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١٥/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

٤/١١/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

ادارات ورزش و بررسی ارتباط مدیریت دانش با سالمت سازمانی در بین کارشناسـان   ،هدف از پژوهش حاضر

. می باشد همبستگی –آوري داده ها، توصیفیشیوه جمع و کاربردي  ،روش پژوهش. بود جوانان استان کردستان

ــردآوري داده ــراي گ ــاب ــد و همکــاران  ،ه ــش گول ــدیریت دان ــدن و پرســش نامهو  )2001( از پرسشــنامه م الن

از روش هـاي آمـاري ضـریب     ،به منظور تحلیـل اسـتنباطی داده هـاي حاصـله    . استفاده گردید )2002(کلینگل

ارتباط معناداري بین نتایج نشان داد که . رگرسیون، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد

 =42/0rبـا ضـریب همبسـتگی     استان کردسـتان  زش و جوانانادارات ورسالمت سازمانی در مدیریت دانش و 

،05/0p< 76/11(دهـد کـاربرد دانـش    تحلیل رگرسیون نشان می. ود داردوج=t ،001/0=p (   و اکتسـاب دانـش

)42/15=t ،001/0=p (  ــش ــق دان ــش ) t ،001/0=p=88/11(وخل ــظ دان ــدرت ) t ،001/0=p=78/10(و حف ق

بنابراین در عصر دانش که یکی از اهداف سازمان ها توسعه مدیریت دانـش   .بینی سالمت سازمانی را دارند پیش

  . و دانایی در محیط سازمان می باشد، هماهنگی با جو سازمان و محیط سازمان یک الزام می باشد

  

  ورزش و جوانان  اداره کل و المت سازمانیمدیریت دانش، س :کلیدي واژگان

  

                                                           
١
                     ، سنندج، ایران دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندجتربیت بدنی،  ،ارشد کارشناس 

٢
  E-mail: myektayar@iausdj.ac.ir )                  نویسنده مسئول( ، سنندج، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندجمدیریت ورزشی،  ،استادیار 

   ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب مدیریت ورزشی، ،استادیار 3
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 مقدمه

مـداوم در   بـه طـور  ها بایـد بـراي اثربخشـی بیشـتر دانـش جدیـد را       امروزي، سازماندر محیط پویا و پیچیده 

هاي آن در حیطـه عملکـرد   با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی. گیرند به کارمحصوالت و خدمات خود 

رتی هـا ضـرو  توان دریافت که برخورداري از دانش و اطالعات روزآمد براي ادامه حیات سـازمان ها، میسازمان

    هـا کمـک   فرآیندي اسـت کـه بـه سـازمان     ،مدیریت دانش). 5؛ ص، 1387، پور میبديرجبی(انکارناپذیر است 

کـه بـراي    منحصـر بـه فـرد   اطالعات مهم را بیایند، گزینش، سازماندهی و منتشر کننـد و تخصصـی    تا کندمی

 ١بکمـن ). 1385حسـینی،  (گرفته می شود به کارگیري هایی چون حل مشکالت، یادگیري پویا و تصمیمفعالیت

دانـد کـه بـه    هاي فردي و سازمانی در کل سـازمان مـی  مدیریت دانش را فرآیند توزیع و پخش دانسته) 1998(

  .شودافزایش بازده و عملکرد کل سازمان منجر می

د عملکردهـاي  مدیریت سازمان باید با تکیه بر دانش، امکان اتخاذ تصمیمات معقول در موضوعات مهم و بهبـو 

ها به دنبال تر از خود دانش است و در سازماناي مهممدیریت دانش مقوله ،از این رو. مبتنی بر دانش را پیدا کند

هاي فردي و گروهـی  هاي فردي و سازمانی را به دانش و مهارتآن است تا چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته

بـه  یطی براي اشتراك، انتقال و تقابـل دانـش در میـان اعضـا     ها باید مح سازمان). 2002، ٢پائولن(مشخص کند 

 ،مـدیریت دانـش  ). 1998، ٣نوناکـا (آورند و افراد را در راستاي مفهوم کردن تعامالتشان، آمـوزش دهنـد    وجود

درسـت  ).1388خامـدا،  (فرآیندي است که متشکل از خلق و اکتساب، تسهیم، ساماندهی و کاربرد دانش اسـت  

تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد، اما مدیریت دانش براي قابل اسـتفاده بـودن،   نش میاست که مدیریت دا

  .سازمانی سالم می باشد نیازمند

     مـایلز . شـود  مـی  شـناخته  اش اصـلی  وظایف به عمل در مدیریت کامیابی هاي نشانه از یکی سازمانی سالمت

 بـر  آن اشـارة  بلکـه  دارد، داللـت  سـازمان  مدت کوتاه بخشی اثر از فراتر وضعی به سازمانی سالمت: گوید می

 بقـا  و پایـداري  ضمن سالم سازمان یک که معنا بدین ؛است پردوام به نسبت سازمانی خصایص از هاي مجموع

 ایجـاد  محیط در خود بقاي و حفظ براي را الزم توانایی شده، سازگار آن با کافی قدر به درازمدت در محیط در

                                                           
1 . Beckman 
2 . Paulen 
3 . Nonaka 



3 
 

چنـین تعریـف       را سـالم  سـازمان  ،دیـویس  کیت از نقل به) 1386(پوالنی). 1374 دف،(دهد می گسترش کرده،

 و رشـد  احسـاس  بـه  و دهند می انجام مفید و سودمند کاري کنند احساس کارکنان درآن که سازمانی" :می کند

 سـازمانی  سـالمت  معتقدند کلینگل و الیدن که کند می ادعا پوالنی ،همچنین. "یابند می دست شخصی پرورش

 شـامل  بلکـه  ،نیسـت  مـؤثر  طـور  به وظایف انجام براي سازمان توانایی شامل تنها و است اي تازه تقریباً مفهوم

شناس و  وظیفه و متعهد کارکنانی سالم هاي سازمان در ناظران. گردد می نیز بهبود و رشد براي سازمان توانایی

 با ارتباط در که اخیر تحقیقات نتایج اساس بر. یابند می باال موفقیت و باز ارتباطی هاي کانال باال، روحیه داراي

 قابلیـت  و نقـش  وضـوح  :از عبارت انـد  سالم کاري هاي محیط مشخصه ازجمله ،اند شده انجام سالمتی و کار

 اجتمـاعی  حمایـت  گیـري،  تصـمیم  در اختیـارات  حدود و شغل کنترل معقول، کاري الزامات آن، به دسترسی،

 شـغلی،  امنیـت  بخـش،  رضـایت  کاري ساعات کافی، دستمزد منصفانه، رفتار و عادالنه هاي پاداش کار، محیط

  .سالم استخدامی شرایط امن و جوسازمانی

 بـه کـار  توسط مایلز در مطالعه جو سـازمانی مـدارس    1996نخستین بار در سال  "سالمت سازمانی"اصطالح  

عنوان سازمانی تعریف می کند کـه نـه تنهـا در محـیط     وي یک سازمان سالم را به ). 2007، ١کرکاماز( برده شد

و  هـاي بقـا   و توانـایی  مـی کنـد  برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش  کبلکه در ی ،خود دوام می آورد

است که سازمان  آن، نکته  مبرهن در این تعریف. سازش خود را به گونه اي مداوم توسعه و  گسترش می دهد

ارنده بیرونی به گونه اي اثربخش در راستاي اهداف و مقاصد اصلی سـازمان هـدایت مـی    سالم با نیروهاي بازد

، نفـوذ  ٣سالمت سازمانی داراي ابعاد هفت گانه اي شامل یگانگی نهادي) 2008(٢از دیدگاه هوي و میسکل. کند

، ١٠و میسکل هوي( می باشد٩و تاکید علمی  ٨، روحیه٧، پشتیبانی منابع٦، ساخت دهی٥، مالحظه گري٤مدیریت

  ). 2007، ١٠میسکل
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تاکنون تحقیقات زیادي در حوزه متغییرهاي مورد بررسی این پژوهش چه در نشریات داخلی و خـارج کشـور   

. انجام شده است، اما پژوهشی که با هدف بررسی روابط مستقیم بین آنها انجام شده باشد کمتر دیده مـی شـود  

در پژوهشـی یـک مـدل    ) 2009( جـالل الـدین و همکـارانش   . می شودبه نمونه هایی از آنها اشاره  در این جا

