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  ارتباط عوامل ساختاري و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش 

 کشور ایران در سازمان هاي ورزشی منتخب

  4سعید امیر نژاد، 3سید عماد حسینیدکتر ، 2علی محمد صفانیادکتر ، 1فاطمه فاضلی دینان

  چکیده

است، به  هاي زیادي در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفتهدر طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحثمقدمه و هدف: 

عوامل  ارتباطهدف از انجام این پژوهش، بررسی  همین دلیل، سازمان ها و شرکت هاي مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند.

  هاي ورزشی منتخب کشور است.موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان

به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماري تحقیق، نمونه آمـاري  . می باشدهمبستگی  پیمایشی از نوع پژوهش حاضرروش شناسی: 

ها ابزار گردآوري داده .هاي ورزشی منتخب کشور می باشدشامل مدیران تارده معاونین سازمانو  برابر با کل جامعه آماري مورد پژوهش

)، 1391ها شامل پرسشنامه مدیریت دانش (رئیسی، پرسشنامه  .اندنفر به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده 87، که در نهایت پرسشنامه بود

) و پرسشـنامه فرهنـگ سـازمانی برگرفتـه از     1387و همکـاران (  سـیدعامري پرسشنامه ساختار برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی 

هاي داده .ار گرفتروایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قر. سوال) 48(در مجموع ) می باشد1384پرسشنامه عوامل سازمانی عسگري (

  مورد تحلیل قرار گرفت. استنباطی (پیرسون، رگرسیون)و روش آماري توصیفی و  19SPSSافزار آوري شده، با استفاده از نرمجمع

سـاختار جریـان    بعـد  فرهنگ تسهیم دانـش و یـادگیري مسـتمر و    ابعاد یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بینیافته ها: 

ارتباطات، با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از دیدگاه مدیران سازمان هاي ورزشی منتخب کشور بود، از سوي دیگر با توجـه بـه   

در سازمانهاي ورزشی منتخـب   دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقبین ساختار تمرکز و  ،ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداري

  .داردنوجود  دارمعنیارتباط 

 وضعیت استقرار مدیریت دانش به دلیل تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهشنتایج حاکی از متوسط بودن نتیجه گیري: 

در نتیجه، اگر مدیران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان، بخصوص ابعاد یادگیري و تسهیم دانش و اطالعات، دست به . است

  اجراي مدیریت دانش بزنند، دچار مشکالت جدي خواهند شد. 

  

  مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سازمان هاي ورزشی منتخب، استقرار دانشکلیدواژه: 

  

  

  

  

   

  

  Fatimadinan66@yahoo.com                                                                           ،ایرانآمل ،دانشگاه شمال ،دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی .1

  ، آمل، ایرانواحد علوم وتحقیقات آیت اهللا آملی ،اسالمی دانشگاه آزاد ،دانشیارگروه مدیریت ورزشی2. 

  هران، ایران، تدانشگاه شهید بهشتی ،استادیار گروه مدیریت ورزشی .3

 عضو هیئت علمی دانشگاه شمال،آمل، ایران .4
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  مقدمه:

در این دنیا،  ناپذیري است.کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتنابما در دنیایی زندگی می

 مواجه ساخته اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاري از معادالت کنونی کشورها را با چالش

شود که باید همانند منابع مادي و عنوان منبعی کلیدي محسوب میدر اقتصاد دانش محور امروزي دانش به است. 

افزایش  آشکار، درصدد و ضمنی دانش بر تاکید با جهان هايو شرکت هاسازمان از انسانی مدیریت شود، بسیاري

 شامل دانش مدیریت کندمی بیان  3مکینتاش) به نقل از 1387اندام(هستند،  2وريبهره و 1سطوح اثربخشی

  .)1(است  سازمانی اهداف به نیل براي دانش هايدارایی توسعه براي کنترل و ریزي برنامه فرایندهاي

کند تا انتقال اي را فراهم میبندد زمینهمدیریت دانش با توجه به اهمیت دانش که در ذهن افراد نقش می     

آیند، فرآیندها و فناوري به کمک میهاي سازمانی به راحتی میسر شود. در این مسیر دانش به تمام شریان

