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 مقدمه

ثابت است، تغییر است.  در این عصر آن عدم اطمینان، ویژگی ذاتی عصر ارتباطات و اطالعات شده و تنها چیزی که تبعبهتغییر و 

از هر زمان  ترسریعجدیدی درباره تغییر وجود ندارد و امروزه تغییر  چیزهیچ، کرده است خاطرنشان( 1998) 1هاین کهچنان

برخی از آنها بسیار مخل و مخرب  حالدرعینپیوسته مالحظه شود،  تواندمیدیگری در حال وقوع است. بسیاری از این تغییرات 

برای  هادولت(. 1394عندلیب، ارند )بسیار بدی بگذ تأثیربرای حفظ بقای خودشان  هاشرکتتوانایی  بر توانندمیهستند که 

عملکرد و اهداف که برای هر یک وظایف،  اندآوردهمختلفی را پدید  هایسازمانگوناگون،  هایزمینهپیشبرد اهداف خود در 

امروزی باید در یک محیط رقابتی با پویایی باال و  هایسازمان حالبااین، (1397)سلیمی و همکاران،  خاصی تعیین شده است

باید با محیط در  تنهادر چنین محیطی و حتی رشد و موفقیت، نه  ءبقادستخوش تغییرات درونی و برونی فعالیت کنند و برای 

 (.1392ازم، اده نمایند )حال تغییر انطباق پیدا کنند، بلکه باید تغییرات را غنیمت شمرده و از آنها برای کسب برتری رقابتی استف
دهند و همواره تر واکنش نشان میکنند که به شرایط جدید بازار و نیازهای مشتریان سریعهایی کسب میبرتری رقابتی را سازمان

 (.2017، 2)واگنانی و ولپه های خالق و بهبود مستمر در محصوالت و فرایندها هستندحلدر جستجوی راه

ها و تغییرات سریع در فناوری اطالعات و ارتباطات، باال رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش پیشرفت

دهندگان خدمات؛ همه و همه منجر به های اتوماسیون اداری و افزایش رقابت بین ارائهاندازی سیستمخدمات الکترونیکی، راه

ها های موجود برای سازمانحلافزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است؛ یکی از راه کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و

مختلف را به  هایرشتهتوجه بسیاری از دانشمندان و محققان از  ،نوآوری مبحثبا این وضعیت نوآوری است. روبرو شدن  جهت

)عیدی  بت و ماندن در چرخه تحوالت برخوردار استامروزی برای رقا هایسازمانخود جلب کرده و از اهمیت بسیار زیادی در 

خواهد داشت، تصور دنیایی بدون ای کامالً متفاوت کنیم چهرهی میبدون نوآوری، دنیایی که در آن زندگ(. 1398و همکاران، 

 اقتصادی و رفاه ملل قطعاً، رشد شدنیجهان(. در عصر 1389، و همکاران آقا داودمخابرات بسیار مشکل است )و  هواپیما، اتومبیل

ها در مزیت رقابتی اصلی و مهم در سازمانیک  عنوانبه(. توانایی نوآوری 2011و همکاران،  3بارنتخواهد بود ) هانوآوریدر گرو 

و همکاران،  4لیدهد )افزایش می بلندمدتظرفیت آنها را برای پایداری  متعاقباً، کارایی و بازده آنها و تأثیرشود و نظر گرفته می

ها در یک روش و توانایی ترکیب ایده یا یک مفهوم جدید ایدههای ذهنی برای ایجاد یک کارگیری تواناییبه ،نوآوری(. 1999

با ظرفیت نوآوری باال قادر خواهند  یهاسازمان ؛ لذا(2016، 5وسار)درین و گراهاست یا ایجاد پیوستگی بین ایده فردمنحصربه

نوآوری سازمانی، یک نظام  (.2011، 6)جیمنز و والند باش گوهای محیطی پاسخو بهتری به چالشسرعت بیشتر و به نحبا که بود 

های استثنایی و جدید است و معیارهای موفقیت را معلوم دارد و به دنبال فرصت تأکیدمدیریتی است که بر رسالت سازمان 

 دانندمیپذیرفتن یک عقیده یا رفتار  رانوآوری سازمانی نیز  (1394) و همکاران رحیم نیا؛ (1394، و همکاران )صحتکند می

ترین اصلی ،جامع بندیطبقهیک ( در 2010) 7کروسان و آپایدین یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد.که برای صنعت، بازار 

نوآوری سازمانی را در سه دسته نوآوری خدماتی )ارائه خدمات جدید یا پاسخ به نیاز بازار یا مشتری بیرونی(، نوآوری  یهامؤلفه

های اداری( و فرهنگ یا فضای نوآوری )سوق دادن اداری )ایجاد تغییرات نوآورانه در راهبرد و ساختار سازمانی و فرآیندها و رویه

پردازی کارکنان(  های نوآورانه و فراهم کردم شرایط الزم برای خالقیت و ایدهانجام دادن فعالیت فضای سازمانی در راستای تسهیل

تا حدی رسیده است که برخی منابع نبود آن را عاملی برای نابودی سازمان  هاسازمانضرورت وجود نوآوری در  اند.معرفی کرده
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شود. تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه محو میشته باشد، نمیدانند. سازمانی که خالقیت و نوآوری ندامی درازمدتدر 

هایی هستند تا خالقیت و نوآوری را )هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی( پیوسته در جستجوی مسیر هاسازمان روازاین

 (.1392، و همکاران نمایند )پرهیزکار برطرف را هاتقویت و موانع توسعه آن

 توانمیهای ورزشی را نوآوری در سازمانمتولی توسعه آن؛  هایسازمانو تنوع وظایف  ایرانمحیط بسیار باز ورزش در با توجه به 

ها و نظرات افراد و برای اخذ ایده کارگیری نیروی انسانی خالق و شایستهمحیطی مناسب به همراه بههای به مفهوم ایجاد فرصت

های مورد نیاز و نو، برای بهبود سطح سالمتی و رقابت ورزشی در ها و برنامهسپس استفاده از این افکار در جهت طراحی سیاست

شود و هم سود و فواید اقتصادی ناشی از جدیدی در ورزش کشور ایجاد میهای بین افراد جامعه دانست. با این روند، هم زمینه

 (.1388، و همکاران ن به این بخش کمک خواهد کرد )صفریاجرای آ

 چراکه؛ بکی گام بردارندمسیر چابرای رقابت در قرن بیست و یکم در و مؤسسات ناگزیرند  هاسازماناز طرفی تولیدکنندگان، 

ه هستند، کارآمد در بازارهای پویای جهانی مواج مسیرهای جدید رقابتِجهت یافتن  یاندهیفزای با فشار امروز هایسازمان

 آیدمیسریع به اطالعات به یاری سازمان  تغییرات، چابکی بر اساس ابتکار، مهارت، دانش و دسترسیبا رویارویی بنابراین برای 

ولی نقطه قوت از گذشته واکنش نشان دهد،  ترسریعدهد تا چابکی به سازمان اجازه می اگرچه(. 2015سلیمی و عندلیب، )

