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 ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان هاي ورزشی منتخب

  کشور ایران

 1فاطمه فاضلی دینان

 2علی محمد صفانیا

 ٢٠/٣/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١۵/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                          

رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان هاي هدف از انجام این پژوهش، بررسی 

به دلیل محدودیت در . همبستگی می باشد پیمایشی از نوع ،پژوهش حاضر. ورزشی منتخب کشور ایران است

ی رده معاونین سازمان هاي ورزش و شامل مدیران تا تعداد جامعه آماري تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماري

نفر به پرسشنامه  87، که در نهایت پرسشنامه بود ،ها ابزار گردآوري داده .)نفر 103(منتخب کشور می باشد

افزار  آوري شده، با استفاده از نرم هاي جمع داده .روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت .اند پاسخ داده

19SPSS  یافته ها . یل قرار گرفتمورد تحل) یرمن، رگرسیونپیرسون، اسپ(و روش آماري توصیفی و استنباطی

و تفکر استراتژیک و ساختار تمرکز، بین سایر مولفه هاي سازمانی با استقرار  ICTبجز ابعاد پشتیبانی  نشان داد

وضعیت استقرار مدیریت دانش به نتایج حاکی از متوسط بودن . . دانش، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

مدیران باید براي استقرار مدیریت  ،در نتیجه.  است یاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهشدلیل تمرکز ز

 مل سازمانی در سازمان توجه داشته باشند و تاحد امکان از طریق آموزش،دانش در سازمان ها به ابعاد عوا

اي آنان امنیت شغلی هاي بیش از حد، برمشارکت و دادن آزادي عمل به کارکنان، و عدم اعمال محدودیت

 آوري، جمع مؤثر ابزار عنوانه ب را فناوريایجاد نمایند و فرهنگ اعتماد را تقویت و حمایت کنند و استفاده از 

  .اشاعه دانش، در سر لوحه کار خود قرار دهند و انتقال سازي، ذخیره

  

   و مدیریت دانش فناوريسازمانی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرهنگ  :واژگان کلیدي

 

                                                           
  E- mail:Fatimadinan66@yahoo.com                                                 )نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري تربیت بدنی و مدیریت ورزشی ١

  واحد علوم و تحقیقات آیت اهللا آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشیار گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی 2

  



٢ 
 

  مقدمه

در سیر تحوالت و دگرگونی هاي عصر حاضر، یک نکته مسلم است و آن تفاوت بارزي است که جامعه امروز 

محور  - در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش). 1387سیدعامري و همکاران، (ما با فردایمان خواهد داشت

ساخته که این امر، خود حاصل  رو به رو  کشورها را با چالش ،حرکت کرده و بسیاري از معادالت کنونی

درك،  برايبیشتري   ، اهمیتنیي کنوسازمان ها. )1390موغلی و همکاران، (اطالعات و ارتباطات است فناوري

و اطالعات روزآمد  دانش  پذیري و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیري انطباق

سبحانی و (اند پیشی گرفته  منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعانبه 

» مدیریت دانش« یی نیازمند به کارگیري سبک جدیدي از مدیریت به نامسازمان هاچنین  .)1392همکاران، 

توان دانش را  و فنون می وريفنااین باورند که با تمرکز صرف بر افراد،  بر سازمان هابرخی از  .باشند می

  .)1392فاضلی دینان، (مدیریت کرد

شده  لیها تبد سازمان ريیو قدرت رقابت پذ تیکننده اي در موفق نییدانش و اطالعات به عامل تع ،امروزه 

حرکت به سوي  تیو اولو یجامعه دانش جادیدولت بر ا دیتاک شیبا افزا. )1385ابطحی و صلواتی، (است

موضوع است که  نیدرك ا ،که بوجود آمده یمحور در برنامه هاي توسعه اي، مسئله مهم - اقتصادهاي دانش

 نیا يری، با بکارگنیز دراکر تریپ). 1384 ،يعسگر(میاستفاده کن یمنبع مهم رقابت کیچگونه از دانش به عنوان 

قدرت ذهن  ،قدرت بازو يدهد که در آن ها به جا یاز سازمان ها  را م يدینوع جد جادیخبر از ا ،واژگان

  ).1390و همکاران،  هرآرام(دارد تیحاکم

آینده براي برتري و بقا و به عنوان نقش راهبردي و  و حال بازارهاي در ابزار مهمترین ،شک بدون دانش

     یی سازمان هاچنین شرایطی تنها  لزوماً در .)1،2011وو(باشد می سازمان هااهرم قدرت و نفوذ براي همه 

مند بهرهت رقابتی پایدار توانند عملکرد موفقیت آمیزي داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیمی

 سازمانی ساختار و فرهنگ با هماهنگی باشد، نیازمند استفاده قابل آنکه براي دانش همچنین، مدیریت. گردند

 2پرز(دارد وجود سازمان آن فرد به منحصر ساختار سازمانی و فرهنگ Tسازمانی هر در زیرا، باشد موجود می

 و شخصی قدرت پایگاه نگاهداشت براي در تالش افراد که می شود آن از مانع ضعیف سازمانی فرهنگ .)2006

 و تغییر بررسی، با تنها بنابراین ).2002، 3کالست(منتشر سازند و کرده تسهیم را خود هاي دانسته کارایی خویش،

 در را افراد بین تعامل الگوي تدریج به می توان که است پذیر انعطاف و مناسب سازمانی یک فرهنگ ایجاد

 سازمانی ساختار .)2004، 4بالتازارد(گرفت بهره مزیت رقابتی یک عنوان به دانش مدیریت از و داد سازمان تغییر

 ،شود می تصمیم گیري به منجر که اطالعات را جریان ساختار. دارد دانش مدیریت فرایند مهمی در نقش نیز

                                                           
1 .Wu 
2 .Perez 
3 .Calst 
4 .Baltazard 
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 باید ).1384،  عسگري(می آید  در به اجرا سازمانی هاي فعالیت و کارها ساختار، در و همچنین می کند تعیین

 اطالعات فناوري که است هایی ظرفیت حاضر، عصر در دانش مدیریت موفقیت عامل که بزرگترین کرد اذعان

 مدیریت از جزیی اطالعات فناوري معتقدند نویسندگان برخی). 2007و همکاران،  1وانگ(می کند ایجاد آن بر

 که می کنند اصرار نیز برخی). 1392سبحانی و همکاران،(ندارد را دانش سازمانی افزایش توانایی و است دانش

 هر در. می گیرد نادیده را ضمنی دانش و مربوط می شود صریح دانش کدگذاري جنبۀ بر تنها اطالعات فناوري

 است ممکن سازمانی دانش که شده و مشخص است سازمانی رقابت هاي منابع حیاتی ترین از یکی دانش ،حال

 براي عمده قابلیت دو اطالعاتی فناوري هاي ).2،2006شریف و زینگ(باشد مهمتر سازمانی دارایی هاي کل از

 پشتیبانی یا و خبره یک سیستم توانند می دانش کردن آشکار وسیله به ، اوالً :سازند می فراهم را دانش مدیریت

 فعالیت یکدیگر جریان در خاص هاي تخصص با افراد که کند می کمک IT ،ثانیاً Yکنند ایجاد را گیري تصمیم

  .)1387سید عامري و همکاران، (شود فراهم آنها سریع ارتباط امکان و بگیرند قرار

از  یکیگذارند،  یاثر م یعملکرد سازمان يدانش بر رو تیریبه صورت مد یسازمان يکه چگونه فاکتورها نیا

سازمان هاي ورزشی  ).2012 ،یشاهیو عل یفضل(است نیمحقق يموضوعات قابل توجه برا نیمهمتر

دنبال کسب سود سازمانی نیستند، بلکه مسئول توسعه ورزش هاي خاص در کشور خود ه ب) NSO(ملی

ایجاد ساختارهاي کارآمد و امکانات در دسترس براي کارکنان، منجر به خلق و پیاده سازي موفق دانش . هستند

اشاره  یماتدانش به اقدا تیریمد ). 2007نورمن و همکاران، (می شود که براي بقا و رشد سازمان مهم هستند

 تیسازمان و تقو يفکر يها هیو قابل دسترس نمودن سرما یسامانده افتن،ی يبرا کیستماتیدارد که به طور س

      ).1387و همکاران،  يعامر دیس(ردیگ یدانش در سازمان صورت م میمستمر و تقس يریادگیفرهنگ 

خود را  هیدانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرما تیریمد يهستند که با اجرا دواریام يادیز يها سازمان

 ياغلب برا دانش، تیریمد ياجرا يبرا يریگ میوجود تصم نیبا ا .دهند شیکنند ومنافع خود را افزا تیریمد

