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چکیده
کمک کند بسیار ،ها درخلق و تسهیم دانشتواند به سازمانهاي مهم سازمانی است که مییکی از قابلیتفکريۀسرمای

مدلی ۀارائحاضر،پژوهشاز هدف؛ لذا،نمایدایجادهارا براي آنيمزیت سازمانی پایدار،هاي دیگرمقایسه با سازماندرو 
- همـتوصیفیاز نوع مطالعات ذکر است که این پژوهششایان. باشدمیفکري در وزارت ورزش و جوانان ۀبراي سرمای

نیز. حجم نمونه دادندنفر) تشکیل 745(کارکنان وزارت ورزش و جوانانۀآماري این پژوهش را کلیۀ. جامعاستبستگی 
ۀ سرمای، سرمایۀ ساختاري و انسانیۀسرمایدهد کهها نشان مییافته. تعیین گردیدنفر 254،اساس جدول مورگانبر

.دارند.فکريۀبر سرمایتأثیر معناداريايرابطه

ساختاري، وزارت ورزش و جوانانۀاي، سرمایرابطهۀانسانی، سرمایۀفکري، سرمایۀسرمای:کلیديواژگان
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مقدمه
ۀجامعسریعۀاطالعات و توسعتکنولوژيبا وقوع انقالب جهانیرشد اقتصاد الگوي،1990ۀ از ده

،سرمایهترینمهمعنوان و دانش بهاستشدهاساسییتغییرات، دستخوش ايو شبکهاطالعاتی
برمبتنیکار وکسبمحیطاست. گردیدهاقتصاد جهان امروز درفیزیکیو مالیهايسرمایهجایگزین

نیرويهايشایستگی(دانش و سازمانیجدیدناملموس هايداراییاست که رویکردينیازمند،دانش
گیردبردر)را سازمانیساختار ها وسیستم، سازمانی، فرهنگ مشتري، روابط با نوآوري، انسانی

، شرکتوفادار مشتریان، تجارينام :نامشهود هر سازمان شاملهايدارایی).436، 1999، 1بونتیس(
پذیرریسکجو ،الیقوکارآمدمدیران، پویامنعطف و سازمانیفرهنگ خالق،کارکنان، راضیکارکنان
موفقیتدر هاداراییاینصحیحمدیریتو  باشدمیمشتریاننزد تصور خوب از سازمان وسازمان
فکريۀسرمایدارد. انکارناپذیرينقش کنندمیفعالیتيرقابت امروزپردنیايدر کههاییسازمان
از و درحقیقت،)361، 2004، 2بوزبورا(پردازدمیهاداراییاینةو ادارمدیریتبه کهاست مبحثی
کمک کند و بسیاردانشتسهیمدرخلق و هاسازمانبه تواندمیاست که سازمانیمهم هايقابلیت

فکريۀسرمایاصطالح کند.ایجادهاآنبرايراپایدارسازمانیمزیت،دیگرهايسازمانبا مقایسهدر
ارزش بینعبارت است از تفاوت فکريۀسرمایساده، تعریفی. در کردمطرح ) 1969(3کنتبار اولینرا 

هاییداراییو یندهاافر، فکريۀسرمای، تعریفاین. طبق سازمانیکهايداراییدفتريو ارزش بازاري
عبارتفکريۀسرمایبراین، عالوه).36، 2000، 4لف(دشونمیمنعکسمعموالً در ترازنامه کهاست 

هايتوانایینیزو مشتري، ارتباط با سازمانیتکنولوژيتجربه، کارگیريبهست از: داشتن دانش، ا
معتقدبسیاري.)16، 2000، 5ادوینسون(کندمیآن سازمان در بازار را ازرقابتیمزیتکهايحرفه
باشدمیثرؤسازمان مالمللیبیناقتصاديعملکردارزش سازمان و تعییندرفکريۀسرمایکهند هست

مهم بسیارسازمان یکبلندمدت موفقیتبرايفکريۀسرمایمدیریت). 161، 2000، 6پتی و گوتري(
عملکردخودرقباينسبت به فکريۀسرمایمدیریتخوردار از بريهاسازمانداده شده است. تشخیص

لحاظ منابع بهرا فکريۀسرمای)1997(8استیوارت).212، 2000، 7برنان و کونل(ندداربهتري
تعریفو تجربه فکريدارایی، اطالعات، در دانشگذاريسرمایهاز راه آفرینیثروت، مربوط به سازمانی
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نامشهود، هايسرمایههايواژهکه) معتقد است 2000(فلهمچنین، . )16، 1997استیوارت، (کندمی
ترکیبعنوان بهفکريۀسرمایمعاوضه هستند. قابلیکدیگربا فکريۀسرمایو دانشیهايسرمایه
مالی، ماديمجموعه از منابع یکدهدمیسازمان اجازه یکبه کهاست هاییفعالیتو انسانیمنابع 

1مار و روس. )13، 2000لف، (دهدشکلتغییرخلق ارزشبرايصالحیتباسیستمیکرا در انسانیو 

اینکهمنابع در سازمان وجود دارد سایرو فکريۀسرمایبینپویاییتعامالت کهدریافتند) 2005(
انواع مختلف بین،حقیقت. در)33، 2005مار و روس، (گذاردمیتأثیرسازمانیعملکردتعامالت بر 

سازمان یکدانشیموجودي،فکريۀ سرمای. ثروت در سازمان تعامل وجود داردخلقبرايسرمایه
کهاست محوريمنابع دانشتمامیآن وجود دارد و شامل خاص درزمانیمقطع یکدر کهاست 
). 5، 2009بهرامی، (شوندنمیوارد مالیهايدرصورت، امادنکنمیتولیدسازمان ارزش براي

ست و لذا ییاجزادارايفکريۀسرمای ست به اجزااینشناخت برايا شکیليمفهوم الزم ا ةدهندت
اي.رابطهۀسرمایري وساختاۀانسانی، سرمایۀاز: سرمایدهستعبارتاین اجزا آن توجه شود.