کمالی و کمالی، از طریق نوآوری خواهد بود )و رهبری در ایجاد بازارهای جدید  نیازهای مشتریان بینیپیشرقبای چابک در 

وهشگران، پژ د و از آن زمان تاکنون، عالوه برارائه ش 1مؤسسه یاکوکاتوسط محققان  1991لین بار در سال مفهوم چابکی او(. 1394

این مفهوم ارتباط با  امروز مقاالت زیادی درتا به  1990و از دهه  نیز به خود جلب کرده استصنعتی را  یهاانجمن بیشترتوجه 

( چابکی 1999) 2ژانگ و شریفی نظر از .(1389البرزی، ) تعریف جامع از آن ارائه نمایند تا اندنمودهکه تالش  ه استانتشار یافت

 و اخذ وکارکسب محیط و غیرمنتظره جدید تهدیدات بر آمدن فائق ناخواسته برای هایچالش با سازمانی، توانایی رویارویی

در پاسخگویی سریع  را احساس نیاز به چابکی (1999 ،و همکاران لی) .شودمحسوب می فرصت تحوالت و مزایای تغییرات

چابکی یکی از کلیدهای حل  ،داشته باشدآشفتگی وجود  زمان بر سر یک مسئلهدر یک سا کهیهنگامکنند. سازمان تعریف می

عامل مهم اثربخشی سازمان  جهیدرنتباکیفیت ارتقاء داده و  محصوالت و خدماتسازمان را برای ارائه ی، توانایی مسئله است. چابک

، یکی از پر استنادترین تحقیقاتی که پیرامون چابکی سازمانی به انجام رسیده استدر  (.1394کمالی، کمالی و )آید می حساببه

و سرعت را شناسایی  پذیریانعطافهای چابک؛ یعنی پاسخگویی، شایستگی، چهار قابلیت مهم سازمان( 1999)شریفی و ژانگ 

های چابک های سازمان( ویژگی1999)و همکاران  3کردند. یوسفاز طریق این چهار قابلیت را معرفی  یچابکبه یابیدستو روش 

ها سازی، فناوری، کیفیت، تغییر، همکاری، بازار، آموزش و رفاه مشخص و بیان کردند که موفقیت سازمانرا ادغام، شایستگی، تیم

( نیز از روش منطق فازی 2005)و همکاران،  4. لینمتغیر محیطی است دانش در وضعیت یریکارگبهدر گرو یکپارچگی منابع و 

 شامل سازمانی را های چابکیگیری پارامترهای ویژه چابکی استفاده کردند و شاخصهای کیفی و اندازهبرای تعیین ویژگی

 .کردندتولید و ساخت محصول چابک معرفی و  مدیریت سازمانی چابک، طراحی محصول یا خدمات چابک

، و همکاران گودرزی؛ 1388دارند )اسدی و همکاران، قرار محیطی عرض تغییرات مداوم های ورزشی نیز در مامروزه، سازمان

ها با عوامل مختلفی مانند دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی، ورزشکاران، مربیان، ارتباط و تعامل این سازمان و (1383

های شود سازمانتر از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب میه و مهمطرفداران و تماشاگران ورزشی و غیر

باید برای پاسخگویی به این  ؛ بنابراین ادارات ورزش و جوانانها و انتظارات متفاوت و گوناگونی مواجه باشندورزشی با خواسته

                                                 
1. Institute Yakvka 
2. Sharifi and Zhang 
3. Youssuf 
4  . Lin 



 سلیمی و کشوری ایاخالق حرفه میانجی نقش: جوانانکارکنان ادارات ورزش و  سازمانی چابکی و نوآوری بر سرمایه فکری اثر

 

64 

و مناسبی داشته باشند )رمضانیان و  موقعبهو واکنش  گیریمیمتصتغییرات چابک باشند تا بتوانند برای آینده مبهم و ناشناخته 

و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی، متناسب با پیچیدگی  سازوکارهاباید  هاسازماناین  (.1392همکاران، 

خود )مانند ساختارها، کارکردها،  دهندهلیتشکمحیط، متنوع و پیچیده کنند و در تعامل پیوسته با محیط، هم در عناصر اصلی 

 ، رفتارها و اهداف( و هم در بعضی از عناصر محیطی اصالحاتی به وجود آورند.هانقش

 طور که نتایج تحقیقاتهمان ارتقا یابند؟ توانندمیاما پرسش این است که نوآوری و چابکی سازمانی چگونه در یک سازمان 

نیز  (1391یت )او جانبی عن( 1394)و همکاران،  عزیزپور لیندی، (1395)و همکاران،  (، بورقانی1395)و همکاران،  خوراکیان

عزیزپور در ارتقاء این دو متغیر مهم سازمانی اثرگذار باشد.  تواندمیکه است ؛ سرمایه فکری یکی از ابزارهایی دهندیمنشان 

در آن بر مبنای  وکارکسبدر جهانی که  اند که برای بقای سازمانی،( در تحقیق خود بیان داشته1394)و همکاران،  لیندی

ای است. در اقتصادهای عنوان یک اهرم مهم دارای اهمیت ویژهچابکی است، سرمایه فکری بهو  نوآوریسرعت، خالقیت، اطالعات، 

محسوب  آنهاو نیز افزایش توان رقابت  هاشرکتایجاد ارزش برای  منظوربهثر یک ابزار مؤ عنوانبهفکری،  هایسرمایه، محوردانش

دهقانی و شده است )و البته پژوهشی ای اقتصادی مقوله عنوانبهشوند که این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری می

 (.1395کبیری، 

 2روس و روس ؛(1997، 1استوارتشود )شناخته می سازمان یک نامشهود دارایی که است ارزشمند سرمایه نوعی فکری سرمایه

 شامل آنهم شود. سرمایه فکری که در ترازنامه نشان داده نمیکنند تعریف میپنهان شرکت  هایدارایی( آن را مجموع 1997)

هایی . امروزه سازمانماندمیقی و هم آن چیزی که پس از خروج افراد در سازمان با استچیزی است که در مغز اعضای سازمان 

مقابله و انطباق با تغییرات ایجادشده را داشته باشند و توانایی ادامه حیات بدهند که  پررقابتتوانند در دنیای موفق هستند و می

د و نو مستمر یاد بگیرطور سریع ها باید بهدی سازند؛ لذا سازمانهای جدید را در سازمان کاربرباشند مدام افکار و اندیشهدر قا

در  طبیعتاًق خواهد شد. های فکری و ایجاد کارکردهای الزم برای یادگیری محقتنها از طریق برخورداری از سرمایهاین یادگیری 

 عنوانبههای دانشی داراییدانش و ، پردازندمیی که در محیط متغیر به فعالیت هایسازمانسایر  مانندبهورزشی نیز  هایسازمان

انتظار داشت  توانمیلذا ، هستندچابکی سازمانی از الزامات اساسی نوآوری و  آیند ومی حساببهفکری  هایسرمایهاساس و پایه 

و کرده نوآورانه را تشویق یش داده و عملکردهای ، چابکی سازمانی را افزاهاسازماناین فکری در  هایسرمایهکه افزایش و ارتقاء 