 کیـ ) 2009(١چانـگ و وانـگ   . مفهومی را از طریق یکپارچه نمودن فرایندهاي مدیریت دانـش ارائـه نمودنـد   

چارچوب پیش بینی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیري چند معیاره فازي را به منظور کمک به سازمان ها در آگاهی 

چنین شناسایی اقدامات ضروري مقـدم بـر   مدر موفقیت پیاده سازي مدیریت دانش و ه فاکتورهاي موثر حیاتی

نشان دادند کـه بـین مـدیریت دانـش و     ) 1391(سلطان حسینی و همکاران  .شروع مدیریت دانش توسعه دادند

) 1388(آهنچیان و ظهـور پرونـده   . سالمت سازمانی اداره تربیت بدنی شهر اصفهان رابطه معناداري وجود دارد

.  در تحقیقی نشان دادند که بین دانش مدیریتی با سالمت سازمانی و اثربخشـی رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد     

 تسـهیل  و تسـریع  امـر  در آن امکانـات  از اسـتفاده  و دانـش  مـدیریت  صحیح گیريبه کار با ها سازمان بنابراین

 بـا  مقایسـه  در رقابتی مزیتبه  و هندد افزایش را خود دانش هاي قابلیت بود خواهند قادر اطالعات به دستیابی

 یگـانگی،  و  خـود  محـیط  با سازگاري در سازمان توانایی بر سازمانی سالمت ،طرفی از. یابند دست ها سازمان

 يارتقـا  در دانـش  مدیریت از برخورداري اهمیت به توجه با. دارد تاکید سازمانی هاي برنامه تمامیت و انسجام

 مبحث این به را بیشتري توجه و عنایت ورزشی هاي هیات و بدنی تربیت اداره که است الزم سازمانی، سالمت

 مـدیریت  از استفاده سازمانی، سالمت آن دنبال به و کارشناسان و مدیران توانمندي يارتقا جهت و باشند داشته

 تـاثیر  میزان و گونهچ  رابطه این سنندج استان بدنی تربیت اداره در اینکه اما. است تاثیرگذار و مهم بسیار دانش

  .باشد می پژوهش این اهداف از ،است قدر چهآن 

تجاري نشان  -هاي صنعتیبا بررسی مدیریت دانش و سالمت سازمانی در سازمان) 1393(سنجري و همکاران 

و ایجاد دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، حفظ دانش (هاي آن مقیاسدادند که بین مدیریت دانش و خرده 

. رابطۀ مستقیم وجود دارد، اما بین کاربرد دانش و سالمت سازمانی رابطۀ معناداري وجود نداشت) تسهیم دانش

و یگانگی، انسجام و تمامیـت برنامـه   خود  سالمت سازمانی بر توانایی سازمان در سازگاري با محیط ،از طرفی

سـالمت سـازمانی، الزم    يمدیریت دانـش در ارتقـا  با توجه به اهمیت برخورداري از . هاي سازمانی تاکید دارد

است که اداره تربیت بدنی و هیات هاي ورزشی عنایت و توجه بیشتري را به این مبحث داشته باشند و جهـت  

                                                           
1 Chang & e al 
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توانمندي مدیران و کارشناسان و به دنبال آن سالمت سازمانی، استفاده از مدیریت دانـش بسـیار مهـم و     يارتقا

  . تاثیرگذار است

   پژوهشناسی روش ش

جامعه . همبستگی می باشد –، توصیفیکاربردي از نظر شیوه جمع آوري داده ها ،روش پژوهش از حیث هدف

ها هستند که تعداد آنادارات ورزش و جوانان استان کردستان  و مدیران کارشناسان کلیۀ پژوهش اینآماري 

گیري در دسترس این تحقیق از روش نمونه در. جامعه آماري برابر استحجم نمونه آماري با . نفر است 108

بنابراین نرخ . پرسشنامه قابل استفاده بود 99اطالعات  ،پرسشنامه توزیع شده 108استفاده شد که در نهایت از 

پرسشنامه استفاده  سهها از براي گردآوري داده .درصد بود که قابل قبول است 92ها پاسخگویی به پرسشنامه