 ،نیبنابر ا .وابسته باشد میتصم نیتواند به ا یسازمان م کیزوال  ای اما حفظ و -باشد یسازمان ها سخت م

و  یرزاق(دانش الزم است تیریمد ياجرا يبرا یسازمان قبل از توافق جمع یرونیو ب یز درونچشم اندا نییتع

  .)1391 ،همکاران

، مهمترین دلیل موفقیت پیاده سازي مدیریت دانش )فرهنگ(وجود فرهنگ دانش گرا و زیربناي انسانی مناسب 

، دو 3Mدر شرکت  3توسط توماس آلندر مدل ارائه شده ). 1384جاللی فراهانی و افرازه، (ستسازمان هادر 

در استقرار مدیریت دانش داراي » فرهنگ یادگیري مستمر«و » فرهنگ تسهیم«جزء فرهنگ سازمانی شامل 

در مدل دنیسون در مورد فرهنگ سازمانی نیز، یادگیري سازمانی ). 1994، 4آلن(اهمیت کلیدي ذکر شده اند

فرهنگ سازمانی ذکر شده و به اشتراك گذاري اطالعات به عنوان یک عنصر فرهنگی مثبت  يجزء یکی از اجزا

                                                           
1 .Wang 
1. Sherif & Xing 
2. Thomas Allen 
3. Allen 
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آن را  يمهمترین اجزا ،در تعریف ریچارد دفت از ساختار سازمانی). 2000، 1دنیسون(در نظر گرفته شده است

 .است روابط از یعال ساختار ترکیبی ،به عقیده بانگ). 2002، 2دفت(تمرکز و جریان ارتباطات تشکیل می دهند

 ساختار طرح ).2004، 3وانگ(دهند می تشکیل را سازمان هاي فعالیت اساس که هستند اجزا بین روابط این

 داشته را خارجی محیط با انطباق براي اطالعات پردازش قابلیت بیشترین که باشد اي گونه به باید سازمانی

 توسعه سازمان در را یادگیري امکان که شوند طراحی اي گونه به باید سازمانی ساختارهاي .باشد

دانش با استفاده  تیریو استقرار مد ندیخود به فرا یدر مدل حلزون یتاکوچ و نوناکو). 2002، 4هاریهاران(دهند

هر  يریپس به کار گ .)1391،ي و همکاراناحمد(کنند یاشاره م حیبه دانش صر یدانش ضمن لیتبد ندیاز فرا

 ،یآن در فرهنگ سازمان قیشده و تلف تیریو مد یبه صورت سازمانده یسازمانتر دانش و موثر شتریچه ب

 زیآم تیکند و استقرار موفق یم جادیدر سازمان ها ا یو فرهنگ یاجتماع ،يقابل توجه از لحاظ اقتصاد یشرفتیپ

 نیرا در ا یعوامل متفاوت يادیآن دارد که پژوهشگران ز يها رساختیمبرم به فراهم کردن ز ازمندیمقوله ن نیا

دانش در قالب  تیریمد يها رساختیز يبند تیو اولو نییتع. )2011، 5هیسمان اوغلو(نموده اند انیباره ب

با  ندیآن فرا بیو ترک) 1997(  6یهاالسپل و جوش هیو منابع با توجه به نظر طیمح ت،یریمطلوب مد طیشرا

نوناکو و  هیبه نظر توجهبا  حیبه دانش صر یدانش ضمن لیداونپورت و همکاران  به منظور تبد هیتوجه به نظر

دانش به استقرار  تیریمد يها نهیرا هموار سازد تا عالوه بر کنترل هز یطیتواند شرا یاحتماال م یتاکوچ

  . باشند ینم یمستثن نهیزم نیاز ا زین یورزش يآن در سازمان ها منجر شود که سازمان ها زیآم تیموفق

 دولت رویکرد به توجه با به همین دلیل .است يدشوار اریدانش موفق، امر بس تیریتوسعه مد ،گرید يسو از

       به توجه ، 1404ایران  انداز چشم سند در دانش و علم موضوع و اهمیت بنیان دانش هاي سیستم به

باشد، داراي اهمییت  شده تبدیل عمومی فرهنگ و ارزش به آن در نشر دانش و خلق که یادگیرنده هاي سازمان

  .ویژه اي است

 شده شناخته ضروري ،صنایع و ها سازمان حیات و گرایی رقابـت بـــراي دانـش کـارگیري به و خلق ،امروزه

 به آنها، سادگی به توانـد نمـی و شود تصاحـب یا و ذخیـره منابـع، دیگر سادگی به تواند نمی دانـش. است

 بیشترین اطالعات فناوري کشور، هاي سازمان اغلب در تاکنون. شود گرفته کار به و مدیریت سیستماتیک طور

 بوده نهفته آن، هاي فعالیت تمامی پشت در که طوري به داشته است؛ دانش مدیریت در پیاده سازي را سهم

 در تحول و نیست دانش مدیریت مولفه تنها ،اطالعات پردازش فناوري که داشت توجه باید لیکن. است

 .شود می محســوب مدیریت این اجزاي دیگر از امور انجام نحوه و سازمانی ساختار گیري، تصمیم فرایندهاي

                                                           
4. Denison 
5. Daft 
6. Wang 
7. Hariharan 
1. Hismanoglu 
2. Hal Spell & Jooshi 
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 و صاحبنظران و دارد قرار ویژه توجه مورد بشري جوامع تحول بستر مهمترین عنوان به همچنین، فرهنگ

 و مسئله .اند داده قرار تأمل و بررسی مورد عرصه این در را دانش استراتژیکی هاي ویژگی و ظرافت خبرگان

 ياجرا که يا مقوله ؛است کیستماتیس یموضوع ،دانش تیریمد که است نیا ،دارد وجود نجایا در که یچالش

 مطرح لیدل به ،یطرف از. است یسازمان مختلف عوامل به ریفراگ و جانبه همه ینگرش ازمندین آن زیآم تیموفق

 ها مدل نیا یگاه ها، سازمان در دانش تیریمد يریکارگ به يبرا يمتعدد اریبس يها روش و ها مدل شدن

 نیا در. هستند خود سازمان در دانش تیریمد يساز ادهیپ دنبال به که شوند یم یرانیمد شدن جیگ موجب

      یارتباط و یاطالعات يها فناوري نهیزم در گسترده يگذار هیسرما به اقدام ها سازمان از ياریبس راستا

 عوامل که است نیا مستلزم دانش تیریمد زیآم تیموفق يساز ادهیپ که داشت توجه دیبا اما. اند نموده

 یانسان منابع و فناوري ،یسازمان فرهنگ ،یسازمان ساختار جمله از سازمان کی در موجود مختلف یسازمان

 در یناهماهنگ و شکاف وجود -باشند برخوردار الزم یهماهنگ و انسجام از و بوده یخاص يها یژگیو يدارا

       يساز ادهیپ يبرا ،نیبنابرا. شد خواهد دانش تیریمد زیآم تیموفق يساز ادهیپ مانع عوامل نیا نیب

 داد قرار توجه مورد را عوامل نیا همه، کرد نگاه کل کی عنوان به سازمان به دیبا دانش تیریمد زیآم تیموفق

  .نمود لیتحل و ییشناسا سازمان دررا  آنها تیوضع و

به عامل  ،دانش و اطالعاتکه و با آن  دانش صورت گرفته تیریکه در حوزه مد یعیوس قاتیرغم تحق یعل 

 تیریمد يساز ادهیهنوز پ ،، ها تبدیل شده است تعیین کننده اي در موفقیت و قدرت رقابت پذیري سازمان

در تحقیقاتی که تا کنون در کشور انجام شده  .می باشد يا دهیچیکار سخت و پ ي ورزشیدانش در سازمان ها

به همین . صورت منفرد براي استقرار و پیاده سازي مدیرت دانش بررسی شده انده ب تک تک مولفه هااست، 

تحقیق  حاضر با توسل به نتایج   .مدیریت دانش ضروري به نظر می رسد استقرار توجه جدي به ،علت

با   و افق دید محقق یاري رسانده شدنن که تا حد زیادي به روش یهای و با استعانت از داده یاد شدهپژوهشی 

  :له است ئدرصدد پاسخگویی به این مس ،استفاده از پژوهشی روشمند

  "؟ چیست زمان هاي ورزشی منتخب کشور ایرانارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سا " 

ها تبدیل شده  دانش و اطالعات به عامل تعیین کننده اي در موفقیت و قدرت رقابت پذیري سازمان ،امروزه

 دیتاک شیبا افزا .)1389احمدپور، (به همین علت توجه جدي به مدیریت دانش ضروري به نظر می رسد .است