شوند تا زمینه ساز خلق، توسعه و انتقال دانش را فراهم آورند. فناوري نیز با تسهیل اي طراحی میفرآیندها به گونه

  ).2(آورد فرایند پردازش دانش در سازمان امکان دسترسی، بازیابی، انتقال و ذخیره آن را فراهم می

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

 ضعیف سازمانی ) فرهنگ3دارد( وجود سازمان آن فرد به منحصر ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی هر در زیرا

 را خود هاي دانسته خویش،کارایی  و شخصی قدرت پایگاه نگاهداشت براي در تالش افراد که شود می آن از مانع

 پذیر انعطاف و مناسب سازمانی یک فرهنگ ایجاد و تغییر بررسی، با تنها بنابراین ).4(منتشر سازند و کرده تسهیم

 مزیت یک عنوان به دانش مدیریت از و داد سازمان تغییر در را افراد بین تعامل الگوي تدریج به می توان که است

 که اطالعات را جریان ساختار .دارد دانش مدیریت فرایند مهمی در نقش نیز سازمانی ساختار )5(گرفت بهره رقابتی

آید می در به اجرا سازمانی هاي فعالیت و کارها ساختار، در و همچنین کند می تعیین میشود گیري تصمیم به منجر

)6.(  

منابع فکري و خالقانه سازمان است.  میبراي تفکر در مورد سازمان و تسه ديیجد وهیدانش ش تیریمد     

و قابل دسترس نمودن  یسامانده افتن،یبراي  کیستماتیاشاره دارد که بطور س ییدانش به تالشها تیریمد

). 7(ردیگ یم صورتدانش در سازمان  میمستمر و تسه ريیادگیفرهنگ  تیهاي فکري سازمان و تقو هیسرما

شده است.  لیسازمانها تبد ريیو قدرت رقابت پذ تینده اي در موفقکن نییامروزه دانش و اطالعات به عامل تع

حرکت به سوي اقتصادهاي دانش محور در برنامه هاي  تیو اولو یجامعه دانش جادیدولت بر ا دیتاک شیبا افزا

منبع مهم  کیموضوع است که چگونه از دانش به عنوان  نیکه بوجود آمده درك ا یتوسعه اي، مسئله مهم

 نیا يریدراکر، با بکارگ تریپ ) در تحقیق خود عنوان می کنند که1390مهرآرا و همکاران( ).8(میاستفاده کن یرقابت

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

  ).9دارد(

دانش در سازمان ها می شود، پرسش مهمی است که اینکه چه عاملی موجب موفقیت استقرار مدیریت      

پژوهشگران مدیریت را به خود مشغول داشته است. آنها به مطالعه مواردي از قبیل ساختار سازمانی، فناوري 

. ولی عامل مهمی که در بعضی از تحقیقات بدان )11و10(اطالعات و ارتباط سازمان با محیط خارج پرداخته اند

  

1. Effectiveness 

2  .  Productivity 

3 . Mc entash 



    41... ارتباط عوامل ساختاري و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

هنگ و ساختار سازمانی می باشد، به این دلیل که فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر پرداخته شده است فر

ش هاي مشترك، به سازمان ها سازمانی بر اساس اعتقادات و ارز تمام جنبه هاي سازمانی تأثیر گذارند. فرهنگ

طراحی ساختار و  قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردي، انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروي انسانی،

  )12(نظام هاي سازمانی، هدف گذاري، تدوین و اجراي خط مشی ها، استراتژیها و... تأثیر می گذارد

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

. فرهنگ سازمانی )14و13(به فرد آن سازمان وجود دارد زیرا در هر سازمانی فرهنگ و ساختار سازمانی منحصر

شود که افراد در تالش براي نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته هاي ضعیف مانع از آن می

. بنابراین تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و )15(خود را تسهیم کرده و منتشر سازند

یر است که می توان به تدریج الگوي تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به انعطاف پذ

  .)16(عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت

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

، دو جزء فرهنگ 3Mدر شرکت ) 1994( 1ارائه شده توسط توماس آلن . در مدل)17(ها استدانش در سازمان