  :شد

جنسیت، سن، سطح تحصیالت و : ت جمعیت شناختی که موارد زیر را در بر داشتپرسشنامه اطالعا .1

  ؛سابقه خدمت

این . استفاده شد) 2001( نامه گولد و همکاران پرسش ازدر تحقیق حاضر : پرسشنامه مدیریت دانش .2

پایایی . باشد کامالً مخالف میتا سوال با مقیاس هفت امتیازي لیکرت از کامالً موافق  25نامه شامل  پرسش

گزارش 89/0و آندرسون  803/0) 2006( و تحقیق اسمیت 83/0نامه توسط گولد و همکاران  این پرسش

  ؛شده است

بعد روحیه،  8گویه و  31که داراي  2002از پرسش نامهالندن و کلینگل  : سالمت سازمانیپرسشنامه  .3

ري، یگانگی نهاد و توسعه است، نوآوري، مشارکت در تصمیم گیري، تعهد و استقالل، مسیر هدف، رهب

 می گذاري نمره ترتیب بدین و است اي لیکرت درجه 5 مقیاس پرسشنامه مذکور داراي. استفاده گردید

  .  1 نمره بسیارکم ،2نمره کم ،3نمره  متوسط ،4نمره زیاد ،5 نمره زیاد خیلی: شود

و  براي پرسشنامه سالمت  89/0مدیریت دانش  از طریق محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ براي پایایی پرسشنامه

از روش هاي آماري ضریب  ،به منظور تحلیل استنباطی داده هاي حاصله .به دست آمد 92/0سازمانی 

  . استفاده شد 21نسخۀ  SPSSو نرم افزار رگرسیون، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس چند متغییره 

  پژوهشیافته هاي 
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درصد بیشتر  27/26سال قرار دارند،  40تا  31در رده سنی  )درصد 48/48(ها آزمودنیبیشتر نتایج نشان داد که 

 24درصـد آزمـودنی هـا مـرد و      78به لحاظ جنسیت،  .سال سن دارند 30درصد کمتر از  25/25سال و  41از 

ك درصد مـدر  3مدرك کارشناسی، حدود ) درصد 56(بیشتر افراد  ،به لحاظ سطح تحصیالت. درصد زن بودند

 2/42به لحـاظ رشـته تحصـیلی،     .تر داشتنددرصد مدرك کاردانی و پایین 40کارشناسی ارشد و باالتر و حدود 

به لحاظ سـابقه   .درصد تحصیالت غیر تربیت بدنی داشتند 6/57ها تحصیالت تربیت بدنی و درصد از آزمودنی

سـال   20شتند و افرادي کـه بـیش از   سال سابقه خدمت دا 15تا  11درصد بین  3/32بیشتر افراد یعنی  ،خدمت

  .را در این بخش داشتند) درصد 15(سابقه خدمت داشتند، کمترین سهم 

  و مولفه هاي آن سازمانی سالمتتوصیف  1:جدول 

 ± 68/72، روحیـه   5/4 ± 67/16میانگین و انحراف استاندارد نمره سالمت سازمانی برابر با  ،1براساس جدول 

، 20/20 ± 17/5، تعهد و اسـتقالل  75/10 ± 51/3، مشارکت در تصمیم گیري 04/25 ± 32/5نوآوري  ،69/13

      8/ 6 ± 15/ 70توسـعه  و 5/ 17 ± 20/20یگـانگی نهـاد   ،  5/4 ± 75/10، رهبـري  67/16 ± 50/4مسیر هدف 

  .می باشد

  شاخص آماري

  متغیرتحقیق
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد  میانگین

68/72 روحیه  69/13  506/0-  669/0  

04/25 نوآوري  32/5  512/0-  634/0  

75/10 مشارکت در تصمیم گیري  51/3  168/0  189/0-  

 تعهد و استقالل

 

20/20  17/5  100/0  207/0  

67/16 مسیر هدف  50/4  26/0  210/0  

75/10 رهبري  51/3  168/0  189/0-  

20/20 یگانگی نهاد  17/5  100/0  207/0  

70/15 توسعه  6/8  100/0  006/0  

67/16 سالمت سازمانی  50/4  26/0  210/0  



7 
 

  

  هاي آنتوصیف مدیریت دانش و مولفه

  

