
 

 

 

ر دبر نوآوری کارکنان  تسهیم دانش یر رفتارهایتأثبررسی 

 های منتخب ورزشییونفدراسخدمات و فرآیندها در 

 3مریم رک رک، 2مهتاب مشتاقی، 1شهاب بهرامی

 شناسیمطالعات دانش

 67تا  6ص ، 79پاییز ، 61شماره ، سال چهارم

 52/80/79تاریخ دریافت: 

 62/87/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتارهای تسهیم دانش با نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها 

 از نامهی پژوهش با استفاده از پرسشهادادههای منتخب ورزشی جمهوری اسالمی ایران بود. یونفدراسدر 

استنباطی  ،نفر از کارکنان شاغل در این سه فدراسیون گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی 668میان 

تحلیل شدند. نتایج پژوهش  SmartPLSو  SPSSی افزارهانرممعادالت ساختاری با استفاده از  سازیمدلو 

شتر ات و فرآیندها از حد متوسط بییرهای تسهیم دانش و نوآوری در خدممتغنشان داد وضعیت متغیر وضعیت 

چنین نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در است. هم

نیاز به  های ورزشییر مثبتی دارد. جهت بهبود تسهیم دانش در فدراسیونتأثخدمات و نوآوری در فرآیندها 

. به عبارتی نوآوری در خدمات و فرایندها سبب ایجاد بستری وجود داردارتقا نوآوری در خدمات و فرایندها 

 .گرددیمجهت بهبود رفتارهای تسهیم دانش 

 ،نوآوری در فرآیندها، خدماتنوآوری در ، فدراسیون، رفتارهای تسهیم دانش :های کلیدیواژه

 ورزش

  

                                                           

6. شگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاهگروه مدیریت ورزشی، دان ،استادیار. bahramishahab@yahoo.com 
 .واحد بروجرد ،مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجوی دکتری. 5

mahtabmoshtaghi811@gmail.com 
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 مقدمه

 وکارهایکسب سریع رشد، هاشرکت بین رقابتی فضای تشدید، محیط سریع تغییرات

 نیاز، جامعه انتظارهای روزافزون افزایش و محصوالت حیات چرخه شدن کوتاه، کوچك

 6است )بارینگربروس کرده ناپذیراجتناب هاسازمان بقای برای را کارآفرینی و نوآوری به

 ها برای دستیابیراهبردی شرکت یهانگرش ترینمهمنوآوری یکی از (. 5887، و همکاران

 توسعه در مهمی نقش نوآوری (.5868، 5الدینیتاجبلندمدت است ) هاییتبه موفق

 همگام پرشتاب تحوالت با را نتوانند خود که جوامعی و هاسازمان، افراد و دارد اقتصادی

است  بدیع رفتار یا هاایده معنای کاربرد به نوآوری رفت؛ خواهند پیش نابودی به رو کنند

، دانش از ترکیب تنها که است مشارکتی فرآیند یكنیز  ( و5880، و همکاران 3)لیائو

 (. نوآوری انجام5887، و همکاران 4است )ونگ پذیرامکان کارکنان هایایده و تجربیات

، فرایندها، ابزارها ممکن است که جدید فنی دانش از استفاده بر و است کارها متفاوت

 نوآوری (. سرعت5868، و همکاران 2کند )کروزرمی داللت، باشد خدمات یا، تولیدات

 از و شود منجر بهتر عملکرد به تواندمی که است بازار در رقابت برای عنصر حیاتی یك

 عملکرد که کمتر زمانی و هزینه با جدید خدمات یا تولید محصوالت به اقدام طریق

شود )کاربونل و می سازمان محیط به سریع پاسخ موجب، بخشدمی بهبود را سازمانی

هستند که منابع انسانی آن بر اساس  ییهاموفق سازمان یهاسازمان(. 5868، 1اسکودرو

استراتژی سازمان همواره در یك رقابت پویا به دنبال خالقیت و نوآوری باشند و فکر کردن 

، توالیی و همکارانیك عادت و وظیفه سازمانی تلقی شود ) صورتبهدر بین کارکنان 

با نوآوری توانایی غلبه بر مشکالت را پیدا کرده و با  هاسازمانبه عقیده دراکر  (.6309