تواناییو ناپذیريریســک، رهبريتوانایی،کارکناندرايحاصــل جمع دانش حرفهانســانیۀســرمای
سحل شانگر بوده و له أم شیموجودين سان یکافراد دان ست که در وجود ان ستسازمان ا نهفته ا

سانیۀسرمایدرحقیقت، .)11، 1996، 2بروکین( تواناییو نوآورياز دانش، مهارت، قدرت ترکیبیان
ــازمان  ــفهاارزشةدارندبرو درخود بودهوظایفانجام برايافراد س ــت ۀ، فرهنگ و فلس ــازمان اس س

ــیبی( ــازمان از ،دیگربیان. به)351، 2000، 3س ــتگیطریقکارکنان س ــایس ــی، نگرش و ش ، تیزهوش
ادوینسون و ()استتحصیالتو مهارتشامل شایستگی(ندنکمیایجادرا در سازمان فکريۀسرمای
اجزاي(کندمیتوصیفکار حینکارکنان را رفتارياجزاي،نگرشکهدرحالی؛)358، 1997، 4مالون

شامل ضایتکار و برايهاآنةانگیز:رفتار کارکنان  شد.میاز کار هاآنر شیبا فرد را قادر نیزتیزهو
ــازدمی ــائل را حلطریقدهد و از تغییرروزمره را هايفعالیتتا س ، 5بورینس()کندتفکر خالق مس

1995 ،10 .(
. باشدمیگرفته استجايهاآنکه در ذهن افراد ضمنیدانش ةدهندنشانانسانیۀسرمایهمچنین،

ستگی،بینایندر سختتواناییو شای سانیۀسرمایافزاريکارکنان به بخش  تلقیو طرز نگرش و ان
). 199، 2004، 6، ژو و ژيچن(باشدمیمشهور انسانیۀسرمایافزاريها به بخش نرمآن
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، تجربهشایستگیشامل: نگرش، انسانیۀسرمایعناصر مختلف که اظهار داشت توانمی،ترتیببدین
عنوان بهانسانیۀسرمایباشد. میموجود در ذهن افراد ضمنی، نوآوربودن، استعداد و دانش مهارتو 

سازيو نوآوريمنبع یک ستراتژیکباز شد و میمهم هاسازمانبراي، ا سانیۀسرمایبا سطح کهان
، کانیبانو (شــودمیتداعیيباالترمزایايحقوق و یاو درآمدبیشــترورياغلب با بهره،داردباالتري

. )109، 2000، گارسیا و سانچز 
سون و مالون سخترا بهساختاريۀسرمای) 1997(ادوین ساختار دادهپایگاهافزار، نرمافزار،عنوان   ،

ــازمانی ــاري، حقوق س ــازمان، عالئم انحص ــازمان که هايتواناییو تمام تجاريس وريبهرهحامیس
ست  ستروم(کنندمیتعریفکارکنان ا سیرنانگ ساختاريۀسرمای. )295، 2003، 1، ترولز، پتر و 

ست که ايپدیده شبهنگامیا سازمان روندمیخانه هنگام بهکه کارکنان  روس و (ماندمیباقیدر 
شتهشامل تمام يساختارۀسرمای،دیگرعبارت. به)421، 1997، 2روس سانیهايانبا دانش در غیران
شدمیسازمان یک ستراتژي، یندهاافرانجام راهنمايرا ساختاريۀسرمای) 2002(بونتیس. با ها، ا

که ماديفراتر از ارزش ارزشــی(ارزش کندتولیدســازمان برايکه هرچیزيروزمره و هايفعالیت
و پیگیريبرايضعیفیهايرویهسازمان از یکاگر و معتقد است کهداندمی)درسازمان وجود دارد

شد، کل خودفعالتیهايانجام  سدخودةبالقوبه حداکثر توان تواندنمیفکريۀسرمایبرخوردار با بر
بنديمشــهودتر طبقههايداراییکامالً  نامشــهود تا هايداراییعوامل از این. )15، 2004ونتیس،ب(

ساراوانانسیتارامن(شوندمی شهود هايدارایی، طیفایندر که) 526، 2004، 3، کوین و  کامالً نام
شهودتر مانندهايداراییوسازمانیجومانند فرهنگ و  صاري، حقوق تجاري، عالئم رایتکپیم ، انح

ها آنتمامیسازمان هستند که اینترنتۀو شبککامپیوتريهايسیستم، داخلیهايدادههايپایگاه
ازســاختاريۀســرمایهمچنین، ). 184، 2007، 4رودز و میهالیچ(باشــندمیدانش مدیریتدرجهت 
، اماباالتواناییبا کارکنانیســازمان یک اســت. اگر یادگیرندههايســازمانایجاداصــلیهايســتون

ستم شد، ضعیفیکارکردهايها و سی شته با سیدنامر مانع از همیندا سطح خوب ر سازمان به 
ایجادرا محیطمقابل دراز کارکنان حمایتی، جو قويســـاختار یک،مقابل. درشـــدعملکرد خواهد ب

وريسود و بهرهافزایشکل، ۀهزینباعث کاهش نماید و میترغیبپذیريریسکارکنان را ککند، می
). 18، 2004بونتیس، (خواهد شدسازمانی

، سرمایۀ روزمرههايفعالیتو دانش مقرر در یادگیريبه توان اظهار داشت که ترتیب، میبدین
افراد سازمان کهاینازپسروز وپایانسازمان در یکدر کهدانشیۀمجموع.شودمیگفته ساختاري 
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.)6، 2011بهرامی، (دهدمیتشکیلرا ساختاريۀسرمایاصلیۀ، هستماندمیباقیکردندتركرا 
تمامدربرگیرندةو شودمیمحسوب انسانیۀسرمایحمایتیساختار زیر، ساختاريۀسرمایبراین،عالوه
- استراتژي، فرایندهاراهنمايهايدفترچه، دادههايپایگاهمانند هاسازماندانش در غیرانسانیذخایر

ارزش ایجادهاسازمانبرايکهشودمیهارایتکپی، انتشارات و سازمانی، فرهنگ کارکردهاها، 
صورت بهمشتريۀسرمای،انسانیۀسرمایبا درمقایسه.افزایندمیهاسازمانماديبه ارزش وکنندمی