مه هاي توسعه اي، محور در برنا -حرکت به سوي اقتصادهاي دانش تیو اولو یجامعه دانش جادیدولت بر ا

استفاده  یمنبع مهم رقابت کیموضوع است که چگونه از دانش به عنوان  نیکه بوجود آمده درك ا یمسئله مهم

دانش در سازمان ها  تیریمد نهیدر زم اريیبس قاتیتاکنون در کشور ما مطالعات و تحق  ).1384 ،يعسگر(میکن

 یورزش يدانش در سازمان ها تیریمد زیآم تیاستقرار موفق نهیاما در زم ،و نهادهاي مختلف انجام شده است

امر ضرورت  نیانجام نگرفته است که ا یقیتحقبصورت جامع،  ،بر آن سازمانی اثرگذارمنتخب کشور و عوامل 
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همواره داراي  ،منتخب یورزش يسازمان ها ژهیبو یورزش يسازمان ها. دینمای پژوهش را آشکار م نیانجام ا

هاي آن و از سوي  نهیخدمات و هز تیکم ،سو کیاز . قرار داشته است توجهاتدر کانون بوده و  تیاهم

  . بخش ورزش مسئله ساز بوده است استگذارانیبراي س ن،یخدمات و استفاده از دانش نو تیفیک ،گرید

      اسقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در  با عوامل سازمانی بین تعیین ارتباط هدف با پژوهش این

مورد  سازمان هاي در دانش مدیریت وضعیتسازمان هاي ورزشی منتخب کشور، ضمن آشکار ساختن 

عوامل  اصالح و تغییر و نواقص رفع جهت اختیار مدیران در را مفیدي اطالعات دارد نظر در پژوهش،

، و دانش به کارگیري و ثبت و ضبط انتقال، خلق، به افزایش منجر امر این تا دهد، مطلوب قرار غیر سازمانی

بهبود و توسعه ورزش  هب جهیو در نت ه،شد یورزش يدر ساز مان ها آن کیفیت ارتقاي و عملکرد بهبود

این  در موفقیت آمیز تغییرات براي مناسب زمینه ایجاد واقشار مختلف جامعه  نیدر ب یو قهرمان یهمگان

  .کمک نماید سازمان ها

  شناسی پژوهش روش

از نوع پیمایشی و همبستگی است و  ،تحقیق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهشاین روش انجام 

جامعه آماري پژوهش  .ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردي خواهد بودگردآوري داده

دمی ملی المپیک و هیئت آکا کمیته ملی المپیک،   شامل کلیه مدیران و معاونان وزارت ورزش و جوانان،

از  1391- 92دلیل اینکه در سال ه ب. بوده است) نفر 103(رئیسه فدراسیون هاي ورزشی درجه یک کشور

ارائه نشد، معیار انتخاب  فدراسیون هاي ورزشی درجه یک کشورطرف وزارت ورزش و جوانان، لیستی از 

پیک می باشد و شامل فدراسیون هاي این فدراسیون ها کسب مدال در مسابقات آسیایی، جهانی و الم

به دلیل  .بوده است و هندبال والیبال ،تکواندو، بسکتبال ،کشتی، وزنه برداري، دو و میدانی، تیراندازي

تمام شمار  صورته و بمحدودیت در تعداد جامعه آماري تحقیق، نمونه آماري برابر با کل جامعه آماري 

 ابزار. نموده اندو در تحقیق حاضر شرکت  اند شنامه ارسالی پاسخ دادهه پرسنفر ب 87از این تعداد، . باشد می

 هفتو  سؤال 71 شامل تحقیق این پرسشنامه کلی، طور به. بود پرسشنامه ،پژوهش در این ها داده گردآوري

سن، جنسیت، تحصیالت، پست سازمانی، نوع سازمان، سابقه (مشخصات دموگرافیکی  -1: است بخش

، )گویه 5کسب دانش، (داراي چهار خرده مقیاس ): 1391رئیسی، (پرسشنامه مدیریت دانش  -2 ،)خدمت

با سطح پنج ارزش ) گویه 5ثبت و ضبط دانش، (و ) گویه 5بکارگیري دانش، (، )گویه 5انتقال دانش، (

ري و این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سید عام: پرسشنامه ساختار -3.لیکرت می باشد

است که ساختار به عنوان یکی از متغیرهاي این پرسشنامه بود و داراي دو خرده مقیاس ) 1387(همکاران 

پرسشنامه فرهنگ  -4با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد، ) گویه 5جریان ارتباط، (و ) گویه 6تمرکز، (

می باشد که فرهنگ سازمانی  )1384(این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی عسگري : سازمانی
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یادگیري (و ) گویه 5تسهیم دانش، (به عنوان یکی از متغیرهاي این پرسشنامه بود و داراي دو خرده مقیاس 

این پرسشنامه برگرفته از : فناوريپرسشنامه  -5  .با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد) گویه 5مستمر، 

به عنوان یکی از متغیرهاي این  فناورياست که ) 1387(پرسشنامه عوامل سازمانی سیدعامري و همکاران 

با سطح پنج ) گویه ICT ،5پشتیبانی (و ) گویه ICT ،5شناخت (پرسشنامه بود و داراي دو خرده مقیاس 

برگرفته از پرسشنامه : پرسشنامه منابع انسانی -6). 1387سیدعامري و همکاران، (ارزش لیکرت می باشد

برگرفته از پرسشنامه استراتژي و : پرسشنامه استراتژي - 7.  است) 1390(قیمیم) گویه 10(منابع انسانی 

   .می باشد) 1390(مقیمی) گویه 9(رهبري

در جامعه آماري تحقیق حاضر، از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی و   براي تعیین روایی پرسشنامه

برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاي براي . دگردیسه تن از صاحب نظران مدیریت دانش استفاده 

به ترتیب برابر ها  ضریب پایایی پرسشنامه  کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات

 . محاسبه شده است 85/0و  85/0، 83/0،  81/0 ،82/0، 88/0

براي توصیف متغیر ها  تاندارداس و انحراف  ، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصدتوصیفی نظیر میانگین آمار از

براي تعیین وضعیت  KS آماري از تکنیکدر سطح آمار استنباطی  .گشته استدر جامعه تحقیق استفاده 

ضریب با توجه به نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون  .گردیداستفاده ها  طبیعی بودن داده

هاي  آزمون گذاشتن فرضیه  براي به) هاي نرمال داده(و پیرسون ) داده هاي غیرنرمال(همبستگی اسپیرمن 

بینی متغیرهاي مالك از روي  براي پیش ،همچنین .استفاده گردید≥p  05/0تحقیق  در سطح معناداري 

با تحقیق  هاي هر یک از فرضیه. متغیرهاي پیش بین از رگرسیون ساده خطی و چند گانه استفاده شده است

  .آزمون گردیده است SPSS19استفاده از نرم افزار 

  ي پژوهشیافته ها

 6/35،منتخب کشور یورزش يسازمان هانفر از مدیران  87یافته هاي این پژوهش نشان داد که از مجموع 

 4/18از کمیته ملی المپیک، ) نفر 12(درصد 8/13مدیر ستادي وزارت ورزش و جوانان، ) نفر 31(درصد

هاي ورزشی به عنوان  از روساي فدراسیون) نفر 28(درصد 2/32از آکادمی ملی المپیک و ) نفر 16(درصد

درصد آن ها  4/26ها مرد و  درصد از آزمودنی 6/73 .اند نمونه آماري پاسخگوي سواالت پژوهش فوق بوده

هاي سنی متفاوت دارا  درصد بیشترین فراوانی را در بین رده 4/49با  سال 50تا  41گروه سنی . اند زن بوده

سال  10درصد افراد تا  9/29. درصد قرار دارند 4/3سال با  30تا21ین فراوانی در رده سنی باشند و کمتر می

  .باشند می 20درصد نیز، داراي سابقه خدمت باالتر از  23سال و  20تا  11درصد،  1/47سابقه خدمت، 
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و بعد از آن به ترتیب داراي ) درصد 3/48(بیشتر آزمودنی هاي تحقیق داراي تحصیالت کارشناسی 

  . باشند می) درصد 3/2(و فوق دیپلم ) درصد 9/14(، دکتري )درصد 5/34(تحصیالت کارشناسی ارشد 

دست ه متیاز بمیانگین ا. ، به کار گیري و ثبت و ضبط دانش بوددانش داراي چهار بعد کسب، انتقالمدیریت 

 8141/2و بعد انتقال دانش داراي میانگین  55/0با انحراف استاندارد  1108/3آمده براي مولفه کسب دانش 