 .(5865، 9چانالمحیط رقابتی و رشد سریع فناوری همسو خواهند شد ) هاییاییپو

                                                           
1. Tajeddini 
2. Liao 
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4. Krozer 
5. Barringer 
6. Carbonell & Escudero 
7. Chanal 
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نوآوری در فرآیند به معرفی وسیله یا شیوه و ابزار یا دانش جدید برای تولید و ارائه 

و  یورکه نقش منابع انسانی در بهبود بهره ییهاسازمان(. 5881، 6والکرات اشاره دارد )خدم

ارج  مان رازمتخصص و با تجربه سا، منابع انسانی متعهد، اندتعالی سازمان را درک کرده

ی که منابع انسان کنندیو منابع سازمان و انرژی مدیریت را صرف ایجاد محیطی م نهندیم

ا و خدمات هبتوانند با حداکثر توان و پتانسیل فکری و هیجانی و رفتاری خود در تولید ایده

و نوآوری دائمی و باثبات را برای سازمانشان به ارمغان  کردهو محصوالت جدید فعالیت 

 انتقال و ذخیره، خلق توانایی مستلزم نوآوری ایجاد(. 6309، توالیی و همکارانبیاورند )

 به ورود برای راهبردی ایپایه ابزارهای از بودن یکی نوآورانه است. سازمان در دانش

 سازمان برای رقابتی مزیت حاشیه ایجاد یك و کنونی بازار سهم افزایش، جدید بازارهای

 یهااند یکی از روشمتعددی نشان داده هایپژوهش(. 5866، و همکاران 5است )گوندای

؛ 5888، 3کارنیرو) مدیریت دانش سازمانی است هاسازماننوآوری در  سازیینهنهاد

یکی از مراحل چرخه مدیریت دانش  عنوانبه 2تسهیم دانش (.6777، و همکاران 4جوهانسن

ان طبیعی دستیابی به دانش دیگر طوربهبه معنای قرار دادن دانش خود در اختیار دیگران و 

اند ادن و گرفتن دانش از دیگران تعریف کردهدر زمان نیاز است. تسهیم دانش را د

نا کند به این معگوییم فردی دانش خود را تسهیم می(. وقتی می5886، 1)مکدرموت و اودل

 بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت، است که آن فرد دیگران را با استفاده از دانش

، ودشفردی به دانش سازمانی تبدیل نمیتوان گفت دانش بنابراین می؛ کندراهنمایی می هاآن

(. 5882، و همکاران 9مگر با سایر اعضای سازمان به اشتراک گذاشته شود )بیرچم کونولوی

ود بهب، ن در استفاده از مدیریت دانشنظران یکی از اهداف اصلی مدیرابه عقیده صاحب

. ستایجاد مزیت رقابتی تسهیم دانش بین افراد در سازمان و نیز بین افراد و سازمان برای ا

شار های تولید دانش و تضمین انتتسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه
                                                           

1. Walker 
2. Gunday 
3. Carneiro 
4. Johannessen 
5. knowledge sharing 
6. Johannessen 
7. MC dermott & O’dell 
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، 6کروگنماید )ونهای کاری شده و سازمان را قادر به حل مسائل خود میبهتری روش

با  کاری حوزه اطالعات و تخصص، کار انجام دانش، تجارب گذاشتن اشتراک (. به5883

، 5نامند )کیم و لیمی دانش تسهیم را غیررسمی یا رسمی تعامالت طریق از کارکنان ایرس

-دارایی از یکی عنوانبه که دانش نتیجه رسیدند این به انپژوهشگر گذشته دهه (. طی5881

، 3کند )وانگ و نوئیمی ایفا مزیت رقابتی کسب در حیاتی نقش سازمان ناملموس های

 به را اثرگذاری حداکثر زمانی هاایده شود.می هاتسهیم ایده باعث دانش تسهیم (.5868

 در گسترده طوربه، گیرند قرار کمی تعداد در اختیار صرفاً اینکه جایبه که دارند همراه

 (.5882، 4شوند )واسکو و فرج واقع مورداستفاده جاهمه

 دانش تسهیم و هستند هم وابسته به موضوع دو سازمانی نوآوری و دانش تسهیم

 و (. محمدی5866، 2کند )جیمنز و سانزوالیمی فراهم نوآوری توانایی برای را امکاناتی

 دارند با هم مثبتی ارتباط سازمان در نوآوری و دانش تسهیم که دریافتند (5868همکاران )

 توانایی نوآوری، شود انجام مؤثرتر ایشیوه به دانش یا اطالعات دریافت و توزیع چه هر و

