

 (. 10،17کند )برقرار مي دولت يا تجاري

 جمع عنوان سازماني، به ديدگاه اجتماعي نيز از سرمايۀ

 از قابل دسترس درون، در موجود بالقوۀ و بالفعل منابع

 واحد يک يا فرد يک روابط شبكۀ از  ناشي و طريق

اجتماعي  سرمايۀ آنها شود. از ديدگاهمي تعريف اجتماعي

 که است سازماني مهم هايدارايي و هاقابليت از يكي

بسيار  کمک دانش تسهيم و در خلق هاسازمان به تواندمي
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 مزيت ديگر هايسازمان با مقايسه در آنها براي و کند

(. سرمايۀ اجتماعي عبارت 25کند ) ايجاد پايدار سازماني

هاي است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيالتي که شبكه

هاي فرهنگي در يک سيستم اجتماعي ؤلفهاعتماد و م

-بر کاهش هزينه هاي اعتماد عالوهآورد. شبكهوجود مي به

شود که زمان و سرمايۀ بيشتري هاي مديريتي موجب مي

هاي اصلي اختصاص پيدا کند و جريان مناسبي به فعاليت

از يادگيري و دانش را در بين آنها فراهم آورد و اين امر 

هاي مديريتي و توسعۀ کاهش هزينه تواند درنيز مي

هاي محيط(. 8اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد )

اند. بنابراين کاري يكي از منابع بالقوۀ سرمايۀ اجتماعي

اجتماعي را در محيط کار  از سرمايۀنمودهايي توان مي

کند مي ميان افراد ايجاد يپيوند يافت. سرمايۀ اجتماعي

اجتماعي  هايافراد با ويژگي توان بينرا مي که آن

شناختي يكسان مانند موقعيت شغلي يا وضعيت  مردم

ي اقتصادي اجتماعي يكسان يافت. سرمايۀ اجتماعي ارتباط

 توان در  را ميکند که نمود آن  بين افراد ايجاد مي

هاي  مديران و کارکنان با رتبه بين يهاي عمودشبكه

 .(5پيدا کرد )مختلف در سازمان 

 های فکریسازی مفهوم ۀمقایس. 1 جدول

 1بروکینگ

 )بریتانیا(

 2روس

 )بریتانیا(

 3استوارت

 )ایاالت متحده(

 4بنتیس

 )کانادا(

 هاي انساني:دارايي

ها و تخصص، ها، تواناييمهارت

هاي حل مسئله و توانايي

 هاي رهبري سبک

 انساني: ۀسرماي

 شايستگي، طرز تلقي و چاالکي فكري

 انساني: ۀسرماي

کارکنان به مثابه 

 ترين دارايي سازمان مهم

 انساني: ۀسرماي

 دانش کارکنان

 

 دارايي زيرساختاري:

هاي فناوري، فرايندها و روش

 کاري

 

 سازماني: ۀسرماي

دارايي فكري، نوآوري، فرايندها و دارايي 

 فرهنگي

 

 ساختاري: ۀسرماي

دانش موجود در فناوري 

 اطالعات

 

 ساختاري: ۀسرماي

هاي ي غيرانساني يا قابليتهادارايي

-سازماني مورد نياز براي تحقق نيازمندي

 هاي بازار

 دارايي فكري:

هاي تجاري و دانش فني، مارك

 حق ثبت محصوالت

 نوسازي و توسعه: ۀسرماي

هاي حق ثبت محصوالت و تالش

 آموزشي

 

 ساختاري: ۀسرماي

حق ثبت محصوالت، 

هاي ها و ماركطرح

 تجاري

 دارايي فكري:

فكري، دارايي فكري يک  ۀرخالف سرمايب

 دارايي به ثبت رسيده با تعريف قانوني است.

 هاي بازار:دارايي

هاي تجاري، مشتريان، نام

هاي  وفاداري مشتريان و شبكه

 توزيع

 رابطه: ۀسرماي

 نفعان درون و بيرون سازمان روابط با ذي

 مشتري: ۀسرماي

اطالعات بازار براي 

استفاده در جذب و 

 مشتريان حفظ

 رابطه: ۀسرماي

مشتري تنها يک بخش دانش  ۀسرماي

 موجود در روابط سازماني است.

