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 چکیده

ع انسانی سرمایه اجتماعی مناب تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و ،هدف از پژوهش حاضر هدف:

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود.

های استان اصفهان بود کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان جامعه آماری پژوهش، همه شناسی:روش

(054N= که با استفاده از جدول مورگان تعداد )یابی به تنفر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دس 751

 ( و سرمایه اجتماعی خیرخواه4447) (، سرمایه فکری بونتیس4440) از سه پرسشنامه رهبری دانش ویتال ،اهداف پژوهش

 04ها در یک آزمون مقدماتی با ن رسید و پایایی آناتن از متخصص 75ها به تایید ( استفاده شد. روایی پرسشنامه4477)

دست آمد. به 97/4و سرمایه اجتماعی  97/4، سرمایه فکری 71/4رسشنامه رهبری دانش آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پ

  استفاده شد.معادالت ساختاری  و اینمونهتی تک های آماری توصیفی و استنباطی از جمله از روش ،هابرای تحلیل داده

منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان  رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعینتایج پژوهش نشان داد که  نتایج:

سرمایه فکری سرمایه فکری با رهبری دانش، بین سرمایه اجتماعی با رهبری دانش،  در حد مطلوب قرار دارند. ،استان اصفهان

ی مدل ارتباط همچنین ؛ارتباط معناداری وجود دارد ،با سرمایه اجتماعی و رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی

 از برازش مطلوب برخوردار است. ،رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی

رهبری دانش، سرمایه  توجه به عوامل نامحسوس ،برای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانگیری: نتیجه

  شود.فکری و سرمایه اجتماعی و مدل ارتباطی آنها توصیه می

 .، منابع انسانیاداره کل ورزش و جوانان بری دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی،ره :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ای برخوردار است. در ها از اهمیت ویژهل نامحسوس و ارتباط بین آنتوجه به عوام در قرن بیست و یکم، هابرای توفیق سازمان

های ورزشی مانند ادارات کل ورزش و جوانان که از توجه به عوامل نامحسوس در کنار عوامل محسوس در سازمان ،این راستا

ادارات  زیرا باالیی برخوردار است؛ یتمکنند، اهاز اعتبارات دولتی استفاده می ،نهادهای وابسته به وزارت ورزش و جوانان بوده

های مختلف ورزشی و ادارات ورزش و جوانان ها به دلیل مسئولیت خود در اداره و مدیریت هیئتکل ورزش و جوانان استان

رو به نظر های مختلفی روبرو هستند. از اینشهرهای گوناگون و محدودیت منابع مالی برای توفیق در ماموریت خود با چالش

رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدل  ،توجه به سطح مطلوب عوامل نامحسوس سازمانی مانند ،رسدمی

از  ،گیردها که از نحوه تعامل بخش مدیریتی، اندیشه و تفکر و پیوند و ارتباط بین منابع انسانی ریشه میارتباطی بین آن

هبری دانش عبارت است از هر نوع نگرش یا عملی )گروهی یا فردی و عینی و ر ،ای برخوردار باشد. در این راستااهمیت ویژه

کند تا خلق، شود، تهییج میهایی که نهایتًا موجب تفکر و پیامدهای جمعی میضمنی( که دانش جدید و با اهمیت را در روش

ه گرایش به یادگیری، جو حمایتی رهبری دانش را به سه مولف 4ویتال(. 4477، 7منزور)تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد 

عبارت است از  ،سرمایه فکری نیز(7077اردالن،) کندبندی میآیند یادگیری فردی و گروهی تقسیمیادگیری و حمایت از فر

های نامشهود سازمانی )سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری(. سرمایه انسانی در برگیرنده ارزش اقتصادی سه دسته از دارایی

. سرمایه ساختاری اشاره به استها، خالقیت و نوآوری نسانی داخل سازمان با دانش اطالعات، تجربیات، مهارتمنابع ا

های توزیع شده به هم پیوسته دارد. مشتریان و سرمایه مشتری، حامیان سازمانی افزاری شبکههای سخت افزاری و نرمسیستم

سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از  ،از سویی دیگر(. 4449، 0شهابتها است )و مشتریان درون و بیرون از سازمان

اندیشمندان به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد 

ای از روابط متقابل شبکهسرمایه اجتماعی را  7791در سال  0به طوری که بوردیو ؛دشوموجب تحقق اهداف اعضا می ،متقابل

های سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه،  4444در سال  نیز 5(. پاتنام7074مغانلو،اصغری داند )سازمان یافته و بادوام می

اجتماعی، هنجارهای ارتباط متقابل، اعتماد و قابلیت اعتماد ناشی از آن تعریف کرده است. در واقع وی در تعاریف خود به 

-سرمایه اجتماعی از زیر مولفه(. 7091الوانی،کنند )که چنین ارتباطاتی ایجاد می دارد توجهان افراد و منابع اجتماعی روابط می

 .(7091 امینی،تشکیل شده است ) 77و شبکه اجتماعی 74، احترام متقابل7، تعاون9، انسجام1، مشارکت1های اعتماد

اما بین دو عامل از سه عامل ذکر شده  ؛محدودی انجام شده است مطالعات ،در خصوص ارتباط بین این سه عامل نامحسوس

( در پژوهشی 4445) و همکاران74هافمن ،های غیر ورزشی انجام شده است. در این راستاتحقیقات متعددی به ویژه در سازمان

اجتماعی، دارای  های با سطوح پایین سرمایههای با سطوح باالی سرمایه اجتماعی نسبت به سازمانسازمان ،دریافتند