 دانش مدیریت هایمؤلفه تأثیر بررسی ( با5885) 1و مکناگتون داروچ یابد.می افزایش نیز

 نوآورانه عملکرد با دانش تبادل که معتقدند شرکت تولیدی 443 در سازمانی نوآوری بر

 بر را دانش تسهیم فناوری و سازمانی، عوامل فردی ( تأثیر5889) 9لین دارد. مثبت ارتباط

 حمایت، کارآمدی و دانش سطح رسید که نتیجه این به و کرد بررسی سازمانی نوآوری

 تسهیم رفتارهای بر زیادی ارتباطات تأثیر و اطالعات فناوری هایسامانه و ارشد مدیریت

 هانگ ژی دهند. را افزایش سازمانی نوآوری توانایی توانندمی رفتارها این و دارند دانش

 بر دانش که تسهیم دریافتند متوسط فناوری با صنایع در بررسی ( با5880) 0همکاران و

 با (5868همکاران ) و 7لیائو دارد. مثبت تأثیری سازمانی بهتر عملکرد و نوآوری توانایی

                                                           
1. Bircham-Connolly 
2. Von Krogh 
3. Wang & Noe 
4. Wasko & Faraj 
5. Jimenez & Sanz-Valle 
6. Darroch & McNaughton 
7. Lin 
8. Zhi-Hong et al 
9. Liao 
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 سرعت نوآوری راهبرد اتخاذ، گرفتند نتیجه تایوان صنعتی تولیدی هایشرکت در پژوهش

دست  به رقبا از ترسریع را جدید دانش باید هاآن که است معنا این به هاسازمان توسط

 استفاده خدمات یا محصوالت در نوآوری منظوربه آن از رقابتی مزیت کسب برای و آورند

( در پژوهش خود به این 5863زاده و همکاران )( و هادی5865طالقانی و همکاران ) .کنند

ژوهش پ نتایج .نتیجه رسیدند که بین تسهیم دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد

 نوآوری قابلیت و دانش تسهیم بین که هست آن از حاکی( 5869قربانی و همکاران )

( در پژوهش خود دریافتند 5865. ودادی و عبدالعلیان )دارد وجود معنادار رابطه سازمانی

ابعاد نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. سید جوادین و  که بین ابعاد مدیریت دانش و

 و مثبت تأثیر سازمان نوآوری بر دانش تسهیم( به این نتیجه رسیدند که 5862رضایی )

 تسهیم که داد نشان (5862کشاورزی و همکاران ) های پژوهش. یافتهگذاردمی معنادار

 توانایی که هاییدارد. سازمان مثبت تأثیر سازمانی عملکرد و نوآوری، یادگیری بر دانش

، کندمی تأکید نوآوری اهمیت بر که بینش راهبردی یك ایجاد با دارند زیادی نوآوری

کنند. مصباحی جهرمی می نهادینه در سازمان دانش تسهیم هایفعالیت طریق از را نوآوری

بخش و روح، ( و فرزانه5861شهریاری ) و نوازانمهمان، مقدم، زارعی، (5861زاده )و ادیب

 .کردندنوآوری اشاره  بر دانش مدیریت مستقیم به تأثیر خود پژوهش ( در5869بذرافشان )

روزمره  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دخالت5863) همکاران و 6بیراسناو

 و مثبت دانش( ارتباط از استفاده و انتقال، دانش )کسب فرایندهای مدیریت در کارکنان

 دارد. نوآوری با معناداری

 برای، شوندیم عملکرد نوآورانه و نوآوری توانایی موجب که عواملی شناخت امروزه

 نوآوری است. موضوع محوری یك زمینه این در دانش تسهیم و است ضروری هاسازمان

شود می ایجاد در سازمان دانش تسهیم دنبال به نیز جدید دانش و است جدید دانش نتیجه

 یادگیری فرایندهای و خالقیت، بادوام تعهد نیازمند دانش (. تسهیم5868، )لیائو و همکاران

 است مؤثر دانش تسهیم به نسبت افراد گرایش بر که عواملی شناسایی، بنابراین؛ است تعاملی

                                                           
1. Birasnav 



6 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
61، 

ز 
ایی

پ
79

 