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

در مورد فرهنگ سازمانی نیز، یادگیري سازمانی جزء یکی از اجزاء  )2000(. در مدل دنیسون)18(ذکر شده اند

فرهنگ سازمانی ذکر شده است و به اشتراك گذاري اطالعات به عنوان یک عنصر فرهنگی مثبت در نظر گرفته 

 جریان از ساختار سازمانی مهمترین اجزاء آن را، تمرکز و )2003( 2. در تعریف ریچارد دفت)19(شده است

 اجزاء بین روابط این  .است روابط از عالی ساختار ترکیبی )2004( 3انگبه عقیده و .)20(ت تشکیل می دهندارتباطا

 که باشد اي گونه به باید سازمانی ساختار طرح .)21(دهند می تشکیل را سازمان فعالیتهاي اساس که هستند

 به باید سازمانی ساختارهاي .باشد داشته را خارجی محیط با انطباق براي اطالعات پردازش قابلیت بیشترین

  .)22(دهند توسعه سازمان در را یادگیري امکان که شوند طراحی ايگونه

ایران  انداز چشم سند در دانش و علم موضوع و اهمیت بنیان دانش هاي سیستم به دولت رویکرد به توجه با     

باشد،  شده تبدیل عمومی فرهنگ و ارزش به آن در نشر دانش و خلق که یادگیرنده هاي سازمان به توجه ،1404

  داراي اهمییت ویژه اي است.

توانند دانش را  یمسئله متمرکز نموده اند که چگونه م نیاز سازمانها تالش خود را بر ا اريیبس انیم نیا در     

توان به  یبراي سازمانها به همراه دارد که از آن جمله م اريیبس ايیدانش مزا تیری. مدندینما تیریدر سازمان مد

 ري،یگ میبهبود تصم ،یبهبود اثربخش ،ییکارا شیداشتن اطالعات به روز شده، افزا اریکار، در اخت تیفیبهبود ک

 .)23(اشاره نمود عیسر ريیپذ قیو تطب رییو امکان تغ ان،یمشتر ازهايینسبت به ن ییتوان پاسخگو شیافزا

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

است به همین علت توجه جدي به مدیریت دانش ضروري به نظر می رسد. تاکنون در کشور ما مطالعات و 

استقرار  نهیاما در زم ،دانش در سازمان ها و نهادهاي مختلف انجام شده است تیریمد نهیدر زم اريیبس قاتیتحق

و عوامل موثر بر آن  به صورت همزمان منتخب کشور یورزش يدانش در سازمان ها تیریمد زیآمتیموفق

  

1. Thomas Allen 

2 . Richard L. Daft 

3. Wang 
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 ژهیبو یورزش ي. سازمان هادینمای پژوهش را آشکار م نیامر ضرورت انجام ا نیکه ا ،انجام نگرفته است یقیتحق

 تیسو کم کیقرار داشته است. از  توجهاتبوده و در کانون  تیمنتخب همواره داراي اهم یورزش يسازمان ها

بخش  استگذارانیبراي س ن،یخدمات و استفاده از دانش نو تیفیک گریهاي آن و از سوي د نهیخدمات و هز

رغم  یاست . عل يدشوار اریدانش موفق، امر بس تیریتوسعه مد گرید يسو از ورزش مسئله ساز بوده است. 

دانش در سازمان ها  تیریمد يساز ادهیدانش صورت گرفته است،هنوز پ تیریکه در حوزه مد یعیوس قاتیتحق

که در سطور قبل به آن اشاره  هایی است لذا تحقیق  حاضر با توسل به نتایج  پژوهش يا دهیچیکار سخت و پ

هاي آن که تا حد زیادي به روشن کردن افق دید محقق یاري رسانده،  با استفاده از و با استعانت از داده ،شد

  :  پژوهشی روشمند درصدد پاسخگویی به این مساله است که

رابطه عوامل ساختاري و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان هاي ورزشی "

  "منتخب کشور چیست؟

  

  روش تحقیق:

از نوع پیمایشـی و همبسـتگی اسـت و گـردآوري      ،انجام تحقیق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهشروش 

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مدیران  ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردي خواهد بود.داده

المپیک و هیئت رئیسه فدراسیون هاي ورزشی آکادمی ملی  کمیته ملی المپیک، و معاونان وزارت ورزش و جوانان،