 

 

                                                           

1 . Brooking 

2 . Roos 

3 . Stewart 
4 . Bontis 
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کليدي در  عنوان منبعي به دانش حاضر، حال در

 که است حالي در اين است و شده مطرح ها سازمان

 منابع طبيعي، منابع و انساني مادي، نيروي هايسرمايه

 نوين اين رويكرد ند.شومي گرفته نظر در هاسازمان ثانوي

تشخيص و  قابل روشني به محور دانش هايسازمان در

 تجارب، به دسترسي سبب دانش است. مديريت تمييز

 هايتوانايي مجموع در که شود مي هاييمهارت و دانش

 و خالقيت تشويق بيشتر، عمليات اجراي جديد، قدرت

 و سازمان موجود دانش بهتر بردن کار به شيوۀ نوآوري،

 در تبادالت سازماني را فرايند در دانش از ستفادۀ بهترا

 منظور به دانش راهبردي کند. مديريتمي ايجاد سازمان

 (.7است ) دانش حياتي منبع از پشتيباني و دستيابي خلق،

ثيرات ناشي از أت بررسي و آزمونبه  1نگاچون ه اي

 آثارانساني و ساختاري بر توليد دانش و ، اجتماعي ۀسرماي

 او نشان هاي . يافتهبر تنوع دانش فني پرداخته است آن

تنوع  و ؛اي حاصل روابطفكري پديده ۀکه سرماي دهدمي

هاست. در نهايت روي اي حاصل ميانهپديده ،دانش فني

تحت  زيادي و تا حدود اند فكري مثبت ۀتمام ابعاد سرماي

نتايج تحقيقات هنري  .(30) دانش قرار دارند ثير توليدأت

 سرمايۀ ساختاري معادالت مدل زمينۀ طراحيدر 

 ورزشي حاکي هاي سازمان در مديريت دانش و اجتماعي

-فعاليت در ورزشي هايسازمان وضعيت بودن نامطلوب از

دانش است و از  کاربرد و دانش ثبت دانش، کسب هاي

 دانش انتقال هايفعاليت ها درطرفي وضعيت اين سازمان

(. پارسا مهر و همكاران در 12خلق دانش مطلوب است ) و

 اجتماعي سرمايۀ هايمؤلفه بين تحقيقي به بررسي رابطۀ

نوجوانان پرداختند و گزارش  ميان در ورزشي مشارکت و

 به که آموز پسر دانش نوجوانان از دسته کردند آن

 در دهند، مي نشان بيشتري عالقۀ اجتماعي مشارکت

 هايعاليتف به دختر، آموز دانش نوجوانان با مقايسه

                                                           

1 . Yi-Chun-Hang 

 . (4دارند ) بيشتري توجه ورزشي( هايبرنامه )فعاليت فوق

( نشان دادند سرمايۀ فكري بر 2014ميهمي و همكاران )

هاي ايراني تأثير مثبت و عملكردهاي مالي شرکت

(. نوروزي تأثير سرمايۀ اجتماعي بر 24معناداري دارد )

ي او هاتوسعۀ مديريت دانش سازماني را بررسي کرد. يافته

نشان داد براي ارتقاي مديريت دانش در سازمان بايد 

سازماني را افزايش داد. او در اين  هاي درون و برونسرمايه

هاي کند که براي افزايش سرمايهراستا پيشنهاد مي

(. 11اجتماعي، بايد موانع فرهنگي و سازماني کاسته شود )

 قرار نظرمد سازماني جنبۀ از را دانش 2کرو وان و نونكا اما

 وضعيت موضوع به بالقوه صورت به دانش و معتقدند دادند

 و کندمي کمک مناسب تصميم اخذ راستاي در سازمان

(. 26شود )مي منجر موقع به و درست اقدام به عمل نيز در

رابطۀ  رگرسيوني ( تحليل1390بدري آذرين و همكاران )

 دارۀا انساني در منابع عملكرد و دانش مديريت اجزاي بين

شرقي را بررسي کردند  آذربايجان بدني استان تربيت کل

 هاي تشخيص دانش، تسهيل دانش وو بيان داشتند متغير

بيني  خوبي عملكرد منابع انساني را پيش تسهيم دانش به

 بين که دهد مي نشان تحقيق اين ديگر کنند. يافتۀمي

 تربيت کل ادارۀ در انساني منابع عملكرد و دانش توسعۀ

 وجود معناداري همبستگي شرقي آذربايجان دني استانب

 توسعۀ کاهش يا افزايش که معناست آن ندارد که به

 انساني منابع عملكرد بر تأثيري کارکنان دانش توسط

 که دادند نشان خود تحقيق در 3وکوون (. آدلر2ندارد )