  هاي آنتوصیف مدیریت دانش و مولفه :2جدول 

  

 ± 042/1، کـاربرد دانـش   58/9±82/1میانگین و انحراف استاندارد مـدیریت دانـش  ، 2با توجه به نتایج جدول 

  .باشد می 11/78 ±  98/1و حفظ دانش  05/4±869/0، اکتساب دانش 46/3 ± 808/0تبدیل دانش  ،26/4

  مدیریت دانش و سالمت سازمانی وخرده مقیاس هاي آنها آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین :3جدول 

 مدیریت دانش متغیر

سالمت 

 سازمانی

مدیریت دانش  تبدیل دانش حفظکاربرد  اکتساب دانش شاخص خرده مقیاس

نوآوري روحیه  

 مشارکت در تصمیم گیري

n 99 99 99 99 99 
r   46/0  28/0  48/0  37/0  34/0  
P *001/0  **05/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 تعهد و استقالل

 مسیر هدف

 رهبري

n 99 99 99 99 99 
r   40/0  44/0  27/0  48/0  45/0  
P *001/0  *001/0  **05/0  *001/0  *001/0  

 یگانگی نهاد

 روحیه

n 99 99 99 99 99 
r   53/0  27/0  53/0  68/0  61/0  
P *001/0  **05/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 نوآوري

 مشارکت در تصمیم گیري

 تعهد و استقالل

n 99 99 99 99 99 
r   54/0  50/0  52/0  48/0  51/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

  شاخص آماري

 متغیر تحقیق

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

05/4 اکتساب دانش  869/0  157/0-  339/0-  

46/3 تبدیل دانش  808/0  174/0-  75/0-  

26/4 کاربرد دانش  042/1  445/0-  653/0  

78/11 حفظ دانش  982/1  474/0-  571/0  

58/9 مدیریت دانش  82/1  154/0  65/0  
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 مسیر هدف

 رهبري

نهادیگانگی   

n 99 99 99 99 99 
r   71/0  28/0  54/0  63/0  66/0  
P *001/0  **05/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 توسعه

 روحیه

 

 نوآوري

n 99 99 99 99 99 
r   36/0  44/0  50/0  43/0  40/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 مشارکت در تصمیم گیري

 تعهد و استقالل

 مسیر هدف

n 99 99 99 99 99 
r   32/0  26/0  27/0  30/0  30/0  
P **05/0  **05/0  **05/0  **05/0  **05/0  

 رهبري

 یگانگی نهاد

n 99 99 99 99 99 
r   42/0  38/0  48/0  39/0  41/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 روحیه

 نوآوري

 مشارکت در تصمیم گیري

n 99 99 99 99 99 
r   57/0  38/0  48/0  47/0  50/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 تعهد و استقالل

 

n 99 99 99 99 99 
r   41/0  38/0  48/0  38/0  39/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

 n 99 99 99 99 99 سالمت سازمانی کل
r   53/0  65/0  55/0  62/0  42/0  
P *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  *001/0  

اس هـاي آنهـا   یهاي سالمت سازمانی و مدیریت دانش و خرده مقدهد بین کلیه خرده مقیاسنشان می 3جدول 

  . رابطه وجود دارد

  .بینی کننده سالمت سازمانی کارشناسان و مدیران نیستند ت دانش پیشیمدیر

  نتیجۀ آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها :4جدول 

Rمجذور  Rمجذور  مدل تنظیم شده   دوربین واتسون سطح معناداري F خطاي معیار 

1 883/0  882/0  705/4  04/964  001/0  02/2  

  

تأیید به دست آمد که انجام آزمون با رگرسیون را  02/2، مقدار آزمون دوربین واتسون 4با توجه به نتایج جدول 

                            .کند می

  آزمون معناداري معادلۀ رگرسیون: 5جدول 
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 میانگین مجذورات درجۀ آزادي مجموع مجذورات 
F 

 سطح معناداري

880/113 رگرسیون 1  1 88/113  

04/964  001/0 120/15 باقیمانده   128 118/0  

 .............. 129 129 کل

  

و ) t ،001/0=p=76/11(دهد که مؤلفه هاي کاربرد دانـش  ، تحلیل رگرسیون نشان می5با توجه به نتایج جدول 