و شودمیآن افزوده اهمیتبر روزافزونیشکلبهکهدارد ثیرأتسازمانبرايتحقق ارزش درمستقیم
).220، 2000برنان و کونل، (گرددمیتبدیلحیاتیعامل یکرفته به رفته

روابط سازمان فعلیبه ارزش اي)(رابطهمشتريۀسرمایند که هست) معتقد2002(بونتیس و همکاران
ۀسرمای. جوهر )2002،441، و همکارانبونتیس(گرددمیروابط اطالق اینآتیو ارزش مشتریانبا 

.)579، 2004، 1خوزه، پدرو و کاسترو(نهفته استمشتریانو روابط بازاریابیهايکانالدرمشتري
خارجیو داخلینفعانذيروابط سازمان باةدهندرا نشانايرابطهۀسرماینیز )1997(روسبرادران

تولیدهايزمینهارتباطات شامل ۀسرمایگفته شده است که . )419، 1997روس و روس، (دانندمی
، شهرت، متحدان تجاريبه عالمت توانمیزمینهدراینکه شودمیسازمان یک خارج محیطدرآمد از 

ترینمهم،چه). اگر6، 2008، 2و لیچانگ(کنندگان اشاره نمودو عرضهمشتریانروابط با واستراتژیک
. باشدنمینظر موردمعیارتنها مشتریانارتباط با ، اما استمشتریانارتباطات، روابط ۀسرمایمعیار

ۀسرمایگیرياندازه. )622، 2006، 3تورس(از سازمان استتصویري،ارتباطاتۀسرمایدرحقیقت، 
هايسیستمسازمان در جامعه و تصویر، مشتريوفاداريمعیار، تجاريهايعالمت:ارتباطات شامل

). 58، 2004گارسیا و سانچز،،کانیبانو(کننده استو عرضهمشتريبازخورد اطالعات از 
سکاندیا ست که سوئديمالیشرکت خدمات یک4ا ستینبرايا ست نخ شیهايداراییبار توان دان
نخســتینالحاق کند. شــرکتینتســحســابداريبه ايضــمیمهو در قالب نمایدگیرياندازهخود را 
) 1980(و مالون در اواسط دهۀ ادوینسونپیشنهاديالگوياساس براسکاندیافکريسرمایۀگزارش 
ضاتیهاآنشد.تدوین شانرامفرو و ارزش دفتريارزش بینتفاوت موجود ةدهندارائه دادند که ن
. )16، 2002، 5پروژه اسپرینگ(سازمان بودبازاري
شتر شگرانبی سکاندیاتوجهقابلتالشکهاندپذیرفتهپژوه -اندازهجهتبنديطبقهیکایجادبرايا
ــیاتاز فراترنگاهیتاکردترغیبرادیگرانناملموس،هايداراییگیري ــنتیفرض عواملیةدربارس
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شندکندمیارزش ایجادسازمان که در شته با ). اجزا و 33، 2002، 1، مورنو، ریورا و مارتیلپومدا(دا
است:زیربه شرح اسکاندیاارزش بازار فرضیساختار مدل 

سکاندیابه مدل توانمیجهتیزا شامل پنج عامل یکعنوان بها شتري، مالیخانه نگاه کرد که  ، م
ــانینیروي، یندافر ــعه و انس ــت. عامل نوآوريو توس ــقف خانه را ،مدلایندر مالیاس ــکیلس تش

شتريعامل ؛دهدمی ستنددیوارهايفرایندو عامل م ، 2002، مورنو، ریورا و مارتیل ،پومدا(خانه ه
سانینیرويعامل ؛)34 صلیبخش ان شدمیو روح خانه ا سعه و با خانه را زمین،آورينوو عامل تو

هايفعالیتاز متعادلیجامع و تصویراست که ایناسکاندیامدل مزیتترینبزرگ. دهدمیتشکیل
.)22، 2007، 2وزیاك(دهدمیارائه را سازمان 

دهد.فکري اسکاندیا را نشان میۀمدل سرمایشماره یکشکل 

فکري اسکاندیاۀمدل سرمایـ1شکل

سانی، رابطه، در این پژوهش شماره یکشکلبا توجه به  سرمایايابعاد ان ساختاري  شتري) و  ۀ(م
است.گرفتهبررسی قرار موردفکري 
ستاهمیتداراياز دو جنبه فکريۀسرمایگیرياندازه ست جنبۀ :ا که هدف از سازمانیدروننخ

صیص،آن ستايبهتر منابع درتخ ساندن حداقلو بهکاراییرا ستهايهزینهر و دیگري، سازمان ا

1. Pomeda, Moreno, Rivera & Martil
2. Weziak
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ةموجود و بالقوهايگذاريسرمایهدادن اطالعات دسترس قرارکه هدف از آن، درسازمانیجنبۀ برون
ــازمان  ــد بینیپیشبرايس ــدمیبلندمدتهايریزيبرنامهنیزو آیندهرش ــتبراي. باش به یابیدس
ــویري ــازمانعملیاتیعملکردجامع از تص ــتمیو برآورد ارزش س ــازمان هايجنبهتمامیبایس س

سی ست که شایانشود. برر سابداريۀپایبر کهگیرياندازهرایجهايشیوهذکر ا ستوارسنتیح ا
.)418، 1997روس و روس، (آیندبرنمیکاراینةاز عهدتنهاییند بههست

اینکرد. گیريرا اندازههاآنبایستمیهاسازماندردانشیهايداراییکنونیاز وضع آگاهیمنظورهب
جهت ونیمکمقایسهمطلوب میزانمقدار را با این،بسنجیمرا هاآنفعلیمیزانتا کندمیکار کمک 

؛ لذا، )557، 2004، 1مار و شیوما(آوریمعمل اقدامات الزم را به،آلایدهۀشدن به نقطترنزدیک
که متولی امر ورزش در کشور براي وزارت ورزش و جواناننامشهود سازمانهايداراییشناسایی