باشند )پورسراجیان و  داشته آن به ایویژه توجه باید هاسازمان دارد و بسیاری اهمیت

تسهیم دانش از طریق ایجاد یك فرهنگ مفید و  انددادهنشان  هاپژوهش .(6376، همکاران

یجاد و ا هاسازمانچنین ایجاد فرهنگ همکاری در ارزشمند برای انتقال دانش سازمانی و هم

دانش  مؤثرکند. تسهیم یمکننده نقش مهمی را در فرآیند نوآوری ایفا یتحمامحیط کاری 

دهد و عملکردهای نوآورانه را یمارتباطات دانشی را تسهیل کرده و جریان نوآوری را شکل 

های یستمسوجود  (.6772، 6دهد )نوناکایمهای جدید افزایش ییتواناها و ینشباز طریق توسعه 

در ها مدیریت و اشتراک دانش و توجه به نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیند

با  .ری استهای آینده ورزش هر کشور بسیار ضروگیریراهبردی و جهت هایگیرییمتصم

ه در شود کاغلب مشاهده می، و ورزش در ایران اهمیت خاصی دارد بدنییتتوجه به اینکه ترب

ی وجود هایکاستی، و ورزش بدنییتورزشی و امور مربـوط به ترب یهامدیریت سازمان زمینه

 مدیریتی شیوهآن اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه ضعف در  یهادارد. مدیریت ورزش و سازمان

را  هاازمانسو عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان و تغییرات محیطی موجبات شکست این 

اداره (. 5863، ایرجی و همکارانآورد )فراهم می شانیدر رسیدن به اهداف اصلی و اساس

ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی به مفهوم جدی نیاز دارد. از ، دهیسازمانکردن ورزش به 

ه این چراک، به دانش مدیریت یکی از مشکالت اساسی ورزش ایران است توجهییطرفی ب

هنگام  (.6303، فتحیان و همکاراندر حال ضعیف شدن است ) روزروزبهبعد در ورزش ایران 

مدیریت دانش یکی از عناصر کلیدی در ، پکن 5880المپیك  هاییموفقیت باز وتحلیلتجزیه

دهه  دوپس از گذشت بیش از (. 5868، 5رفت )لیائو و وبیشمار م به اهیاین باز دهیسازمان

در مورد چگونگی ایجاد دانش و اینکه چگونه  هاسازماناغلب ، از تحقیقات مدیریت دانش

ابهام ، شودمنجر می حوزه خدمات و فرایندهامدیریت دانش به خالقیت و نوآوری در هر دو 

نش جریان دا هاسازمانجایی که کارکنان ، سی رخ دادهدارند. در چند سال گذشته تحولی اسا

ه در ک دهدینتایج نشان م .اندرا گسترش داده و به سرعت بخشیدن به نوآوری اهمیت داده

. دیابیافزایش م هاسازماناز طریق افزایش دانش موجود  هاسازماننوآوری ، شرایط رقابتی

                                                           
1. Nonaka 
2. Liao, & Wub 
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یتاً هانهایی در جهت ایجاد سیستم مدیریت و تسهیم دانش و یراً تالشاخهای ایرانی نیز سازمان

 دولتی یهااین دسته موضوعات در سطح سازماننمونه  عنوانبه. اندداشتهحصول نوآوری 

وابسته به  یهادانشگاه، (6378، بامدادصوفی و همکارانهمچون شرکت ملی گاز ایران )

، گل محمدنژاد و مهدوی) وپرورشآموزش، (6378، دوستدار و همکارانوزارت علوم )

ها از قبیل شهرداری یشهردارو  (6301، رفعتی و همکارانمرکز تحقیقات نظامی )، (6378

انجام ( 6300، ؛ پورآزاد6378، ران( و شهرداری مشهد )براد6378، رانرشت )قره بیگلو و همکا

دیریت و عموماً وضعیت م انداشتهد تأکیدمدیریت دانش بر نوآوری  یراند که عموماً به تأثشده

 هازمانسااند و تعداد کمتری از این کردهدانش را در حد متوسط یا کمتر از متوسط ارزیابی 

های سازماناندکی در  هایپژوهشسطح مطلوب نوآوری را دارا هستند؛ اما در این زمینه 

اند. وضعیت مطلوبی را ارزیابی نکرده هاپژوهشاین انجام شده است و عموماً  ورزشی

( در پژوهشی که در سازمان ورزش و جوانان 5863ایرجی نقندر و همکاران ) مثالعنوانبه

استان خراسان رضوی انجام دادند نشان دادند که مدیریت دانش و نوآوری در این سازمان 

زمانی بــا نـوآوری سـا بـین مدیــریت دانــشتر از سطح متوسط است و نشان دادند که یینپا

