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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتارهای تسهیم دانش با نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها
در فدراسیونهای منتخب ورزشی جمهوری اسالمی ایران بود .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه از
میان  668نفر از کارکنان شاغل در این سه فدراسیون گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی ،استنباطی
و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  SmartPLSتحلیل شدند .نتایج پژوهش
نشان داد وضعیت متغیر وضعیت متغیرهای تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و فرآیندها از حد متوسط بیشتر
است .همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در
خدمات و نوآوری در فرآیندها تأثیر مثبتی دارد .جهت بهبود تسهیم دانش در فدراسیونهای ورزشی نیاز به
ارتقا نوآوری در خدمات و فرایندها وجود دارد .به عبارتی نوآوری در خدمات و فرایندها سبب ایجاد بستری
جهت بهبود رفتارهای تسهیم دانش میگردد.
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مقدمه
تغییرات سریع محیط ،تشدید فضای رقابتی بین شرکتها ،رشد سریع کسبوکارهای
کوچك ،کوتاه شدن چرخه حیات محصوالت و افزایش روزافزون انتظارهای جامعه ،نیاز
به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمانها اجتنابناپذیر کرده است (بارینگربروس
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و همکاران .)5887 ،نوآوری یکی از مهمترین نگرشهای راهبردی شرکتها برای دستیابی
به موفقیتهای بلندمدت است (تاجالدینی .)5868 ،5نوآوری نقش مهمی در توسعه
اقتصادی دارد و افراد ،سازمانها و جوامعی که نتوانند خود را با تحوالت پرشتاب همگام
کنند رو به نابودی پیش خواهند رفت؛ نوآوری به معنای کاربرد ایدهها یا رفتار بدیع است
(لیائو 3و همکاران )5880 ،و نیز یك فرآیند مشارکتی است که تنها از ترکیب دانش،
تجربیات و ایدههای کارکنان امکانپذیر است (ونگ 4و همکاران .)5887 ،نوآوری انجام
متفاوت کارها است و بر استفاده از دانش فنی جدید که ممکن است ابزارها ،فرایندها،
تولیدات ،یا خدمات باشد ،داللت میکند (کروزر 2و همکاران .)5868 ،سرعت نوآوری
یك عنصر حیاتی برای رقابت در بازار است که میتواند به عملکرد بهتر منجر شود و از
طریق اقدام به تولید محصوالت یا خدمات جدید با هزینه و زمانی کمتر که عملکرد
سازمانی را بهبود میبخشد ،موجب پاسخ سریع به محیط سازمان میشود (کاربونل و
اسکودرو .)5868 ،1سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که منابع انسانی آن بر اساس
استراتژی سازمان همواره در یك رقابت پویا به دنبال خالقیت و نوآوری باشند و فکر کردن
در بین کارکنان بهصورت یك عادت و وظیفه سازمانی تلقی شود (توالیی و همکاران،
 .)6309به عقیده دراکر سازمانها با نوآوری توانایی غلبه بر مشکالت را پیدا کرده و با
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پویاییهای محیط رقابتی و رشد سریع فناوری همسو خواهند شد (چانال.)5865 ،9
1. Tajeddini
2. Liao
3. Wong
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
خدمات اشاره دارد (والکر .)5881 ،6سازمانهایی که نقش منابع انسانی در بهبود بهرهوری و
تعالی سازمان را درک کردهاند ،منابع انسانی متعهد ،متخصص و با تجربه سازمان را ارج
مینهند و منابع سازمان و انرژی مدیریت را صرف ایجاد محیطی میکنند که منابع انسانی
بتوانند با حداکثر توان و پتانسیل فکری و هیجانی و رفتاری خود در تولید ایدهها و خدمات
و محصوالت جدید فعالیت کرده و نوآوری دائمی و باثبات را برای سازمانشان به ارمغان
بیاورند (توالیی و همکاران .)6309 ،ایجاد نوآوری مستلزم توانایی خلق ،ذخیره و انتقال
دانش در سازمان است .نوآورانه بودن یکی از ابزارهای پایهای راهبردی برای ورود به
بازارهای جدید ،افزایش سهم بازار کنونی و ایجاد یك حاشیه مزیت رقابتی برای سازمان
است (گوندای 5و همکاران .)5866 ،پژوهشهای متعددی نشان دادهاند یکی از روشهای
نهادینهسازی نوآوری در سازمانها مدیریت دانش سازمانی است (کارنیرو5888 ،3؛
جوهانسن 4و همکاران .)6777 ،تسهیم دانش 2بهعنوان یکی از مراحل چرخه مدیریت دانش
به معنای قرار دادن دانش خود در اختیار دیگران و بهطور طبیعی دستیابی به دانش دیگران
در زمان نیاز است .تسهیم دانش را دادن و گرفتن دانش از دیگران تعریف کردهاند
(مکدرموت و اودل .)5886 ،1وقتی میگوییم فردی دانش خود را تسهیم میکند به این معنا
است که آن فرد دیگران را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت
آنها راهنمایی میکند؛ بنابراین میتوان گفت دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل نمیشود،
