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 ورزشی هاي یونفدراس کارکنان يفکر یهسرما یجادا در یاجتماع یهسرما نقشبررسی 

  2زاده، علی نوري1حسین عبدالملکی

  یدهچک

 ینا از هدف،  ، بنابرایناستیزیکی شده ف و یمال هاي یهسرما یگزینجا یه،سرما ینتر مهم عنوان به دانش ی امروز،جهاناقتصاد در  :مقدمه و هدف

   .است ورزشی هاي یونفدراسکارکنان  يفکر یهسرما یجادا در یاجتماع یهسرما نقش یبررس ،مقاله

 و هستند ورزشی هاي یونفدراسکارکنان  یزن یقتحق ینا يآمار جامعه .از نوع پیمایشی استاساس اجرا  بر و یفیتوص ،یقتحق روش :شناسیروش

روسا، ( نفر مدیران ارشد 84این میان  ازکه  می دهندمختلف ورزشی تشکیل  هاي یونفدراسنفر از کارمندان  263مورد نظر در این تحقیق  نمونه

   .اي انتخاب شدندطبقه ـکه به طور تصادفی  هستندنفر نیز سایر کارکنان  179و  ها یونفدراس) یس و دبیرانرئ نایبان

 یهسرما و یاجتماع یهسرما ینب ورزشی جمهوري اسالمی ایران، هاي یونفدراس کارکنان در که می دهد نشان یقتحق ینا از حاصل یجنتا :ها یافته

  . دارد وجود يداریمعن و مثبت رابطه شان يفکر

 یشافزا يارابطه و يساختار ،یانسان ابعاد در هاي ورزشیي کارکنان فدراسیونفکر یهسرما ،یاجتماع یهسرما یشافزا با :گیريو نتیجه بحث

 موجود دانش یموتسه خلق در هاي ورزشی یونفدراس به تواند یم ،یسازمان ي مهمهاییدارا و ها یتقابل از یکی عنوان به یاجتماع یهسرما. استیافته

 .را افزایش دهد» مزیت سازمانی پایدار« ها آنو در  بسیار کمک کند شان يفکر هاي هیسرما در

  

 .ورزشی هاي یونفدراس، یاجتماع یهسرما، يفکر یهسرما :یديکل يها واژه
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 مقدمه

 یاساس ییرتغ یجهاناقتصاد  رشد يالگو 1990 دهه از ر،برت يفناور یعسر یشرفتپ یزن و ياشبکه و یاطالعات جامعه اطالعات، يفناور انقالب وقوع با

 یمبتن وکار کسب یطمح ).1(است شده  یزیکیف و یمال هاي یهسرما یگزینجا ،یهسرما ینتر مهم عنوان به دانش ،امروز یجهان اقتصاد در .ه استکرد

 مشتري، با روابط، ينوآور، یانسان منابع هاي یستگیشا و دانش مثل ؛یسازمان یدجدناملموس  يها ییدارا که است یکرديرو یازمندن دانش، بر

 اندرکاراندست و یدانشگاه محققان روزافزون توجه يفکر یهسرما یهنظر ،یانم یندرا .یرددربرگ را یرهوغ یسازمان ساختار ،ها نظام ،یسازمانفرهنگ 

 ). 2( است کرده جلب خود به را یسازمان

 یهسرما .»است دانش انتقال و ایجاد در وکارآیی سرعت آن مشخصه است،که اجتماعی گروه یک،  انسازم یک«1زندر و یوتاعتقادکگ به     

 محققان و از یبرخ .کند کمک یاربس  دانش یمتسه و خلق در ها سازمان به تواند یم کهاست  یسازمان مهم يها ییدارا و ها یتقابل از یکی ،یاجتماع

2گآرمستران. گیرند یم در نظر يفکر یهسرما از يعنصر را یاجتماع یهسرما، خود یمفهوم يهامدل در یسندگاننو
 یک عنوان به را آن یگرد یبرخ و 