 وجود دارد. مثبـت و معنـاداری رابطه

وآوری این دانش بر ن تسهیم تأثیرگذاریکه با توجه به اهمیت و  شودیمشاهده م ینبنابرا

. مورد غفلت قرار گرفته است های ورزشی تا حد زیادیدر سازمانموضوع تاکنون 

فتارهای تسهیم دانش و نوآوری در وضعیت ر این است اوالً پژوهش مسئله بیترتنیابه

 والیبال و بسکتبال جمهوری اسالمی ایران، های فوتبالیونفدراسخدمات و فرآیندها در 

در این  در خدمات و فرآیندهانوآوری و ثانیاً رفتارهای تسهیم دانش بر  چگونه است

 دارد. تأثیریها چه فدراسیون

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 رفتارهای تسهیم دانش

 نوآوری در خدمات

 نوآوری در فرآیندها
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 روش

پژوهش حاضر از نظر هدف ، (5887و همکاران ) 6ساندرز پیاز پژوهش بر اساس مدل

ك افق زمانی ت، شیوه پژوهش کمی، از نظر استراتژی پیمایش و مطالعه موردی، کاربردی

های یونفدراسارکنان کجامعه آماری . استنامه پرسش هادادهی آورجمعمقطعی و تکنیك 

 الوالیبال و بسکتب، های فوتبالمنتخب ورزشی جمهوری اسالمی ایران اعم از فدراسیون

حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده  ینبرای تع .استنفر  628 هاآنکه تعداد  هستند

اده تصادفی س صورتبهیری گنمونهو  نفر محاسبه شد 668ق تعداد یحجم نمونه تحقکه است 

کرت ای لیینهگزاست که بر اساس طیف پنج نامه ها پرسشابزار گردآوری دادهانجام شد. 

نامه پژوهش موافقم( تدوین شده است. پرسش کامالً) 2مخالفم( تا عدد  کامالً) 6از عدد 

-رسشپاست از  سنجش نوآوری مربوط به سؤاالتجمعیت شناختی شامل  سؤاالتعالوه بر 

گویه دو بعد نوآوری در  65در قالب  تشکیل شده است و( 5884) انو همکار 5نامه ونگ

. برای سنجش مدیریت دانش دهدیقرار م موردسنجشخدمات و نوآوری در فرآیندها را 

رفتارهای تسهیم گویه  68( استفاده شد که در قالب 8588)و همکاران  3فیلیزنامه از پرسش

یابی معادالت در این پژوهش از مدل (.28دهد )یمقرار  موردسنجشدانش کارکنان را 

جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده  2و روش حداقل مربعات جزئی 4ساختاری

در دو مرحله انجام  PLSیابی بهتر است مدل که( پیشنهاد داده است 6777) 1شده است هاالند

یری از طریق برآورد روایی و پایایی است و مرحله گاندازهمرحله اول شامل تعیین مدل ، شود

ن و ضرایب تعیی، ی برازندگیهاشاخصدوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق تحلیل 

 .تحلیل مسیر است

  

                                                           
1. Saunders 
2. Wang 
3. filius 
4. Structural Equation Modeling (SEM) 
5. Partial Least Squares (PLS) 
6. Hulland 
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 هاافتهی

زن هستند.  یمرد و مابق یاندرصد پاسخگو 17حدود  یشناخت یتجمع هاییژگینظر و از

درصد افراد  94سال قرار داشته و حدود  37تا  38 یندرصد( در بازه س 29کارمندان ) یشترب

 32و  یسانسدرصد افراد ل 49حدود  یالتتحص یزانمجرد هستند. از نظر م یمتأهل و مابق

سابقه  یدرصد( دارا 39) افراد یشترهستند و ب یسانسلالت فوقیتحص یدرصد افراد دارا

 سال هستند. 68تا  1 ینب یکار

توزیع متغیرها نرمال است از آزمون  ازآنجاکه، پژوهشدر خصوص وضعیت متغیرهای 

 سؤاالت ازآنجاکهشود. یمی استفاده انمونهتك  Tمقایسه میانگین جامعه با عدد ثابت یا 

موافقم  کامالًتا  (6مخالفم )ارزش  کامالًای لیکرت از ینهگزطیف پنج  بر اساسنامه پرسش