مگر با سایر اعضای سازمان به اشتراک گذاشته شود (بیرچم کونولوی 9و همکاران.)5882 ،
به عقیده صاحبنظران یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش ،بهبود
تسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینههای تولید دانش و تضمین انتشار
1. Walker
2. Gunday
3. Carneiro
4. Johannessen
5. knowledge sharing
6. Johannessen
7. MC dermott & O’dell
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بهتری روشهای کاری شده و سازمان را قادر به حل مسائل خود مینماید (ونکروگ،6
 .)5883به اشتراک گذاشتن تجارب ،دانش انجام کار ،تخصص و اطالعات حوزه کاری با
سایر کارکنان از طریق تعامالت رسمی یا غیررسمی را تسهیم دانش مینامند (کیم و لی،5
 .)5881طی دهه گذشته پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دانش بهعنوان یکی از دارایی-
های ناملموس سازمان نقش حیاتی در کسب مزیت رقابتی ایفا میکند (وانگ و نوئی،3
 .)5868تسهیم دانش باعث تسهیم ایدهها میشود .ایدهها زمانی حداکثر اثرگذاری را به
همراه دارند که بهجای اینکه صرفاً در اختیار تعداد کمی قرار گیرند ،بهطور گسترده در
همهجا مورداستفاده واقع شوند (واسکو و فرج.)5882 ،4
تسهیم دانش و نوآوری سازمانی دو موضوع به هم وابسته هستند و تسهیم دانش
امکاناتی را برای توانایی نوآوری فراهم میکند (جیمنز و سانزوالی .)5866 ،2محمدی و
همکاران ( )5868دریافتند که تسهیم دانش و نوآوری در سازمان ارتباط مثبتی با هم دارند
و هر چه توزیع و دریافت اطالعات یا دانش به شیوهای مؤثرتر انجام شود ،توانایی نوآوری
نیز افزایش مییابد .داروچ و مکناگتون )5885( 1با بررسی تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش
بر نوآوری سازمانی در  443شرکت تولیدی معتقدند که تبادل دانش با عملکرد نوآورانه
ارتباط مثبت دارد .لین )5889( 9تأثیر عوامل فردی ،سازمانی و فناوری تسهیم دانش را بر
نوآوری سازمانی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطح دانش و کارآمدی ،حمایت
مدیریت ارشد و سامانههای فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر زیادی بر رفتارهای تسهیم
دانش دارند و این رفتارها میتوانند توانایی نوآوری سازمانی را افزایش دهند .ژی هانگ
و همکاران )5880( 0با بررسی در صنایع با فناوری متوسط دریافتند که تسهیم دانش بر
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توانایی نوآوری و عملکرد بهتر سازمانی تأثیری مثبت دارد .لیائو 7و همکاران ( )5868با
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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پژوهش در شرکتهای تولیدی صنعتی تایوان نتیجه گرفتند ،اتخاذ راهبرد سرعت نوآوری
توسط سازمانها به این معنا است که آنها باید دانش جدید را سریعتر از رقبا به دست
آورند و برای کسب مزیت رقابتی از آن بهمنظور نوآوری در محصوالت یا خدمات استفاده
کنند .طالقانی و همکاران ( )5865و هادیزاده و همکاران ( )5863در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که بین تسهیم دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش
قربانی و همکاران ( )5869حاکی از آن هست که بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری
سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .ودادی و عبدالعلیان ( )5865در پژوهش خود دریافتند
که بین ابعاد مدیریت دانش و ابعاد نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد .سید جوادین و
رضایی ( )5862به این نتیجه رسیدند که تسهیم دانش بر نوآوری سازمان تأثیر مثبت و
معنادار میگذارد .یافتههای پژوهش کشاورزی و همکاران ( )5862نشان داد که تسهیم
دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد .سازمانهایی که توانایی
نوآوری زیادی دارند با ایجاد یك بینش راهبردی که بر اهمیت نوآوری تأکید میکند،
نوآوری را از طریق فعالیتهای تسهیم دانش در سازمان نهادینه میکنند .مصباحی جهرمی
و ادیبزاده ( ،)5861زارعی ،مقدم ،مهماننوازان و شهریاری ( )5861و فرزانه ،روحبخش و
بذرافشان ( )5869در پژوهش خود به تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر نوآوری اشاره کردند.
بیراسناو 6و همکاران ( )5863در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دخالت روزمره
کارکنان در فرایندهای مدیریت دانش (کسب ،انتقال و استفاده از دانش) ارتباط مثبت و
معناداری با نوآوری دارد.
امروزه شناخت عواملی که موجب توانایی نوآوری و عملکرد نوآورانه میشوند ،برای
نتیجه دانش جدید است و دانش جدید نیز به دنبال تسهیم دانش در سازمان ایجاد میشود