 با، کند ینم استفاده یاجتماع یهسرما عنوان از اگرچه خود يفکر یهسرما مدل در یسبنت. دهند یم قرار بحث مورد يفکر یهسرما یجادا در مؤثر عامل

3فرهنگ و داعتما که کند یم اذعان وجود ینا
 یهسرما اساساً ،4وگوشال یتناهاپ یدگاهد از، عالوه به .هستند ها سازمان در يفکر یهسرما کنندهیلتسه 

 ،هاگروه در يجار روابط یقطر از یعنی قرار دارند؛ موجود یاجتماعبافت  یک در یشههم یمعن و دانش،  ینهمچن و است یاجتماع مصنوع یک يفکر

، يساختار شامل یاجتماع یهسرماابعاد  روابط ،5اسپندر يفکر یهسرما یمفهوم چارچوب یرشپذ با هاآن درواقع. مانند یم یدارپا هم و شده خلق هم

نکته  ینا وگوشال یتناهاپ اعتقاد به .دهند یم قرار یبررس مورد يفکر یهسرما پنهان و آشکار یاجتماع دانش بعد با صرفاً را یشناخت و يا رابطه

 آشکار و پنهان يفرد دانش که را یريتأث بود یمنخواه قادر ،یاجتماع دانش به مانیلتحل قلمرو کردنمحدود بازیرا ، است ما یهنظر کننده محدود

 ).3( یمده نشان، باشد داشته سازمان يفکر یهسرما بر است ممکن

 6يفکر یهسرما مفهوم

7یسبنت بپردازد به رقابت تواند یم سازمان آن یقطر از که است یدجد منابع یگاهپا یک کنندهفراهم ،يفکر یهسرما
 از عبارت يفکر یهسرما است معتقد 

، بازار ناملموس ییدارا یبترک يبرا یاصطالح ،يفکر یهسرما. است )خام ماده( اطالعات مقابل در )یینها محصول( دانش از استفاده مؤثر يبرا تالش

8همکارانش و روس یدگاهد از .سازد یم توانمند هایش یتفعال انجام يبرا را سازمان ه،کاست یرساختاريز ییدارا و یانسان ییدارا ،يفکر ییدارا
 یهسرما 

 است یناملموس هاي ییدارا همه شامل ینچنهم و شوند ینم داده نشان ترازنامه معموالً در که است ییهاییودارا یندهافرا همه شامل يفکر یهسرما

 ،یگرد عبارت به .شوند یم قرارداده توجه مورد مدرن يحسابدار يها روش در که) يتجار يهامنا و يبرداربهره و ثبت حق، يتجار يها مارك، مثل(

9استوارت. است ها آن دانش وکاربرد سازمان يدانش اعضا مجموعاز عبارت يفکر یهسرما
 ییدارا اطالعات، شامل دانش، ؛يفکر یهسرما است معتقد 

 یک صورت به یديکل دانش یا یجمع یذهن ییتوانا يفکر یهسرما .شود استفاده واقع مورد ینیآفرثروت يبرا تواند یم که است تجربه و يفکر

  .)4(مجموعه است

 يفکر یهسرما عناصر

 ،ايرابطه یهسرما و يساختار یهسرما ،یانسان یهسرما :دارند اتفاق نظر آن عنصر سه يرو، يفکر یهسرما رشته اندرکاراندست و محققان یطورکل به

 .)5( است شده پرداخته یشترآنهاب یحتوضبه  بخش یندرا که

 10یانسان یهسرما -1

 یقطر از ا ر يفکر یهسرما ،کارکنان که کنند یم بحث یزهمکارانش ن و روس. است سازمان یک افراد دانش يموجود دهنده نشان ،یانسان یهسرما

11ینگبروک ،ینهمچن. کنند یم یجادا شان يفکر یچاالک و نگرش، یستگیشا
 ،ها، تخصص مهارت شامل ؛سازمان یک یانسان ییدارا ستا معتقد 