در ) t ،001/0=p=78/10(و حفظ دانش) t ،001/0=p=88/11(وخلق دانش )t،001/0=p=42/15(اکتساب دانش

  . بینی سالمت سازمانی را دارند معادله رگرسیون قدرت پیش

 رگرسیونتحلیل : 6جدول 

  

شـود و بایـد    و سطح معناداري، فرض تساوي ضرایب و مقدار ثابت با صفر رد می tبنابراین با توجه به مقادیر 

  :لذا معادله رگرسیون به صورت زیر است .مذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد Bضرایب 

  =381/1y)+385/0(کاربرد دانش )+533/0(اکتساب د انش )+340/0(خلق دانش )+44/0(حفظ دانش 

  بحث و نتیجه گیري

ـ  گکار دانشى، دانش :ونچانى همژگیرى واگبا به کار ١دراکر ـ    ش،ر و سـازمان دان جدیـدى از   وعخبـر از ایجـاد ن

، در آینـده  ظریهبر اساس این ن. قدرت ذهن حاکمیت دارد ،که در آن ها به جاى قدرت بازو می دهدان ها مازس

یشرفت خواهند داشت که سهم بیشترى از دانش را به خود اختصاص دهند، نـه سـهم   پجوامعى انتظار توسعه و 

                                                           
1Draker 

 سطح معناداري
t 

  ضرایب غیر استاندارد ضریب استاندارد
 

 B خطاي استاندارد بتا

001/0  001/0  ............... 030/0  381/1  مقدار ثابت 

001/0  764/11  385/0  033/0  385/0  کاربرد دانش 

001/0  423/15  533/0  035/0  533/0  اکتساب دانش 

001/0  884/11  340/0  029/0  340/0  خلق دانش 

001/0  78/10  450/0  039/0  440/0  حفظ دانش 
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ر اسـت و درون داده هـاى هـر    گـ منبع بالقوه اى است که کشف کننده منـابع دی  ،دانش. بیشترى از منابع طبیعى

سـالمت سـازمانى منجـر بـه مواجهـه       ،رفىطاز  ).2009الوانی و دانایی فر، ( ال یزال می سازدسازمان را ابدى و

ردد تا با استفاده از آن هـا،  گ استعدادهاى اعضا شناسایى مى ،رونى شدهبیوفقیت آمیز سازمان با نیروهاى مانع م

تحقیق نشان داد که حفـظ دانـش   این نتایج  ).2007، ١کاترین(کند  یداپتحقق  مطلوبیاهداف سازمانى به شکل 

هـا   در بـین مولفـه   حفـظ دانـش  مولفـه   و میباشد میانگین و تبدیل دانش داراي کمترین میانگینداراي باالترین 

محافظت از دانش در برابر استفاده نادرست از  حفظ دانش به. مدیریت دانش از وضعیت بهتري برخوردار است

دانـش بـه ترتیـب از وضـعیت خـوبی در سـازمان        تبـدیل و  کسـب دانش،  کاربردهاي  مولفه .کند آن اشاره می

و ) 2007(، اسـمیت )2001(نتایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج محققـانی چـون گولـد و همکـاران        .  برخوردارند

  .همخوانی دارد) 2007(آندرسون

بـه   ؛ها بیش از پیش پیچیده گردیده و به سـرعت در حـال تغییـر اسـت     امروزه شرایط و فضاي رقابتی سازمان 

. ها به مراتب بیشـتر از سـرعت و تـوان پاسـخگویی و تطبیـق بـا آنهاسـت        که سرعت تغییر در سازماناي  گونه

ها به ارمغان آورده است که در این میان تنها    وضعیت عدم تعادل جدیدي را براي سازمان ،تغییرات مستمر دانش

بلکـه در انتقـال و    ،سب و ایجـاد کننـد  توانند به بقاي خود ادامه دهند که نه تنها دانش روز را ک هایی می سازمان

تحقیق نشان داد در کسب و کاربرد و انتقال و حفظ  این همانگونه که نتایج. کاربرد و حفظ و آن نیز کوشا باشند

 ،هایی که بهترین دانش را دارنـد، نیسـت   مزیت رقابتی متعلق به سازمان ،به اعتقاد محققان. باشد دانش خوب می