 (1387د و قاسمی )نژاجعفرو ( 1391) زارعهای چوپانی و . در همین راستا، پژوهشیابدمیبدین ترتیب رشد و توسعه افزایش 

باالی رشد و توسعه بهتر ی وجود دارد، در دستیابی به سطوح یی که سرمایه فکرهاسازمانکه در است دهنده این مطلب نیز نشان

 کنند.عمل می

)سلیمی،  هستند گیریشکلقابل  ایحرفهاما غالب محققان معتقدند که رشد و توسعه سازمانی تنها در سایه اخالق و اخالق 

ای یکی از اخالق حرفه .آوردمیفراهم  و زمینه ارتقاء سایر متغیرهای سازمانی رااست که بستر  ایحرفه؛ و این اخالق (1396

شود توجه میآن مسائل اساسی همه جوامع بشری است، اما در حال حاضر متأسفانه در جامعه ما و در محیط کار کمتر به 

ای با عنوان اخالق سازمان، شاخه های مربوط به مدیریت ودر غرب سکوالر در دانش کهدرحالی. (2017، 3)سلیمی و جورکش

 این ورزش آنکه رغمبه (.1395در مدیریت به اخالق توجه کافی نشده است )سلیمی، ایران، در جامعه دینی  ؛وجود دارد ایحرفه

 کنونی جهان در راستیبه و نماید نقش ایفای علمی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هایمقوله اکثر در که دارد را قابلیت

 جدی چالشی با امروزه جهانی پدیده این حالبااین باشد، برخوردار قابلیتی و ویژگی چنین از که یافت توانمی را ایپدیده کمتر

 ورزش بزرگ جامعه ابعاد کلیه در اخالق مقوله شدن کمرنگ چالش این و نمود گذر آن از توانمین راحتیبه که روستروبه

                                                 
1. Stewart 
2. Ross and Ross 
3. Salimi and Jourkesh 
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ندایی و علوی، است )ورزشی  هایسازمان کارکنان و مدیران و گروهی هایرسانه تماشاگران، داوران، مربیان، ورزشکاران، ازجمله

کارکنان کوشا  ایحرفهو ارتقاء اخالق  مداریاخالقوسعه ورزشی باید در حد توان در جهت ت هایسازمان(. لذا مدیران 1387

نتایج خواهد بود.  نتیجهبیهت بهبود ابعاد مختلف سازمانی در ج هاتالشباشند چرا که بدون وجود این متغیر سازمانی سایر 

اثرگذار سازمانی کارکنان و چابکی نوآوری توسعه یکی از عواملی که بر که د ده( نیز نشان می1394نصیری و نویدی ) پژوهش

بتواند  ایحرفهاخالق ، چابکی سازمانی نیزسرمایه فکری بر نوآوری و  تأثیردر که  رسدمیلذا به نظر . استای است، اخالق حرفه

 تر نماید.داشته باشد و این اثرگذاری را بیشتر و ملموس کنندهتسهیلنقش 

 و شایستگی بدی، و خوبی حیث از آن تمایز انسان و ارادی صفات و رفتار بر ناظر هایارزش و اصول دانشی است که ،خالقا

انرژی ذهنی، روانی و ای متعهد شدن حرفه(. اخالق 2013، و همکاران 1بیدنوگ) کندمی بیان را زشتی و نیکویی و ناشایستگی

 (1391آقابابایی، رحیمی و برای توسعه است )قوا و استعداد درونی گروه و فرد  فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ

ای اخالق حرفه(. 2014، 2سولطانارا رعایت نمایند )باید آن  خود در حرفه که افراد است قواعد استانداردی ای ازو در واقع مجموعه

کند، نمیولیت فرد در قبال رفتار شغلی بحث مسئنی و حتی عنوان فرد انسار خود بهطور ذاتی از مسئولیت فرد در قبال رفتابه

 نمایدمیحیط داخلی و خارجی سازمان بحث عناصر مواحد حقوقی در قبال همه یک  عنوانبهبلکه از مسئولیت سازمان یا بنگاه 

بخشد و درجه خطر را را بهبود می دهد، ارتباطاتمیوری را افزایش ای، بهرهالق حرفه(. رعایت اخ1391رحیمی و آقابابایی، )

قبل تسهیل و مدیران  راحتیبهای در سازمان حاکم است، جریان گردش اطالعات که اخالق حرفهدهد، زیرا هنگامی کاهش می

 (.1391، و همکاران بیک زاد)شوند میاز وقوع حادثه از آن مطلع 

توانند با هدایت مدیریت منابع انسانی می هاسازمانای نقش بسیار مهمی در افزایش وفاداری مشتریان دارد و رعایت اخالق حرفه

بخشی از شرایط مؤثر بر نتایج  منزلهبههای انتخاب )جذب و استخدام(، جبران خدمت، ترفیع، آموزش و نظایر آن، در زمینه

که با  طوریبهسازمانی که تحت کنترل مستقیم سازمان قرار دارند، به ایجاد و توسعه فضای اخالقی در سازمان کمک کنند؛ 

ارتقاء  افزا زمینهای همرخهمدار سازمان با آنها و حفظ ارزش و کرامت انسانی آنها در چاصالح باورهای کارکنان درباره رفتار اخالق

ای و نیز اخالق حرفه(. کارکنان با داشتن 1394درویش و محمدی، وری فردی و سازمانی فراهم گردد )اثربخشی و افزایش بهره

رینر ای است )اخالق حرفهشان در گرو داشتن شد فکری و شغلیها و باورهای درست اخالقی به این باور خواهند رسید که رارزش

 (.2012، 3و مک کینلی

به  های کاری توجه مدیران رامحیطکارهای غیراخالقی و غیرقانونی در ها و افزایش میزان روزه پیچیده شدن روزافزون سازمانام

ای حرفهاخالق ویژه توجه به (. به1394، و همکاران قاسم زادهکرده است )ها ضروری ای در همه سازمانهایجاد و حفظ اخالق حرف

اخالق و رهای خالف است، چرا که امروزه بروز رفتا گردیده ورزش کشور تبدیلورزش و جوانان به یکی از ضروریات در ادارات 

 به یکی از معضالت ورزش بدل شده است. ایحرفهاخالق 

تحولی  منشأتوانند تند که میدر کشور هسآن ادارات ورزش و جوانان نهادهای اصلی متولی ورزش  تبعبهوزارت ورزش و جوانان و 

سازمان ورزش و جوانان همچون دغدغه اصلی بسیاری از مدیران که  رسدمیبه نظر شگرف در ورزش همگانی و قهرمانی باشند. 