گرفته  نظر در ییدارا ینتر مهم عنوان به کارکنان، یادگیرنده سازمان یکدر اگرچه کند یم اظهار استوارت .است يرهبر يها وسبک مسأله حل ییتوانا

 به متعلق، کارکنان به وسیله شده یجادا یدجد دانش یاآ کهاست  نیا داغ بحث یک هنوز زیرا، یستندن سازمان تملک در ها آن ،وجود ینا با ،شوند یم

 شرکت یاآ ،کند یم ینتدو برنامه یک درمنزل آخرهفته یالتتعط در که شرکت یک افزار نرم یسنو برنامه یکمثال،  يبرا ؟یرخ یا است سازمان

 کارکنانشان يها مهارت و دانش به یاديز حد تا ها سازمان که است شده سبب یانسان یهسرما است؟ آن به متعلق برنامه ینا که کند ادعا تواند یهنوزم

 .)6( شوند یمتک يور بهره و ییکارآ بهبود ،ینچن هم و رشد درآمد، یجادا يبرا

 

1. Kogut & Znder           
2. Armstrong  
3. Culture  
4. Nahapiet & Goushal 
5. Spender  
6. Intellectual capital 
7. Bontis  
8. Ross & etal 
9. Stewart  
10. Human capital 
11. Brooking and etal 



     125هاي ورزشی یونفدراس کنانکار يفکر یهسرما یجادا در یاجتماع یهسرما بررسی نقش

 1يساختار یهسرما -2

 ییاجرا يها دستورالعمل ،یسازمان ينمودارها داده، هاي یگاهپا یرندهدربرگ شودکه یم سازمان در دانش یرغیرانسانیذخا همه شامل يساختار یهسرما

، تر روشن عبارت به. است، باشد اش يمادارزش  از باالتر سازمان يبرا آن ارزش که هرآنچه یکل طور به و ییاجرا يها برنامهها،  ياستراتژ، یندهافرا

 می خانه به شب هنگام به کارکنان آنکهاز پس ماند می باقی شرکت در که هرآنچه« از است عبارت يساختار یهسرما معتقدند نش همکارا و روس

 يها ییداراشامل  یزون ،يکار يها روش و یندهافرا ،يآور فن مثل ،يساختار یرز يها ییداراشامل  يساختار یهسرما دارد یم اظهار ینگبروک »روند

 موجود دانش از عبارت،يساختار یهسرما تاستوار نظر طبق ،عالوه به. شود یم يبردار بهره و ثبت وحق يتجار يها مارك، یفن دانش مثل ؛يفکر

 يکار هاي یهرو و ها نظام يدارا سازمان یکاگر یسبنت یدگاهد از. است يتجار يها ومارك ها ،طرحيبردار بهره و ثبت حق اطالعات، يدرفناور

 یک يدارا يقو يساختار یهسرما با ییها سازمان ،که یدرحال. یافت نخواهد دست شا بالقوه ییحداکثرتوانا به یکل يفکر یهسرما باشد، یفیضع

 چن ،ینهمچن. یرندبگ یاد و شوند روبرو شکست با ،بزنند یديجد يکارها به دست تا دهد یم امکان افراد به شدکه خواهند یتیحما فرهنگ

2وهمکارانش
 کمک سازمان وکار کسب لکردعم ینهمچن و ینهبه يفکر عملکرد تحقق يبرا یبانیپشت کارکنان به تواند یم يساختار یهسرما معتقدند 

 کنند یم کمک ها سازمان به یکدیگربا درتعامل یانسان یهسرما و يساختار یهسرما ،ینبنابرا .است یزن یانسان یهسرما از یتابع ،يساختار یهسرما .کند