از طرف وزارت ورزش و جوانـان، لیسـتی از    1391-92بدلیل اینکه در سال  نفر) بوده است. 103درجه یک کشور(

 معیار انتخاب ایـن فدراسـیون هـا کسـب مـدال در مسـابقات       فدراسیون هاي ورزشی درجه یک کشور، ارائه نشد،

تکوانـدو،  تیراندازي ، دو و میدانی وزنه برداري، کشتی، هاي و شامل فدراسیون شدجهانی و المپیک می باآسیایی، 

به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماري تحقیق، نمونه آماري برابر بـا کـل جامعـه     .والیبال بوده است و بسکتبال

انـد و در تحقیـق   نفر به پرسشنامه ارسـالی پاسـخ داده   87باشد. از این تعداد، تمام شمار میو  آماري مورد پژوهش

 تحقیق این پرسشنامه کلی، طور به بود. پرسشنامه پژوهش در این ها داده گردآوري . ابزاراندحاضر شرکت داشته

مشخصات دموگرافیکی (سن، جنسیت، تحصیالت، پست سـازمانی، نـوع    -1است:  بخش و چهار سؤال 46 شامل

 5کسب دانـش،  خرده مقیاس ( چهار يا: دار)1391مدیریت دانش (رئیسی، پرسشنامه  -2 )،سازمان، سابقه خدمت

بـا سـطح پـنج ارزش     گویـه)  5و (ثبت و ضبط دانـش،   گویه) 5 بکارگیري دانش،(، گویه) 5 انتقال دانش،(، گویه)

و  سـید عـامري  ساختار: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سـازمانی  پرسشنامه  -3، )24(لیکرت می باشد

، تمرکزخرده مقیاس ( دوداراي  که ساختار به عنوان یکی از متغیرهاي این پرسشنامه بود و است )1387( همکاران

ایـن   زمانی:فرهنگ ساپرسشنامه  -4 )،25با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد(گویه)  5، جریان ارتباطگویه) و ( 6

فرهنگ سازمانی به عنوان یکـی از   که ) می باشد1384پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی عسگري (

بـا   گویـه)  5، یـادگیري مسـتمر  گویه) و ( 5، تسهیم دانشداراي دو خرده مقیاس ( متغیرهاي این پرسشنامه بود و

در جامعه آماري تحقیق حاضـر، از نظـرات ده    براي تعیین روایی پرسشنامه .)26(سطح پنج ارزش لیکرت می باشد

ـ تن از اساتید مدیریت ورزشی و سه تن از صاحب نظـران مـدیریت دانـش اسـتفاده      بـراي بـرآورد پایـایی     .دگردی

مه پرسشنامه ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات ضریب پایایی پرسشنا

 محاسبه شده است.  81/0و  83/0، 78/0ساختار، فرهنگ و مدیریت دانش به ترتیب برابر 
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براي توصیف متغیر ها در  استاندارد و انحراف  ، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصدتوصیفی نظیر میانگین آمار از

براي تعیین وضعیت طبیعی بودن  KS آماري از تکنیکدر سطح آمار استنباطی  .گشته استجامعه تحقیق استفاده 

 با توجه به نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي به .گردیداستفاده ها داده

بینی همچنین براي پیش استفاده گردید.≥p  05/0هاي تحقیق  در سطح معناداري آزمون گذاشتن فرضیه

هر یک از و چند گانه استفاده شده است.  خطی ین از رگرسیون سادهمتغیرهاي مالك از روي متغیرهاي پیش ب

  آزمون گردیده است. SPSS19 با استفاده از نرم افزارتحقیق  هاي فرضیه

  یافته ها

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

 16درصد( 4/18نفر) از کمیته ملی المپیک،  12درصد( 8/13ورزش و جوانان، نفر) مدیر ستادي وزارت  31درصد(

نفر) از روساي فدراسیونهاي ورزشی به عنوان نمونه آماري  28درصد( 2/32نفر) از آکادمی ملی المپیک و 

گروه  اند.درصد آن ها زن بوده 4/26ها مرد و درصد از آزمودنی 6/73اند که پاسخگوي سواالت پژوهش فوق بوده