(لیائو و همکاران .)5868 ،تسهیم دانش نیازمند تعهد بادوام ،خالقیت و فرایندهای یادگیری
تعاملی است؛ بنابراین ،شناسایی عواملی که بر گرایش افراد نسبت به تسهیم دانش مؤثر است
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1. Birasnav
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اهمیت بسیاری دارد و سازمانها باید توجه ویژهای به آن داشته باشند (پورسراجیان و
همکاران .)6376 ،پژوهشها نشان دادهاند تسهیم دانش از طریق ایجاد یك فرهنگ مفید و
ارزشمند برای انتقال دانش سازمانی و همچنین ایجاد فرهنگ همکاری در سازمانها و ایجاد
محیط کاری حمایتکننده نقش مهمی را در فرآیند نوآوری ایفا میکند .تسهیم مؤثر دانش
ارتباطات دانشی را تسهیل کرده و جریان نوآوری را شکل میدهد و عملکردهای نوآورانه را
از طریق توسعه بینشها و تواناییهای جدید افزایش میدهد (نوناکا .)6772 ،6وجود سیستمهای
مدیریت و اشتراک دانش و توجه به نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها در
تصمیمگیریهای راهبردی و جهتگیریهای آینده ورزش هر کشور بسیار ضروری است .با
توجه به اینکه تربیتبدنی و ورزش در ایران اهمیت خاصی دارد ،اغلب مشاهده میشود که در
زمینه مدیریت سازمانهای ورزشی و امور مربـوط به تربیتبدنی و ورزش ،کاستیهایی وجود
دارد .مدیریت ورزش و سازمانهای آن اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه ضعف در شیوه مدیریتی
و عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان و تغییرات محیطی موجبات شکست این سازمانها را
در رسیدن به اهداف اصلی و اساسیشان فراهم میآورد (ایرجی و همکاران .)5863 ،اداره
کردن ورزش به سازماندهی ،ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی به مفهوم جدی نیاز دارد .از
طرفی بیتوجهی به دانش مدیریت یکی از مشکالت اساسی ورزش ایران است ،چراکه این
بعد در ورزش ایران روزبهروز در حال ضعیف شدن است (فتحیان و همکاران .)6303 ،هنگام
تجزیهوتحلیل موفقیت بازیهای المپیك  5880پکن ،مدیریت دانش یکی از عناصر کلیدی در
سازماندهی این بازیها به شمار میرفت (لیائو و وب .)5868 ،5پس از گذشت بیش از دو دهه
از تحقیقات مدیریت دانش ،اغلب سازمانها در مورد چگونگی ایجاد دانش و اینکه چگونه
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مدیریت دانش به خالقیت و نوآوری در هر دو حوزه خدمات و فرایندها منجر میشود ،ابهام
دارند .در چند سال گذشته تحولی اساسی رخ داده ،جایی که کارکنان سازمانها جریان دانش
را گسترش داده و به سرعت بخشیدن به نوآوری اهمیت دادهاند .نتایج نشان میدهد که در
شرایط رقابتی ،نوآوری سازمانها از طریق افزایش دانش موجود سازمانها افزایش مییابد.
1. Nonaka
2. Liao, & Wub
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سازمانهای ایرانی نیز اخیراً تالشهایی در جهت ایجاد سیستم مدیریت و تسهیم دانش و نهایتاً
حصول نوآوری داشتهاند .بهعنوان نمونه این دسته موضوعات در سطح سازمانهای دولتی
همچون شرکت ملی گاز ایران (بامدادصوفی و همکاران ،)6378 ،دانشگاههای وابسته به
وزارت علوم (دوستدار و همکاران ،)6378 ،آموزشوپرورش (گل محمدنژاد و مهدوی،
 ،)6378مرکز تحقیقات نظامی (رفعتی و همکاران )6301 ،و شهرداریها از قبیل شهرداری
رشت (قره بیگلو و همکاران )6378 ،و شهرداری مشهد (برادران6378 ،؛ پورآزاد )6300 ،انجام
شدهاند که عموماً به تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری تأکید داشتهاند و عموماً وضعیت مدیریت
دانش را در حد متوسط یا کمتر از متوسط ارزیابی کردهاند و تعداد کمتری از این سازمانها
سطح مطلوب نوآوری را دارا هستند؛ اما در این زمینه پژوهشهای اندکی در سازمانهای
ورزشی انجام شده است و عموماً این پژوهشها وضعیت مطلوبی را ارزیابی نکردهاند.
بهعنوانمثال ایرجی نقندر و همکاران ( )5863در پژوهشی که در سازمان ورزش و جوانان
استان خراسان رضوی انجام دادند نشان دادند که مدیریت دانش و نوآوری در این سازمان
پایینتر از سطح متوسط است و نشان دادند که بـین مدیــریت دانــش بــا نـوآوری سـازمانی
رابطه مثبـت و معنـاداری وجود دارد.
بنابراین مشاهده میشود که با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری تسهیم دانش بر نوآوری این
موضوع تاکنون در سازمانهای ورزشی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است.
بهاینترتیب مسئله پژوهش این است اوالً وضعیت رفتارهای تسهیم دانش و نوآوری در
خدمات و فرآیندها در فدراسیونهای فوتبال ،والیبال و بسکتبال جمهوری اسالمی ایران
چگونه است و ثانیاً رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در خدمات و فرآیندها در این
نوآوری در خدمات
رفتارهای تسهیم دانش
نوآوری در فرآیندها