 .)7( یرندکارگ به و داده توسعه و شکل را یانمشتر یهسرما هماهنگ طور به که

 3يارابطه یهسرما -3

 دهندهنشان ،يمشتر یهسرما. است یانمشتر با وروابط یابیبازار يهادرکانال موجود دانش، يمشتر یهسرما یاصل موضوع دارد یم اظهار ارتاستو

 شدت ،یابیبازار یتقابل قالب در را يمشتر یهسرما همکارانش و چن ،ینهمچن. است اش یرونیب نامشهود عوامل خاطر به سازمان یک بالقوه ییتوانا

4فورنل .کنند یم يبندطبقه يمشتر يوفادار و زاربا
 ،کند حفظ را وکار کسب رابطه تواند یم یانمشتر یترضا که یافتدر خود مطالعات یجهنت در 

 به يمشتر یهسرما یتاهم درباره را یشتريب شواهد مطالعات ینا. دهد یشافزا را شرکت یک اعتبار و دهد کاهش را محصول یمتق یريپذ انعطاف

 یبستگ يساختار یهسرما و یانسان یهسرما از یتحما به يمشتر یهسرما رشد. سازد یم فراهم سازمان یک یکل يفکر یهسرما یديکل جزء یک نعنوا

 یهسرما یلتبد در یاصل کننده یینتع عامل ،کند یم عمل يفکر یهسرما یندفرا در واسطه و پل یک عنوان به که يمشتر یهسرما ،یکل طور به. دارد

 که ،اند داده توسعه ايرابطه یهسرما به را يمشتر یهسرما مفهوم ،یدجد یفتعار. است سازمان وکار کسب عملکرد، یجهدرنت و يبازار ارزش به يفکر

 ).8(کند  یم برقرار دولت یا يتجار يها انجمن ،کنندگانینتام ،رقبا ،یانمشتر با سازمان که است یروابط همه در موجود دانش شامل

 5یاجتماع یهاسرم مفهوم

 گوشال ،یسازمان یدگاهد از ).9(سازد  یم آشکار اجتماعات در را يهمکار و اعتماد بر یمبتن روابط، يقو يها شبکه یاساس یتاهم یاجتماع یهسرما

 ،یاجتماع واحد یک یا دفر یک روابط شبکه یقطر از دسترس قابل درون، در موجود بالقوه و بالفعل منابع جمع عنوان به را یاجتماع یهسرما یتوناهاپ

 دانش یموتسه خلق در ها سازمان به تواند یم که است یسازمان مهم يهاییدارا و ها یتقابل از یکی یاجتماع یهسرما ،ها آن یدگاهد از .کنند یم یفتعر

  . )10(کند  یجادا »پایدار مزیت سازمانی« یگرد يها سازمان با یسهمقا در ها آن يبرا و یارنمایدبس کمک

6پروساك و کوهن که همانطور ها،درسازمان یاجتماع یهسرما به توجه یدها     
 با کان و آدلر نظر طبق وجود، ینا با. است یدجد نسبتاً ،کنند یم مطرح 

 اش يفکر هیسرما از تواند یم سازمان یاجتماع یهسرما که دهد یم نشان یقاتتحق، یسازمان یزندگ در یاجتماع یهسرما کاربرد یتطفول دوران فرض با

 ).11( کند یتحما

 یاجتماع یهعناصرسرما

هنجارهاي  ،)يساختار( یاجتماعشبکه روابط  :دهند یم يجا طبقه سه در را یاجتماع یهسرما مختلف يها جنبه یسازمان یکردرو با گوشال و یتناهاپ

 )12( .)یشناخت( یاجتماعاعتماد  و) يارابطه( همیاري یا عمل متقابل

 تماعیشبکه روابط اج -1

 عنصر ینا يها جنبه ینتر مهم. یددار یدسترس چگونه و یکسان چه به شما ،یعنی ؛دارد افراد ینب يها تماس یکل يالگو به اشاره یاجتماع شبکه روابط

 .)13(مناسب  سازمان و ياشبکه یکربنديپ ،افراد ینب ياشبکه روابط از اند عبارت

  