ورزشی  هایسازماندانند که و میکنند یک عامل رقابتی یاد می عنوانبهاست و از آن  سازمانشان وریبهره، هاسازمانسایر 

با تقویت نقاط قوت داخلی خود به  مانند و مجبورندنمی نصیببیاز اثرات تغییرات محیطی و داخلی  هاسازمانهمچون سایر 

نوآوری، چابکی سازمانی  فکری، هایسرمایهبپردازند و خود را در مسیر توسعه حفظ نمایند. در چنین شرایطی  با این اثرات مقابله

مشاهده و تقویت  درستیبه کهدرصورتیورزشی باشند و  هایسازمانواند عامل کلیدی برای توسعه در تمی ایحرفهو اخالق 

                                                 
1. Biedenweg 
2. Sultana 
3. Reiner and McKinley 



 سلیمی و کشوری ایاخالق حرفه میانجی نقش: جوانانکارکنان ادارات ورزش و  سازمانی چابکی و نوآوری بر سرمایه فکری اثر

 

66 

 هایسرمایهای در رابطه فهای خواهند داشت. لذا در این پژوهش به بررسی نقش میانجی اخالق حرمالحظه بازدهی قابلشوند 

( ارائه شده 1شود. مدل مفهومی تحقیق در شکل )وانان پرداخته میبا نوآوری و چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جفکری 

 است.

 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 یشناسروش

. بودمیدانی  ،هاداده آوریجمع شیوه و به لحاظ همبستگینوع  ش تحقیق ازکاربردی؛ به لحاظ ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

 دادندو جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان این استان تشکیل می بود محدوده مطالعاتی پژوهش استان اصفهان

نفر بود. حجم نمونه بر اساس  408از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برابر  شدهحاصلکه این تعداد بر اساس برآورد 

قابل قبول  پرسشنامه کافیبازگشت تعداد جهت اطمینان از  حالبااین؛ یدنفر تعیین گرد 201جدول کرجسی و مورگان معادل 

 260تعداد  ،هاپرسشنامهکه پس از توزیع  نفر در نظر گرفته شد 300این تعداد  ،به جامعهحاصل نتایج قابلیت تعمیم همچنین و 

با توجه  ایطبقهوش تصادفی نیز از ر گیرینمونهجهت  قرار گرفتند. هادادهپرسشنامه قابل قبول ارجاع گردید و مبنای تحلیل 

 به دو عامل پراکنش جغرافیایی جامعه آماری کارکنان در سطح استان و همچنین جنسیت آنها استفاده شد.

بسته پاسخ در  سؤال 42( شامل 1998) و همکاران پیرامون متغیر سرمایه فکری از پرسشنامه بونتیس هاداده آوریجمعجهت 

سه  سانی ) مؤلفهقالب  ساختاری )سؤال 15سرمایه ان سرمایه  سرمایه سؤال 13(،  شد. ابزار سؤال 14) ایرابطه( و  ستفاده  ( ا

( بود. این 1391پیرامون متغیر نوآوری سررازمانی، پرسررشررنامه اسررتاندارد چوپانی و همکاران ) هاداده آوریجمعپژوهش برای 

نوآوری اداری  مؤلفه سؤال 4نوآوری فرآیندی و در  مؤلفه سؤال 6نوآوری تولیدی، در  مؤلفه سؤال 7، در سؤالی 17پرسشنامه 

( که 1386و شهائی ) جعفرنژادپیرامون متغیر چابکی سازمانی از پرسشنامه استاندارد  هادادهجهت گردآوری  طراحی شده است.

 بعد چهار سررؤالی 27 پرسررشررنامه ره گرفته شررد. اینطراحی شررده اسررت، به (2004) ژانگ و بر اسرراس پرسررشررنامه شررریفی

. دهدیم قرارسنجش  مورد ( راسؤال 10) شایستگی و (سؤال 3یی )گوپاسخ قدرت (،سؤال 4سرعت ) (،سؤال 10ی )ریپذانعطاف

ستاندارد  ایحرفهپیرامون متغیر اخالق  هاداده آوریجمعهمچنین برای  شنامه ا س ( 2004) 1کاردوزیر و براون سؤالی 16از پر

، احترام به دیگران، طلبیرقابتو  جوییبرتری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، پذیریمسئولیت سؤالی 2 مؤلفه 8شامل 

؛ مهاجران و 1397ورز، )کشررا اسررتفاده شررد، اجتماعیو هنجارهای  هاارزشهمدردی با دیگران و رعایت و احترام نسرربت به 

شنامهتمامی  .(1393شهودی،  س ساس طیف  هاپر سط، زیاد و خیلی زیاد(  )خیلیلیکرت  ایگزینه 5بر ا طراحی کم، کم، متو

 گردیدند.

 واقع تأییدی مورد اسررتفاده در پژوهش اسررتاندارد بوده و روایی و پایایی آنها در چندین مطالعه مورد هاپرسررشررنامههر یک از 

                                                 
1. Cardozier and Brown 
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 10از نظرات  هاپرسشنامهروایی صوری و محتوایی  تأییدجهت اطمینان، در پژوهش حاضر نیز برای بررسی و  حالبااین؛ اندشده

ساتید  شد تأییددر حوزه پژوهش و برای  نظرصاحبتن از ا ستفاده  ضریب ترکیبی ا ضریب آلفای کرونباخ و  که  پایایی نیز از 

 ( قابل مشاهده است.1نتایج آن در جدول )

 متغیرهای پژوهش استخراجی و آلفای کرونباخ واریانس پایایی ترکیبی، میانگین .1جدول 

 متغیرهای پژوهش آلفای کرونباخ 2پایایی ترکیبی 1استخراجی واریانس میانگین

 های اجتماعیاحترام به ارزش 701/0 700/0 555/0

 احترام به دیگران 711/0 800/0 669/0

 ایاخالق حرفه 943/0 951/0 514/0

 ادارینوآوری  791/0 864/0 615/0

 پذیریانعطاف 702/0 813/0 523/0

 جوییبرتری 726/0 843/0 729/0

 تولیدینوآوری  871/0 901/0 572/0

 سرعت 814/0 878/0 645/0

 سرمایه انسانی 824/0 873/0 538/0

 ایسرمایه رابطه 875/0 900/0 504/0

 سرمایه ساختاری 819/0 869/0 528/0

 سرمایه فکری 944/0 958/0 517/0

 شایستگی 894/0 915/0 553/0

 صادق بودن 690/0 779/0 645/0

 عدالت و انصاف 718/0 750/0 601/0

 فرایندینوآوری  921/0 938/0 718/0

 قدرت پاسخگویی 765/0 816/0 600/0

 پذیریمسئولیت 713/0 752/0 612/0

 نوآوری 750/0 868/0 523/0

 همدردی با دیگران 781/0 862/0 757/0

 وفاداری 767/0 822/0 698/0

 چابکی سازمانی 910/0 938/0 508/0

که برازش  اسررت 7/0( همه متغیرها باالی CRآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی )دهد، ( نشرران می1طور که نتایج جدول )همان

سب مدل شان میهای اندازهمنا سطدهد. همینگیری را ن ستخراج واریانس طور متو ( همه متغیرهای پژوهش نیز AVE) شدها

 بین تفاوت میزان واگرا، روایی تقسم به دست آمد که نشانگر روایی همگرای مطلوب متغیرهای پژوهش است. در 4/0از باالتر 

سازهشاخص با سازه یک هایشاخص سه مدل در دیگر هایهای  سه طریق از کار اینکه  شودمی مقای  هر AVE جذر مقای

سبه می هاسازه بین همبستگی ضرایب مقادیر با سازه شاخص هاسازه کهیدرصورت شود.محا سبت به  به مربوط هایبا  خود، ن