بعد به کارگیري دانش داراي . بود که هر دو بعد باالتر از حد متوسط بودند 43/0و انحراف استاندارد 

و انحراف  8805/2ط دانش داراي میانگین و بعد ثبت و ضب 59/0با انحراف استاندارد  0424/3میانگین 

نمره کل استقرار مدیریت دانش  ،همچنین. بودند که پایین تر از حد متوسط ارزیابی شدند 54/0استاندارد 

  . آمد به دست 5از نمره کل  99/2هاي ورزشی منتخب  در سازمان

ز و جریان ارتباطات بوده است، به آمده براي ساختار سازمانی که داراي دو بعد تمرک به دستمیانگین امتیاز 

با انحراف  04/3براي بعد تمرکز و در حد متوسط و میانگین  387/0با انحراف استاندارد  80/2ترتیب 

به میانگین امتیاز  ،همچنین. براي بعد جریان ارتباطات پایین تر از حد متوسط بوده است 570/0استاندارد 

 ، به ترتیبدو بعد تسهیم دانش و یادگیري مستمر بوده  شامل راي ابعاد فرهنگ سازمانی کهآمده ب دست

براي  560/0با انحراف استاندارد  91/2براي بعد تسهیم دانش و میانگین  520/0با انحراف استاندارد  88/2

  .بعد تسهیم دانش بوده است که هر دو بعد داراي میانگین پایین تر از حد متوسط بوده اند

داراي  ICTپشتیبانی   ، مولفهفناوريشود، از میان ابعاد پرسشنامه  الحظه میم 1همانطور که در جدول

میانگین امتیاز .  هاي ورزشی منتخب بوده است در سازمان ICTمیانگین باالتري نسبت به مولفه شناخت 

ه و پایین تر از حد متوسط بود 754/0با انحراف استاندارد  75/2آمده براي مولفه منابع انسانی  به دست

 استراتژیک اقدامات هاي مهارت ارزیابی  ي، مولفهو رهبر ياستراتژدر نهایت، از میان ابعاد پرسشنامه . است

 نفوذ و اثرگذاري هاي بررسی باشد و بعد از آن به ترتیب مولفه رهبري داراي باالترین میانگین می در

      ي در و رهبر ياستراتژمیانگین هر سه مولفه  ،همچنین.  استراتژیک قرار دارند استراتژیک و تفکر

  )2و  1جدول (پایین تر از حد متوسط قرار دارندي ورزشی منتخب سازمان ها

مدیران سازمان هاي ورزشی منتخب کشوردر  عوامل سازمانیو  استقرار مدیریت دانش هاي پرسشنامهآمار توصیفی ابعاد  : 1جدول  

  )N(تعداد   میانگین  انحراف استاندارد
  آماره

 ابعاد

  تمرکز  85  80/2  387/0

  جریان ارتباطات  86  04/3  570/0

  تسهیم دانش  87  88/2  520/0

  مستمر يریادگی  85  91/2  560/0
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  ICTپشتیبانی   80  29/3  705/0

  ICTشناخت   86  21/3  612/0

  استراتژیک تفکر  87  61/2  616/0

استراتژیک اقدامات ارزیابی  86  58/2  543/0

691/0  66/2  86  
 نفوذ و اثرگذاري بررسی

  استراتژیک

  منابع انسانی  78  75/2  754/0

  کسب دانش  83  11/3  55/0

  انتقال دانش  85  81/2  43/0

  به کار گیري دانش  85  04/3  59/0

  ثبت و ضبط دانش  82  88/2  54/0

  

 –توسط آزمون کولموگروف  دانش و عوامل سازمانیهاي مربوط به استقرار مدیریت  نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه : 2جدول 

  اسمیرنوف

Sig  
 -کولموگرف

  اسمیرنوف
)N(تعداد   میانگین

  آماره

 ابعاد

  تمرکز  85  80/2  21/1  102/0

  جریان ارتباطات  86  04/3  25/1  086/0

  تسهیم دانش  87  88/2  875/0  429/0

  مستمر يریادگی  85  91/2  821/0  511/0

  ICTپشتیبانی   80  29/3  15/1  142/0

  ICTشناخت   86  21/3  727/1  005/0

  استراتژیک تفکر  87  61/2  603/1  012/0

  استراتژیک ارزیابی  86  58/2  872/1  002/0

  استراتژیک نفوذ  86  66/2  627/1  010/0

  منابع انسانی  78  75/2  367/1  048/0

  فرهنگ سازمانی  85  90/2  795/0  553/0

  فناوري  80  26/3  844/0  475/0

  استراتژي  85  63/2  489/1  024/0

  کسب دانش  83  11/3  04/1  229/0
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  انتقال دانش  85  81/2  23/1  094/0

  به کار گیري دانش  85  04/3  986/0  285/0

  ثبت و ضبط دانش  82  88/2  11/1  164/0

  مدیریت دانش  77  99/2  129/1  156/0

استقرار و  )دانش و یادگیري مستمرتسهیم (یفرهنگ سازمانبین   که، تجزیه و تحلیل آماري نشان داد

 ي ورزشی کشورسازمان هااز دیدگاه مدیران  ي ورزشی منتخبسازمان هادر  دانش تیریمد زیآم تیموفق

  .وجود دارد و مثبتی دار معنیارتباط 

  دانش تیریمد زیآم تیو استقرار موفق )تسهیم دانش و یادگیري مستمر(یفرهنگ سازمانارتباط بین  :3جدول

  

نشان  2Rمعنا دار گردید و ضریب تعیین  001/0در سطح  F= 249/23در بررسی رگرسیون، مقدار 

واریانس در ) 386/0(که معادله رگرسیون استفاده شده در تسهیم دانش و یادگیري مستمر، ) 5و4جدول (داد

. مشاهده می شود 6کند در ادامه، همانگونه که در جدول استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را تبیین می

قدرت پیش بینی استقرار  488/0و  217/0 یادگیري مستمر به ترتیبو بین تسهیم دانش  شیپ يرهایمتغ

   .دندار مدیریت دانش را

چندگانه ونیرگرسپیش بینی استقرار مدیریت دانش از روي ابعاد فرهنگ سازمانی با استفاده از  :4جدول  

 متغیر ضریب بتا Bضریب  مقدار تی  سطح معنی داري

 ضریب ثابت - 200/1 268/4 0001/0

 تسهیم دانش 217/0 206/0 09/2 040/0

 یادگیري مستمر 488/0 404/0 70/4 0001/0

   r2  = 386/0      ,    F= 249/23       , SEE= 353/0   , p= 0001/0  

  استقرار مدیریت دانش=  200/1+  206/0) تسهیم دانش( + 404/0) یادگیري مستمر(

ي ورزشی هاسازمان در  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقهمچنین، بین ساختار جریان ارتباطات و 

ي سازمان هاهرچقدر جریان ارتباطات در  ،به عبارت دیگر .وجود دارد و مثبتی دار معنیارتباط منتخب 

با توجه به ضریب  ،از سوي دیگر. گردد ورزشی بیشتر باشد منجر به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش می

 دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق آماره متغیر

 تسهیم دانش
  449/0 ضریب همبستگی پیرسون

  0001/0 سطح معناداري

 یادگیري مستمر
  591/0 ضریب همبستگی پیرسون

  0001/0 سطح معناداري



١١ 
 

ي سازمان هادر  دانش تیریمد زیمآ تیاستقرار موفقبین تمرکز و  همبستگی پیرسون و سطح معناداري،

  . داردنوجود  دار معنیارتباط ورزشی منتخب 

  دانش تیریمد زیآم تیو استقرار موفق) تمرکز و جریان ارتباطات(ساختار سازمانی ارتباط بین  :5جدول 

  

نشان  2Rمعنا دار گردید و ضریب تعیین  001/0در سطح  F= 197/59در بررسی رگرسیون، مقدار 

واریانس در ) 441/0(که معادله رگرسیون استفاده شده در ساختار جریان ارتباطات، ) 9و8جدول (داد

. مشاهده می شود 10در ادامه، همانگونه که در جدول  .کنداستقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را تبیین می

  .دندار قدرت پیش بینی استقرار مدیریت دانش را 664/0بین ساختار جریان ارتباطات  شیپ يرهایمتغ

  ساده ونیرگرسي ورزشی منتخب با استفاده از سازمان ها ساختار جریان ارتباطاتاز استقرار مدیریت دانش پیش بینی  :6جدول