های دانشی و فکری در سازمان، سرمایه اجتماعی با اداره دارایی ،های مدیریت دانش بیشتری هستند. به عبارت دیگرقابلیت
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در پژوهشی با عنوان  ،(4449) و همکاران 7کند. رودزیریت دانش در سازمان را تسهیل میشرایط به کارگیری فرآیندهای مد

سازمانی و سرمایه اجتماعی روی انتقال اثربخش دانش چنین دریافتند که ظرفیت جذب، مفهوم  مدل یکپارچگی یادگیری

باالترین رابطه مثبت را با فرایند نوآوری در انتقال دانش دارد و فرآیندهای  ،یادگیری و قابلیت یکپارچگی در یادگیری سازمانی

( در پژوهشی با عنوان 4449)4ارچوب انتقال دانش هستند. استیرهای سرمایه اجتماعی در چتر از شبکهمهم ،یادگیری سازمانی

های یک نقش تعیین کننده را در زیرساخت تمام فعالیت ،نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش دریافتند که سرمایه اجتماعی

است که رهبری بر انتقال ( در پژوهشی بیانگر این 4474) 0های لینا و آستاهای ساختمانی دارد. یافتهتسهیم دانش در شرکت

هایی که از مدیریت سرمایه فکری سازمان ،ای دریافت( در مطالعه4474) 0لپزداسنش در یک سازمان خالق تأثیر دارد. دا

های مالی و اعتباری سازمان های انسانی و تبدیل بهینه آن به ابزاری جهت ارتقای سرمایهمند هستند، در نگاه به سرمایهبهره

ای تحت عنوان رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی ( در مطالعه4475) 5های مناقیکنند. یافتهتر عمل میخود موفق

ای( با دانش های سرمایه اجتماعی )شناختی، ساختاری، رابطهدر کشورهای در حال توسعه موید این است که بین تمام جنبه

( تحت عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر 7091) نی و همکاراناژوهشی که الورابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پ ،مدیریت

پردازی ایران انجام دادند، دریافتند که وجود سرمایه های دادههای سازمانی شرکتتوسعه مدیریت دانش سازمانی در گروه

لیت های انتقال و خلق دانش( فرایند های نرم )فعاهای سازمانی شرکت داده پردازی ایران بر توسعه فعالیتاجتماعی در گروه

 ،( تحت عنوان رابطه میان سرمایه فکری و خلق دانش انجام داد4044)1در پژوهشی که هانگ .مدیریت دانش موثر بوده است

 دریافت که تمام ابعاد سرمایه فکری با خلق دانش در ارتباط هستند و تحت تأثیر تولید دانش قرار دارند. رضایی و همکاران

در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش سرمایه فکری و مدیریت دانش در بهبود کیفیت ارائه خدمات دریافتند، بین  ،(7074)

 .مدیریت دانش، سرمایه فکری و ابعاد آن با مقدار کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد

بین سرمایه که ژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان نشان داد در پ ،(7074) مطالعات محسنی فرد و همکاران

های تکمیلی موید این همچنین یافته ؛رابطه مثبت معناداری وجود دارد ،اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری و مدیریت دانش

در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه  های سازمان به شمار آید وتواند به عنوان یکی از قابلیتبود که سرمایه اجتماعی می

های موید این است که در سازمان ،(7074هنری ) پژوهش نتایج کمک بسیار نماید. ،های فکری و مدیریت دانش سازمان

دانش  کاربرد و دانش ثبت دانش، کسب هایفعالیت در دانش به ویژه مدیریت و سطح اجتماعی نامطلوب سرمایۀ سطح ورزشی

اجتماعی نوجوانان ورزشکار را مطلوب گزارش کرد.  سرمایۀ سطح ایمطالعه در ،(7074همکاران ) و مهر . پارسااست مطلوب

های لیگ برتری استان فارس مطلوب گزارش کردند. سطح سرمایه اجتماعی را در تیم ،( نیز7075بیغرض و همکاران )

های ورزشی ایران نامطلوب سطح سرمایه اجتماعی در سازمانموید این است که  ،(7070های خداداد کاشی و همکاران )یافته

 آذربایجان استان تربیت بدنی کل ادارۀ در انسانی را در منابع دانش مدیریت سطح ،(7074همکاران) و آذرین است. بدری

کارکنان ادارات  موید این است که در بین ،(7074های پورمرندی و همکاران )در این راستا یافته .ندمطلوب گزارش کرد شرقی

های آذربایجان غربی و شرقی سطح سرمایه اجتماعی در حد متوسط و سرمایه فکری و مدیریت کل ورزش و جوانان استان

همچنین بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با مدیریت دانش در این منابع انسانی این  ؛دانش در حد مطلوب قرار دارد

تحت عنوان بررسی رابطه بین رهبری  ،(7074) در پژوهشی که قنبری و همکاران دارد. ادارات کل ارتباط معناداری وجود
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ین رهبری دانش با مدیریت سرمایه دانش با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام دادند، دریافتند که ب

های رهبری دانش، مؤلفه که از بین مؤلفه ن بودایبیانگر  تکمیلیتایج همچنین ن ؛رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،فکری

. در پژوهشی که ابیلی و بینی مدیریت سرمایه فکری داردبیشترین تأثیر را در پیش ،یند یادگیری فردی و گروهیآحمایت از فر

م دادند، ا( تحت عنوان رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی انج7074) همکاران

ها، اعتماد، روابط و فهم متقابل به عنوان متغیرهای پیش بین، اجتماعی، چهار بعد شبکههای سرمایه دریافتند از بین مولفه

ها و های تعهد، ارزشرا دارند و مولفهغییرات مدیریت دانش )متغیر مالک( ای توضیح تورود به معادله نهایی رگرسیون برمعیار 

در پژوهش حشمتی و  .بینی مدیریت دانش از معادله حذف شدنداشتن سهم معنادار در پیشدلیل ند همکاری به