ستگی هایسازه شتری دیگر همب شته بی شند، دا سب روایی واگرای با  باید ماتریس یک کار این شود. برایتائید می مدل منا

 هر بین همبستگی ضرایب ،قطر اصلی پایین مقادیر و سازه هر AVE ضرایب جذر، ماتریس اصلی قطر مقادیر که داد تشکیل

                                                 
1. Average Variance Extracted 
2. Composite Reliability 
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 است. شده داده ( نشان2جدول ) در ماتریس این است. دیگر هایسازه با سازه

 هاو ضرایب همبستگی سازه AVEماتریس مقایسه جذر  .2جدول 

 

 این که شده بیشتر دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی ضرایب از سازه هر AVE جذر ،است مشخص (2جدول ) از که گونههمان

 ست.هاسازه واگرای روایی بودن قبولقابل از حاکی مطلب

 هایافته

 ( ارائه شده است.3)جدول در  و رشته تحصیلی( تأهل)جنسیت، سن، وضعیت پاسخگویان جمعیت شناختی  هایویژگی از برخی

درصد آنان را زنان تشکیل  4/30پاسخگویان را مردان و  درصد 6/69شود که ، مالحظه می3ی حاصل از جدول هایافتهبا توجه به 

 سال قرار داشتند. 40تا  31درصد( نیز در دامنه سنی بین  4/40اند که بیشترین آنها )داده
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 نمونه آماری توصیف .3 جدول

 متغیر ویژگی فراوانی سهم نسبی

 جنسیت مرد 181 6/69%

 زن 79 4/30%

 سن سال 30تا  20 35 5/13%

 سال 40تا  31 105 4/40%

 سال 50تا  41 72 7/27%

 سال به باال 50 48 5/18%

 وضعیت تأهل مجرد 116 6/44%

 متأهل 144 4/55%

 مقطع تحصیلی ترنییپاو  کاردانی 79 4/30%

 کارشناسی 130 0/50%

 کارشناسی ارشد 48 5/18%

 دکتری 3 2/1%

پرداخته ی بررس مورد (یهامؤلفهمتغیرهای )میانگین و انحراف معیار به بیان  (4، در جدول )ی توصیفیهایافتهدر بخش دیگری از 

( و متغیر سرمایه انسانی دارای کمترین 60/4میانگین ) نیشتریبپذیری دارای انعطاف(، 4ی جدول )هایافتهبا توجه به  شده است.

 .است( 88/3میانگین )

 متغیرهای پژوهش توصیف .4جدول 

 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف معیار  متغیرهای پژوهش میانگین انحراف معیار

 انسانیسرمایه  88/3 76/0  شایستگی 39/4 38/1

 سرمایه ساختاری 01/4 69/0  پذیریمسئولیت 58/4 26/1

 ایسرمایه رابطه 13/4 87/0  صادق بودن 60/4 04/1

 تولیدینوآوری  21/4 42/1  عدالت و انصاف 15/4 26/1

 نوآوری فرایندی 91/3 42/1  وفاداری 45/4 36/1

 نوآوری اداری 46/4 54/1  جوییبرتری 08/4 25/1

 پذیریانعطاف 60/4 21/1  احترام به دیگران 58/4 37/1

 سرعت 25/4 93/0  همدردی با دیگران 05/4 28/1

 قدرت پاسخگویی 28/4 32/1  های اجتماعیاحترام به ارزش 26/4 42/1

معیاری است که  2R ه است.استفاده شد GOFو فرمول  2Rاز ضریب شاخص جهت بررسی مناسب بودن برازش مدل ساختاری 

مقدار مالک برای مقادیر  عنوانبه 67/0، 33/0، 19/0دارد و سه مقدار  زادرونبر یک متغیر  زابرونیک متغیر  تأثیرنشان از 

برای متغیرهای مورد  2R( بیانگر شاخص 5(. جدول )5139د )داوری و رضازاده، نشویمدر نظر گرفته آن ضعیف، متوسط و قوی 

مقایسه آنها با مقادیر مالک مذکور، بیانگر مناسب بودن برازش ( و 5در جدول ) شدهمشاهده 2Rمقادیر  .است مطالعه پژوهش

 .اندمدل ساختاری پژوهش
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 مدل زایدرون متغیرهای R Square شاخص ضرایب .5جدول 

R Square متغیرهای پژوهش R Square متغیرهای پژوهش 

 های اجتماعیاحترام به ارزش 493/0 سرمایه فکری زابرون

 احترام به دیگران 613/0 شایستگی 877/0

 ایاخالق حرفه 857/0 صادق بودن 204/0

 ادارینوآوری  638/0 عدالت و انصاف 508/0

 پذیریانعطاف 558/0 فرایندینوآوری  878/0

 جوییبرتری 706/0 قدرت پاسخگویی 662/0

 تولیدینوآوری  883/0 پذیریمسئولیت 204/0

 سرعت 773/0 نوآوری 665/0

 سرمایه انسانی 727/0 همدردی با دیگران 582/0

 ایسرمایه رابطه 801/0 وفاداری 562/0

 سرمایه ساختاری 768/0 چابکی سازمانی 629/0

از طریق فرمول ذیل قابل و ان نظرصاحببرازش کلی مدل، شاخصی کارا و مورد قبول غالب  منظوربه 1GOF، شاخصPLSدر 

در سه سطح ضعیف، متوسط  36/0و  25/0، 1توسط این فرمول، در مقایسه با سه میزان مالک  آمدهدستبهمحاسبه است. مقادیر 

 .(1395)داوری و رضازاده،  شوندمی یبندبخشو قوی 

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅� = √0.596 × 0.647 = 0.620 

 برازش کلی مدل را در حد بسیار قوی مورد تائید قرار داد. توانمی، است 620/0برابر که  آمدهدستبه GOFبه  با توجه

(، نتایج 2)شکل شد.  استفاده کلیۀ متغیرها برای تأییدی عاملی تحلیل از مربوط متغیرهای با هامؤلفه میان ارتباط جهت بررسی

 دهد.های مربوط به هر متغیر را نشان میبارهای عاملی گویه

 

                                                 
1. Goodness of Fit 
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 اثر مدل پژوهش ضریب میزان .2شکل 

 های شمارهکمتر بود، حذف )گویه 4/0از آنها بار عاملی از پرسشنامه که  یهایگویه ،دهد( نشان می2طور که نتایج شکل )همان

ند ( گردید82و  67، 66، 68، 65، 61، 60، 36، 34، 35، 33، 30، 27، 26، 16، 20، 19، 17، 15، 14، 12، 9، 5، 4، 3، 2، 1

 .نمود تأیید متغیرها را با هامؤلفه مربوط به رابطۀ نتایج که پس از آن، تحلیل عاملی تأییدی مجدد،

 .گرفت انجام ساختاری تمعادال سازیمدل تحلیل تجزیه و فرضیات پژوهش، پاسخ یافتن برای تأییدی عاملی تحلیل انجام از پس

 مسیر هر شد. ارزیابی ساختاری مدل و مسیر گرفتند قرار بررسی پژوهش مورد فرضیات ساختاری، معادالت مدل قالب در