 )عمل متقابل( یاريهمهنجارهاي  -2

 هاي جنبه ترین مهم. است ها گروه یانم در مشترك یمعان يها یستموس یرهاتفس و یرهاتعب مظاهر، کنندهفراهم که دارد یمنابع به اشاره ،ابلعمل متق

  .)14( مشتركاز زبان و کدهاي مشترك و حکایات  اند عبارتاین بعد از سرمایه اجتماعی 

 

1. Structural capital 
2. Chen & etal 
3. Relation capital 
4. Fornell  
5. Social capital 
6. Cohen and Prusak 
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 اعتماد اجتماعی -3

این بعد از  يها جنبه ینتر مهم. کنند یم برقرار تعامالتشان سابقه خاطر به یکدیگر با افراد که است یشخص روابط ینوع کنندهیفتوص یاجتماع اعتماد

  ).15( .انتظارات و هویت ، الزامات،اعتماد: از اند عبارتسرمایه اجتماعی 
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 ناسیش روش

 یاجتماع یهسرما درباره گوشال و یتناهاپ یهنظر ینهمچنو  درباره سرمایه فکري یسبنت یاتنظر براساس اساساً یقتحق ینا ،ينظر مطالعات براساس

 ورزشی هاي یونفدراسآماري این پژوهش شامل تمامی کارکنان  جامعه. است  یمایشیپ -توصیفی  از نوع پژوهش یندرا یقتحق روش. است بوده

که  ییها پرسشنامه حذفپس از  که ندنفر 278مورگان حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول  .هستند )نفر 1000در حدود (جمهوري اسالمی ایران 

با توجه به پراکندگی  .آماري مورد استفاده قرار گرفت هاي یلتحلپرسشنامه براي تجزیه و  263 تعداد به صورت ناقص پرشده و یا مخدوش بودند،

 این افراد از نفر 84 انتخاب شد که هایی یونفدراس ها آناز بین  طور تصادفی به مختلف تهیه گردید و هاي یونفدراسلیستی از  ،نمونه جغرافیایی

 اطالعات يآور جمع يبرا یقتحق ینراد. بودند ها یونفدراساین  نفر نیز سایر کارکنان 179و  ها یونفدراس )و دبیران نایبانشانروسا و (ارشد مدیران 

 اطالعات ینتدو و استخراج منظور به يبرداریشف :از ندعبارت اطالعات يآورجمع يارهاابز .شد استفاده یدانیم و ياکتابخانه يها روش از یازن مورد

 و شد یطراح )16( يلوگر و یپل و) 2( یسبنت یارهايمع براساس که، يفکر یهسرما یابیارز پرسشنامه شامل ،پرسشنامه دو یزن و موضوع به مربوط

 اسیبراساس مقوسوال بود 52حاوي که در مجموع شدطراحی  )17(گوشال  و یتناهاپ مدل براساس که ،یاجتماع یهسرما یابیارز پرسشنامه ینهمچن

  :زیر است هاي بخشپرسشنامه شامل . شد يبند ازیامت کرتیل یارزش 5

شامل سن، جنسیت میزان تحصیالت، رشته تحصیلی و رتبه  1شناختی که مربوط به متغیرهاي جمعیت سوال 5شامل  :بخش اول پرسشنامه

  است؛سازمانی 

 11،حاويکه در این بین سرمایه ساختاري  گردیدشد میکه میزان سرمایه فکري کارکنان اندازه گیري سوال  37شامل  :بخش دوم پرسشنامه

هر کدام از سواالت داراي مقیاس پنج ارزشی لیکرت به . استسوال  14 ،حاويسوال و سرمایه انسانی  12 شامل ،)مشتري( ايسوال، سرمایه رابطه