تحت عنوان تبیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در دانشگاه امام علی)ع( مشخص شد که بین  ،(7074همکاران)

کمترین  ،د دارد و بعد رابطه سرمایه اجتماعیرابطه مثبت و معناداری وجو ،سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری

( تحت عنوان تأثیر سرمایه فکری و اجتماعی بر 7077) در پژوهشی که زرگر .همبستگی را با سرمایه فکری داشته است

تأثیر  ،سرمایه فکریکه های ورزشی ایران انجام دادند، مشخص شد آن بر اثربخشی سازمانی در سازمانمدیریت دانش و نقش 

( در پژوهشی موید این است که بین سرمایه اجتماعی 7074مغانلو )اصغری های یافتهو معناداری بر مدیریت دانش دارد.  بتمث

نتایج پژوهش استاموف و  رابطه معنادار وجود دارد. ،ستان اهرهای شهرانش مدیران و دبیران در دبیرستانو مدیریت د

مایه اجتماعی در بهبود مدیریت دانش، منجر به کسب عملکرد باالتر در موید این است که نقش سر ،( نیز4440)7تیمون

 .شودسازمان می

ها به ارتباط بین رهبری دانش با در بسیاری از سازمان ،دهدهمان طوری که مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان می

دی نیز در این حوزه انجام شده است که نتایج مطالعات متعد ،سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی به طور جداگانه توجه شده

 ،های ورزشی و غیر ورزشیاما ارتباط این سه عامل نامحسوس سازمانی در بسیاری از سازمان؛ مختلفی به دست آمده است

های ورزشی همچون سایر دغدغه اصلی بسیاری از مدیران در سازمانلذا از آنجا که  ؛کمتر مورد توجه قرار گرفته است

یابی به و از اثربخشی به عنوان یک ابزار رقابتی به منظور توفیق در دست استها، اثربخشی سازمان تحت مدیریت خود مانساز

های ورزشی شود، در چنین شرایطی رهبری دانش، عامل کلیدی برای توسعه در سازماناهداف و ماموریت سازمانی استفاده می

صورتی که با سایر عوامل نامحسوس مانند سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی ترکیب و تواند مورد استفاده قرار گیرد و در می

پژوهش رو آید. از اینافزایی از دانش، تفکر اندیشه و تعامالت منابع انسانی بوجود مید، یک همشونحوه ارتباط آن مشخص 

یریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در به این سئوال پاسخ دهد که مدل ارتباطی رهبری دانش با مد ،حاضر در صدد است

 از برازش مطلوب برخوردار است؟ پژوهش و جوانان استان اصفهان چگونه است؟ آیا مدل مفهومیاداره کل ورزش 

شناد یربهر

یرکف هیامرس

یعامتجا هیامرس

 

 ن استان اصفهانمدل مفهومی ارتباط رهبری دانش و سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانا ـ5شکل 
                                                                 
1. Astamvf and Timon 
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 شناسی روش

همه کارکنان  ،جامعۀ آماری پژوهش که به صورت میدانی انجام شده است. استهمبستگی  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

به طور تصادفی  تن 751بود که  نفر 054ه استان اصفهان به تعداد های تابعشاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان

پرسشنامه  از سه ،یابی به اهداف پژوهششدند. برای دست برگزیدهل مورگان به عنوان نمونه تحقیق ساده و بر اساس جدو

( با سه مولفه یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری 4440) سئوالی ویتال 41سنجش رهبری دانش 

سه زیر مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،  ( حاوی4447سئوالی سرمایه فکری بونتیس ) 44فردی و گروهی، پرسشنامه 

( با سه زیر مولفه سرمایه ارتباطی، سرمایه شناختی، 4477) سئوالی سرمایه اجتماعی خیرخواه 71سرمایه مشتری و پرسشنامه 

ایی ن رسید و پایاتن از متخصص 75به تایید  ،سرمایه ساختاری استفاده شد. روایی صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه

، پرسشنامه سرمایه  71/4آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری دانش  04ها در یک آزمون مقدماتی با پرسشنامه

های آماری توصیفی میانگین، از روش ،هامحاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده 97/4و سرمایه اجتماعی  97/4فکری 

و  اینمونهکلموگروف اسمیرنف، تی تک  ،های آماری استنباطی از جملهوزیع فراوانی و روشدرصد، انحراف استاندارد و جدول ت

 و لیزرل استفاده شد.  اساسپیاس معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار

 هایافته

تا  07در محدوده آنها درصد  5/01، الس 04تا  44انی مورد بررسی بین منابع انسدرصد  74 که دادنشان  های توصیفییافته

 دارای مدرک زیر ،هادرصد نمونه 7 سال سن دارند. 57درصد نیز بیش از  74و سال  54تا  07بین  درصد 5/07، سال 04

 کارشناسی ارشددرصد دارای مدرک  45، کارشناسیدرصد دارای مدرک  07، کاردانیدرصد دارای مدرک دیپلم یا  40دیپلم، 

 44تا  77درصد دارای  07سال سابقه کار،  74تا  7 ،درصد پاسخگویان دارای 07دارای مدرک دکتری هستند.  ،یزدرصد ن 7و 

 باشند.سال سابقه کار می 04تا  47درصد  دارای  44سال و 

دهد، به دلیل این که در هر سه متغیر رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی نشان می 7همان طور که جدول 

لذا از آنجا که  ؛تفاوت آماری معناداری دارد ،است، لذا مقدار آزمون هر سه متغیر با میانگین محاسبه شده P<45/4کارکنان 

تر است، بنابراین رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل میانگین هر سه عامل از مقدار آزمون بزرگ