 بینبتا( ) مسیر ضریب آماری و معناداری اندازه عالمت، بررسی طریق از فرضیه هر آزمون است. مدل فرضیات از یکی با ،متناظر

 دهند.ساختاری را نشان می تسازی معادال(، نتایج مربوط به مدل6جدول )( و 3شکل ) .است وابسته متغیر با مکنون متغیر هر
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 مدل پژوهش T value معناداری آماره میزان. 3شکل 
 

دار بودن تمامی روابط میان تر هستند که این امر معنیبزرگ 96/1تی از داری (، تمامی ضرایب معنی6با توجه به نتایج جدول )

 دارندمیبیان  هایافتهمورد قبول واقع گردیدند.  فرضیات پژوهشبنابراین  ؛سازددرصد تائید می 95متغیرها را در سطح اطمینان 

، نوآوری و چابکی سازمانی، اثرگذاری ایحرفه، به ترتیب بر روی متغیرهای اخالق 48/0، 24/0، 92/0ب که سرمایه فکری با ضرای

 مثبت و معناداری دارد.

 های پژوهش(مرتبط با متغیرهای پژوهش )آزمون فرضیه tمقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  .6جدول 

 مسیر تیآماره  ضریب مسیر داریمعنی نتیجه

587/0 001/0 فرضیهتائید   نوآوری <-ای اخالق حرفه 319/5 

325/0 001/0 تائید فرضیه  چابکی سازمانی <-ای اخالق حرفه 221/3 

926/0 001/0 تائید فرضیه  ایاخالق حرفه <-سرمایه فکری  267/105 

242/0 027/0 تائید فرضیه  نوآوری <-سرمایه فکری  217/2 

485/0 001/0 تائید فرضیه  چابکی سازمانی <-سرمایه فکری  082/5 

 VAFبرای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیرهای میانجی از آماره  و متغیرهای میانجی از آزمون سوبل تأثیربررسی  منظوربه

توان در سطح بیشتر است، بنابراین می 96/1حاصل از تمامی متغیرها از  Z، 7با توجه به نتایج جدول  (.7استفاده گردید )جدول 
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که با ورود متغیر  دهدمینشان  هایافتهای را در هر دو مسیر تائید نمود. میانجی اخالق حرفه تأثیردار بودن معنی 95/0اطمینان 

اثر مثبت و  52/0و  69/0بکی سازمانی با ضرایب غیرمستقیم بر روی نوآوری و چا طوربه، سرمایه فکری ایحرفهمیانجی اخالق 

 معنادار دارد.

 )فرضیات میانجی( میرمستقیغبررسی روابط  .7 جدول

 Sobel testZ VAF مسیر

 691/0 32/5 نوآوری <--ای اخالق حرفه <--سرمایه فکری 

 522/0 21/4 چابکی <--ای اخالق حرفه <--سرمایه فکری 

 گیریبحث و نتیجه

و حتی در روزهای رکود شدید ست امروزه صنعت ورزش یکی از پردرآمدترین و تأثیرگذارترین صنایع در چرخۀ اقتصادی کشورها

و جلوۀ  استاقتصادی، نسبت به دیگر صنایع با رکود کمتری مواجه بوده است. در این صنعت رقابت بسیار پیچیده و شدید 

های ورزشی باید بکوشند تا در این شود، درنتیجه سازمانزش را شامل میظاهری ورزش، تنها بخش کوچکی از کل صنعت ور

ادارات در این میان  .(1391)محمدی و همکاران،  دست ندهنداز از یکدیگر عقب نیفتند و مشتریان خود را  پرتالطممحیط 

سجادی، ) کنندورزشی را هدایت می هایاجرای فعالیت کهباشند ریزی امورات ورزش میدار برنامهعهده هااستان و جوانان ورزش

. نتایج پژوهش حاضر است این اداراتمورد توجه  ،وریبهرهدر جهت افزایش ست که امروزه متغیرهایی ازجملهنوآوری،  ؛ و(1391

ارتقاء در ادارات ورزش و جوانان را نوآوری سازمانی معناداری  طوربه تواندمیکه توسعه سرمایه فکری در سازمان دهد نشان می

 1احمد الدوجایلی(، 1395)و همکاران،  بورقانی(، 1395)و همکاران،  خوراکیان هایپژوهشی هایافتهبا دهد؛ که این نتیجه همسو 

نیز نشان داده  هاپژوهش( است، چرا که در این 2004) 3و اگبو (2008) و همکاران 2(، زرنلر2011) و همکاران (، امیری2012)

که  استنباط نمود توانمیلذا  مثبت و معناداری دارد. تأثیرشده است که سرمایه فکری بر نوآوری و رفتارهای نوآورانه کارکنان 

های جدید و افزایش توانایی فهم و دانش و ایده ءباشند، با القاکه دارای سطوح باالیی از سرمایه فکری  ادارات ورزش و جوانانی

های جدید رقابتی و . به بیان دیگر سرمایه فکری با ایجاد فرصتبیشتری را در کارکنان خود دارندآنها، نوآوری  یریکارگبه

اساسی در محصوالت و خدمات و فرآیندهای سازمانی خواهد  یهاینوآورب نوین، موج یهایفناورهمچنین استفاده از دانش و 

آگاهی از نیازها  منظوربه کنندگاننیتأمهمچون برقراری رابطه با مشتریان و  ییهایاستراتژی که هایسازمان گریدعبارتبهشد. 

و  هایتکنولوژنان با دانش روز و آخرین های ضمن خدمت و آشنا کردن آ، تربیت نیروی کار از طریق آموزششانیهاخواستهو 

 یریکارگبهکنند و در تر حل میزیاد مسائل را بهتر و سریعاحتمال گیرند، به گذاری در تحقیق و توسعه در پیش میسرمایه

خود  نوبهبهکه این  نمایدمیایجاد برای شرکت  یفردمنحصربهترند. سرمایه فکری بیشتر در یک شرکت، قابلیت های نو موفقایده

 (.2008، و همکاران زرنلر) خواهد شدیشتری بعث عملکرد نوآورانه با

ادارات ورزش و جوانان نیز اثر مثبت و معنادار یافته دیگر پژوهش بیانگر این اسررت که سرررمایه فکری بر روی چابکی سررازمانی 

و همکاران،  و سرررپهوند (1394)و همکاران،  ور لیندی(، عزیزپ1394های حاجیور )نتایج پژوهشکه این یافته همسرررو با  دارد

ست( 1394) شان داد؛ چرا که آنها نیز در تحقیقات خود ا سازمانی کارکنان رابطه مثبت و  ندن سرمایه فکری و چابکی  که بین 

های تواناییی از تجربیات، دانش و منبع سررررمایه فکری، که بیان نمود توانمیفوق  هیجنت فسررریردر تمعناداری وجود دارد. 