در هاي نامشهود (سرمایۀ فکري) کنون داراییتا،سفانهأمت، اماباشدامري ضروري مینیزباشدمی
پژوهشیکه این موضوع ضرورت پرداختن به چنین اند هگیري و ارزیابی نشداندازههاي ورزشی سازمان

از این امر آگاه دارندنیازهاسازمانموفق، استراتژيیکاجرايجهت ،دهد. همچنینرا افزایش می
بایست انجام را میکارهاییچه مزایااینرشد و حفظ برايو چیستهاآنرقابتیمزایايکه باشند

که درصدد بهبود هاییسازمان،بنابراین؛دشومیحمایتسازمان توسط دانش هايتوانایی. ندده
، 2004مار و شیوما، (دارندنیازدانشیهايداراییاینمدیریتو شناساییبه ،هستندخودهايتوانایی

هاي کارکنان خود ضرورت دارد وزارت ورزش و جوانان از مزایاي رقابتی و تواناییرو،؛ ازاین)553
این پژوهش به داشته باشد. جهت انجام وظایف خود عملکرد بهتري آگاهی داشته باشد تا بتواند در

و با توجه به توانایی بشناسندکمک خواهد نمود تا مزایاي رقابتی خود را بهتر نوزارت ورزش و جوانا
اساس ة دهندنشان،دانشیهايیدارایکه دیدگاهاینریزي مناسب نماید.خود اقدام به برنامه

عنوان ه(بدانشمدیریتبه روزافزونیامر است که توجه اینةکنندبیانباشدمیسازمان هايتوانایی
.)23، 1999، 2رمب(شده استسازمانی) جهت بهبود  عملکرددیدگاهیکو یافتهتحولۀزمینیک

مدیریت دانش صورت ۀزمینعلمی درمطالعاتضرورت دارد در وزارت ورزش و جوانان نیز همچنین،
مناسبالگوهاينبودنیزوهاسازماندرفکريسرمایۀ اهمیتوذکرشدهمباحثبهتوجهباگیرد.

فکري در ۀالگوي مناسبی از سرمایۀدنبال ارائبهپژوهشگر، ورزشی هايسازماندرفکريسرمایۀ
تواند ، این پژوهش میپژوهشبودن موضوع جدیدبا توجه به ،همچنین.باشدوزارت ورزش و جوانان می

هاي ورزشی باشد.آتی در سازمانمطالعاتبراي پژوهشگراناتکاي ۀنقط

1. Marr & Schiuma
2. Rembe
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پژوهشۀپیشینـ1جدول
شاخص هدفسنجشابعاد موردو کشورپژوهشگرنام 

توصیفی و مالیینديافروانسانی، مشتري(سوئد)) 1999(رمب، 
ناملموسوتوصیفی، مالیینديافرومالی، انسانی، مشتري(مالزي)) 2000(بونتیس،

صنعتیونوآوري، رقابتیاي، انسانی، ساختاري و رابطهوکارکسب(سوئد)) 2002(اسپرینگ، ةپروژ
توصیفی، ناملموس و نوآورياجتماعیوانسانی، سازمانی، تکنولوژیکی(اسپانیا)) 2002(پومدا، 

ناملموسوتوصیفی، مالیینديافرومالی، انسانی، مشتري(مناطق عربی)) 2004(بونتیس، 
صنعتی، ملی و مالیايایندي و توسعهانسانی، مشتري، فر(فنالند)) 2005(پویهنن، 
مالی و توصیفیاي و ساختاريانسانی، رابطهاروپا)ۀ(کشورهاي انحادی) 2007(وزیاك، 

پژوهششناسیروش
- جمعلحاظ بهو باشد میکاربردي ،نظر هدفماز بوده کهبستگیهمی ـ توصیفاز نوعحاضرپژوهش 

کارکنان وزارت ۀآماري این پژوهش را کلیۀ. جامعقرار داردمیدانیدر زمرة مطالعات هاوري دادهآ
در نفر 254معادلاساس جدول مورگاننیز بر. حجم نمونه نددادنفر) تشکیل 745(ورزش و جوانان

این.بودساخته پژوهشگرۀنامپرسش،هاآوري دادهبزار جمعاذکر است کهنظر گرفته شد. شایان
از نوع محتواییۀ مذکورناماي لیکرت بود. روایی پرسشگزینهپنجال در طیف ؤس52داراينامه پرسش
ه نیز از طریق تحلیل روایی سازنفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. 12یید أبه تکهبود ايو سازه

نامه ازآوردن پایایی این پرسشدستهبجهتباید گفت که پژوهشگردست آمد. هبعاملی اکتشافی
دست آمد هب) 856/0(برابر با نامهپرسشکلی ضریب آلفاي کرونباخ. روش آلفاي کرونباخ استفاده کرد

ها در سطح تحلیل دادهوتجزیهمنظورمچنین، بهه.استنامه پایایی مناسب این پرسشةدهندکه نشان
استفاده شد که این و مدل معادالت ساختارياکتشافیتحلیل عاملی هاي آمار استنباطی از آزمون

انجام شد. ) 22ۀنسخ(2و آموس) 20ۀ(نسخ1اس پی اس اسهاي افزارکار توسط نرم

نتایج
.دهدمیبودن حجم نمونه را نشان اطمینان از کافیجهت 3نتایج آزمون بارتلتشماره دوجدول 

1. SPSS
2. Amos Graphics
3. Bartlett's test
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و بارتلت1کی. ام. اونتایج آزمونـ2جدول
نتایجمتغیر

729/0نمونهةبودن اندازجهت متناسبکی. ام. اوآزمون 
001/0هاعاملبودن تفکیک هت درستآزمون بارتلت ج

05/0<Pدار است.امعن

نمونۀحجماندازةکهگرفتنتیجهتوانمی) 729/0(او. ام. کیآزمونهمچنین، با توجه به میزان
بیندرموجودهايبستگیهمکهاستاینبیانگربارتلتآزموننتایج. داردراالزمکفایتپژوهش