 متغیر ضریب بتا Bضریب  مقدار تی  سطح معنی داري

 ضریب ثابت -  295/1  77/5 0001/0

 ساختار جریان ارتباطات  664/0  551/0  69/7 0001/0

   r2  = 441/0      ,    F= 197/59     , SEE= 335/0    ,  p= 0001/0  

 استقرار مدیریت دانش=  295/1+  551/0) ساختار جریان ارتباطات(

بین  معناداري،ب همبستگی پیرسون و سطح مالحظه می شود، باتوجه به ضرای  7همانطور که در جدول

و  دار معنیارتباط ي ورزشی منتخب سازمان هادر  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقو اطالعات  فناوري

  .وجود دارد مثبتی

  دانش تیریمد زیآم تیاطالعات و استقرار موفق فناوريارتباط بین : 7جدول 

 دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق آماره متغیر

  243/0 همبستگی پیرسون ضریب اطالعات فناوري

  039/0 سطح معناداري

 72 تعداد

  

 دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق آماره متغیر

  135/0 ضریب همبستگی پیرسون تمرکز

  246/0 سطح معناداري

  664/0 ضریب همبستگی پیرسون جریان ارتباطات

  0001/0 سطح معناداري
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مالحظه می گردد، باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح  8همچنین، همانطور که در جدول 

دانش  تیریو استقرار مد سازماهاي ورزشی منتخب اطالعات فناوري ICTپشتیبانی بعد  نیب ،معناداري

و  سازماهاي ورزشی منتخب اطالعات فناوري ICTشناخت ، ولی بین بعد داردنوجود دار  معنیارتباط 

  .وجود دارددار و مثبتی  معنیدانش ارتباط  تیریاستقرار مد

  دانش تیریو استقرار مد) ICTو شناخت  ICTپشتیبانی (اطالعات  فناوريابعاد ارتباط بین : 8جدول 

  

از اطالعات  فناورياز روي ابعاد دانش  تیریمدموفقیت آمیز استقرار براي بررسی پیش بینی متغیر 

براي  =77/4Fشود  همانطور که جدول ذیل مالحضه می. همزمان استفاده شدرگرسیون چند گانه به روش 

هاي پیش بین کننده، براي توضیح تک تک خرده مقیاس). =011/0P(باشد معادله رگرسیون معنادار می

تنها پیش بینی کننده  370/0با ضریب بتا  ICTشناخت . معنادار بود ICTشناخت براي مولفه  tارزش 

  ).9جدول(باشد ي ورزشی منتخب میسازمان هات دانش در  استقرار مدیری

چندگانه ونیرگرسبا استفاده از اطالعات  فناوريپیش بینی استقرار مدیریت دانش از روي ابعاد : 9جدول  

 متغیر ضریب بتا Bضریب  مقدار تی  سطح معنی داري

 ضریب ثابت - 29/2 55/6 0001/0

 ICTپشتیبانی  129/0 086/0 07/1 286/0

 ICT شناخت 370/0 304/0 09/3 003/0

   r2  = 122/0      ,    F= 77/4       , SEE= 425/0   , p= 011/0  

  استقرار مدیریت دانش=  ICT (304/0  +29/2شناخت (

فرض  همبستگی اسپیرمن و سطح معناداري، مالحظه می شود باتوجه به ضرایب 10همانطور که در جدول 

و  )آموزش،مشارکت،امنیت شغلی(بین منابع انسانی  ،بنابراین. صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد

  .وجود دارد دار و مثبتی معنیارتباط ي ورزشی منتخب سازمان هادر  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق

 دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق آماره متغیر

  022/0 ضریب همبستگی پیرسون ICTپشتیبانی 

  852/0 سطح معناداري

 77 تعداد

  380/0 ضریب همبستگی اسپیرمن ICTشناخت 

  001/0 سطح معناداري

 72 تعداد
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  ي ورزشی منتخبسازمان هادانش در  تیریمد زیآم تیمنابع انسانی و استقرار موفقارتباط بین : 10جدول 

 دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفق آماره متغیر

 منابع انسانی

  772/0** ضریب همبستگی اسپیرمن

  0001/0 سطح معناداري

 71 تعداد

  

از روي منابع انسانی از رگرسیون ساده  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقبراي بررسی پیش بینی متغیر 

باشد براي معادله رگرسیون معنادار می =45/103Fشود  مالحضه می 11همانطور که جدول . استفاده شد

)0001/0P= .(2ضریب تعیین   ،همچنینR  ،نشان داد که معادله رگرسیون استفاده شده در منابع انسانی

 0/60توان  می ،به عبارت دیگر. کندرا تبیین می دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقواریانس در ) 600/0(

ي ورزشی منتخب تبیین سازمان هارا از طریق منابع انسانی  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقدرصد 

  . نمود

  ساده ونیرگرسي ورزشی منتخب با استفاده از سازمان ها منابع انسانیاز  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقپیش بینی : 11جدول

 متغیر ضریب بتا Bضریب  مقدار تی  سطح معنی داري

 ضریب ثابت -  748/1  57/13 0001/0

 انسانیمنابع   772/0  456/0  171/10 0001/0

   r2  = 600/0      ,    F= 45/103     , SEE= 285/0    ,  p= 0001/0  

  استقرار مدیریت دانش=  748/1+  456/0) انسانیمنابع (

 نیب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداري، شود باتوجه به ضرایب مالحظه می 12همانطور که در جدول 

دانش  تیریو استقرار مد سازماهاي ورزشی منتخب کینفوذ استراتژ ک،یاقدامات استراتژ یابیارز ابعاد

و استقرار  ولی بین بعد تفکر استراتژیک سازماهاي ورزشی منتخب ،وجود دارد دار و مثبتی معنیارتباط 

  .داردنوجود دار  معنیدانش ارتباط  تیریمد

  دانش تیریو استقرار مد) کینفوذ استراتژ ک،یاقدامات استراتژ یابیارز ک،یتفکر استراتژ( ي و رهبرياستراتژارتباط بین ابعاد  :12جدول  

 دانش تیریاستقرار مد آماره متغیر

  174/0 ضریب همبستگی پیرسون کیتفکر استراتژ

  130/0 سطح معناداري

 77 تعداد
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از  يو رهبر ياستراتژاز روي ابعاد دانش  تیریمدموفقیت آمیز استقرار براي بررسی پیش بینی متغیر 

براي  =21/4Fشود  همانطور که جدول ذیل مالحضه می. رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد

هاي پیش بین کننده، براي توضیح تک تک خرده مقیاس). =018/0P(باشد معادله رگرسیون معنادار می

با ضریب بتا  کیاقدامات استراتژ یابیارز. معنادار بود کیاقدامات استراتژ یابیارزبراي مولفه  tارزش 

  ،همچنین. باشد ي ورزشی منتخب میسازمان هاتنها پیش بینی کننده استقرار مدیریت دانش در  321/0

واریانس ) 320/0(ي، و رهبر ياستراتژابعاد  نشان داد که معادله رگرسیون استفاده شده 2Rضریب تعیین 

 استقرار مدیریت دانشدرصد  32/0توان  می ،به عبارت دیگر. کنددر استقرار مدیریت دانش را تبیین می

  .)13جدول (تبیین نمود کیاقدامات استراتژ یابیارزي ورزشی منتخب را از طریق بعد سازمان ها

چندگانه ونیرگرسپیش بینی استقرار مدیریت دانش از روي ابعاد استراتژي و رهبري با استفاده از : 13جدول  

 متغیر ضریب بتا Bضریب  مقدار تی  سطح معنی داري

 ضریب ثابت - 31/2 73/8 0001/0

 کیاقدامات استراتژ یابیارز 369/0 321/0 48/2 015/0

 کینفوذ استراتژ -082/0 -058/0 -551/0 584/0

   r2  = 320/0      ,    F= 21/4       , SEE= 427/0   , p= 018/0  

  استقرار مدیریت دانش=  31/2+  321/0) کیاقدامات استراتژ یابیارز(

  بحث و نتیجه گیري

 دریافت توان می سازمان ها عملکرد حیطه در آن هاي ویژگی اهمیت و دانش مدیریت تحلیل و بررسی با

 تبدیل ناپذیر انکار ضرورت یک به سازمان ها حیات ادامه براي روزآمد اطالعات و دانش از که برخورداري

 در .شود واقع ارزیابی مورد دقت به جامعه در دانش تحوالت و تغییر روند اگر خصوص به شده است

 شکل به را جدید دانش مداوم، طور به که است ضروري سازمان ها براي امروزي، پیچیده پویا و محیط

 براي سازمان هاT حاضر عصر در .گیرند کار به خود وظایف و خدمات در کاربرد و اعتبار بخشی ایجاد،