 شررودیداده و باعث م یشسررازمان را افزا وریبهرهو  پذیریانعطافآن توان  یحصررح یریتو مد ییشررناسرراکه اسررت کارکنان 

                                                 
1. Ahmed Al-Dujaili 
2. Zerenler 
3. Egbu 
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شتریو با دقت ب ترسریعخود را  یطها اطالعات محسازمان ص موقعبهو قرار داده  یلو تحل یهتجزمورد  ی که  نمایند گیریمیمت

برای افزایش چابکی ورزشرری  هایسررازماننیاز اسررت که لذا  را به همراه خواهد داشررت. افزایش چابکی سررازمانی این موضرروع

 مند بهره گیرند.دانش و توان باکارکنان از سازمانی، 

مثبت و  تأثیرای کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ، سرمایه فکری بر اخالق حرفههمچنین نتایج پژوهش نشان داد

ته که معناداری دارد  یاف تایج پژوهشاین  یانبا ن یک زاد( و 2014) 1های هوان  ( همخوانی دارد، چرا که 2012)و همکاران  ب

ی که دارای هایسرررازمان. اسرررتای کارکنان حرفه بااخالقهای مذکور نیز مؤید رابطه معنادار سررررمایه فکری ی پژوهشهایافته

صص، فهیم و  ستند که تنها در محوردانشکارکنان متخ سئله ه سطح باالیی قرار دارند، متوجه این م سرمایه فکری آنها در  ند و 

اخالقی  های جامعهای فکری با تدوین برنامهسرررمایه .رسررندمیاهداف خود به  ایحرفهو اخالق  سررایه اخالق، کدهای اخالقی

 .های اخالقی را به عملکرد اخالقی تبدیل نمایندتوانند به سمت تربیت کارکنانی گام بردارند که ایدهمی

 مثبت و معنادارسازمانی که اثرگذاری سرمایه فکری بر روی متغیرهای نوآوری و چابکی  دهدمیی پژوهش نشان هایافتهاگرچه 

ژوهش پ نموده است. ترقویرا  هااثرگذاریمیانجی در این مسیرهای ارتباطی، این  عنوانبه ایحرفهورود اخالق  حالباایناست؛ 

صیری و نویدی ) ست نیز مؤید این مطلب ( 1392)و همکاران،  و پرهیزگار (1394ن سعه  ینقش مؤثر ایحرفهکه اخالق ا در تو

ورزشی جهت  هایسازمانکه  داردیمی پژوهش خود بیان هایافته( در 1396سلیمی )از طرفی  چابکی و نوآوری سازمانی دارد.

نقش میانجی  یخوببهکه این یافته  دارند کردهلیتحصرردر اولین گام نیاز به افراد متخصررص، مجرب و  ایحرفهتوسررعه اخالق 

نیز وجود کارکنان  هاسرررازمان، چرا که الزمه وجود سررررمایه فکری در نمایدمیحاضرررر تبیین را در پژوهش  ایحرفهاخالق 

حیات و نیروی انسانی متخصص ضامن رشد و توسعه سازمان  هیماجانمنبع و  نیترمهمنیروی انسانی  .است متخصص و مجرب

را در  مداریاخالقو همچنین گسررترش  کردهلیتحصررزمینه ورود کارکنان  توانندمیمدیران متخصررص و اخالق محور  .اسررت

شوند سازمانی همچون چابکی و نوآوری دستاوردهای بیشتری را کسب نمایند. سازمان موجب   و از این طریق در ابعاد مختلف 

سازمان می یاخالق یهاارزشپایبندی به  سازمان منجر به ترویج فکر خالق و نوآوری در بین کلیه کارکنان   . همچنینگردددر 

سازمان از  کارکنان زمانشود که انرژی و این پدیده موجب می سازمان بیهوده هدر نرود و به نحو بهینه در جهت تحقق اهداف 

 شود.چابکی سازمانی میمنجر به  تیدرنهاکه  آن استفاده شود

کارکنان از  و اخالق مدارتر ترچابکو  ، نوآورترترخالق ،تواند پویاترو نمیهسرررتند خود  تابعی از مجموع کارکنان هاازمانسررر

های مختلفی برای ارتقاء کیفیت نیروهای انسانی و دانشی خود داشته باشند ها باید برنامهسازمان لذا. خود باشند دهندهلیتشک

گذاری جهت گسترش فیزیکی ای کارکنان خود احساس مسئولیت کنند. سرمایهو در قبال ایجاد محیط مناسب برای رشد حرفه

ستنیاز امری  ها، وسایل، ابزار و تکنولوژی موردسازمان سرمایهشود ، اما نباید باعث ضروری ا گذاری در راه رشد و که توجه به 

ی هایطور اسرراسرری فرآیندبهو چابکی نوآوری بر اسرراس نتایج پژوهش رنگ گردد. ای کمتوسررعه منابع انسررانی و اخالق حرفه

ی به دلیل های دولتو این مهم در سرررازمان هسرررتنددانش و تمایالت کارکنان تخصرررص، و محصرررول و نتیجه  ندمحوردانش

 های خاص خود بسیار حائز اهمیت است.ویژگی

 تشکر و قدردانی

 پژوهش این انجام جهت مناسب بستری نمودن فراهم و جانبههمه یهاتیحما بابت اصفهان استان جوانان و ورزش کل اداره از

 .گرددیم قدردانی و تشکر

                                                 
1. Hwan Yann 
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 منابع

بر نوآوری سازمانی در میان مدیران.  مؤثربررسی عوامل (. 1389) .بهزادنیا، حکیمی و حمودآقا داود، سید رسول؛ حاتمی، م

 .127-170(، 11)4 ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

ورزشی های در دستیابی به چابکی سازمانی از طریق فناوری اطالعات در سازمان مؤثربندی عوامل لویتاو .(1392) .ازم، فاطمه

 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اصفهان. نامهپایاننامهانیپا. AHPروش  از استفاده  با

(. رابطه یادگیری و عملکرد سازمانی در 1388) .دوستی، مرتضی و نیمحمدحساسدی، حسن؛ قنبرپور نصرتی، امیر؛ قربانی، 

 .247-237، 1ت ورزشی، جمهوری اسالمی ایران. نشریه مدیری بدنیتربیتکارشناسان سازمان 

 نامهپایانصنعتی گیالن(.  یهاشهرک(. موانع استقرار سیستم تولید چابک )مورد بررسی صنایع مستقر در 1389) .البرزی، علی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن.