چرخش تحلیل عاملی با با اجراي دستور وادامهدر.بودخواهدمناسبعاملیتحلیلبرايهاداده
بستگی درونی همسپس،دست آمد. هفکري در وزارت ورزش بۀعامل براي توضیح سرمای11،متعامد

شده از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه گردید. با توجه به ماهیت ها در عوامل مشخصلفهؤهریک از م
عنوان عامل مناسب داشتند، به) 639/0(ازبستگی درونی باالتربودن پژوهش، عواملی که هماکتشافی

از درصد 73/60،آمدهدستهعامل ب11،اینبنابر؛فکري در نمونه انتخاب شدندۀبراي توضیح سرمای
خود اختصاص دادند. واریانس را به

نتایج تحلیل عاملی اکتشافیـ3جدول 
ابعاد سرمایۀ 

فکري
عوامل 

دهندة تشکیل
یک از ابعادهر

بار هاگویه
عاملی

درصد 
واریانس 

عوامل
آلفاي 
کرونباخ

انی
انس

یۀ 
رما

س

شایستگی

شایستگی کارکنان در سازمان در سطح 
754/0آل است.ایده

761/15746/0

ریزي جانشینی براي استقرار برنامه
672/0انتصاب کارمندان در شرکت وجود دارد.

استخدام بهترین متقاضیان شغل در 
اساس برنامۀ جذب صورت سازمان بر

گیرد.می
795/0

افراد باهوش و شایسته در سازمان 
702/0مشغول به کار هستند.

دسترسی به کارمندان هوشمند و خالق 
650/0در سازمان وجود دارد.

1. KMO
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ـ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی3جدول ادامۀ 

ابعاد سرمایۀ 
فکري

عوامل 
دهندة تشکیل

ابعادیک از هر
بار هاگویه

عاملی
درصد 

واریانس 
عوامل

آلفاي 
کرونباخ

انی
انس

یۀ 
رما

س

ماندگاري در 
سازمان

- ریزان طبق نگارة زمانپیشرفت برنامه
773/0شود.بندي شرکت انجام می

225/8632/0

تمایل افراد براي بقا در سازمان مناسب 
684/0است.

- توانند بهمیدرصورت وجود تقاضا، افراد 
787/0دلخواه از سازمان جدا شوند.

کارکنان براي بهبود عملکرد سازمان 
727/0دهند.حداکثر تالش خود را انجام می

مند به حفظ مدیران سازمان عالقه
697/0کارکنان خود هستند.

انی
انس

یۀ 
رما

س
آموزش 
کارکنان

صورت خدمت بههاي آموزش ضمندوره
777/0گردد.سازمان برگزار میمنظم در 

241/7728/0

کارکنان شرکت از یکدیگر چیزهاي 
729/0گیرند.جدیدي یاد می

هاي صورت داوطلبانه در برنامهکارکنان به
646/0کنند.آموزشی شرکت می

خدمت هاي ضمنمحتواي آموزشی دوره
745/0شود.باعث بهبود عملکرد کارکنان می

مدیران سازمان به ارتقاي سطح دانش 
707/0دهند.کارکنان اهمیت می

انی
انس

یۀ 
رما

س

رضایت شغلی 
کارکنان

700/0کارکنان از سازمان رضایت دارند.

187/5786/0

کارکنان خود را جزیی از سازمان 
667/0دانند.می

کارکنان حداکثر تالش خود را براي 
753/0گیرند.میکار سازمان به

مند کارکنان به نام و نشان سازمان عالقه
733/0هستند.

کارکنان از نظر عاطفی به سازمان وابسته 
746/0هستند.
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ـ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی3جدول ادامۀ 

ابعاد سرمایۀ 
فکري

عوامل 
دهندة تشکیل

یک از ابعادهر
بار هاگویه

عاملی
درصد 

واریانس 
عوامل

آلفاي 
کرونباخ

طه
 راب

ایۀ
سرم

اي

رضایت 
مشتري

کلی، مشتریان از سازمان رضایت طوربه
780/0کامل دارند.

763/4645/0

شرکت براي جلب رضایت مشتریان، روي 
732/0کند.گذاري میها سرمایههاي آنخواسته

مشتري ددر سراسر سازمان، بازخور
720/0شودمنتشر می

منظور آگاهی از نیازهاي مشتریان، به
گرفته هاها تماسصورت مداوم با آنبه

شود.می
807/0

هاي و نگرشهاسازمان به خواسته
729/0مشتریان توجه دارد

بهترین خدمات ارزشمند به مشتریان 
657/0شود.ارائه می

طه
 راب

ایۀ
سرم

اي

توسعۀ سهم 
بازار

شکل مستمر براي بازار بهرشد سهم 
727/0سازمان وجود دارد.

998/3798/0

به منظور توسعۀ سازمان، به سؤاالت به
پاسخ ز سوي منابع آگاه، گذاران اسرمایه

شودصادقانه داده می
741/0

دنبال کسب سهم سازمان همواره به
780/0بیشتري از بازار است.

محیط بیرونی را سازمان همواره نیازهاي 
نظر قرار منظور افزایش سهم بازار مدبه

دهد.می
642/0

طه
 راب

ایۀ
سرم

اي

هاي کانال
ارتباطی 
مناسب

هاي ارتباطی سازمان با کلی، کانالطوربه
842/0باشد.مشتریان خود مناسب می

765/3660/0

در سازمان از فناوري اطالعات استفادة 
795/0شود.بهینه می

در سازمان از سیستم اتوماسیون اداري 
منظور تسریع امور مشتریان استفاده به

شود.می
762/0

716/0باشدروز میسایت سازمان بهوب
توانند به اطالعات تمامی مشتریان می

سایت سازمان نیاز خود در وبمورد
دسترسی داشته باشند.

786/0
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عاملی اکتشافیـ نتایج تحلیل 3جدول ادامۀ 

ابعاد سرمایۀ 
فکري

عوامل 
دهندة تشکیل

یک از ابعادهر
بار هاگویه

عاملی
درصد 

واریانس 
عوامل

آلفاي 
کرونباخ

ري
ختا

 سا
ایۀ

سرم

فرهنگ 
سازمانی

هاي جدید حمایت سازمان از ایده
740/0کند.می

339/3627/0
تمامی کارکنان در تسهیم دانش سازمانی 

706/0مشارکت دارند.