  387/0** ضریب همبستگی پیرسون کیاقدامات استراتژ یابیارز

  001/0 سطح معناداري

 77 تعداد

  266/0* ضریب همبستگی پیرسون کینفوذ استراتژ

  019/0 سطح معناداري

 77 تعداد
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 ها ظرفیت ناچارند سازمانی اهداف به دستیابی و احتمالی هاي فرصت از استفاده تهدیدات محیطی، یا مقابله

 و ترمیم را ضعف نقاط موشکافی، را سازمانی مختلف ابعاد و مسائل شناسایی، درونی را هاي توانمندي و

 مهمی نقش که حاضر يسازمان ها از بخشی عنوان به نیز ورزشی يسازمان ها .را تقویت نمایند نقاط قوت

 ورزشی مدیران و باشد نمی مستثنی قائله این از ،ددارن افراد خانوادگی و فرهنگی ابعاد اجتماعی، کلیه در

 دستیابی صعودي سیر نیز و جلو به رو حرکت موجبات باید ورزشی مدیران. کشند می بر دوش را بار این

  . آورند فراهم ورزشی هاي سازمان در را اهداف سازمانی به

مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مربوطه، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقاي سازمان و حفظ موقعیت 

مک الروي معتقد است که دانش و  ،نوان نمونهبه ع) 1379مارتنسون، (اندرقابتی آن مورد توجه قرار گرفته

ترین شوند و در زمره اصلیکنان دانشی عوامل کلیدي سازمان در دستیابی به توسعه پایدار قلمداد میرکا

پیش نیاز  ،مارتنسون مدعی است که مدیریت دانش ،افزون بر این. ها قرار دارند منابع رقابتی آینده شرکت

توجه به آن از  ،ي خصوصی و دولتی است و از این روسازمان هاپذیري انعطافوري و قطعی براي بهره

اینکه چه عاملی موجب موفقیت ). 43، 1390احمدي، (هاي مدیران و مجریان است وظایف و مسئولیت

استقرار مدیریت دانش در سازمان ها می شود، پرسش مهمی است که پژوهشگران مدیریت را به خود 

آنها به مطالعه مواردي از قبیل ساختار سازمانی، فناوري اطالعات و ارتباط سازمان با . مشغول داشته است

  ).2007، ١جاش و اسکات(محیط خارج پرداخته اند

منابع انسانی و استراتژي و  ،فناوريساختار، فرهنگ، (با طرح سواالتی در زمینه عوامل سازمانی مطالعهاین 

ت آمیز مدیریت دانش در ساز مان هاي ورزشی منتخب کشور، و ارتباط آن با استقرار موفقی) رهبري

  . صورت گرفت

فرهنگ تسهیم و فرهنگ  عنادار عوامل فرهنگی سازمان شاملدهنده رابطه مثبت و مهاي پژوهش نشانیافته

این نکته بیان کننده این مطلب است که اگر . باشدیادگیري مستمر با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش می

ر سازمان هاي ورزشی منتخب کشور، فرهنگ تسهیم دانش و فرهنگ یادگیري مستمر غالب باشد، د

. در سازمان هاي مورد پژوهش این فرهنگ حاکم بود ،خوشبختانه. مدیریت دانش به راحتی استقرار می یابد

برخوردار  ییرت باالماهیت فعالیت آنها از قد نا برب ین ساز مان ها، این ابعاد فرهنگیشاید بتوان گفت در ا

  .است

به . هاي زیادي صورت گرفته است که همگی تایید کننده وجود این ارتباط هستنددر این ارتباط نیز پژوهش

هاي صورت گرفته توسط عسگري در وزارت کار و دانش فرد در شرکت توزیع در پژوهش ،عنوان نمونه

. اید فرهنگ سازمانی مناسب موجود باشدبرق، مشخص شد که در سازمان جهت استقرار مدیریت دانش ب

                                                           
1. Gosh & Scott  
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بین فرهنگ سازمانی و موفقیت استقرار مدیریت دانش، رابطه محکم و معناداري وجود  ،به بیان دیگر

  ).1389و دانش فرد و شهابی نیا، 1384عسگري، (دارد

سازمانی و در مطالعه الماسیان که در مراکز بهداشتی شیراز انجام گرفت، مشاهده شد که بین فرهنگ 

اي کرمی و گودرزي نیز در مطالعات جداگانه). 1389الماسیان، (مدیریت دانش رابطه معناداري وجود دارد

کند که بین گودرزي عنوان می. اند که فرهنگ سازمانی رابطه مؤثر و قوي با مدیریت دانش داردعنوان کرده

اي بین فرهنگ تسهیم و خلق که رابطه الیفرهنگ تسهیم و انتقال دانش رابطه معنادار وجود دارد، در ح

  ).1384و کرمی راد، 1388گودرزي، (دانش وجود نداشته است

در پژوهش حاضر بین فرهنگ تسهیم و ابعاد دانش ارتباط معنادار وجود دارد که برخالف یافته پژوهش 

وع دانش مورد نظر رسد این اختالف ناشی از تغییر نوع کاربري این سازمان و نبه نظر می. گودرزي است

در سازمان تربیت بدنی و در بین مدیران ستادي صورت گرفته  )1388(پژوهش گودرزي. در گذر زمان باشد

     آکادمی ملی المپیک و  کمیته ملی المپیک،  اما پژوهش حاضر در وزارت ورزش و جوانان، ،است

مدیران این سازمان ها تشکیل داده و جامعه آماري آن را کلیه  اسیون هاي منتخب کشور صورت گرفتهفدر

  . است

ي سازمان هااند که در لی و چوي عنوان کرده. مطالعات در دیگر نقاط دنیا نیز نتایج مشابهی داشته است

عمومی چین، اغلب افراد تمایل ندارند دانشی را که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند و همین امر 

  ).2003، ١لی و چوي(کندختالل میفرایند مدیریت دانش را دچار ا

هاي بلندپایه سازمان در موفقیت یا عدم  هم عنوان داشته که فلسفه سازمان و ارزش )2004(بالتازارد

انتظارات و رفتارهاي افراد را تا حد زیادي تحت تاثیر  ،فرهنگ سازمانی. موفقیت مدیریت دانش نقش دارد

دال غیرسازنده منجر گردد و مانع از ایجاد تبادل شبکه مدیریت تواند به جبرخی از آنها می. دهدقرار می

وي معتقد است که دانستن فرهنگ سازمان براي کسانی که استراتژي مدیریت دانش را طراحی . دانش گردد

زیرا که فرهنگ سازمانی هم بر جریان دانش الزم براي طراحی مدیریت دانش و  ،کنند، ضروري استمی

  ).2004بالتازارد، (د اعضا نسبت به مدیریت دانش، تاثیر داردهم بر همکاري و تعه

اي دریافتند که مدیریت مؤثر دانش بطور مستقیم با دالنگ و فاهی در آکادمی مدیریت آمریکا با انجام مطالعه

  بت نیز در پژوهش خود عنوان کرده که در ). 2000، 2دالنگ و فاهی(فرهنگ سازمان در ارتباط است
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شود، استراتژي مدیریت داراي فرهنگ اعتماد قوي که از تسهیم اطالعات و دانش حمایت میي سازمان ها

  ).2000، ١بهات(دانش داراي موفقیت بیشتري است

توان گفت که اگر مدیران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان، شده می یادبا توجه به مطالب 

دست به اجراي مدیریت دانش بزنند، دچار مشکالت  بخصوص ابعاد یادگیري و تسهیم دانش و اطالعات،

مسئوالن سازمان هاي ورزشی مورد نظر، باید فرهنگ اعتماد و اشتراك گذاري اطالعات . جدي خواهند شد

  .را در افراد ایجاد و تقویت کنند

در  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقو اطالعات  فناوريبین  ، یافته هاي پژوهش نشان دادهمچنین

باتوجه به ضرایب همبستگی . وجود دارد و مثبتی دار معنیارتباط ي ورزشی منتخب کشور، سازمان ها

و استقرار  سازمان هاي ورزشی منتخب اطالعات فناوري ICTپشتیبانی بعد  نیب ،پیرسون و سطح معناداري

سازماهاي  اطالعات فناوري ICTشناخت ، ولی بین بعد داردنوجود دار  معنیدانش ارتباط  تیریمد

  .وجود دارددار و مثبتی  معنیارتباط  ،دانش تیریو استقرار مد ورزشی منتخب

 فناوري هاي سازمان هاي ورزشی منتخب کشور، در استفاده مورد فناوري از منظور پژوهش این در

 و میزان سازمان در مناسب )ساخت زیر( ICT پشتیبانی وجود بین ارتباط که می باشد ارتباطی و اطالعاتی

در اسقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش مورد مطالعه قرار  راICT بکارگیري  و شناخت در کارکنان توانایی