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش
بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز 6و همکاران ( ،)5887پژوهش حاضر از نظر هدف
کاربردی ،از نظر استراتژی پیمایش و مطالعه موردی ،شیوه پژوهش کمی ،افق زمانی تك
مقطعی و تکنیك جمعآوری دادهها پرسشنامه است .جامعه آماری کارکنان فدراسیونهای
منتخب ورزشی جمهوری اسالمی ایران اعم از فدراسیونهای فوتبال ،والیبال و بسکتبال
هستند که تعداد آنها  628نفر است .برای تعین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده
است که حجم نمونه تحقیق تعداد  668نفر محاسبه شد و نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده
انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت
از عدد ( 6کامالً مخالفم) تا عدد ( 2کامالً موافقم) تدوین شده است .پرسشنامه پژوهش
عالوه بر سؤاالت جمعیت شناختی شامل سؤاالت مربوط به سنجش نوآوری است از پرسش-
نامه ونگ 5و همکاران ( )5884تشکیل شده است و در قالب  65گویه دو بعد نوآوری در
خدمات و نوآوری در فرآیندها را موردسنجش قرار میدهد .برای سنجش مدیریت دانش
از پرسشنامه فیلیز 3و همکاران ( )5888استفاده شد که در قالب  68گویه رفتارهای تسهیم
دانش کارکنان را موردسنجش قرار میدهد ( .)28در این پژوهش از مدلیابی معادالت
ساختاری 4و روش حداقل مربعات جزئی 2جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده
شده است هاالند )6777( 1پیشنهاد داده است که بهتر است مدلیابی  PLSدر دو مرحله انجام
شود ،مرحله اول شامل تعیین مدل اندازهگیری از طریق برآورد روایی و پایایی است و مرحله
دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق تحلیل شاخصهای برازندگی ،ضرایب تعیین و
تحلیل مسیر است.
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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یافتهها
از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی حدود  17درصد پاسخگویان مرد و مابقی زن هستند.
بیشتر کارمندان ( 29درصد) در بازه سنی  38تا  37سال قرار داشته و حدود  94درصد افراد
متأهل و مابقی مجرد هستند .از نظر میزان تحصیالت حدود  49درصد افراد لیسانس و 32
درصد افراد دارای تحصیالت فوقلیسانس هستند و بیشتر افراد ( 39درصد) دارای سابقه
کاری بین  1تا  68سال هستند.
در خصوص وضعیت متغیرهای پژوهش ،ازآنجاکه توزیع متغیرها نرمال است از آزمون
مقایسه میانگین جامعه با عدد ثابت یا  Tتك نمونهای استفاده میشود .ازآنجاکه سؤاالت
پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم (ارزش  )6تا کامالً موافقم
(ارزش  )2ارزشگذاری شده است .لذا میانگین متغیرها با عدد  3مقایسه میشوند .بر این
اساس فرضهای ( H0به شرح میانگین برابر با  )3و ( H1به شرح میانگین مخالف با  )3مطرح
میشوند .با توجه به جدول ( )6نتیجه میشود که میانگین متغیرهای تسهیم دانش و نوآوری
از حد متوسط بیشتر است و در سطح تشخیص  8/82در ناحیه تأیید فرض  H1قرار دارند که
نشاندهنده وضعیت نسبتاً مطلوب این متغیرهاست.
جدول  .1وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین متغیر