 . سطح مطلوب قراردارد ورزش و جوانان استان اصفهان در

 سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی کارکنان با وضعیت متوسط ،برای مقایسه میانگین رهبری دانش ایتک نمونهنتایج آزمون تی  ـ5 جدول

 9مقدار آزمون:

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره تی انحراف معیار میانگین 

 44/4 445/4 751 41/4 475/7 44/0 رهبری دانش

 54/7 447/4 751 410/5 400/7 54/0 سرمایه فکری

 95/4 447/4 751 471/7 711/7 95/0 سرمایه اجتماعی

و سرمایه دهد که ضرایب رگرسیونی استاندارد شده همه ارتباطات بین رهبری دانش با سرمایه فکری ( نشان می4نتایج جدول )

 لذا همه متغیرها با هم ارتباط مثبت و معناداری دارند. ؛استار ها معنادهای آناجتماعی و همچنین مولفه
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 سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی ضرایب رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرهای رهبری دانش و ـ2جدول 

 برآورد ارتباط بین متغیرها

 09/4 سرمایه فکری  رهبری دانش

 77/4 جتماعیسرمایه اسرمایه فکری

 07/4 سرمایه اجتماعی  رهبری دانش

 79/4 گرایش به یادگیری  –رهبری دانش 

 71/4 جو حمایتی یادگیری _رهبری دانش  

 75/4 حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی _رهبری دانش  

 70/4 سرمایه انسانی –سرمایه فکری 

 75/4 سرمایه ساختاری –سرمایه فکری 

 70/4 سرمایه مشتری _سرمایه فکری 

 99/4 سرمایه ارتباطی _سرمایه اجتماعی 

 77/4 سرمایه شناختی _سرمایه اجتماعی 

 19/4 سرمایه ساختاری  _سرمایه اجتماعی 
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 ره کل ورزش و جوانان استان اصفهانسرمایه فکری و سرمایه اجتماعی کارکنان ادا  مدل ارتباطی رهبری دانش با ـ2 شکل

دهد. در ارتباط بین رهبری انش و سرمایه اجتماعی را نشان میمدل ارتباطی استاندارد سرمایه فکری با رهبری د ،(4شکل )

و حمایت از یادگیری فردی و گروهی ، 71/4یادگیری ، 79/4جو حمایت یادگیری ، و سرمایه اجتماعی سرمایه فکری بادانش 

سرمایه و  99/4سرمایه ارتباطی 77/4 شناختی، سرمایه 70/4، سرمایه انسانی70/4، سرمایه مشتری 75/4ساختاری  سرمایه

 بیشترین نقش را برعهده دارند. 19/4 ،ساختاری



 و همکاران کشاورز 5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

39 

از وضعیت  ،در جهت برازش رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی دهد که مدل ارتباطی( نشان می0نتایج جدول )

 . استبرازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش  ،های تناسب مدل نشان دهندهی برخوردار است. تمامی شاخصمطلوب

 های برازش مدل ارتباطی رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعیشاخص ـ9 جدول

 شاخص برآورد مالک تفسیر

0کمتر از  برازش مطلوب  401/7  دو به درجه آزادییخنسبت  

45/4کمتر از  برازش مطلوب  407/4  (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

7/4باالتر از  برازش مطلوب  (CFI) برازندگی تعدیل شده 7 

7/4باالتر از  برازش مطلوب  (IFI) شاخص برازش افزایشی 7 

7/4باالتر از  برازش مطلوب  71/4  (GFI) نیکویی برازش 

7/4باالتر از  برازش مطلوب  77/4  (NFI) دگی نرم شدهبرازن 

 گیرینتیجه و بحث

تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در منابع انسانی اداره  ،حاضر از پژوهش هدف

رهبری دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  ،داد نشان پژوهش هایکل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. یافته

های غیر در سازمانسطح رهبری دانش را که ( 4474) های لینا و آستانتایج پژوهش با یافتهکه  در حد مطلوب قرار دارد

که سطح است  همسو( 7077( و بدری آذرین و همکاران )7074ورزشی مطلوب گزارش کرده بودند و همچنین هنری )

در اقتصاد  از آنجا که .های ورزشی مطلوب گزارش کرده بودندنهای آن را در سازماو مولفه یا رهبری دانش مدیریت دانش

ها را مدیریت کرد، که بتوان این داراییهای نامشهود بستگی دارد، برای اینها به توانایی مدیریت داراییدانشی، موفقیت سازمان

(. در این 4444و همکاران،  7سانچز) در نهایت بتوان آنها را مدیریت کرد ،گیری کردهری است آنها را شناسایی و اندازهضرو

رهبری دانش به عنوان یکی از عوامل نامحسوس سازمانی در حد مطلوب  ،راستا در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

ش مندی از دانرهبری دانش به دلیل ایجاد بستر مناسب برای بهره ،کل مزبوررو در ادارهاینمورد شناسایی قرار گرفته است. از 

شمار رود. در اداره کل توسعه و موفقیت به جهتتواند عامل مهمی برای هدایت و هماهنگی منابع انسانی می یرهبری و مدیریت

هایی هستند که ایجاد بهترین کارکردها و مشاورانی برای ایجاد چارچوب ،مربیان ،رهبران دانشورزش و جوانان استان اصفهان 

های قرن بیست و یکم دارد و از آن به عنوان یکی از با اهمیتی که دانش در سازمان .یندنماو تسهیم دانش را تسهیل می

لزوم توجه مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به رو از اینیاد شده است،  ،هاهای حیات سازمانترین مولفهمهم

موجب بروز ادارکات  ،داند، زیرا رهبری دانشوری میرهبری دانش و به ویژه ایجاد جوی مساعد برای یادگیری ضر هایشاخص