 ارتباط سازمان در دانش انتقال و اجتماعي سرمايۀ ميان

(. رئيسي و همكاران به بررسي 13دارد ) معناداري وجود

 اثربخشي و دانش مديريت رگرسيوني معادلۀ برازش

کشور پرداختند و  منتخب هاي ورزشي سازمان در سازماني

 سطوح تمام در مدار دانش ساختار عنوان کردند طراحي

 اين اثربخشي وضعيت بهبود در کشور هاي ورزشيسازمان

                                                           

2 . Nonaka, Von Krogh 

3 . Adler, Kwon 
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 ستادي مديران راستا اين در و بود خواهد مؤثر هاسازمان

 نقش دانشي ملي هايو سرمايه توليدکنندگان عنوان به

 خود هايپژوهش در نيز 1ژن و (. ون هويي6دارند ) مهمي

 براساس ورزشي رويدادهاي مديريت که گرفتند نتيجه

 کارايي پيشرفت هايشيوه تريننوين از يكي دانش مديريت

 و سازماندهيدر  يورزش هايسازمان در مديريتي ادراك و

 (.29است ) مختلف ورزشي رويدادهاي برگزاري

هاي ورزشي و ماهيت با توجه به اهداف سازمان

ها که بيشتر بر فعاليت وجودي و عملكردي اين سازمان

افراد و نيروي انساني تأکيد دارند، نيازمند تفكر و تدبير 

-ي و توسعۀ اين شيوهتبيشتر در سازوکارهاي جديد مديري

هاي ورزشي که هاست. سازمان در اين نوع سازمانها 

هاي ديگر تحت تأثير ارکان عمومي آنها همانند سازمان

گيرد. در تغييرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي قرار مي

خصوص از زمان  ها، بهطول تاريخ مديريت اين نوع سازمان

-هاي مديريت، مديران سازمانگيري مكاتب و تئوري شكل

اند همزمان با پيشرفت علم و يز کوشيدههاي ورزشي ن

ها به اقتضاي شرايط از فناوري و همگام با ساير سازمان

ربط هاي ذيهاي مديريتي صحيح در مديريت سازمانابزار

ها، ها، فرهنگاستفاده کنند. با توجه به تنوع ورزش

ها و امكانات ورزشي، نياز مردم جامعه و پيچيدگي سليقه

هاي متنوعي هاي ورزشي که فعاليتانسازوکارهاي سازم

-دهند، استفاده از رويكردهاي مديريت دانش مي انجام مي

ها را افزايش دهد. با توجه به تواند موفقيت اين سازمان

ها و هاي عظيم انساني موجود در اين نوع سازمانسرمايه

هاي هاي نامشهود سازماني مانند سرمايهتوجه به سرمايه

توانند توسعه و ها ميگونه سازمان ، اينفكري و اجتماعي

ها، جامعه پيشرفت يابند و در نتيجۀ پيشرفت اين سازمان

 يابد. کند و توسعه مي نيز پيشرفت مي

                                                           

1 . Wenhui and Zhen 

هاي سرمايه بين ارتباط تعيين حاضر از تحقيق هدف

در ادارات کل ورزش و  دانش مديريت با اجتماعي، فكري

 است.  جوانان استان آذربايجان غربي و شرقي

 

 روش تحقیق

پيمايشي  -روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي  

ميداني انجام گرفته است.  صورت بهو همبستگي است که 

جامعۀ آماري تحقيق شامل کليۀ کارکنان ادارات کل 

ي آذربايجان غربي و شرقي بود ها استانورزش و جوانان 

فر ن 120که داراي مدرك تحصيلي حداقل ديپلم به تعداد 

آوري اطالعات از دو شيوۀ  بودند. در اين تحقيق براي جمع

اي و ميداني استفاده شد. در تحقيق حاضر سه کتابخانه

گيري متغيرهاي  متغير اصلي وجود داشت که براي اندازه

(، 1998سرمايۀ فكري از پرسشنامۀ استاندارد بونتيس )