باشند و کمترین هاي سنی متفاوت دارا میدرصد بیشترین فراوانی را در بین رده 4/49با  سال 50تا  41سنی 

 1/47سال سابقه خدمت،  10درصد افراد تا  9/29درصد قرار دارند.  4/3سال با  30تا21فراوانی در رده سنی 

  باشند.می 20تر از درصد نیز، داراي سابقه خدمت باال 23سال و  20تا  11درصد، 

درصد) و بعد از آن به ترتیب داراي  3/48بیشتر آزمودنی هاي تحقیق داراي تحصیالت کارشناسی (     

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

عالوه بر این، میانگین امتیاز بدست آمده براي ساختار سازمانی که داراي دو بعد تمرکز و جریان ارتباطات      

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

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

 دو بعد تسهیم دانش و یادگیري مستمر بوده است، به ترتیب، ابعاد فرهنگ سازمانی که شامل، بدست آمده براي

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

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

هاي مربوط به استقرار مدیریت دانش و عوامل . نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه 1جدول 

  اسمیرنوف –توسط آزمون کولموگروف  سازمانی

Sig  
 -کولموگرف

  اسمیرنوف
  )Nتعداد (  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

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

  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

  

  . آمار توصیفی پرسشنامه هاي ساختار و فرهنگ سازمانی2جدول 

 تعداد میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر
ساختار ابعاد پرسشنامه 

  سازمانی

  ساختار تمرکز  85  80/2  387/0  80/1  60/3

  جریان ارتباطاتساختار   86  04/3  570/0  1  4

  فرهنگ تسهیم دانش  87  88/2  520/0  2/1  4

  مستمر يریادگفرهنگ ی  85  91/2  560/0  4/1  4

  

ی(تسهیم دانش و یادگیري فرهنگ سازمانبین  نشان داد که، پیرسون همبستگی آزمون از حاصل نتایج نهایت، در

هاي از دیدگاه مدیران سازمان در سازمانهاي ورزشی منتخب دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقو  مستمر)

  .وجود دارد و مثبتی دارمعنیارتباط  ورزشی کشور

  و استقرار  ی(تسهیم دانش و یادگیري مستمر)فرهنگ سازمان. ارتباط بین 3جدول

  دانش تیریمد زیآمتیموفق

 آماره متغیر
 زیآم تیاستقرار موفق

 دانش تیریمد

 تسهیم دانش 

ضریب همبستگی 

 پیرسون
449/0  

  0001/0 سطح معناداري

 یادگیري مستمر

ضریب همبستگی 

 پیرسون
591/0  

  0001/0 سطح معناداري

  

(جدول نشان داد 2Rو ضریب تعیین  معنا دار گردید 001/0در سطح  F= 249/23در بررسی رگرسیون، مقدار 

) واریانس در استقرار موفقیت 386/0که معادله رگرسیون استفاده شده در تسهیم دانش و یادگیري مستمر، ( )5و4

بین  شیپ يرهایمتغمشاهده می شود.  6در ادامه، همانگونه که در جدول  کندآمیز مدیریت دانش را تبیین می
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آماره  د.ندار استقرار مدیریت دانش را قدرت پیش بینی 488/0و  217/0 به ترتیبیادگیري مستمر و تسهیم دانش 

  م خود همبستگی بین متغیرها می باشد.بود که نشان دهنده عد 89/1ي دوربین واتسون برابر با 

 . آماره هاي تحلیل رگرسیون4جدول 

R 2R  
2R دوربین واتسون  خطاي استاندارد  تعدیل یافته  

496/0  386/0  381/0  634/0  89/1  

  

 ANOVA. 5جدول 

میانگین  df  مجذوراتجمع   

  مجذورات

F  سطح

  معناداري

  001/0  249/23  112/3  1  176/3  رگرسیون

      131/0  71  613/1  باقیمانده

        73  789/4  کل

  

پیش بینی استقرار مدیریت دانش از روي ابعاد فرهنگ سازمانی با استفاده از  .6جدول

 چندگانه ونیرگرس

سطح معنی 

  داري
 Bضریب  مقدار تی

ضریب 

 بتا
 متغیر

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

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

در سازمانهاي ورزشی منتخب  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقهمچنین، بین ساختار جریان ارتباطات و      