). 1388بحرینـی، (کننـد  ه بهترین صورت استفاده میباز دانش خود در عمل هایی است که  بلکه متعلق به سازمان

از وضعیت خوبی برخوردار است و ایـن   کل ورزش و جواناناداره  ،آمده به دست بر اساس نتایج ،خوشبختانه

ل و مشکالت جاري در سازمان ئریزي، سازماندهی، رهبري، حل بسیاري از مسا تواند به مدیران در برنامه امر می

هـاي   ریـزي  توانند در برنامـه  مدیران از دانش موجود می. و محیط پیرامون و در نهایت به ارزیابی بهتر کمک کند

  . استراتژیک و راهبردي بهره ببرند

ــه  ــه بعــد روحی ــایج نشــان داد ک ــانگین را دارد  ،نت ــرین می ــایین ت ــانگین و رهبــري پ ــاالترین می جعفــري و  .ب

نشان دادند که در میان ابعاد سالمت سازمانی بعـد روحیـه داراي بیشـترین میـانگین و بعـد      ) 1390(نشهمکارا

کـه بیـان کـرد کـه بعـد حمایـت       ) 1379(نتایج با تحقیق قنبـري . حمایت از منابع داراي کمترین میانگین است

                                                           
1Kathrine 
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نتـایج  بـا   ،همچنـین . وانی داردسازمانی کمترین میانگین را در بین سایر ابعاد در مدارس غیر انتفاعی دارد، همخ

همخوان اسـت و بـا تحقیـق شـعبانی و     ) 1380(زکیو) 1999(، سویی و چنگ)1994(همکارانتحقیق سویی و 

  . سوستکه کوچکترین میانگین مربوط به رعایت می باشد، ناهم) 1389(همکاران

اس هـاي آنهـا در ادارات ورزش و جوانـان    یو خرده مق و مدیریت دانشسالمت سازمانی ارتباط معناداري بین 

که بین مدیریت دانش ) 1391(سلطان حسینی و همکاران تحقیق حاضر با تحقیق . به دست آمداستان کردستان 

    چنـین،  هم .همخـوانی دارد  و سالمت سازمانی اداره تربیت بدنی شهر اصـفهان رابطـه معنـاداري نشـان دادنـد،     

بـا نشـان    ،با پژوهش حاضر مدیریت دانش هاي مشترك متغیردر مولفه) 1392(هاي ساالرزهی و همکاران یافته

عالوه بر این، بهرامـی و همکـاران   . ها با سالمت سازمانی همخوانی دارددادن رابطۀ مثبت معنادار بین این مولفه

رابطـۀ مثبـت و   گیري و انتقـال دانـش   بـه کـار  نیز نشان دادند که بین سالمت سازمانی و ایجاد دانـش،  ) 1392(

هاي سنجري و همکـاران  یافته اما. خوان استهاي پژوهش حاضر همبا یافته نتیجهاین  که معناداري وجود دارد

سـنجري و   هاي پژوهش حاضر ناهمخوان است، چـرا کـه  در بخش خرده مقیاس کاربرد دانش با یافته) 1393(

در حالی که در پژوهش ، معناداري گزارش نکردندبین کاربرد دانش با سالمت سازمانی رابطۀ ) 1393(همکاران 

از دالیـل احتمـالی ایـن    . حاضر رابطۀ مثبت معناداري بین کاربرد دانـش بـا سـالمت سـازمانی بـه دسـت آمـد       

این . ها اشاره کردهاي ورزشی با سایر سازمانتوان به تفاوت جامعۀ آماري و جو حاکم بر سازمانناهمخوانی می

مت سازمانی می تواند تاثیر مثبت وبسیار مطلوبی بر سـازمان و مـدیریت دانـش آن داشـته     بنابراین سال متغیرها

باشد و در این سیستم کارکنان با تمام وجود و توان خود در جهت رسیدن به اهداف تالش مـی کننـد و بـراي    

نیـز نشـان   ) 2000(دیر و نبوکـا  . هستندرسیدن به موفقیت همواره درصدد دستیابی به دانش و اطالعات جدید 

جارها و پیونـدهاي قـوي میـان    دادند که ایجاد شبکه هاي تسهیم دانش در گرو وضوح و شفافیت مقررات و هن