828/0فضاي حمایتی در سازمان وجود دارد.
خوبی اجرا نظام پیشنهادات در سازمان به

744/0گردد.می

ري
ختا

 سا
ایۀ

سرم

فرایندهاي 
سازمان

747/0ساالري در سازمان وجود ندارد.دیوان

945/2776/0

- هاي سازمانی، تسهیلها و سیستمرویه
780/0کنندة نوآوري هستند.

کنندة ساختار سازمانی سازمان، تسهیل
همکاري و هماهنگی در بین اعضا 

باشد.می
775/0

در ساختار سازمانی، جدایی و تفکیک 
661/0وجود ندارد.

ري
ختا

 سا
ایۀ

سرم
فناوري 
اطالعات

کارکنان سازمان با ابزارهاي فناوري 
713/0آشنایی مناسبی دارند.

890/2828/0

افزاري مناسبی در سازمان امکانات سخت
691/0وجود دارد.

استفادة کارا از فناوري اطالعات در 
826/0شود. سازمان انجام می

دسترسی آسان به اطالعات از طریق 
705/0رسانی وجود دارد.هاي اطالعسیستم

ري
ختا

 سا
ایۀ

سرم

هاي دارایی
فکري

گونه هیچافراد براي پیشرفت یکدیگر 
787/0کنند.تراشی نمیمانع

667/2733/0

هاي فکري افراد حمایت سازمان از دارایی
825/0.کندمی

هاي جدید به کارکنانی که داراي ایده
741/0گیرد.هستند پاداش تعلق می

ها در سازمان شکل ترین ایدهبیش
740/0گیرد.می
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شایستگی، ماندگاري در سازمان، آموزش کارکنان، "عناوینباپژوهشایندرشدهشناختهعامل11
شغلی کارکنان ضایت  سرمایر سانی)ۀ(اجزاي  سعان شتریان، تو ضایت م هاي سهم بازار، کانالۀ، ر

یندهاي سازمانی، فناوري اطالعات و ا، فرهنگ سازمانی، فراي)رابطهۀ(اجزاي سرمایارتباطی مناسب
ــرمایريهاي فکدارایی ــاختاري)ۀ (اجزاي س ــدگذارينام"س ــاسعواملاینگذارينام. نداهش براس

بوده است.عواملازیکهرةکنندتوصیفهايگویهمحتواي
هاییشاخص. با استفاده از باشدمیهادادهبراي برازش مناسب مدل بیانگرپیشنهادينتایج مدل

.باشدمیشماره چهارجدول شرحبرازش مدل به،مناسبهايآمارههمچون خی دو و 

فکريۀسرمایمدلبرازشهايشاخصـ4جدول 

متغیر
خی دو بر 

درجه 
آزادي

خی دو بر 
درجه 
آزادي

نیکویی 
مقایسه 

1اي

نیکویی 
نورم 
2نشده

نیکویی 
نورم 
3شده

نیکویی 
4برازش

نیکویی 
برازش اصالح 

5شده

48/0958/0961/0966/0937/0944/0040/0میزان

بیشتر از 2کمتر از مالك
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
05/0از کمتر90/0

برازش تفسیر
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
برازش مطلوبمطلوب

05/0<P.معنادار است

، )=P<51/0β,05/0(فکريۀانسانی بر سرمایۀسرمای،شودمالحظه میدر این مدلطور کههمان
فکريۀساختاري بر سرمایۀسرمایو )=P<38/0β,05/0(فکريۀاي بر سرمایرابطهۀسرمای

)05/0,P<31/0β=(ايرابطهۀانسانی بر سرمایۀسرمای،. همچنیناستداري داشتهاثیر معنأت
)05/0,P<3/0β=(ساختاريۀو سرمای)05/0,P<22/0β=( داري داشته است.اثیر معنأتنیز

1. Comparative Fit Index
2. non-normed Fit Index
3. Normed Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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پژوهشمدل پیشنهادي ـ 2شکل
گیريبحث و نتیجه

اساس الگوي اسکاندیا در وزارت ورزش و جوانان فکري برۀمدلی از سرمایۀارائ،حاضراز پژوهشهدف 
بودن مدل معادالت دهندة مناسبنشانآموسافزار بود. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی نرم

انطباق داشت.ل پژوهش دمباشده تا میزان زیادي مشاهدههايدادهدیگر، عبارت. بهبودساختاري
ختبا نا ـــ یابیوش یارز ما ـــر هد بودفکريۀس قادر خوا نان  ازبهتريدرك، وزارت ورزش و جوا

ۀبهینتخصیصباوددهتشخیصراخودپنهانهايتوانایی،داشته باشدخودموجودهايشایستگی
.دنمایفراهمراخودسازمانیهاياستراتژيواهدافبهیابیدستوافزاییهمۀزمینمنابع،

ۀانســانی، ســرمایۀســرمای:فکري عبارت بودند ازۀدر این پژوهش عناصــر کلیدي ســرمای،همچنین
.ايرابطهۀساختاري و سرمای

با نتایجکه این یافته) =51/0ϒ(فکري داردۀبر سرمایمثبتیتأثیر انسانیۀنشان داد که سرماینتایج
)، پویهنن2004()، بونتیس2002()، پومدا2002(اسپرینگةپروژ)،2000()، بونتیس1999(رمب

،انسانیهايسرمایهاین مطلب است که ةکنندییدأتو ) همخوانی دارد2007() و وزیاك2005(
مخاطبان ورزشی نظیر وزارت ورزش و جوانان که هايسازمان. در باشندسازمان میمنابع ترینمهم
در این انسانیۀاز اهمیت باالتري برخوردار خواهند بود. ابعاد سرمایهاسرمایهاین ،شماري دارندبی