و اسقرار مدیریت دانش در سازمان هاي  ICTبین شناخت  آمده نشان داد که به دستنتایج . می دهد

آن است که هرچه توانایی کارکنان در  ورزشی منتخب رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد که این امر مبین

  .پیدا می کنداستفاده از فناوري اطالعات افزایش یابد، مدیریت دانش سریعتر استقرار 

) 1387(یافته پژوهش سیدعامري رابطه مثبت شناخت با ابعاد دانش، بر خالف موردآمده در  به دستنتیجه 

که به نظر می رسد این اختالف به دلیل پیشرفت شاخص اطالتی افراد درباره فناوري اطالعات در  است

کامال همخوان بود، ) 1392(این در حالی است که نتایج این تحقیق بانتایج تحقیق سبحانی. گذر زمان باشد

 .وجود داشت اوريفنچرا که در هر دو پژوهش رابطه مثبت و معناداري بین مدیریت دانش و مولفه هاي 

 گودرزي ،)2011(وو ،)2010(3نیلز ،)2008(2تسنگ پژوهش هاي نتایج با پژوهش این یافته هاي ،همچنین

 بین صحیح به نقل از اندرسون اظهار داشت، تعامل) 1392(سبحانی. دارد همخوانی )1387( ابوترابی و

). 1392سبحانی و همکاران، (می رساندموفقیت  به را دانش مدیریت سازمانی، فرایندهاي و فناوري افراد،

از  صحیح بهره برداري و اداره که هستند رو به رو دانش و اطالعات از انبوهی حجم با سازمان ها ،امروزه

 دنیاي در سریع تغییرات دیگر، طرف از .است شده تبدیل سازمان ها این براي بزرگ دغدغه اي به آن
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 این به باتوجه). 1387گودرزي و ابوترابی، (است کرده روبه رو مختلفی چالش هاي با را امروز، سازمان ها

 و دانش مدیریت حرکت به سوي رقابتی، صحنه هاي در سوم هزارة سازمان هاي موفقیت عامل مطلب،

 نقش شده، مزیت رقابتی به آن تبدیل و دانش مدیریت فرایند تسهیل موجب آنچه .است محوري - دانش

  ).2011، هیسمان اوغلو(است اطالعات يفناور پشتیبانی کنندة

 احسان سید توسط که تحقیقی به توان می باشد مربوط می فرضیه این به مستقیم بطور که تحقیقاتی از جمله

شمس  ،همچنین. دارد همخوانی شده انجام تحقیق با آن نتایج که کرد اشاره شد انجام )2004(١و رولند

و شناخت  ICTپشتیبانی (مورد استفاده در سازمان  فناوريبین به این نتیجه رسید که ) 1390(مورکانی

ICT (با راهبرد هاي مدیریت دانش رابطه معنی داري وجود دارد و این رابطه مثبت است) ،شمس مورکانی

مدیران  و ورزشی هاي فدراسیون ارشد مدیران بیشتر داد نشان )1389( احمدپور تحقیق نتایج .)1390

 .می کنند استفاده کامپیوتر از هفته در ساعت 10از  کمتر) درصد 6/88(وانان ج و ورزش وزارت ستادي

       در ارتباطات و اطالعات فناوري ابعاد و مؤلفه ها از مدیران این استفادة میزان بیشترین ،همچنین

  ).1389احمدپور، (است ورد و پوینت پاور نرم افزارهاي از استفاده ،متنوع ورزشی يسازمان ها

خالقیت  و نوآوري بر محیطی پی در پی متغییرهاي و فناوريکه، داد نشان تحقیقی طی )1995( ٢ولف

 فناوري سطح چه هر که  رسید نتیجه این به خود تحقیق در نیز) 1999( ٣سیون . گذارند می تأثیر سازمان

بیشتري  رضایت با دانشجویان به خدمات ارائه میزان همان به ،باشد جدیدتر شده گرفته بکار هاي و فناوري

  .همراه خواهد بود

 ، )1384(ابراهیمی  ، 2004( و رولند احسان سید ،)2011(٤گوکالپ ، 1384(عسگري توسط که تحقیقاتی

 با همخوانی شد، ضمن انجام )1999( سیون و)  1995( ولف ، 1383(آبادي همت ،)1380(زاده غالم

 سازمان در استراتژي جدید سازي پیاده در اطالعات آوري فن و نکنولوژي اهمیت به شده، انجام تحقیق

  .اند داشته تأکید

 کلیدي نقش از سازمان در دانش مدیریت موفقیت آمیز دراستقرار فناوري که دهند می نشان نتایج این

 قرار توجه مورد دانش اشاعه و انتقال سازي، ذخیره آوري، جمع مؤثر ابزار عنوان به و باید است برخوردار

 این فناوري ها از گیري بهره در کارکنان توانایی و سازمان در ICTشناخت  وجود رسد می نظر به. گیرد

  نشان نتایج. کنند ایفا استقرار دانش مؤثري در نقش بتوانند که سازد می فراهم کارکنان براي را امکان این

گسترش امکانات  نیزو  آن افزارهاي نرم و رایانه زمینه در کافی داخلی هاي آموزش ارائه که دهد می
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   باید به سازمان مدیران ، رو این از. منجر به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش خواهد شد، فناوري

سازمان  در دانش مدیریت موفقیت نتیجه در و سازمان در ICTشناخت  زمینه در مستمر گذاري سرمایه

  .کنند کمک خود

استراتژي و رهبري و مدیریت دانش در داخل و خارج از کشور صورت تحقیقات چشمگیري درباره ارتباط 

که سیستم جامع به این نتیجه دست یافتند ) 1389( این راستا خراسانی و جوان جعفري نگرفته است، اما در

مأموریتی سازمان  و به بهبود عملکرد اشدباید در خدمت اهداف استراتژیک سازمان ب مدیریت دانش

مطرح  عنوان ضرورتی غیرقابل انکار هاي سازمانی به ریت دانش و استراتژيسویی مدیبحث هم .بینجامد

گیري مؤثر از  توجه و تأکید زیادي بر شناسایی و بهره سازمان هادر عصر دانش، و همچنین  شده است

هاي  بر همسوسازي مدیریت دانش با استراتژيبه همین دلیل،  .خود دارند هاي فکري و دانشی سرمایه

  ).1389خراسانی و جوان جعفري، (کنند تاکید میزمان سا

تا چهارچوبی جامع جهت تجزیه و تحلیل سرمایه انسانی در سه حوزه مدیریت دانش،  چیت سازان کوشیده

وي به  .سرمایه فکري و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ارائه کند

هاي رقابتی  فردبودن و ارزش آفرینی دانش در سازمان باعث ایجاد استراتژي حصر بهمن این نتیجه رسید که

با گنجاندن در نهایت مدیران سازمان هاي مربوطه باید . )1391چیت سازان، (شود می سازمانی در محیط

در برنامه هاي مدون سازمان و ارزیابی مستمر این برنامه ها، در استقرار موفق  برنامه هاي استراتژیک

  .مدیریت دانش، اثر مطلوب داشته باشند

      یافته هاي به دست آمده از این پژوهش، بر وجود ارتباط بین عوامل سازمانی و مدیریت دانش تاکید 

منجر به  ،ي ورزشی بیشتر باشدازمان هاسهرچقدر جریان ارتباطات در  آن  است کهو موید  می کند

با جریان ارتباطات آزاد و روان، مدیریت  ؛ بدین معنی کهگردد مدیریت دانش می تراستقرار موفقیت آمیز

توان از این نکته در جهت رشد و اعتالي سازمان و و میسازمان با کمترین مشکل قابل اجراست دانش در 

   ین در حالی است که بین تمرکز و استقرار مدیریت دانش در ا. افزایش کیفیت خدمات استفاده کرد

  ،یعنی ؛باشد می معکوس امل عو این بین رابطه بنابراین، .سازمان هاي مذکور رابطه معنی دار وجود نداشت

 تسهیل جریان و شده سازمان ها در این دانش اسقرار مدیریت موجباین سازمان ها  در تمرکز میزان کاهش

  . گردیده است دانش استقرار موفقیت آمیز مدیریت سبب ارتباطات نیز 

اي که توسط عسگري از جمله در مطالعه ؛هاي دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته استاین یافته ها در پژوهش

رابطه معناداري بین عوامل سازمانی مذکور و مدیریت  ،در وزرات کار و امور اجتماعی انجام شده است

باید سازمان را  ده سازي موفقیت آمیز مدیریت دانشوي معتقد است که براي پیا. وجود داشته استدانش 

ي نظام سازمان هاارباب شیرانی نیز در مطالعه خود در ). 1384عسگري، (به عنوان یک کل نگاه کرد
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دها، ساختارها و فراین :ند ازا هاي مؤثر در ایجاد و توسعه دانش عبارتمهندسی عنوان کرده است که مؤلفه