اصول استقرار سالمت سازمانی را ایجاد عدالت اجتماعی مـی دانـد کـه ایـن     ) 2004( ١کابوت درایو. ستاعضا

  . عدالت به تسهیم اطالعات اشاره دارد

، t=42/15(و اکتسـاب دانـش   ) t ،001/0=p=76/11(هد که مؤلفه هاي کاربرد دانشد تحلیل رگرسیون نشان می

001/0=p ( وخلق دانش)88/11=t ،001/0=p (و حفظ دانش)78/10=t ،001/0=p ( در معادله رگرسیون قدرت

                                                           
1Cabot Drive 
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فر و سطح معناداري، فرض تساوي ضرایب و مقدار ثابت با ص tبا توجه به مقادیر . بینی اثربخشی را دارند پیش

  :لذا معادله رگرسیون به صورت زیر است .مذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد Bشود و باید ضرایب  رد می

  =381/1y)+385/0(کاربرد دانش )+533/0(اکتساب د انش )+340/0(خلق دانش )+44/0(حفظ دانش 

اسـت   راهـی و ایـن   يکار ، یعنى افزایش توانایى ودانشدانش ریت مبتنى برکه مدی می کنداشاره  )2004(١هال

یت دانـش  رویایى سازمان و کارکنان براى موفقیت خود و سـازمان هـا نیازمنـد مـدی    پبراى بهبود امور شغلى و 

عصر حاضر، عصر تحوالت و تغییـرات شـگرف    .گرددسازمانى نیز حفظ  محور هستند تا بدین ترتیب سالمت

عصري که ساختار فکري آن آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیـروي   ؛هاست درفناوري

از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا . انســـانی خالق و دانش گرا به جاي نیروي انسانی عملکردي است

وامل عدم اطمینان، حفظ هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاري به نام دانش براي رویارویی و مقابله با ع

این امر مسـتلزم ایـن اسـت کـه      .موقعیت و ایجاد خالقیت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید

آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضـروري  و حفظ دانش کسب شده سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش 

 ، سـازمان  با وجود ایـن . اي اولویت دارخود قرار دهدجهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیري، در زمره برنامه ه

 واقعی  ، با دورنماي پیشرفته  و فناوري  ارتباطات هاي سود شبکه  افراد به  جهانی  هاي مأموریت  ها با کنار گذاشتن

و   اهبـردي ر  همیتا .رو هستند روبه  و حفظ ناکارآمد مهارت  توسعه  و در نتیجه  ناکارآمد دانش  و انتقال  مدیریت 

اغلـب    کـه  خـود را   دانـش  افـراد   این. شود آشکار می  در سازمان  وکارشناس  افراد آگاه  داري  حفظ و نگه  حیاتی

معمـوال   .آورنـد  مـی   دست  به  در بلند مدت ، است  خاص  ناحیه  یک  یا حتی  ، صنعت فناوري ، شرکت  اختصاصی

حفظ دانش با سازگار کردن افراد در سازمان به گونه اي  ،بنابراین . استگیر   و وقت  آنها پر هزینه  جانشین تعیین

از اهمیـت بـاالیی    ،که اعتماد و انسجام بین افراد بیشتر شود و دانش کسب شده حفظ و به خارج سازمان نـرود 

  . شاید به همین دلیل است که مدیریت دانش با سالمت سازمانی ارتباط دارد. برخوردار است

  

  

                                                           
1hall 
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The study was to review the relationship between knowledge management and 
organizational health in Kurdistan Youth and Sports Organizations. The 
research method is applied and data collection practices is cross- correlation is. 
To collect the data, KM Gould et al questionnaire (2001) and London and 
Klingl Questionnaire (2002) were used. Inferential statistical methods to 
analyze the data obtained from the regression coefficient of correlation and 
multivariate analysis of variance. The results showed that a meaningful 
relationship between knowledge management and organizational health in 
Kurdistan Youth and Sports Organizations- p<0/05 r=0/42 correlation 
coefficient. So, in the period of knowledge, which is one of our objectives is to 
develop knowledge management and knowledge of the environment, harmony 
with the environment and the atmosphere is a necessity. 
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