. دادتشکیل هاآنشایستگی، ماندگاري در سازمان، آموزش کارکنان و رضایت شغلی پژوهش را 
که افراد با توجه به هنگامی.کمک نمایدبسیار فکري ۀبه بهبود سرمایتواندمیکارکنانشایستگی
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اي اساس ارتقا پیدا کنند، جو صمیمانههمینو برشوندسازمانجذبخودهايتواناییو هاشایستگی
منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد درنهایت،وجود خواهد آمد که در سازمان بههاآنبراي رقابت 

کارکنان به ماندن در سازمان اشاره دارد که این امر نیز ۀماندگاري در سازمان به عالق،همچنینشد.
فکري کارکنان بهبود یابد. مدیران وزارت ۀاگر در وزارت ورزش محقق شود، باعث خواهد شد تا سرمای

براي کارکنان خود فراهم آورند تا ایشان با عالقه در این شرایط مطلوبی رابایستمیورزش و جوانان 
هايدورهفکري دارد. برگزاري ۀثیر مثبتی بر سرمایأوزارتخانه خدمت نمایند. آموزش کارکنان نیز ت

هاآنمختلف در وزارت ورزش باعث خواهد شد تا دانش کارکنان بهبود یابد وهايحیطهآموزشی در 
وزارت ورزش باید کارکنان خود درنهایت، پیدا کنند. راه بر مشکالت سازمانجدیدي براي غلبهايراه

صورت کارا و اثربخش براي سازمان خود بتوانند در شرایط مناسب کاري بههارا راضی نگه دارد تا آن
عمل نمایند.

ي این هاترین حوزهمهم،هاي ارتباطی مناسبسهم بازار و داشتن کانالۀرضایت مشتریان، توسع
تمامی عوامل اثرگذار بایستمیوزارت ورزش راستاي رضایت مشتریان،در. شودمحسوب میسرمایه 

و مشتریان قبلی خود را کرده را جذب تا مشتریان جدیدکنداتخاذ رارا شناسایی نماید و تدابیري
نشان داد که سازمان فکري بر مزیت رقابتی در ۀسرمایۀ) در بررسی رابط2008(چنحفظ نماید. 

دار و مثبتی را در ایجاد مزیت رقابتی امعنۀرابط،ايرابطهۀساختاري و سرمایۀانسانی، سرمایۀسرمای
1شهاباتاست.داشتهثیر را أتنقش و ترینبیشاي رابطهۀسرمای،رابطهایندرکهاندداشتههاسازمان

فکري دانشگاه فیالدلفیا ۀسرمایسازي بهینهدر بررسی نقش آموزش مجازي در نیز )2008(و همکاران
انسانی در محیط دانشگاهی، آموزش مجازي ۀسازیی سرماینمودند که جهت توسعه و بهینهگزارش

وزش مجازي، اثربخشی فرایند هاي آمسیستمکارگیريبهکه با طوريهب؛کندمیایفا رااساسیینقش
مزیت رقابتی حفظ لذا، و شودکاسته میآموزشی هايهزینهیابد، ازمییادگیري افزایشی ـیادده

با روابط رسمی و غیررسمی سازمان اي، رابطهۀسرمایکهاظهار داشتتوانمی،ترتیببدین.گرددمی
. کندمیرا مشخص هاآنسازمان و نیز تبادل اطالعات بین سازمان و ازهاآنادراكنفعان خارجی و ذي

ۀانسانی و سرمایۀدادن سرمایبا ربط،اهمیت دارد؛ زیراو جوانان بسیارورزشوزارتبراي این نوع سرمایه
کند.آفرینی عمل میارزشةدهندمانند یک عنصر افزایشبراي سازمان نفعان خارجی، ي با سایر ذيختارسا

فکري داردۀبر سرمایتأثیر مثبتیايرابطهۀنشان داد که سرمایهاي پژوهشبراین، یافتهعالوه
)38/0ϒ= ( رمبپژوهش که این یافته با نتایج)2002(اسپرینگة)، پروژ2000()، بونتیس1999 ،(

) همخوانی دارد.2007() و وزیاك2005()، پویهنن2004()، بونتیس2002(پومدا

1. Shehabat
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فرهنگ عبارت هستند از: ساختاري در این پژوهش ۀسرمایةدهندترین عوامل تشکیلمهماز طرفی،
فرهنگی بایستمیوزارت ورزش . هاي فکريیندهاي سازمانی، فناوري اطالعات و داراییاسازمانی، فر

کارکنان را در تسهیم دانش تمامکند، هاي جدید کارکنان حمایت از ایدهوجود آورد تابهرا در سازمان
این وزارتخانهالزم است که ،وجود آورد. همچنیندر سازمان فضاي حمایتی بهوسازمانی مشارکت دهد

ساالري، ایجاد تواند حذف دیوانیندها میایندهاي داخلی خود تالش نماید. این فرابهبود فرجهت
منظور کمک به همکاري و هماهنگی کارکنان و هیل نوآوري، ایجاد ساختارهایی بههایی براي تسرویه

تواند در خلق مزیت رقابتی انی باشد. فناوري اطالعات نیز میمراتب بلند سازمعدم تفکیک و سلسله
وزارت ورزش باید شرایطی را فراهم آورد تا کارکنان با ابزارهاي فناوري ،بنابراین؛باشدمؤثردر کارکنان 
بایست. همچنین، میها آشنایی کافی داشته باشندصحیح از این فناوريةنحوة استفادنیزاطالعات و 
راحتی از این کارکنان بتوانند بهتاافزاري مناسبی را در اختیار کارکنان خود قرار دهد ختامکانات س

امکانات استفاده کنند.
گونه مانعی هیچافراد براي پیشرفت یکدیگرهاي فکري نیز باید تالش شود تا داراییۀزمیندر،همچنین

هستندهاي جدید به کارکنانی که داراي ایدهشود وهاي فکري افراد حمایت از دارایی، ایجاد نکنند
ها در کارکنان شکل گیرد.ترین ایدهگیرد تا بیشپاداش تعلق 

) که =31/0ϒ(فکري داردۀسرمایبرتأثیر مثبتی ساختاري ۀنشان داد که سرمایهابراین، یافتهعالوه
)، 2002()، پومدا2002(اسپرینگة)، پروژ2000()، بونتیس1999(رمبپژوهش این یافته با نتایج 