( و 1391براي سرمايۀ اجتماعي از پرسشنامۀ کامكار )

گيري مديريت دانش از پرسشنامۀ همتي  ي اندازهبرا

( استفاده شد. پرسشنامۀ سرمايۀ فكري، سرمايۀ 1389)

فكري را در سه بعد سرمايۀ انساني، سرمايۀ ساختاري و 

کند. در اين پرسشنامه از  سرمايۀ ارتباطي ارزيابي مي

 کامالً=5مخالف تا  کامالً=1ارزشي ليكرت ) مقياس پنج

سازي آن استفاده شد. پرسشنامۀ  کمي موافق( نيز براي

هاي  سرمايۀ اجتماعي، سرمايۀ اجتماعي را با زيرمؤلفه

ها و هنجارهاي مشترك، تعاون و همكاري اعتماد، شبكه

متقابل انسجام و همبستگي جمعي، همدلي، درك و 

احترام متقابل، همياري و مشارکت داوطلبانه، هويت 

امه از مقياس کند. در اين پرسشن مي جمعي ارزيابي

موافق( نيز  کامالً=5مخالف تا  کامالً=1ارزشي ليكرت ) پنج

سازي آن استفاده شد. پرسشنامۀ مديريت  براي کمي

هاي خلق دانش، فرايند مديريت دانش را با زيرمؤلفه

سازي  کارگيري دانش و ذخيره دانش، تسهيم دانش، به

ز دهد. در اين پرسشنامه ا يمدانش مورد ارزيابي قرار 
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=خيلي زياد( 5=خيلي کم تا 1ارزشي ليكرت ) مقياس پنج

سازي آن استفاده شد. در اين تحقيق براي  نيز براي کمي

گيري هر سه ابزار  بررسي پايايي )ثبات دروني( ابزار اندازه

توسط  1391مورد استفاده در يک مطالعۀ موردي در سال 

اي مشابه  محقق در خارج از افراد نمونه و در جامعه

محاسبه و تأييد شده است.  92/0و  90/0،  83/0ترتيب  هب

پرسشنامه  20ها  آوري پرسشنامه پس از توزيع و جمع

پرسشنامه  100مخدوش بود که از روند تحقيق خارج و 

 وتحليل شد.  تجزيه

ي آمار توصيفي براي برآورد ميانگين و ها شاخص از

مون انحراف استاندارد در قالب جدول استفاده شد. از آز

ها و  اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن داده -کولموگروف

آزمون همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چندگانه 

 SPSSافزار  با استفاده از نرم ها دادهوتحليل  براي تجزيه

Ver.19  .استفاده شد 

 

  های تحقیق نتایج و یافته 

 66آزمودني  100هاي تحقيق از مجموع براساس يافته

درصد  34و  66ترتيب  نفر زن بودند که به 34و  نفر مرد

درصد افراد متأهل و  88دهند. گروه تحقيق را تشكيل مي

هاي تحقيق نشان داد که درصد مجرد بودند. يافته12

سال  44/37±54/6ميانگين سني آزمودني هاي تحقيق 

درصد پاسخگويان  30است. نتايج اين تحقيق نشان داد

درصد  45رك فوق ديپلم، درصد مد 15مدرك ديپلم، 

درصد کارشناسي ارشد دارند. ميانگين  10ليسانس و 

 سال بود. 81/11± 68/3هاي تحقيق سابقۀ کار آزمودني

 

 ها اسمیرنوف برای تشخیص نرمال بودن داده –. نتایج آزمون کولموگروف 2جدول 

 اعتماد متغیرها

ها و  شبکه

هنجارهای 

 مشترک

تعاون و همکاری 

 متقابل

انسجام و 

همبستگی 

 جمعی

همدلی، درک و 

 احترام متقابل

هویت 

 جمعی

 100 100 100 100 100 100 تعداد نمونه 

 Z 00/1 686/0 956/0 560/0 03/1 652/0آمارۀ 

 470/0 360/0 445/0 265/0 735/0 265/0 سطح معناداري

-* (05/0>p)  

 ها نرمال بودن دادهاسمیرنوف برای تشخیص  –. نتایج آزمون کولموگروف 3جدول 

 سرمایۀ ارتباطی سرمایۀ ساختاری سرمایۀ انسانی متغیرها

 100 100 100 (Nتعداد نمونه )