شوند. بر این یممقایسه  3یرها با عدد متغی شده است. لذا میانگین گذارارزش( 2ارزش )

( مطرح 3)به شرح میانگین مخالف با  1H( و 3)به شرح میانگین برابر با  0Hی هافرضاساس 

یرهای تسهیم دانش و نوآوری متغشود که میانگین یم( نتیجه 6شوند. با توجه به جدول )یم

قرار دارند که  1Hیید فرض أتدر ناحیه  82/8از حد متوسط بیشتر است و در سطح تشخیص 

 مطلوب این متغیرهاست. نسبتاًوضعیت  دهندهنشان

 . وضعیت متغیرهای پژوهش1جدول 

 اختالف میانگین t Sigآماره  انحراف معیار میانگین متغیر متغیر

543/3 تسهیم دانش  166/8  642/5  884/8  543/8  

352/3 نوآوری در خدمات  206/8  652/2  888/8  352/8  

در فرآیندها نوآوری  520/3  267/8  750/4  888/8  520/8  

 ییهمگرا و روا ییروا، سازه ییروا، محتوا ییروا یریگاندازه ابزار ییروا ییدتأ برای

 نیاز سازگاری ب یناناطم وسیلهبهمحتوا  ییقرار گرفته است. روا موردبررسیواگرا 

از طریق استفاده از  ییروا ینا شود.یم یجادموجود ا یاتو ادب یریگاندازه یهاشاخص

 یاه آک دهدیسازه نشان م یینظران حاصل شد. رواصاحب ییدتأی استاندارد و هانامهپرسش

در مدل  موردمطالعه یهاسازه یریگرا جهت اندازه یمناسب یعامل ینشانگرها ساختارها
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که  شودی( استفاده مt-value) یت یرآن از مقاد یکه جهت بررس آوردندیفراهم م پژوهش

مورد  ییروا ینا %72 ینانسطح اطم در، باشند -71/6تر از کوچك یا 71/6از  تربزرگاگر 

 یکدیگرهر سازه با  یهاکه شاخص گرددیاصل برم ینهمگرا به ا ییاست. روا ییدتأ

همگرا  ییروا یارمع، (6706) انو همکار 6داشته باشند. طبق نظر فورنل اییانهم یهمبستگ

 تایج. ن(25) باشد 2/8از  یشتر( بAVE) یخروج هاییانسوار یانگیناست که م ینبودن ا

معنادار  یانگرنشان داده شده است که ب (5)همگرا در جدول  ییسازه و روا ییحاصل از روا

با  AVEجذر  یسهمقا یقاز طر یزواگرا ن ییهمگرا است. روا ییسازه و روا ییبودن روا

جذر  یانعکاس یهاشده و برای هر کدام از سازه یدهمکنون سنج یرهایمتغ ینا یهمبستگ

AVE ه در جدول گونه کهمان .دها در مدل باشسازه یرآن سازه با سا همبستگیاز  یشترب یدبا

پایایی  بررسی .است ییدمورد تأ یزن ییروا ینا یرهامتغ یتمام ینشان داده شده است برا (3)

ؤاالت کل س برایونباخ صورت گرفت که مقدار آن با استفاده از ضریب آلفای کر یزن

 محاسبه شد. 96/8نامه پرسش

 نامه پژوهش. روایی سازه و روایی همگرای پرسش2جدول 

 CR AVE نتیجه tآماره  بار عاملی متغیر

 232/8 988/8 معنادار 784/30 027/8 تسهیم دانش

 924/8 925/8 معنادار 620/682 747/8 نوآوری در خدمات

 124/8 965/8 معنادار 090/661 749/8 نوآوری در فرآیندها

 نامه پژوهش. روایی واگرای پرسش3جدول 

 متغیرها سرمایه اجتماعی مدیریت دانش نوآوری AVEجذر 

 تسهیم دانش   6 936/8

 نوآوری در خدمات  6 875/8 010/8

 نوآوری در فرآیندها 6 510/8 200/8 077/8

. شودیسنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخص برازندگی مدل پرداخته م منظوربه

که ت اسمعادله ساختاری است یافتن یك مدل نظری  سازیمدل یریکارگهدف اولیه از به

                                                           
1. Fornell 
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 یئو مفهوم نظری و کاربردی باشد. معیار کلی که برای روش حداقل مربعات جز دارای معنا