) همخوانی دارد.2007() و وزیاك2005()، پویهنن2004(بونتیس
کارگیري، فکري از راه ترکیب، بهۀهستند. سرماییداراي وابستگی متقابل،فکريۀسرمایبخش ازاین سه 

، بهترین هاآنبین خود و نیز مدیریت جریان دانش بخشسازي و ایجاد تعادل بین سه تعامل، یکپارچه
داردنامشهوديهاییداراییبهاشارهفکريسرمایۀدرحقیقت، . کندمیها را ارائه ارزش ممکن براي سازمان

نیز سرمایۀ وزارت ورزش و جواناندر. شودمیمنجرتجاريعالئموفرایندهامحصوالت،تولیدیاخلقبهکه
ارتباطیهايشبکهوسازمانییادگیريفناوري،وعلمتولیدنوآوري،خالقیت،ظرفیتةدربرگیرندفکري

سایر باآنروابطوسازمانیتشکیالتوساختارانسانی،نیرويقالبدرظرفیتاینواستکارکنان بین
هدفترینمهمکهجاازآن،لذا؛کندمیپیدانمودهابخشسایروصنعتدولت،،نهادهاي مرتبط با ورزش

ايویژهاهمیتازفکريسرمایۀرویکردهايودانشمدیریت،باشدمیشورزۀاشاعجوانانوزارت ورزش و
.هستندبرخوردار

ازبهتريدركدقادر خواهد بووزارت ورزش و جوانان،فکريۀسرمایارزیابیوشناختبااین، برعالوه
ۀبهینتخصیصباوددهتشخیصراخودپنهانهايتوانایید،نمایکسبخودموجودهايشایستگی

،دیگرازسوي. نمایدفراهمراسازمانیهاياستراتژيواهدافبهیابیدستوافزاییهمۀزمینمنابع،
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با،فکريۀسرمایبازدهوکاراییرساندنحداکثربهطریقازتادهدمیکارکنان خودبهراامکاناین
کهجاییآناز،همچنین. نمایندفراهمرااقتصاديرشدوتوسعهۀزمینهاز خالقیت و نوآورياستفاده
یابیدستمتقاضیانافزایشدولت،مالیحمایتکاهشجملهازیگوناگونهايچالشباورزشامروزه

،باشندمیروروبهخدماتۀارائکیفیتبهبودبرايدولتتقاضايوتفریحیهايورزشسالمت و به
ۀوظیف،فکريهايسرمایهگیرياندازهومدیریتکنونی،هايچالشبهمناسبگوییپاسخمنظورهب

.باشدمیاین وزارتخانهاصلی
تکنولوژيتجربه، کارگیريبهست از: داشتن دانش، اعبارتفکريۀدانستیم که سرمایمی،کنونتا

کند. میآن سازمان در بازار را ازرقابتیمزیتکهايحرفههايتواناییومشتري، ارتباط با سازمانی
المللیبیناقتصاديعملکردارزش سازمان و تعییندرفکريۀسرمایکهبر این باور هستندبسیاري

بسیارسازمان یکبلندمدت موفقیتبرايفکريۀسرمایمدیریتهمچنین، . باشدمیثرؤسازمان م
خودرقباينسبت به فکريۀسرمایمدیریتبر خوردار از هايسازمانوداده شده استتشخیصمهم 

.دارندبهتريعملکرد
،ورزشیاهدافبرمبتنیفکريسرمایۀشسنجهايمدلکارگیريهباین پژوهش به ما نشان داد که 

بهتوجه، راینببناباشد؛ میو جوانانوزارت ورزشفعالیتمحیطواجتماعیـفرهنگیهايزمینه
نهادهاي باورزشهاي وزارتمأموریتواهدافۀمجموعطبیعی،طور بهکهاستاهمیتحائزنکتهاین

هايسرمایه، همچنینباشد. میمتفاوتکنندخاص فعالیت میةدر یک حوزصرفاً کهورزشی
مدلاثربخشیوکاراییبه،امراینبهتوجه، بنابراین؛استمتفاوتبا همنیزهاآنساختاري

، هاي ورزشیسازمانفکريهايسرمایهسنجشرواییودقتونمایدمیشایانیکمکپیشنهادي
وزارت ورزش تبدیلوایجادمنظوربهبراین،عالوهدهد.میافزایشراوزارت ورزش و جوانانویژه به
سنجشطریقازباشد که موردنیاز میمعیارهاوپارامترهاازايمجموعه، دانشبرمبتنیسازمانیبه

. دادقرارارزیابیموردزمینهایندرراموجودوضعیتتوانمیپیشنهاديالگويبرمبتنیفکريسرمایۀ
و جوانانوزارت ورزشویژه هاي ورزشی، بهلی سازماناعمدیریتتوجهافزایشتواندمیحاضرپژوهش

نماید.جلبهانظاماینعملکردبهبودمنظوربهفکريسرمایۀتقویتوتوسعهبهرا
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Abstract

One of the most important organizational capabilities that can help organizations to
create and share knowledge and to compare them with other organizations, creates “the
advantages of sustainable organization” can be of intellectual capital. The purpose of this
paper was to Design and Implementation a model for intellectual capital in Ministry of
Sports and Youth based on pattern of Skandia. This research was Descriptive- Analysis
of the correlation matrix. The population of this study was employees of Ministry of
Sports and Youth (750 people) and the study sample based on Morgan, was 254
employees. The data collection instrument was a Researcher made questionnaire that its
content validity was approved by 12 members of the faculty of sport management. The
reliability of the questionnaire was Cronbach's alpha that for this survey value of 0.856
was obtained. For data analysis in level of inferential statistics were used, exploratory
factor analysis and structural equation modeling. In this study were identified that human
capital (β=0.51, P<0.05), relational capital (β=0.38, P<0.05) and structural capital
(β=0.31, P<0.05) have a significant effect on intellectual capital.

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Relational Capital, Structural
Capital, Ministry of Sports and Youth
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