 Z 09/1 570/0 750/0آمارۀ 

 623/0 198/0 245/0 سطح معناداري

-* (05/0>p)                        

 

 ها ن دادهاسمیرنوف برای تشخیص نرمال بود –. نتایج آزمون کولموگروف 4جدول 

 سازی دانش ذخیره کارگیری دانش به تسهیم دانش خلق دانش متغیرها

 100 100 100 100 (Nتعداد نمونه )

 Z 03/1 749/0 654/0 981/0آمارۀ 

 250/0 348/0 365/0 230/0 سطح معناداري

   -*(05/0>p)                
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و سطح معناداري آزمون  zبا توجه به آمارۀ 

هاي شود دادهاسميرنوف مشخص مي –کولموگروف 

هاي پارامتريک توان از آزمونتحقيق نرمال است و مي

(. 2-4هاي ها استفاده کرد )جدولوتحليل داده براي تجزيه

هاي اجتماعي و فكري در  وضعيت مديريت دانش، سرمايه

هاي آذربايجان غربي و  ادارات کل ورزش و جوانان استان

 شرقي بررسي شده است.

های آذربایجان های اجتماعی و فکری در ادارات کل ورزش و جوانان استان. بررسی وضعیت مدیریت دانش، سرمایه5ل جدو

 غربی و شرقی

 میانگین تعداد شاخص آماری
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 از میانگین
آمارة 

t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 میانگین

 10/0 158/0 99 42/1 07/0 70/0 10/3 100 خلق دانش

 02/0 847/0 99 193/0 10/0 03/1 02/3 100 تسهيم دانش

 کارگيري دانش به
100 28/3 95/0 095/0 93/2 99 004/0 28/0 

 سازي دانش ذخيره
100 96/2 82/0 082/0 83/0- 99 630/0 04/0- 

 09/0 245/0 99 17/1 077/0 77/0 09/3 100 مديريت دانش

 12/0 039/0 99 09/2 057/0 57/0 12/3 100 اعتماد

ها و شبكه

 هنجارهاي مشترك
100 35/3 67/0 067/0 20/5 99 001/0 35/0 

تعاون و همكاري 

 متقابل
100 75/3 67/0 067/0 15/11 99 001/0 75/0 

انسجام و 

 همبستگي جمعي
100 46/3 77/0 077/0 96/5 99 001/0 46/0 

همدلي، درك و 

 احترام متقابل

و مشارکت  همياري

 داوطلبانه

100 76/3 63/0 063/0 92/11 99 001/0 76/0 

 80/0 001/0 99 26/13 060/0 60/0 80/3 100 هويت جمعي

 54/0 001/0 99 52/11 046/0 46/0 54/3 100 سرمايۀ اجتماعي

 37/0 001/0 99 19/6 059/0 59/0 37/3 100 سرمايۀ انساني

 29/0 001/0 99 21/4 065/0 65/0 29/3 100 سرمايۀ ساختاري

 48/0 001/0 99 85/7 061/0 61/0 48/3 100 سرمايۀ ارتباطي

 38/0 001/0 99 41/7 051/0 51/0 38/3 100 سرمايۀ فكري

   TV=3    

اي با نمونه و نتايج آزمون تي تک 5با توجه به جدول 

 هايشود وضعيت مؤلفهمشخص مي 3مقدار ارزش

کارگيري دانش  و مؤلفۀ بهاجتماعي و فكري  هايسرمايه

 ورزشي مورد مطالعه هاي سازمان در در مديريت دانش

ساير  (. در موردP<05/0است ) 3 از مطلوب و باالتر

هاي مديريت دانش و نمرۀ کل مديريت دانش  مؤلفه

 .(P>05/0شود وضعيت مطلوب نيست )مشخص مي

براساس نتايج آزمون همبستگي پيرسون و ماتريس 

هاي ي و سطوح معناداري بين سرمايهضرايب همبستگ

اجتماعي و فكري و مديريت دانش در ادارات کل ورزش و 

هاي آذربايجان غربي و شرقي همبستگي جوانان استان
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ساده وجود دارد. در ادامه براي بررسي ميزان تبيين 