 ءبین کارمندان، افزایش همکاری و صمیمت، بهبود تعهد سازمانی و مسئولیت پذیری، توسعه سازمانی و ارتقا مشترک در

 بایست بهری دانش میبدر مفهوم ره ،د. از سویی دیگرشوها برای افزایش استاندارهای عملکردی و علمی مییادگیری

های ای موجب افزایش صالحیت و مهارتچنین توجه زیرا، شودفرایندهای یادگیری به صورت فردی و گروهی نیز توجه 

د که چنین قابلیتی نهایتا بهبود شوباعث تولید و تسهیم دانش اطالعات در اداره کل ورزش و جوانان می ،ان شدهکنای کارحرفه

لذا با توجه به این که سطح رهبری دانش در اداره کل ورزش  ؛به دنبال خواهد داشتدر این نهاد ورزشی را کارایی و اثربخشی 

نسبت به آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سطوح مختلف این نهاد ورزشی  ،شودتوصیه می ،و جوانان در حد مطلوب قرار دارد

                                                                 
1. Sanchez 
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، با مفهوم رهبری دانش ه بر آشنایی افراد مزبورد تا عالوشوهای آموزشی اقدام از طریق برگزاری کارگاهبا مفهوم رهبری دانش 

 در انجام وظایف و ماموریت این اداره کل بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.   نیز کاربرد آن 

سرمایه فکری در اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در حد مطلوب قرار دارد که نتایج پژوهش با  ،داد نشان پژوهش هاییافته

و  زشی در حد مطلوب گزارش کرده بودهای غیر ورکه سطح سرمایه فکری را در سازمان( 4474) زداسپلنتایج پژوهش 

های آذربایجان شرقی ( که سطح سرمایه فکری را در ادارات کل ورزش و جوانان استان7074همچنین پور مرندی و همکاران )

 منابع انسانی، ساختار و رابطه ،ی ترکیبی است از سه عاملسرمایه فکر. استهمسو  دست آورده بودند،و غربی در حد مطلوب به

. به بیان دیگر سازمانی که از حد مطلوب سرمایه فکری برخوردار است، از فکر و اندیشه منابع انسانی و همچنین ساختار است

بین ساختار سازمانی و مفهوم سازماندهی، شرح شغل و شرایط شغل با عامل  ،سازمانی مناسبی برخوردار بوده و توانسته است

در حد  یاستان اصفهان سرمایه فکر نوجود آورد. از آنجا که در اداره کل ورزش و جواناهانسانی در سازمان ارتباط قابل قبولی ب

سرمایه  سرمایه انسانی، ،سرمایه فکری یعنیتوان اذعان داشت که یک ارتباط مناسب بین سه زیر مولفه مطلوب قرار دارد، می

کل ورزش و جوانان استان اصفهان به دلیل تحت پوشش رد. در واقع سازمانی مانند ادارهوجود دا ایسرمایه رابطه و ساختاری

 های مختلف ورزشی و همچنین ادارت ورزش و جوانان شهرهای تابعه که هر کدام دارایهای ورزشی رشتهقرار دادن هیئت

که بتوانند بین  استهای خاص سری منابع انسانی با ویژگیشرح وظایف و خدمات متفاوت از یکدیگر هستند، نیازمند یک

لذا از آنجا که سرمایه فکری در این  ؛ندکط مناسبی ایجاد اها و رفتارهای گوناگون ارتبساختارهای متفاوت و افکار و اندیشه

رو توصیه وجود آمده است. از اینهکل بچنین ارتباط موثری در آن اداره ،درسنظر می به ،اداره کل در حد مطلوب قرار دارد

های باال بودن سرمایه فکری در این ای دقیق علت و علتمدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با مطالعه ،شودمی

نسبت به افزایش سطح موجود اقدام نمایند تا از  های حفظ سطح موجود و همچنینروش ،اداره کل را مورد بررسی قرار داده

ها و همچنین سایر نان سایر استانمطلوب بودن سرمایه فکری به عنوان یک ابزار رقابتی برای رقابت با ادرات کل ورزش و جوا

 گیرند.  ت موجود در سطح استان بهره اادار

ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح  کلعی در ادارهاست که سرمایه اجتما این مبین ،پژوهش هایدر بخش دیگری یافته

های سطح سرمایه اجتماعی را در سازمانکه ( 7074) حشمتی و همکارانهای مطلوب قرار دارد که نتایج این پژوهش با یافته

( و 7074) (، پارسا مهر و همکاران7074، پور مرندی و همکاران )(7077و زرگر )غیر ورزشی مطلوب به دست آورده بودند 

همسو  های ورزشی مطلوب به دست آورده بودند،( که سطح سرمایه اجتماعی را در سازمان7070خداداد کاشی و همکاران )

آورد؛ در صورت باال بودن این شماری برای سازمان به همراه میباال بودن سطح سرمایه اجتماعی مزایای بی از آنجا که .است

ای در بین منابع انسانی فزایش اعتماد، مشارکت، تعاون، همدلی، انسجام و عضویت شبکهموجب ا ،عامل نامحسوس سازمانی

لذا با توجه به این که سطح سرمایه اجتماعی در این ؛ در شغل افزایش خواهد داد ها راآنبه احتمال زیاد سطح عملکرد  ،شده

ل نسبت به شناسایی علل باال بودن سرمایه اجتماعی ن این اداره کشود مسئوالمطلوب به دست آمده است، توصیه میاداره کل 

های مناسب برای حمایت و تقویت این بر استمرار آنان تاکید داشته باشند و با ایجاد فرصت ،در بین منابع انسانی اقدام کرده

های کارکنان، ادیهاتح ،های صنفی مانندهمچنین در این رابطه مشارکت منابع انسانی در ایجاد تشکل ؛عوامل اقدام نمایند