به عبارت دیگر هرچقدر جریان ارتباطات در سازمانهاي ورزشی بیشتر باشد  وجود دارد و مثبتی دارمعنیارتباط 

توجه به ضریب همبستگی پیرسون و  گردد. از سوي دیگر بامنجر به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش می

 دارمعنیارتباط در سازمانهاي ورزشی منتخب  دانش تیریمد زیآم تیاستقرار موفقسطح معناداري؛ بین تمرکز و 

  . داردنوجود 
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 زیآم تیساختار سازمانی (تمرکز و جریان ارتباطات) و استقرار موفق. ارتباط بین 7جدول 

  دانش تیریمد

  

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

) واریانس در استقرار موفقیت آمیز 441/0، (ساختار جریان ارتباطاتکه معادله رگرسیون استفاده شده در  )9و8

ساختار بین  شیپ يرهایمتغمشاهده می شود.  10کند در ادامه، همانگونه که در جدول مدیریت دانش را تبیین می

 03/2ابر با آماره ي دوربین واتسون بر د.نردا قدرت پیش بینی استقرار مدیریت دانش را 664/0جریان ارتباطات 

  م خود همبستگی بین متغیرها می باشد.بود که نشان دهنده عد

  . آماره هاي تحلیل رگرسیون8جدول 

R 2R  2R دوربین واتسون  خطاي استاندارد  تعدیل یافته  

664/0  441/0  439/0  521/0  03/2  

  

  ANOVA . 9جدول 

  سطح معناداري F  میانگین مجذورات df  جمع مجذورات  

  001/0  197/59  215/3  1  253/3  رگرسیون

  108/0  75  403/1  باقیمانده

  76  656/4  کل

  

   

 آماره متغیر
 تیریمد زیآم تیاستقرار موفق

 دانش

 تمرکز

ضریب همبستگی 

 پیرسون
135/0  

  246/0 سطح معناداري

 جریان ارتباطات

ضریب همبستگی 

 پیرسون
664/0  

  0001/0 سطح معناداري
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سازمانهاي ورزشی  ساختار جریان ارتباطات. پیش بینی استقرار مدیریت دانش از 10جدول

  ساده ونیرگرسمنتخب با استفاده از 

سطح معنی 

  داري
 Bضریب  مقدار تی

ضریب 

 بتا
 متغیر

 ضریب ثابت -  295/1  77/5 0001/0

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

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

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

  و نتیجه گیري بحث

اقتصادهاي جهانی، سازمان هاي امروزي باید به طور مؤثر به سمت منابع به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در 

دانش حرکت کنند. مدیریت دانش بهینه سازي دانش سازمانی به منظور دستیابی به افزایش عملکرد با استفاده از 

اي مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مربوطه، به عنوان اجزا و عناصر مهم بق .)33روش هاي متفاوت است(

) در تحقیق خود 1378، اکبري (به عنوان نمونه )27(اندسازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن مورد توجه قرار گرفته

کنان دانشی عوامل کلیدي سازمان در دستیابی به توسعه راست که دانش و کا عنوان کرده 1ک الرويلم به نقل از

مدعی  2رقابتی آینده شرکتها قرار دارند. افزون بر این مارتنسونترین منابع شوند و در زمره اصلیپایدار قلمداد می

پذیري سازمانهاي خصوصی و دولتی است و از وري و انعطافاست که مدیریت دانش پیش نیاز قطعی براي بهره

. اینکه چه عاملی موجب موفقیت استقرار )28(این رو توجه به آن از وظایف و مسئولیتهاي مدیران و مجریان است

دیریت دانش در سازمان ها می شود، پرسش مهمی است که پژوهشگران مدیریت را به خود مشغول داشته م

است. آنها به مطالعه مواردي از قبیل ساختار سازمانی، فناوري اطالعات و ارتباط سازمان با محیط خارج پرداخته 

ل سازمانی(ساختار و فرهنگ) و ارتباط آن در همین رابطه، این بررسی با طرح سواالتی در زمینه عوام. )30و29(اند

با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در ساز مان هاي ورزشی منتخب کشور، صورت گرفت. در ادامه نتایج 

هاي پژوهش ارایه می شود. هم چنین در ارایه نتایج از نتایج سایر مطالعات حاصل از پژوهش بر حسب فرضیه

  استفاده شده است.

دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل فرهنگی سازمان شامل؛ فرهنگ تسهیم و فرهنگ هاي پژوهش نشانیافته     

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

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

به راحتی استقرار می یابد. خوشبختانه در سازمان هاي مورد پژوهش این فرهنگ حاکم بود. شاید بتوان گفت در 

  برخوردار است. ییاز قدرت باال ،این ساز مان ها، این ابعاد فرهنگی، بخاطر ماهیت فعالیت آنها

رفته است که همگی تایید کننده وجود این ارتباط هستند. به هاي زیادي صورت گدر این ارتباط نیز پژوهش     

در وزارت کار و دانش فرد در شرکت توزیع  )1384(هاي صورت گرفته توسط عسگريعنوان نمونه در پژوهش

در سازمان جهت استقرار مدیریت دانش باید فرهنگ سازمانی مناسب موجود باشد. به بیان  ،برق، مشخص شد که

  .)31و8(دیگر بین فرهنگ سازمانی و موفقیت استقرار مدیریت دانش، رابطه محکم و معناداري وجود دارد
  

7. Malek Alravi  
8. MArtenson  
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فرهنگ سازمانی و  که در مراکز بهداشتی شیراز انجام گرفت، مشاهده شد که بین )1389(در مطالعه الماسیان     

اي عنوان نیز در مطالعات جداگانه )1388(و گودرزي )1384(. کرمی)32(مدیریت دانش رابطه معناداري وجود دارد

کند که بین عنوان می )1388(اند که فرهنگ سازمانی رابطه مؤثر و قوي با مدیریت دانش دارد. گودرزيکرده

اي بین فرهنگ تسهیم و خلق دانش ود دارد، در حالیکه رابطهفرهنگ تسهیم و انتقال دانش رابطه معنادار وج

  .)34و33(وجود نداشته است

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

ش مورد نظر، در گذر رسد این اختالف ناشی از تغییر نوع کاربري این سازمان و نوع دانگودرزي است. به نظر می

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

آکادمی ملی المپیک و فدراسیون هاي منتخب  کمیته ملی المپیک، پژوهش حاضر در وزارت ورزش و جوانان،

  این سازمان ها تشکیل داده است.  معاونینو  کشور صورت گرفته، و جامعه آماري آن را کلیه مدیران

اند که در عنوان کرده )2003( 3مطالعات در دیگر نقاط دنیا نیز نتایج مشابهی داشته است. لی و چوي     

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

  .)35(کنددانش را دچار اختالل میفرایند مدیریت 

هم عنوان داشته که فلسفه سازمان و ارزشهاي بلندپایه سازمان در موفقیت یا عدم موفقیت  )2004( 4بالتازارد     

دهد. مدیریت دانش نقش دارد. فرهنگ سازمانی انتظارات و رفتارهاي افراد را تا حد زیادي تحت تاثیر قرار می

تواند به جدال غیرسازنده منجر گردد و مانع از ایجاد تبادل شبکه مدیریت دانش گردد. وي معتقد برخی از آنها می

کنند، ضروري است. زیرا است که دانستن فرهنگ سازمان براي کسانی که استراتژي مدیریت دانش را طراحی می

کاري و تعهد اعضا نسبت که فرهنگ سازمانی هم بر جریان دانش الزم براي طراحی مدیریت دانش و هم بر هم

  .)16(به مدیریت دانش، تاثیر دارد

اي دریافتند که مدیریت مؤثر دانش بطور در آکادمی مدیریت آمریکا با انجام مطالعه )2000(دالنگ و فاهی     

نیز در پژوهش خود عنوان کرده که در سازمانهاي  )2000(. باهات)36(مستقیم با فرهنگ سازمان در ارتباط است

شود، استراتژي مدیریت دانش داراي داراي فرهنگ اعتماد قوي که از تسهیم اطالعات و دانش حمایت می

  .)37(موفقیت بیشتري است

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

صوص ابعاد یادگیري و تسهیم دانش و اطالعات، دست به اجراي مدیریت دانش بزنند، دچار مشکالت جدي بخ

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

  ایجاد و تقویت کنند.