هاي هاي سرمايهواريانس مديريت دانش توسط متغير

بين  نقش متغير پيش عبارتي ميزان اجتماعي و فكري يا به

در رابطه با متغير مالك از رگرسيون چندگانه استفاده 

و فكري  هاي اجتماعيسرمايه ميان همبستگي شد. ضريب

دهندۀ همبستگي ساده ميان اين  نشان مديريت دانش با

 (.674/0متغيرهاست )ضريب همبستگي، 

ورزش و  ات کلکارکنان ادار دانش ی  با مدیریتاجتماعی و فکر های سرمایه . ضریب همبستگی چندگانه بین6جدول 

 و شرقی آذربایجان غربیهای  جوانان استان

 خطای معیار تخمین شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 674/0 430/0 316/0 443/0 

ANOVA 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجۀ آزادی جمع مربعات مدل

 001/0 872/28 677/4 2 355/9 رگرسيون

    99 360/28 کل

Coefficients 

 مدل

 t ضرایب استانداردشده نشده ضرایب استاندارد

 سطح معناداری

B خطای استاندارد Beta  

 001/0 405/3  352/0 197/1 عدد ثابت

 003/0 064/3 267/0 083/0 256/0 سرمايۀ فكري

 001/0 999/4 435/0 086/0 431/0 سرمايۀ اجتماعي

 

و  Coefficients هاي  جدول تحليل نتايج

ANOVA  بودن رگرسيون و  دهندۀ معنادار نشان

ضريب همبستگي چندگانه (. P <05/0است ) Bضريب 

برابر با  F)آزمون  001/0و با معناداري  430/0برابر با 

همچنين ضريب همبستگي  .مدآدست  ه( ب872/28

 دوبنابراين  .مدآدست  هب 430/0 )ضريب تعيين( چندگانه

 43مجموع در  سرمايۀ اجتماعي و سرمايۀ فكريمتغير 

کنند. با توجه را تبيين مي مديريت دانشواريانس  درصد

و سطح معناداري ضرايب  Coefficientsبه جدول 

مديريت  بيشترين سهم تبيين واريانساستانداردشده، 

)با ضريب متغير سرمايۀ اجتماعي مربوط به دانش 

)با ضريب رگرسيوني  سرمايۀ فكري( و 43/0رگرسيوني 

صورت زير است  مدل رگرسيوني به ( بوده است.26/0

 (.6)جدول 

 

 = )مدیریت دانش(256/0+ )سرمایۀ فکری(431/0+ )سرمایۀ اجتماعی( 197/1
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 گیریبحث و نتیجه

 و انتقال به اغلب افراد و هاسازمان سنتي، الگوي در

 زيرا ند تمايل ندارند،برخوردار آن از که دانشي تبادل

 کنند، نگاه سازماني منبع عنوان به دانش به اينكه جاي به

 و ارتقاي شخصي منافع براي قدرت منبع منزلۀ به دانش به

 مهمي راهبردي نقش دانش طرفي از نگرند.مي خود درجۀ

 و دانش رقابتي مزيت علت به ها سازمان از بسياري دارد؛

 کار به مؤثر طور به را دانش آن، مديريت و نفوذ قدرت اهرم

ها مديريت دانش فرايندي است که به سازمانگيرند.  مي

 ۀهاي مهم را که حافظکند تا اطالعات و مهارت کمک مي

صورت  طور معمول به شود و به سازماني محسوب مي

نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب،  سازماندهي

 .ندکنسازماندهي و منتشر 

هاي اجتماعي و داد بين سرمايه نتايج تحقيق نشان

شوند و هاي ناملموس سازمان شناخته ميفكري که دارايي

مديريت دانش روابط معناداري از لحاظ آماري در جامعۀ 

 مورد مطالعه برقرار است. نتايج تحقيقات معتقدند استفاده

 سازماني زندگي از ناپذير جدايي دانش جزئي از مديريت

 دانش و سطح وجب افزايشم آن از استفاده و است

با افزايش سطح اطالع  .شود مي کارکنان علمي اطالعات

کارکنان نيز بسياري از مسائل و مشكالت سازماني حل 

 ( معتقدند سرمايۀ2002کوون ) و خواهد شد. آدلر

(. 13اثر مثبتي دارد ) سازمان در دانش بر انتقال اجتماعي

هاي مانساز سطوح تمام در مدارطراحي ساختار دانش

 هااين سازمان اثربخشي وضعيت بهبود در کشور ورزشي

سرمايۀ معتقد است ( 1390(. نوروزي )6خواهد بود ) مؤثر

اجتماعي بر توسعۀ مديريت دانش سازماني اثر دارد و براي 

هاي درون و ارتقاي مديريت دانش در سازمان بايد سرمايه

و همكاران (. بدري آذرين 11سازماني را افزايش داد ) برون

هاي تشخيص دانش، ( عنوان کردند که متغير1390)