انحراف معیار

tآماره

Sig

اختالف میانگین

تسهیم دانش

3/543

8/166

5/642

8/884

8/543

نوآوری در خدمات

3/352

8/206

2/652

8/888

8/352

نوآوری در فرآیندها

3/520

8/267

4/750

8/888

8/520

واگرا موردبررسی قرار گرفته است .روایی محتوا بهوسیله اطمینان از سازگاری بین
شاخصهای اندازهگیری و ادبیات موجود ایجاد میشود .این روایی از طریق استفاده از
پرسشنامههای استاندارد و تأیید صاحبنظران حاصل شد .روایی سازه نشان میدهد که آیا
نشانگرها ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری سازههای موردمطالعه در مدل
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پژوهش فراهم میآوردند که جهت بررسی آن از مقادیر تی ( )t-valueاستفاده میشود که
اگر بزرگتر از  6/71یا کوچكتر از  -6/71باشند ،در سطح اطمینان  %72این روایی مورد
تأیید است .روایی همگرا به این اصل برمیگردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر
همبستگی میانهای داشته باشند .طبق نظر فورنل 6و همکاران ( ،)6706معیار روایی همگرا
بودن این است که میانگین واریانسهای خروجی ( )AVEبیشتر از  8/2باشد ( .)25نتایج
حاصل از روایی سازه و روایی همگرا در جدول ( )5نشان داده شده است که بیانگر معنادار
بودن روایی سازه و روایی همگرا است .روایی واگرا نیز از طریق مقایسه جذر  AVEبا
همبستگی این متغیرهای مکنون سنجیده شده و برای هر کدام از سازههای انعکاسی جذر
 AVEباید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدل باشد .همانگونه که در جدول
( )3نشان داده شده است برای تمامی متغیرها این روایی نیز مورد تأیید است .بررسی پایایی
نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن برای کل سؤاالت
پرسشنامه  8/96محاسبه شد.
جدول  .2روایی سازه و روایی همگرای پرسشنامه پژوهش
متغیر