  .1 مخالفو کامالً  2 مخالف، 3 نظر بی، 4 موافق، 5 موافقکامالً : استاین صورت 

مربوط به اعتماد  سوال 7شنامه در این پرس. ندک میکه میزان سرمایه اجتماعی کارکنان را اندازه گیري  سوال است 12شامل : بخش سوم

هر کدام از سواالت داراي مقیاس . است سوال مربوط به شبکه روابط اجتماعی 3و ) عمل متقابل( همیارياجتماعی، دو سوال مربوط به هنجارهاي 

  .1 مخالفو کامالً  2 مخالف، 3 نظر بی، 4 موافق، 5 موافقکامالً : استپنج ارزشی لیکرت به این صورت 

 ییدتأ مورد بود، شده یمتنظ ينظر یمبان براساس که ها پرسشنامه يمحتوا بارهینا در که است، ییمحتوا ییروا نوع از ،یقتحق يها پرسشنامه ییروا

 یبررس يبرا کرونباخ يآلفا آزمون از یقتحق ینا در ینهمچن .گرفت قرار ورزشی هاي یونفدراس با آشنا یسازمان و یدانشگاه خبرگان از يتعداد

  .است 90/0و  83/0 یبترت به يفکر یهسرما ،یاجتماع یهسرما يها پرسشنامه يبرا آمده بدست کرونباخ يآلفا، است شده استفاده ها داده ایاییپ

 یلتحل و یرهامتغ ینب ارتباط یزانم و نوع یینمنظورتع به ،یهمبستگ یلتحل يآمار يها روش از ،یقتحق از حاصل اطالعات یلتحل و یهتجز يبرا     

از طریق نرم  ها یهفرض ها آزمون .شد استفاده وابسته و همچنین آزمون فریدمن یرهايبرمتغ مستقل یرهايمتغ یرتأث یینتع یبررس منظور به یونرگرس

  .انجام شد 18 نسخه SPSS يآمارافزار 

  

  پژوهش هاي یافته

یعنی با افزایش  ؛که این رابطه مثبت است دارد داري بر سرمایه فکريمعنی یرتاث ه اجتماعی، سرمایشود یممشاهده  )1( شماره همانطور که در جدول

سرمایه اجتماعی  شود یمبر این همانطور که در این جدول مشاهده  عالوه. میزان سرمایه اجتماعی افراد، سرمایه فکري آنان نیز افزایش خواهد یافت

  .بر متغیرهاي سرمایه فکري تاثیر مثبت و معنی داري دارد

 
 

 

1. Demographic 
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  و متغیرهاي آن سرمایه فکريیه اجتماعی بر سرما تاثیر  )1(شماره  جدول

 R R square  متغیر وابسته  متغیر مستقل

ضریب 

همبستگی 

  پیرسون

 نتیجه  ⃰⃰ T  Sigآزمون 

  تایید  000/0  913/6  48/0  23/0  48/0  سرمایه فکري  سرمایه اجتماعی

  تایید  000/0  447/6  45/0  21/0  45/0  سرمایه انسانی  سرمایه اجتماعی

  تایید  000/0  809/5  42/0  17/0  42/0  ايسرمایه رابطه  سرمایه اجتماعی

  تایید  000/0  114/5  37/0  14/0  37/0  سرمایه ساختاري  سرمایه اجتماعی

  .دار استمعنی 05/0ضریب رگرسیون در سطح ⃰

  

، در سطح شود یممشاهده همانطور که . دهد یمي نشان براي اولویت بندي مولفه هاي سرمایه فکر را نتایج آزمون فریدمن )2(شماره جدول     

هاي سرمایه فکري داري وجود دارد و نتیجه آزمون فریدمن اولویت مولفهبین میانگین مولفه هاي سرمایه فکري تفوات معنی 05/0 يداریمعن

  .ايسرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه: از اند عبارت

  