 تواند برای افزایش سرمایه اجتماعی کمک کننده باشد.های خیریه میورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، مدیران و انجمن

رابطره  ،در اداره کرل ورزش و جوانران اسرتان اصرفهان رهبرری دانرش و سررمایه فکرری بین که بود این بیانگر تحقیق هایافته

 هافمن و همکراران(،  7074) (، رضایی و همکاران7077) های قنبری و همکارانارد که نتایج پژوهش با یافتهوجود د یمعنادار

مبنی بر وجود رابطه  ،(7074، پور مرندی و همکاران )(4440) نگاو ه (4474) (، لیتا و آستا4449) ، رودز و همکاران(4445)

در هر سازمانی دو عامرل همخوانی دارد.  ورزشی و غیر ورزشی ی مختلفهاسرمایه فکری با رهبری و مدیریت دانش در سازمان
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داشرتن دانرش بره روز مری  زیرا ؛روندمات و عملکرد سازمانی به شمار میمهم دانش و فکر و اندیشه به عنوان رکن اصلی تصمی

ه کرل ورزش و جوانران اسرتان از آنجرا کره در ادار شرود.تواند با  فکر و  اندیشه مناسب موجبات تصمیمات منطقی در سازمان 

مدیران این اداره کل بتوانند با مدیریت  ،رسدبه نظر می ،اصفهان ارتباط معناداری بین رهبری دانش و سرمایه فکری وجود دارد

و رهبری مناسب دانش موجود در این اداره کل، میزان فکر و اندیشه و به بیان دیگر تولید تصمیمات مناسب و در آخر عملکررد 

به دلیل ارتبراط مثبرت برا  ،هرچه میزان رهبری دانش در این اداره کل افزایش پیدا کند ،سب را افزایش دهند. در این راستامنا

مدیران اداره کرل ورزش  ،شودبراین توصیه میبنا ؛سرمایه فکری، این عامل نامحسوس در این اداره کل افزایش پیدا خواهد کرد

های نو به میزان ارتباط رهبری دانش و سرمایه فکرری فزایش خالقیت و نوآوری و تولید ایدهو جوانان استان اصفهان به منظور ا

 وری این اداره کل اقدام نمایند.مندی از چنین ارتباطی نسبت به افزایش بهرهبا بهره ،ای داشتهتوجه ویژه

رابطره  ،ه کل ورزش و جوانان اسرتان اصرفهانبین رهبری دانش با سرمایه اجتماعی در ادار که است آن بیانگر تحقیق هاییافته

(، 7074ابیلری و همکراران) (7074هنرری )(، 7074پور مرندی و همکاران )های معناداری وجود دارد که نتایج پژوهش با یافته

 نسبت به ارتباط سرمایه اجتماعی و رهبری ورزشی و غیر ورزشی های مختلفکه در سازمان( 4475مناقی ) و (4474لپزداس )

سازمانی سرمایه اجتماعی موجب بروز تعرامالت مناسرب برین منرابع  در هر. استهمسو  ،انددست یافته یا مدیریت دانش دانش

شود. از آنجا که اداره کرل ورزش و جوانران اسرتان خش، اعتماد متقابل و کار تیمی میانسانی در سطوح مختلف، ارتباطات اثر ب

همچنرین ادارات ورزش و  هرای مختلرف وهرای ورزشری رشرتهباید با مسئولین هیئت اصفهان به دلیل ماموریت و وظایف خود

یرابی بره اهرداف خرود از سررمایه اجتمراعی مطلروبی قیرت در دسرتجوانان شهرهای مختلف تعامل مناسب داشته و برای موف

 ،رسرددر این راستا به نظرر مری د.ه نمایای استفادهدایت کننده و حمایت کننده ویژه ضروری است از یک عامل برخوردار باشد،

چنین نقشری را بتوانرد برر  ،رودرون و برون یک سازمان به شمار میرهبری دانش که هدایت و هماهنگ کننده دانش موجود د

توصریه  که ارتباط مستقیم معنادار بین رهبری دانش با سرمایه اجتماعی در این اداره کل وجرود دارد،و نظر به این گرفتهعهده 

تعامل و ارتباطات مثبت بین منرابع انسرانی فعرال  ،تفاهممدیران و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان به منظور ایجاد  ،دشومی

ارات ورزش و اد ،های ورزشیمسئولین هیئت ،ا مشتریان خود یعنیاداره کل و همچنین بین منابع انسانی این اداره کل باین در 

ای و سرمایه اجتمراعی اسرتفاده بهینره ربیان و داوران از ارتباط مثبت بین رهبری دانشم ،ورزشکاران ،جوانان شهرهای مختلف

ن و نماینردگان های کاری مشرترک برین مسرئوالتشکیل تیم ،مندی بیشتر از چنین ارتباطیدر این راستا به منظور بهره ببرند.