خوبي عملكرد منابع انساني  تهسيل دانش، تسهيم دانش به

 و دانش توسعۀ کنند. همچنين بينبيني مي را پيش

 بدني استان کل تربيت ادارۀ در انساني منابع عملكرد

 ندارد و اين وجود معناداري همبستگي شرقي آذربايجان

 دانش توسط توسعۀ کاهش يا افزايش که ناستآن مع به

(. 2ندارد ) منابع انساني عملكرد بر تأثيري کارکنان

سرمايۀ اجتماعي نقش مهم معتقد است ( 1388بهنوش )

(. به باور 3و ارتباط مثبتي با کارآفريني سازماني دارد )

انساني و ، اجتماعي ۀسرماي (2009)چون هنگ  اي

و بر تنوع دانش  مثبتي دارد اثر ساختاري بر توليد دانش

اي حاصل از روابط فكري پديده ۀسرمايگذارد. اثر ميفني 

در  است که کالن مفهومي (. سرمايۀ اجتماعي30) است

 مشارکت اجتماعي، اعتماد مانند ابعادي برگيرنده

 ويژگي از از طرفي اين سرمايه .است هنجارها و اجتماعي

با  که معنا اين به است، برخوردار خودمولدي و خودزايي

 آن تقويت و توليد زمينه براي آن، از مناسب استفادۀ

نتايج تحقيقات مشخص کرده است که  .شودمي فراهم

ها و ارتباطات با کسب دانش برتر   تعامالت اجتماعي، شبكه

وري از دانش  اند و از طرفي کسب دانش با بهره مرتبط

زيت رابطۀ مثبتي دارد. کسب دانش براي برتري و م

رقابتي از طريق توسعۀ محصول جديد، تكنولوژي 

کند. از سويي ديگر ها عمل مياختصاصي و کارايي هزينه

هاي تسهيم سرمايۀ اجتماعي در زيرساخت تمام فعاليت

اي دارد. نتايج تحقيق و مرور کننده دانش نقش تعيين

هاي با توجه به سرمايه دهد پيشينۀ تحقيق نشان مي

سازمان و مهيا کردن شرايط براي اجتماعي و فكري 

هاي  ها، سازمانگونه سرمايه توسعۀ کمي و کيفي اين

هاي مؤثري در جامعه در راستاي توانند گامورزشي مي

هاي سرمايه طور کلي وجود پيشرفت و توسعه بردارند. به

 ميان اثربخش تعامالت و سازمان در اجتماعي و فكري

هاي ور و فعاليتام در تسهيل موجبات سازمان افراد

گيري از  بهره براي هاسازمان آورد. خواهد فراهم سازمان را

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://ntsmj.issma.ir/article-1-197-fa.html


                                                                                         1392، زمستان 3، شمارة 1نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة   

 

 

18 

-تقويت سرمايه براي بايد سازماني دانش اثربخش مديريت

 ميان در متقابل اعتماد و فكري و همچنين اجتماعي هاي

 آموزش طريق کنند. اين امر از تالش خويش کارکنان

ي يادگيري، برا ايجاد فضاي رقابتي اثربخش، ارتباطات

فرايند  بهبود ،ترويج فرهنگ کارگروهي و يادگيري گروهي

 و داخل در مديران و کارکنان ميان تعامالت و ارتباطات

 ،مند صورت نظام حل مسائل و مشكالت به سازمان، خارج

 اعتماد همكاري، و جو سازماني توأم با فرهنگ ايجاد

 ايه توسعۀ سرمايه همگي گروهي، و تيمي کار و متقابل

همچنين  کرد. خواهند را تسريع سازمان اجتماعي و فكري

هاي  سازي بانک غنياندازي و  توان از طريق راه مي

ارتقاي نظام مستندسازي براي ثبت تجارت و ، اطالعاتي

موجب استفادۀ حداکثري از مديريت دانش در  ،سوابق

 سازمان شد.
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