، باشند 2/8یا مساوی با  تربزرگارد. چنانچه این معیار نام د «Gof»در نظر گرفته شده است 

حاصل شد که  964/8برابر  GOF. در این پژوهش مقدار شاخص استمدل مناسب 

 مناسب بودن مدل است. دهندهنشان

یر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات تأثهدف این پژوهش بررسی 

( و در جدول 3)، (5ی )هاشکلکه  گونههمانهای ورزشی است. و فرآیندهای فدراسیون

ر مثبت یتأث( نشان داده شده است رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات 4)

توان یمبیشتر است  71/6از سطح معناداری آن یعنی  tدارد و با توجه به اینکه مقدار آماره 

چنین رفتارهای معنادار است. هم 82/8طای نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خ

ه شرح داده ک گونههمانیر مثبت دارد و تأثتسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در فرآیندها نیز 

تسهیم  توان نتیجه گرفت که رفتارهاییمترتیب ینابهشد این ضرایب مسیر معنادار هستند. 

 د.یر مثبتی دارتأثبر نوآوری در خدمات و محصوالت  دانش

 
 . ضرایب مسیر در رابطه بین متغیرهای پژوهش2شکل 

که نوآوری در خدمات بر رفتارهای تسهیم دانش  دهدیمنشان  5نتایج مربوط به شکل 

که نوآوری در فرایندها  دهدیمدارد. نتایج این شکل همچنین نشان  867/9به میزان  تأثیری

 دارد. 944/4به میزان  تأثیریبر رفتارهای تسهیم دانش 
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 داری ضرایبامعن. مدل پژوهش در حالت 3شکل 

نوآوری در خدمات بر رفتارهای  ریتأث Tکه میزان  دهدیمنشان  3نتایج مربوط به شکل 

نوآوری  ریتأث Tکه میزان  دهدیمنتایج این شکل همچنین نشان  .است 267/1تسهیم دانش 

 .است 276/4 تأثیری در فرایندها بر رفتارهای تسهیم دانش

 . ضریب رگرسیونی و معناداری روابط مبتنی بر فرضیات پژوهش4جدول 

 نتیجه T ضریب مسیر مسیر

 یید فرضیهتأ 267/1 867/9 نوآوری در خدمات  رفتارهای تسهیم دانش

 یید فرضیهتأ 276/4 944/4 نوآوری در فرآیندها  رفتارهای تسهیم دانش

نوآوری در  ریتأثبا توجه به میزان ، دهدیمنشان  4 جدولکه نتایج مربوط به  طورهمان

( مشخص گردید که T=267/1=ضریب مسیر؛ 867/9خدمات بر رفتارهای تسهیم دانش )

معناداری دارد. همچنین نتایج این جدول  ریتأثنوآوری در خدمات بر رفتارهای تسهیم دانش 

نوآوری در فرآیندها بر رفتارهای تسهیم دانش  ریتأثکه با توجه به میزان  دهدیمنشان 

( مشخص گردید که نوآوری در فرآیندها بر رفتارهای T=276/4=ضریب مسیر؛ 944/4)

 معناداری دارد. ریتأثتسهیم دانش 

 یریگجهینتبحث و 

ر خدمات دبر نوآوری کارکنان  تسهیم دانش یر رفتارهایتأث یبررسهدف از پژوهش حاضر 

ست دهنده آن اهای منتخب ورزشی بود. نتایج تحلیل آماری نشانیونفدراسو فرآیندها در 
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از حد متوسط بیشتر است. این مطلب  که تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و فرآیندها

و بسکتبال  والیبال، های فوتبالیونفدراسمطلوب این متغیرها در  نسبتاًوضعیت  دهندهنشان

و نیز  چنین رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در خدماتسالمی ایران است. همجمهوری ا

ا نوآوری ر اندشدهدر این زمینه انجام  تاکنونیی که هاپژوهش. هستندفرآیندها معنادار 

و از طرفی  اندنکردهاش تفکیك دهندهیلتشک به اجزا به آن راو  کردهبررسی  طورکلیبه

خاص از ابعاد مدیریت  طوربهاند اما این پژوهش یدهسنجکنار هم  ابعاد مدیریت دانش را در