 شود.وانان استان اصفهان پیشنهاد میج منابع انسانی اداره کل ورزش و های ورزشی وهیئت ادارات ورزش شهرها،

رابطه  ،بین سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان که است آن بیانگر تحقیق هاییافته

ه مبنی بر وجود رابط ،(7077) و زرگر( 7074پور مرندی و همکاران )معناداری وجود دارد که نتایج پژوهش با نتایج پژوهش 

 پژوهش نتایج از که همخوانی دارد. همانگونه ورزشی مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در نهادهای مختلف

 و خلق در و آید شماربه سازمان هایدارایی و هاقابلیت از یکی عنوان به تواندیم اجتماعی سرمایه توان گرفت،نتیجه می

 سرمایه در سرمایه گذاری با که است معنی بدین نکته این .بسیار نماید کمک شانفکری یهاسرمایه در موجود دانش تسهیم

اداره کل ورزش و  کارکنان فکری سرمایهکه  داشت انتظار توانمی ،ساختاری، ارتباطی و شناختی ابعاد در سازمان اجتماعی

 سرمایه ،عبارت دیگر یابد. به افزایش هاآن ایابطهر سرمایه و ساختاری سرمایه انسانی، سرمایه ،شامل جوانان استان اصفهان

در  موجود دانش و تسهیم خلق به این اداره کل در تواندمی سازمانی مهم هایدارایی و هاقابلیت از یکی عنوان به اجتماعی

مایه اجتماعی امکان همچنین سر ؛را افزایش دهد« مزیت سازمانی پایدار»بسیار نماید و در آنها   کمک شانیفکر هایسرمایه

 در اقداماتی که شودمی پیشنهاد بنابراین ؛دهدهای بین واحدی را افزایش میتیم ترکیب سرمایه فکری و نیز اثربخشیتبادل و 

 کارکنان و مدیران بین ارتباطات و سازمانی بین ارتباطات فردی، میان حوزه ارتباطات در داخلی ریزیبرنامه و ریزیطرح مورد
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مدیران این  به همچنین پذیرد. این اداره کل صورت مختلف حوسط در سازمانی هویت ایجاد و سازی متی به منظور تالش و

 ایپایه واقع در باشند، درون اداره کل مشترک هویت و همکاری هنجارهای اعتماد، کننده ترغیب که شودمی پیشنهاد کلهرادا

 به پاسخ و گذاریارزش از مملو جوی ایجاد با مدیران در حقیقت. آورند وجودهب سازمان در فکری سرمایه ایجاد برای قوی

 استواری هایگام توانندمی ،دانش ترکیب و تبادل برای کارکنان انگیزه بردن باال و تحمل شکست و انتقادی روحیه تنوع،

 بردارند.  استان اصفهان ناداره کل ورزش و جوانا در فکری سرمایه توسعه و جهت ایجاد

که بین رهبری دانش و سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی در اداره کرل ورزش و  است آن بیانگر تحقیق هاییافته ،ر بخش آخرد

ها از برازش مطلوب برخوردار است که نترایج پرژوهش برا جوانان استان اصفهان ارتباط معناداری وجود دارد و مدل ارتباطی آن

ل ادارات کر ،هرای ورزشری ماننردها به ویرژه سرازمانموفقیت سازمان ( همخوانی دارد.7074پور مرندی و همکاران ) هاییافته

مندی به عوامل نامحسوس و نوع ارتبراط برین آنهرا دارد. بره بیران بستگی به میزان بهره یحد زیاد تاها ورزش و جوانان استان

ضرروری اسرت آن دسرته از  ،اموریت خود هستندم یابی به اهداف وموفقیت و دستی ورزشی چنانچه در صدد هاازمانس ،دیگر

 هراشناسایی و با ایجاد پیوند و ارتباط مناسرب برین آن ،گذاری بیشتری دارندن تاثیرکه در موفقیت سازما محسوسی رااعوامل ن

احتمال موفقیت خود را افزایش دهند. در پژوهش حاضر مشخص گردید که رهبرری دانرش برا میرانجیگری سررمایه فکرری برا 

از بررازش مطلروب  ،ارتباط معناداری دارد و مدل ارتباطی آنها نیز استان اصفهان ایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانانسرم

موجب  ،سرمایه اجتماعی نقش تسهیل کننده داشته ،ط بین رهبری دانش با سرمایه فکریبه بیان دیگر در ارتبا برخوردار است.

 ،به نوعی آگاهی از علوم مختلف ماننرد رو با توجه به این که دانش واز این فکری گردید. افزایش ارتباط رهبری دانش با سرمایه

بازاریابی و سایر علوم دیگر از مواردی هستند که برای توفیرق هرر سرازمان  ،علوم اجتماعی اقتصاد، ،سیاست ،هبریمدیریت و ر

و اندیشره کره همران  این که این علروم بره صرورت فکرر جوانان الزم و ضروری هستند و برای اداره کل ورزش و ،ورزشی مانند

 منابع انسانی درون و بیرون سازمان با یکردیگر تعامرل مناسرب داشرته و برا ایجراد ،نیاز استوند تبدیل ش ،سرمایه فکری است

هرای قالرب تریمآنهرا در  ،. در ایرن راسرتا ضرروری اسرتموثر افکار و تصمیمات موثر اتخاذ کنندفضایی توام با احترام و ارتباط 

رکت افرراد های کاری توانمند برا مشراکه کارهای مشترک و تیمزمانی  موجب هم افزایی در اداره کل شوند. ،مشترک و توانمند

های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرها و همچنین منابع انسانی فعال در اداره کل ورزش و جوانان استان مختلف از هیئت

هرای کلری امرور ورزشری اسرتان و گیریتشکیل شوراهای مختلف برای تصمیم ،ارهای مشترکی مانندو ک اصفهان تشکیل شود

در واقع رهبری دانش موجرب  حوزه ورزش استان انجام شود،گوناگون همچنین برگزاری رویدادهای مختلف با مشارکت فعاالن 

 ،بره بیران دیگرر ایجراد شرده اسرت. این اداره کل اریمندی از سرمایه اجتماعی برای اتخاذ تصمیمات موثر در همه ابعاد کبهره

براین با توجه به برازش مطلروب بنا ؛شودمیکل ب رونق سرمایه فکری در این ادارهرهبری دانش از طریق سرمایه اجتماعی موج

اسرتان  مردیران اداره کرل ورزش و جوانران ،شروداجتماعی با سرمایه فکرری توصریه مریمدل ارتباطی رهبری دانش و سرمایه 