بار عاملی

آماره t

نتیجه

CR

AVE

تسهیم دانش

8/027

30/784

معنادار

8/988

8/232

نوآوری در خدمات

8/747

682/620

معنادار

8/925

8/924

نوآوری در فرآیندها

8/749

661/090

معنادار

8/965

8/124

جدول  .3روایی واگرای پرسشنامه پژوهش
متغیرها

سرمایه اجتماعی
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جذر AVE

6

8/936

6

8/875

8/010

8/510

8/200

8/077

مدیریت دانش

تسهیم دانش
نوآوری در خدمات
نوآوری در فرآیندها
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بهمنظور سنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخص برازندگی مدل پرداخته میشود.
هدف اولیه از بهکارگیری مدلسازی معادله ساختاری است یافتن یك مدل نظری است که
1. Fornell
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دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی باشد .معیار کلی که برای روش حداقل مربعات جزئی
در نظر گرفته شده است « »Gofنام دارد .چنانچه این معیار بزرگتر یا مساوی با  8/2باشند،
مدل مناسب است .در این پژوهش مقدار شاخص  GOFبرابر  8/964حاصل شد که
نشاندهنده مناسب بودن مدل است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات
و فرآیندهای فدراسیونهای ورزشی است .همانگونه که شکلهای ( )3( ،)5و در جدول
( )4نشان داده شده است رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات تأثیر مثبت
دارد و با توجه به اینکه مقدار آماره  tاز سطح معناداری آن یعنی  6/71بیشتر است میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  8/82معنادار است .همچنین رفتارهای
تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در فرآیندها نیز تأثیر مثبت دارد و همانگونه که شرح داده
شد این ضرایب مسیر معنادار هستند .بهاینترتیب میتوان نتیجه گرفت که رفتارهای تسهیم
دانش بر نوآوری در خدمات و محصوالت تأثیر مثبتی دارد.

شکل  .2ضرایب مسیر در رابطه بین متغیرهای پژوهش

تأثیری به میزان  9/867دارد .نتایج این شکل همچنین نشان میدهد که نوآوری در فرایندها
بر رفتارهای تسهیم دانش تأثیری به میزان  4/944دارد.
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شکل  .3مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب

نتایج مربوط به شکل  3نشان میدهد که میزان  Tتأثیر نوآوری در خدمات بر رفتارهای
تسهیم دانش  1/267است .نتایج این شکل همچنین نشان میدهد که میزان  Tتأثیر نوآوری
در فرایندها بر رفتارهای تسهیم دانش تأثیری  4/276است.
جدول  .4ضریب رگرسیونی و معناداری روابط مبتنی بر فرضیات پژوهش
ضریب مسیر

T

نتیجه

رفتارهای تسهیم دانش

نوآوری در خدمات

9/867

1/267

تأیید فرضیه

رفتارهای تسهیم دانش

نوآوری در فرآیندها

4/944

4/276

تأیید فرضیه

مسیر

همانطور که نتایج مربوط به جدول  4نشان میدهد ،با توجه به میزان تأثیر نوآوری در
خدمات بر رفتارهای تسهیم دانش (=9/867ضریب مسیر؛  )T=1/267مشخص گردید که
نوآوری در خدمات بر رفتارهای تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج این جدول
نشان میدهد که با توجه به میزان تأثیر نوآوری در فرآیندها بر رفتارهای تسهیم دانش
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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(=4/944ضریب مسیر؛  )T=4/276مشخص گردید که نوآوری در فرآیندها بر رفتارهای
تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری در خدمات
و فرآیندها در فدراسیونهای منتخب ورزشی بود .نتایج تحلیل آماری نشاندهنده آن است

بررسی تأثیر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان بر نوآوری...

که تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و فرآیندها از حد متوسط بیشتر است .این مطلب
نشاندهنده وضعیت نسبتاً مطلوب این متغیرها در فدراسیونهای فوتبال ،والیبال و بسکتبال
جمهوری اسالمی ایران است .همچنین رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در خدمات و نیز
فرآیندها معنادار هستند .پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه انجام شدهاند نوآوری را
بهطورکلی بررسی کرده و آن را به اجزا به تشکیلدهندهاش تفکیك نکردهاند و از طرفی
ابعاد مدیریت دانش را در کنار هم سنجیدهاند اما این پژوهش بهطور خاص از ابعاد مدیریت
دانش فقط تسهیم دانش که مهمترین جزء مدیریت دانش است را بررسی کرده است و
نوآوری سازمانی را به اجزای تشکیلدهنده آن تفکیك کرده است .بهاینترتیب یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای لیائو و همکاران ( ،)5868بیراسناو و همکاران (،)5863
هادیزاده و همکاران ( ،)5863ودادی و عبالعلیان ( ،)5865فرزانه و همکاران (،)5869
مصباحیجهرمی و همکاران ( ،)5861زارعی و همکاران ( ،)5861قربانی و همکاران ()5869
همسو است .کریمی و همکاران ( )5864نیز پیشنهاد میدهند ،ایجاد سیستم امتیازدهی به
ایدهها و نوآوریهای کارکنان راهی مناسب برای بهبود نوآوری کارکنان است و مدیران
بایستی با کاهش دیوانساالری اداری و دادن آزادی عمل و جلب اعتماد کارکنان و مدیران
بخشهای اجرایی برای بیان ایدهها و طرحهای نوین و فراهم کردن امکان ارتباط بین
کارکنان ،ترویج کار تیمی و برگزاری نشستهایی مبنی بر ارائه روشهای نو در اجرای
فعالیتها ،زمینهای را برای کسب دانش و تسهیم آن فراهم کنند و از این راه نوآوری
سازمانی را بهبود بخشند (کریمی و همکاران .)6375 ،همچنین محمدی حسینی و همکاران
( )5864معتقدند مدیران سازمان میتوانند از شرکتهای مشاوره که در زمینه تدوین و
خالقیت و نوآوری راهکار مناسبی برای دستیابی به تسهیم دانش و نوآوری است (محمدی
حسینی و همکاران .)6375 ،هائو و همکاران ( )5863نیز اهدا جایزههایی برای ایدههای
جدید را مناسب میدانند (هائو 6و همکاران.)5863 ،

سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

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

1. Hau

03

فصلنامه مطالعات دانششناسی

لذا به مدیران این سازمانها پیشنهاد میشود باید به شناسایی موانع سازمانی بپردازند که
موجب می شوند گرایش کارکنان به تسهیم دانش کم شود و کمتر خود را متعهد به درگیر
شدن در اینگونه فعالیتها کنند .همچنین با انجام اقداماتی در جهت تقویت تسهیم دانش،
جهتگیریهای استراتژیك و ساختار سازمان خود را به سمت نوآوری و ارتباط با محیط
بیرون سوق دهند و به بهبود عملکرد سازمان خود نیز کمك کنند .بدین منظور پیشنهاد
میگردد سازمان از کارکنانی که صرفاً به خاطر حس نوعدوستی ،کمك به دیگران و حل
مشکالت همکاران ،دانش خود را به اشتراک میگذارند بهصورت ویژه قدردانی کند تا
از این طریق موجبات ترویج فرهنگ تسهیم دانش فراهم آید.
همانگونه که گفته شد وضعیت متغیرهای رفتارهای تسهیم دانش ،نوآوری در خدمات
و فرآیندها از سطح متوسط بیشتر است اما در حد کمال مطلوب نیست و هنوز تا رسیدن به
درجات باالی مطلوبی است فاصله زیادی دارد لذا مدیریت فدراسیونها باید تالش نماید تا
وضعیت این متغیرها را بهبود دهد .از طرفی نتایج پژوهش نشان داد افزایش رفتارهای تسهیم
دانش در میان افراد افزایش نوآوری در خدمات و فرآیندهای سازمان را به دنبال دارد.
بهاینترتیب پیشنهاد میشود فدراسیونها از طریق ایجاد فرهنگ ،رفتارهای تسهیم دانش را
در میان کارمندان افزایش دهند بهگونهای که با ایجاد فضای اعتماد در میان کارمندان و
وجود فضای یادگیری و یاد دادن ،اعضای سازمان رشد و پیشرفت خود را در گرو رشد سایر
همکاران و رشد سازمان بدانند و دانش ،اطالعات و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار
داده و بهاینترتیب جو سازمان تبدیل به فضایی شود که تسهیم دانش و انتقال دانستنیها یکی
از مهمترین اجزای آن تلقی شود که بهاینترتیب یکی از مهمترین نتایج آن افزایش
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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نوآوریهای سازمان اعم از نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها خواهد بود.
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