 است و کردهجزء مدیریت دانش است را بررسی  ترینمهمدانش فقط تسهیم دانش که 

های افتهی ترتیباینبهدهنده آن تفکیك کرده است. یلتشکنوآوری سازمانی را به اجزای 

، (5863بیراسناو و همکاران )، (5868لیائو و همکاران ) هایپژوهشپژوهش حاضر با نتایج 

، (5869فرزانه و همکاران )، (5865ودادی و عبالعلیان )، (5863زاده و همکاران )هادی

( 5869قربانی و همکاران )، (5861زارعی و همکاران )، (5861جهرمی و همکاران )مصباحی

 به امتیازدهی سیستم ایجاد، دهندیم پیشنهاد ( نیز5864همکاران ) و همسو است. کریمی

 مدیران و است کارکنان نوآوری بهبود برای مناسب راهی کارکنان هایو نوآوری هاایده

 مدیران و کارکنان اعتماد جلب و عمل آزادی دادن و اداری ساالریدیوان با کاهش بایستی

 بین ارتباط امکان کردن فراهم و نوین هایطرح و هاایده بیان برای های اجراییبخش

 اجرای در نو هایروش ارائه بر مبنی هایینشست برگزاری و تیمی ترویج کار، کارکنان

 نوآوری راه این از و کنند فراهم آن تسهیم و دانش کسب برای ای رازمینه، هافعالیت

همکاران  و حسینی محمدی چنینهم .(6375، بهبود بخشند )کریمی و همکاران را سازمانی

 و تدوین زمینه در که مشاوره هایشرکت توانند ازمی سازمان مدیران ( معتقدند5864)

 زمینه در کارکنان بگیرند و آموزش کمك، دارند فعالیت نوآورانه هایاستراتژی اجرای

)محمدی  است نوآوری و دانش تسهیم به برای دستیابی مناسبی راهکار نوآوری و خالقیت

 هایایده برای هاییجایزه اهدا نیز (5863همکاران ) و هائو (.6375، حسینی و همکاران

 .(5863، و همکاران 6دانند )هائومی را مناسب جدید

                                                           
1. Hau 
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باید به شناسایی موانع سازمانی بپردازند که  شودمی پیشنهاد هاسازمان این مدیران لذا به

شوند گرایش کارکنان به تسهیم دانش کم شود و کمتر خود را متعهد به درگیر موجب می

، دانش تسهیم تقویت جهت در اقداماتی انجام چنین باها کنند. همفعالیت گونهاینشدن در 

 محیط با ارتباط و نوآوری سمت به را خود سازمان ساختار استراتژیك و هایگیریجهت

 پیشنهاد منظور کنند. بدین کمك نیز خود سازمان ملکردبهبود ع به و دهند سوق بیرون

 حل و دیگران به کمك، دوستینوع حس خاطر به که صرفاً کارکنانی از سازمان گرددمی

 تا کند قدردانی ویژه صورتبه گذارندمی به اشتراک را خود دانش، همکاران مشکالت

 آید. فراهم دانش فرهنگ تسهیم ترویج موجبات طریق این از

مات نوآوری در خد، یرهای رفتارهای تسهیم دانشمتغکه گفته شد وضعیت  گونههمان

متوسط بیشتر است اما در حد کمال مطلوب نیست و هنوز تا رسیدن به  و فرآیندها از سطح

د تا ها باید تالش نماییونفدراسفاصله زیادی دارد لذا مدیریت  است یمطلوبدرجات باالی 

هبود دهد. از طرفی نتایج پژوهش نشان داد افزایش رفتارهای تسهیم یرها را بمتغوضعیت این 

دانش در میان افراد افزایش نوآوری در خدمات و فرآیندهای سازمان را به دنبال دارد. 

دانش را  رفتارهای تسهیم، ها از طریق ایجاد فرهنگیونفدراسشود یمپیشنهاد  ترتیباینبه

ی که با ایجاد فضای اعتماد در میان کارمندان و اگونهبهدر میان کارمندان افزایش دهند 

اعضای سازمان رشد و پیشرفت خود را در گرو رشد سایر ، وجود فضای یادگیری و یاد دادن

اطالعات و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار ، همکاران و رشد سازمان بدانند و دانش

ها یکی یانستندی شود که تسهیم دانش و انتقال جو سازمان تبدیل به فضای ترتیباینبهداده و 

 نتایج آن افزایش ترینمهمیکی از  ترتیباینبهاجزای آن تلقی شود که  ترینمهماز 

 های سازمان اعم از نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها خواهد بود.ینوآور
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