منردی از سررمایه فکرری اجتماعی جهت تولیرد و افرزایش بهررهمندی بیشتر از رهبری دانش و سرمایه اصفهان به منظور بهره

 استفاده بهینه ببرند. ،حاصل از نتایج پژوهش حاضردر این اداره کل از مدل ارتباطی موجود 

 منابع

سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه  (. رابطه بین7074) .زارع خلیلی، مجتبی و ابیلی، خدایار

 .754-747، (4)49پژوهشنامه بیمه،  .دولتی

مطالعات  .(. رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی7077) .گیالنی، مریم و اردالن، محمدرضا؛ اسکندری، اصغر

 . 744ر17، 74مدیریت راهبردی، شماره
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های (. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش مدیران و دبیران در دبیرستان7074). اصغری مغانلو، جالل

 ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران.نامه کارشناسیپایان .شهرستان اهر

فصلنامه علوم  .(. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی7091) .فراخی، محمد مهدی و محمد؛ ناطق، تهمینه الوانی،

 .14-05، (5)4مدیریت ایران، 

 ، دانشگاه تهران.ارشدنامه کارشناسیپایان .(. تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش7091) .امینی، آزاده

 و دانش مدیریت اجزای بین رابطۀ رگرسیونی (. تحلیل7077) .علی ایمانپور، و میرحسن سیدعامری، یعقوب؛ آذرین، بدری

 .54-05 ،75 ورزشی، مدیریت نشریۀانسانی.  منابع دعملکر

 رهبری رابطه (. بررسی7075). صابری، علی و محسن غفرانی، اهلل؛  قدرت باقری، ؛ابراهیم قهفرخی، علیدوست محمد؛ بیغرض،

عات مطال .آسیا( )ویژن فارس استان فوتبال برتر لیگ هایتیم در روانشناختی سرمایۀ با اجتماعی سرمایۀ و معنوی

 .59-01 ،(7)0مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 

 و اجتماعی سرمایۀ هایمؤلفه بین رابطۀ (. بررسی7074) .محسن مدنی، سعیدی و مستانه بلگوریان، مهربان؛ پارسامهر،

 .741 -747 ،71 ورزشی، مدیریت نشریۀ ن.نوجوانا میان در ورزشی مشارکت

(. تبیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در دانشگاه 7074) .محمدمهدی،  و حشمتی، محمدرسول؛ دریکنده، علی

 .79ر7، (0)0مطالعات کمی در مدیریت،  .امام علی )ع(

مطالعات  .ورزشی هایسازمان در اجتماعی سرمایه مدل و ابعاد (. بررسی7070) .گودرزی، محمود و خداداد کاشی، شعله

 .40-77 ،(0)7 مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،

 بهبود برای فکری و سرمایه دانش مدیریت (. نقش7074) .فاطمه منوچهری، و لیال رضایی، حمیدرضا؛ رضایی، غالمرضا؛ رضایی،

 .00-44 (،7)4 سالمت، مجله حسابداری(. شیراز فقیهی بیمارستان: مورد مطالعه) خدمات کیفیت

های ورزشی بر مدیریت دانش و نقش آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان (. تأثیر سرمایه فکری و اجتماعی7077). زرگر، طیبه

 ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.ارشد مدیریت و برنامهنامه کارشناسیپایان .ایران

 سرمایه (. ارتباط7074) .عامری، میرحسن سید و زاده، مهردادپورمرندی، مصطفی؛ محرم فتاح ؛پورمرندی، مرتضی فتاح

 رویکردهای .شرقی و غربی آذربایجان هایاستان جوانان و ورزش کل ادارات در دانش مدیریت با فکری و اجتماعی

  .44-7 ،(0)7ورزشی،  مدیریت در نوین

 ،دولتی فصلنامه مدیریت .( بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری7077). اسکندری، اصغر و قنبری، سیروس

0(74) ،97-774. 

(. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت 7074). علی حسینی راد، سید و فرد، غالمعلی؛ رضایی، غالمرضامحسنی

-707، (0)0فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  .دانش )مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان(
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to develop the relationship model of leadership 

knowledge, intellectual capital, and social capital in the General Administration of Youth and 

Sport in Isfahan province. 
Methodology: The statistical population included all human resources of Isfahan General 

Administration of Youth and Sport and its offices in the Isfahan province cities (N = 450). For 

the research sample based on the Morgan table, 157 persons were chosen randomly. The 

Vitala (2004) questionnaire of leadership knowledge, Bontis (2001) questionnaire of 

intellectual capital, and Kheirkhah (2011) questionnaire of social capital were used to achieve 

the research objectives. The validity of the three questionnaires used was confirmed by 15 

experts, and their reliability was studied in a preliminary study with 30 subjects and calculated 

as 0.97, 0.89, and 0.89, respectively. Analysis of the collected data was done by the 

descriptive approach and inferential statistics methods including one sample t-test, 

confirmation factor analysis, and structural equations through SPSS and Lisrel software. 

Results: Results of the research work show that the leadership knowledge, intellectual capital, 

and social capital in General Administration of Youth and Sport in Isfahan province are 

desirable. There is a significant relationship between leadership knowledge and intellectual 

capital, between leadership knowledge and social capital, and between intellectual capital and 

social capital. There is a significant relationship among leadership knowledge, intellectual 

capital, and social capital. Also their relationship model has a desirable goodness. 

Conclusion: It is recommended to success in Isfahan General Administration of Youth and 

Sport; they should pay attention to the intangible factors such as leadership knowledge, 

intellectual capital, and social capital, and their relationship model.     

Keywords: Knowledge leadership, Intellectual Capital, Social Capital, General 

Administration of Youth and Sport, Human Resource.  
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