گری نوآوری سازمانی با میانجیهای فکری بر اثر سرمایه(. 1395) .، بنفشهتوتف و زاده، پدرام بورقانی فراهانی، سهیال؛ آبدار

 .23-48 (،1)6های مدیریت منابع انسانی، . فصلنامه پژوهشهای نوشتاریمدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه

 در اخالق .کارکنان ایحرفه اخالق رشد بر سازمانی عوامل تأثیر(. 1391) .داود پور، ابراهیم و محمد صادقی، جعفر؛ زاده، یکب

 .1-9 (،2)7 فناوری، و علوم

بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم  مؤثر(. شناسایی عوامل 1392) .اکبریعلجوکار،  و اهلللطف؛ فروزنده، یمحمدمهدپرهیزگار، 

 .126-101، 31نوآوری باز مطالعه موردی صنعت نشر کشور. نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 

های چابکی با عملکرد سازمانی در شعب بانک رفاه کارگران شهر رابطه سرمایه فکری و قابلیت(. 1391) .هجانبی عنایت، سمی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهپایان .گرگان

 .تهران :مؤسسه مهربان نشر، چاپ اول .بر چابکی سازمان و تولید چابک یامقدمه .(1386) .شهایی، بهنام و جعفرنژاد، احمد

(. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری 1391) .، حجتزادهغالم و چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل

 .28-58(، 1)2وم انسانی، سازمانی )مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه(. نشریه ابتکار و خالقیت در عل

وری منابع انسانی از طریق رهبری معنوی چابکی سازمانی و سرمایه فکری بر بهره تأثیرتحلیل (. 1394) .حاجیور یوسفی، سلمان

اسالمی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  نامهپایان(. بختیاری و اجتماعی استان چهارمحال تأمین)مورد مطالعه: سازمان 

 .بادآنجفواحد 

بر نقش  تأکیدرفتار نوآورانه با  یبر رو یفکر هینقش سرما یبررس(. 1395) .مالزاده، بهاره و خوراکیان، علیرضا؛ کدخدا، نگار

 .1-10(، 4)5. نشریه مدیریت نوآوری، (دیاشتراک دانش )مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورش یگریانجیم

 جهادچاپ سوم، تهران: انتشارات  .PLS افزارنرممعادالت ساختاری با  یسازمدل(. 1395) .رضازاده، آرش و داوری، علی

 دانشگاهی.

المللی مدیریت سومین کنفرانس بین .هاسازمان یاثربخشای در نقش اخالق حرفه (.1394) .معصومه، محمدی و منصوره ،درویش

 .های علمی همایش نگارمرکز همایش :ها و راهکارها، شیرازچالش

صنایع  در مدیران توسط شده درک سازمانی نوآوری با فکری سرمایه رابطه (. بررسی1395) .کبیری، فاطمه و دهقانی، علیرضا

 های مدیریت و علوم انسانی.متوسط. مجموعه مقاالت همایش پژوهش و کوچک

و خالقیت  نیآفرتحولواسطه رهبری هنی ب(. رابطه فرهنگ و نوآوری سازما1394) .زارعی، سمیه و نیا، فریبرز؛ حاجیان، مریمرحیم

 سازمانی. کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد، تهران.

دانشگاه کاشان. نشریه  یعلمئتیهای اعضای (. رابطه فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه1391) .آقابابایی، راضیه و رحیمی، حمید

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/560069
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/560069
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/560069
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/560069
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 .61-67 (،2)6راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 

ها. (. بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان1392) .آبساالن، شکوفه و ؛ مالئی، مینامیمحمدرحرمضانیان، 
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 و علوم در اخالق فصلنامه .هاعمومی دانشگاه بدنیتربیتدروس  اساتید ایحرفه اخالق هایمؤلفه(. 1395) .سلیمی، مهدی

 .51-60(، 2)11 فنّاوری،

(، 1)12 فنّاوری، و علوم در اخالق فصلنامه .های ورزشیای در سازمان(. ارائه الگوی توسعه اخالق حرفه1396) .سلیمی، مهدی

1-13. 

. نشریه های فکری و رفتار نوآورانهنقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه(. 1394) .، حسنفردییدانا و صالحی، علی

 .109-128، (1)5های مدیریت منابع انسانی، پژوهش

های بیمه. پژوهشنامه (. رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شرکت1394) .محمدپور، حمید و صحت، سعید؛ مظلومی، نادر

 .34-1، 2بیمه، 

(. ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان 1388) .هادوی، فریده و صفری، سمیه؛ تندنویس، فریدون

 .64-53، 1ایران. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،  بدنیتربیت

 یچابک ۀبر رابط یفکر یهسرما یلگرینقش تعد یبررس(. 1394) .پیران نژاد، علی و پور لیندی، عبدالصمد؛ طهماسبی، رضا عزیز

 .291-316(، 2)2. نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمان و

(. رابطه بین فناوری اطالعات و کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان 1394) .عندلیب، بهاره

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور. نامهپایاناصفهان. 

منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی:  یساالرستهیشا (. اثر1398کرآبادی، مسعود. )یمی، جواد و محمدی عسعیدی، حسین؛ کر

 .205-195(، 2)6. در ورزش نقش میانجی نوآوری سازمانی. نشریه مدیریت منابع انسانی

ای در رابطه بین سرمایه فکری، یادگیری اثر میانجی اخالق حرفه(. 1394، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و شریفی، لیال. )زادهقاسم

 .76-86(، 2)9. نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی، سازمانی و تسهیم دانش

زی شناختی )مورد مطالعه: بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسا ایحرفهاخالق  تأثیر(. 1397کشاورز، منیره. )

 .156-141، 9، وپرورشآموزش یشناسجامعهشهر تهران(، نشریه  5منطقه  وپرورشآموزش

ها. مجموعه مقاالت سومین کنفرانس سازمان یاثربخشای در (. نقش اخالق حرفه1394کمالی، عبدالنبی و کمالی، بشیر. )

 ها و راهکارها.المللی مدیریت چالشبین

مدیریتی مدیران  گانهسههای (. طراحی و تبیین الگوی مهارت1383گودرزی، محمود؛ کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد. )

 .78-51، 23جمهوری اسالمی ایران. نشریه حرکت،  بدنیتربیتسازمان 

و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان  ایحرفهیابی ارتباط بین اخالق مدل .(1393بهناز؛ شهودی، مریم. ) مهاجران،

 .29-20(، 2)3دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامه مدیریت پرستاری،  یهامارستانیبپرستاران 

 .220-187(، 2)10های فلسفی کالمی، . پژوهشاخالق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه(. 1387ندایی، طاهر و علوی، خلیل. )
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Abstract 

Objective: The aim of the present work was to investigate the effects of the intellectual capital on the 

organizational innovation and organizational agility considering the mediating role of the professional 

ethics variable. 

Methodology: The statistical society was all the staff of the Youth and Sport offices in Isfahan. The 

sample was determined to be 260 and it was selected by the categorized random method. For data 

collection about the intellectual capital, organizational innovation, organizational agility, and 

professional ethics variables, the Bontis, Chua Chong, and Richardson (1998) standard questionnaire; 

the Choupani (2012) standard questionnaire; the Jafar Nejad and Shahaie (2007) standard questionnaire; 

and the Cardozier and Brown (2004) standard questionnaire were used, respectively. For data analysis, 

the structural equation modeling by the SMART PLS software was used. 

Results: The results obtained showed that the intellectual capital had a positive and significant effect 

on the organizational innovation by the coefficient of 0.24, on the organizational agility by the 

coefficient of 0.48, and on the professional ethics by the coefficient of 0.92. Also, the intellectual capital 

had a positive and significant effect on the organizational innovation and organizational agility by the 

coefficients of 0.69 and 0.52 indirectly according to the professional ethics mediator path. 

Conclusion: Although the intellectual capital had positive effects on the organizational innovation and 

organizational agility, increasing the professional ethics in staff raised it significantly. 

Keywords: Intellectual capital, Organizational agility, Organizational innovation, Professional ethics, 

Youth and Sport offices. 
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