  ن فریدمن براي اولویت بندي مولفه هاي سرمایه فکريآزمو) 2( شماره جدول

 ⃰⃰ D.F Sig  فریدمن  میانگین رتبه  متغیر  ردیف

  24/2  انسانی  1

  85/1  ايرابطه  2  002/0  2  412/14

  95/1  ساختاري  3

  

 یريگیجهنتبحث و 

 يارابطه یهسرما ،یانسان یهسرما شامل آن عناصر از یکهر ینهمچن و یکل طور به يفکر یهسرما بر یاجتماع یهسرما کهمی دهد نشان یقتحق یجنتا

، سرمایه ها یونفدراسبه این معنی که با افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان  ،دارد يداریمعن و مثبت یرتأث ورزشی هاي یونفدراس در يساختار یهسرما و

همخوانی  )1392(مهنام و  )1390( یرخواهخ، )1389( یروانیا، )1389(زاده اسماعیل  ،با تحقیقات این که یابد یمها به طور کلی افزایش فکري آن

 همیاري و اعتماد اجتماعی ي، هنجارهاشبکه روابط اجتماعی ابعاد در سازمان یاجتماع یهسرما در يگذاریهسرما با که است یمعن ینبدنکته  ینا .دارد

 عبارت به. یابد یشافزا ها آن يارابطه یهسرما و يساختار یهسرما ،یانسان یهماسر شامل ها یونفدراسکارکنان  يفکر یهسرما داشت انتظار توان یم

 در موجود دانش یموتسه خلق در ورزشی هاي یونفدراس به تواند یم یسازمان مهم يهاییاراد و ها یتقابل از یکی عنوان به یاجتماع یهسرما تر،واضح

در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در  ی دیگر،به عبارت .را افزایش دهد» سازمانی پایدار زیتم« ها آنو در  یارنمایدبس کمک شان يفکر هاي یهسرما

، )هویت(گروه همچنین احساس همانندي کردن با  .سطح باالیی وجود داشته باشد، افراد تمایل بیشتري براي تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند

، یانمشتر با سازمان که یروابطهمه  در موجود دانش ،همچنین با افزایش سرمایه اجتماعی ؛دهد یما افزایش نگرانی درباره فرآیندها و نتایج جمعی ر

از طریق  ها یونفدراسدانش کارکنان  موجودي با افزایش ،نابراینب .یابد یمافزایش  ،کند یم برقرار دولت یا يتجار يها انجمن، کنندگان ینتام ،رقبا

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در مورد مولفه هاي سرمایه فکري . یابد یمنیز افزایش  ها یونفدراسدانش  ،، ذخایر غیر انسانیآموزش

اي و سرمایه و بعد از آن به ترتیب سرمایه رابطهرددا ها یونفدراستاثیر را بر سرمایه انسانی کارکنان  ترین یشبکه، سرمایه اجتماعی  می دهدنشان 

  .دارندساختاري قرار 

، کارکنان خودمنظور توسعه سرمایه فکري  به ورزشی کشور هاي یونفدراسن و مسئوال یرانمد به با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق،

  :دشو یمارائه  زیر هايپیشنهاد

  .افراد ذینفعریزي جهت بهبود ارتباطات بیرونی با برنامه-1
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منابع هاي تشویقی و انگیزشی براي تقویت خالقیت و نوآوري، یادگیري و توسعه میق طراحی سیستک فرهنگ حمایتی از طرتالش براي ایجاد ی-2

   .انسانی کارکنان فدراسیون

  .ها شایستگی بر مبتنی ها آن توسعه ریزيبرنامه و هایشان تواناییو  ها مهارت ،دانش شامل ؛مدیران و کارکنان هاي شایستگی چارچوب طراحی -3

 در زاید ساالريدیوان سطح کاهش منظور به طوالنیو  پیچیده مراتب سلسله و یدزا کاري هاي روش ،پاگیرودست مقرارت و قوانین حذف-4

  .فدراسیون

  .فدراسیون کلیدي کارکنان براي پروري جانشین نظام استقرار و طراحی-5
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