دهند که فرایندها و ساختارها در بهبود سطح دانش یعنی خلق و نتایج مطالعات میدانی نشان می. زیربناها

  ). 1381ارباب شیرانی، (اندتوسعه دانش، مؤثر بوده

 سید عامري نیز در پژوهش خود به نتایج یکسانی در رابطه با ساختار جریان ارتباطات و خلق و انتقال دانش

در سازمان تربیت بدنی دست یافت و به صورت مشابه در رابطه با تمرکز، به نتیجه یکسانی در مورد ارتباط 

که ) 1387سید عامري و همکاران،(دست پیدا کرد ابعاد خلق و انتقال مدیریت دانش منفی این مولفه با

  .استهمسو بودن نتایج این تحقیق با پژوهش قبلی  گرنشان

طی بالتازارد و همکاران در آمریکا . ن نیز مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته استدر سایر نقاط جها

     هاي کاري ها و ساختارهاي مشخص و منعطف و تشکیل تیماند که وجود رویهداشته اعالمپژوهشی 

  ). 2004، بالتازارد(تواند میزان رغبت براي یادگیري سازمانی و فرایندهاي مدیریت دانش را افزایش دهدمی

ي عمومی آن کشور انجام دادند، بیان سازمان هاپس از مطالعه اي که در  ،سید احسان و رولند در مالزي

ارتباط مهم و معنی داري وجود  ،داشتند بین اجزاي سازمانی از جمله ساختار آن و انتشار دانش و اطالعات

آزاد ارتباطات را عامل تعیین کننده و اصلی زاراگا و همکارش نیز جریان  ).2004سید احسان و رولند، (دارد

  ).2006، ١زاراگ و پترا(اندبراي پشتیبانی از خلق و انتقال دانش عنوان کرده

مطالعه اي که در مراکز ارائه خدمات سالمت در ژاپن توسط جوشی و همکاران صورت گرفت نیز تاکید 

جهات امکانپذیر باشد، روند انتقال اطالعات و  ارتباطات باز در تمامی ،هاي سازمانی کند که اگر در تیممی

   کند که در اشاره مینیز بت ). 2007، ٢جوشی و سارکر(همچنین صحت اطالعات بیشتر خواهد بود

ي داراي ساختاري با تمرکز کم و ارتباط باز، استراتژي مدیریت دانش داراي موفقیت بیشتري سازمان ها

  ).2002بهات، (است

شود در تمامی مطالعات صورت گرفته، نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار ه میهمانگونه که مشاهد

ایجاد ساختارهاي ارگانیک که داراي انعطاف باشند و  پیچیدگی و تمرکز کمی داشته  ،بنابراین. گرفته است

 موفقیت استقرار به و استباشند تا ارتباطات به راحتی انجام پذیرد، تسهیل کننده استراتژي مدیریت دانش 

  .کمک می کندمدیریت دانش  آمیز

این پژوهش به بررسی میزان رابطه موجود بین منابع انسانی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در 

نتایج نشان داد که بین منابع انسانی از طریق آموزش و . سازمان هاي منتخب ورزشی کشور پرداخت
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نان، و استقرار موفق مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داري مشارکت کارکنان و ایجاد امنیت شغلی براي آ

  .وجود دارد

آنها . مطالعه اي انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند مورد مولفه منابع انسانیدر برومند و رنجبر 

دارد و  رابطه دانش مدیریت ظرفیت با مثبتی طور به انسانی منابع مدیریت راهبردي دریافتند که اقدامات

به منظور کسب، تسهیم و کاربرد دانش  کارکنان تمایل انگیزش براي انسانی منابع مدیریت راهبردي اقدامات

زاهدي نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید ). 1388برومند و رنجبر، (است سودمند و مفید ها در سازمان

ظهار داشت که این دو عامل در کنار هم دانش است و ا مدیریت و بهره وري در ها، سازمان موفقیت که رمز

شمس مورکانی نیز  ،همچنین). 1387زاهدي و نجاري، (منجر به افزایش قدرت رقابت سازمان ها می شود

و راهبرد هاي مدیریت ) ادراکی و فنی، انسانی(اي کارکنان سازمانی بین مهارت ه به این نتیجه رسید که

  .)1390شمس مورکانی و زارعی، (دانش رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

شامل درك دقیق و  کارآفرینی باید به تخصص و دانش خود در مسائل نیز بیان نمود که) 2012(ري نژادمطه

 را جامع از ماهیت مدیریت منابع انسانی در حال تحول و پویا در شرکت هاي کوچک و در حال ظهور

  .اضافه نمود

، در سازمان ها مدیران ، براي استقرار هر چه بیشتر مدیریت دانشبنابراین با توجه به مشاهدات موجود، 

توجه ویژه به کارکنان از طریق آموزش، ایجاد امنیت شغلی مناسب و مشارکت کارکنان در امور زمند نیا

  .دارند
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 بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه ") 1390( محمد ابراهیم، رزاقیو اسداهللا، مهرآرا ؛مسعود، احمدي

لوم و همایش ملی ع ."ادارات آموزش و پرورش استان کرماناجتماعی از دیدگاه روساي تربیت بدنی 

 .گرگان-گلستان. مدیریت نوین

  .انتشارات پژوهش هاي  :ساري ).مدیریت عمومی(مبانی سازمان و مدیریت )1390( احمدي، محمد
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 بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطه " )1390(کارگر، غالمعلی  و هنري، حبیب ؛انصاري، محمد حسین

در کمیته ملی ) و انتقال خلق (با مدیریت دانش و ابعاد آن ) ساختاري، شناختی و رابطه اي(

 .اهللا آملیانشگاه آزاد واحد آیتمجموعه مقاالت همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، د". المپیک

 اقدامات راهبردي مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوري با " )1388(و رنجبري، مریم برومند، مجتبی

  .24سال ششم، شماره  .پلیس دو ماهنامه توسعه انسانی. "شتاکید بر نقش مدیریت دان
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 مطالعه (طراحی نرم افزار و توسعه سیستم مدیریت دانش ") 1384. (، فافرازه و .جاللی فراهانی، م
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  رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ستادي سازمان ")1391(رئیسی، مجتبی

 .دانشگاه شمال آمل ،پایان نامه کارشناسی ارشد ."هاي ورزشی منتخب کشور

 استقرار موفقیت آمیز مدیریت " )1391(علی محمد ،صفانیا و سید جعفر ،موسوي ؛محمد ابراهیم، رزاقی

. کنفرانس بین المللی علوم ورزشی. "دانش در سازمان هاي ورزشی با تاکید بر بومی سازي ایرانی

 .دانشگاه مازندران: شمال

 سال ششم،  .پیک نور ."وري منابع انسانی و مدیریت دانشبهره " )1387(.نجاري، ر و .زاهدي، ش

 .شماره اول
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. در علوم ورزشی پژوهش .")KM(سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژي مدیریت دانش) فناوريو 

  .20شماره 

 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با راهبردهاي مدیریت دانش") 1390.(زارعی، ع و .شمس مورکانی، غ :

 .27شماره . نشریه راهبرد توسعه ".موردي یک مطالعه
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 .تهران دانشگاه ،مدیریت نامۀ پایان ".دانش مدیریت استراتژي با امور اجتماعی و کار
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The Purpose of this study is to evaluate the relationship between organizational 
factors and knowledge management in elite sports organizations. This survey is 
a correlation. Due to the limitations of the statistical community, with a total 
sample population of the study consisted of athletic directors which included 
Deputies selected national sport organizations country(103 individuals). Finally, 
87 individuals responded to the sent questionnaires. Validity and reliability 
were confirmed. Data was collected by questionnaire and were analyzed using 
descriptive and inferential statistical methods SPSS19 (Pearson, Spearman's, 
regression) was analyzed. Results indicated that, except for dimensions and 
structure of the supporting ICT and strategic thinking, focusing, among other 
components of organizational knowledge, there is a significant positive 
relationship. Results indicate average condition because of too much focus on 
knowledge management and organizational structure of the research centers. As 
a result, managers must establish knowledge management in organizations with 
dimensions of organizational factors in mind, and through education and 
participation as possible and giving freedom to the employees, and the lack of 
excessive restrictions ¬ for establishing of the job security and to strenghten and 
support a culture of trust and the use of technology as an effective tool for the 
collection, storage, transmission and dissemination of knowledge, the plaque 
over their work. 

Keywords: Organizational Structure, Corporate Culture, Human Resources, 
Technology and Knowledge Management 

  