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

هرچقدر جریان ارتباطات در سازمانهاي ورزشی بیشتر باشد منجر به استقرار موفقیت کند، و موید این است که، می

رین بدین معنی که، با جریان ارتباطات آزاد و روان، مدیریت دانش در سازمان با کمت گردد.آمیز مدیریت دانش می

توان از این نکته در جهت رشد و اعتالي سازمان و افزایش کیفیت خدمات استفاده مشکل قابل اجرا بوده و می

کرد. این در حالی است که بین تمرکز و استقرار مدیریت دانش در سازمان هاي مذکور، رابطه معنی دار وجود 

  

9. Lee & Choi 
10. Baltazard 
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 در تمرکز میزان حاصله، کاهش نتایج اساس بر یعنی باشد. می معکوس امل عو این بین رابطه بنابراین،نداشت، 

 تسهیل جریان و شده سازمان ها در این دانش قرار مدیریتتاس موجب ،هاي ورزشی منتخب کشور سازمان

  . شود می دانش استقرار موفقیت آمیز مدیریت موجب ارتباطات نیز،

اي که توسط ت. از جمله در مطالعههاي دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته اساین یافته ها در پژوهش      

در وزرات کار و امور اجتماعی انجام شده است رابطه معناداري بین عوامل سازمانی مذکور و  )1384(عسگري

مدیریت دانش وجود داشته است. وي معتقد است که براي پیاده سازي موفقیت آمیز مدیریت دانش، باید سازمان 

نیز در مطالعه خود در سازمانهاي نظام مهندسی عنوان  )1381(ارباب شیرانی). 8را به عنوان یک کل نگاه کرد(

هاي مؤثر در ایجاد و توسعه دانش عبارتند از؛ فرایندها، ساختارها و زیربناها. نتایج مطالعات کرده است که مؤلفه

  .)38(اند، مؤثر بودهدهند که فرایندها و ساختارها در بهبود سطح دانش یعنی خلق و توسعه دانشمیدانی نشان می

نیز در پژوهش خود به نتایج یکسانی در رابطه با ساختار جریان ارتباطات و خلق و انتقال  )1387(سید عامري     

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

که نشان از همسو بودن  )25(خلق و انتقال مدیریت دانش، دست پیدا کردمورد ارتباط منفی این مولفه با ابعاد 

  دهد. نتایج این تحقیق با پژوهش قبلی می

در آمریکا  )2004(در سایر نقاط جهان نیز مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است. بالتازارد و همکاران     

هاي ها و ساختارهاي مشخص و منعطف و تشکیل تیماند که وجود رویهاند و عنوان داشتهپژوهشی انجام داده

  ). 5تواند میزان رغبت براي یادگیري سازمانی و فرایندهاي مدیریت دانش را افزایش دهد(کاري می

در مالزي پس از مطالعه اي که در سازمانهاي عمومی آن کشور انجام دادند، بیان  )2004(سید احسان و رولند     

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

نیز جریان آزاد ارتباطات را عامل تعیین کننده و اصلی براي پشتیبانی از خلق و  )2006(زاراگا و همکارش .)39(دارد

  .)40(اندانتقال دانش عنوان کرده

صورت گرفت نیز  )2007(ت در ژاپن توسط جوشی و همکارانمطالعه اي که در مراکز ارائه خدمات سالم     

کند که اگر در تیمهاي سازمانی ارتباطات باز در تمامی جهات امکانپذیر باشد، روند انتقال اطالعات و تاکید می

کند که در سازمانهاي اشاره می )2000(تاها. در همین رابطه ب)41(همچنین صحت اطالعات بیشتر خواهد بود

  .)37(ساختاري با تمرکز کم و ارتباط باز، استراتژي مدیریت دانش داراي موفقیت بیشتري استداراي 

شود در تمامی مطالعات صورت گرفته، نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفته همانگونه که مشاهده می     

تا  ،تمرکز کمی داشته باشنداست. بنابراین ایجاد ساختارهاي ارگانیک که داراي انعطاف باشند و  پیچیدگی و 

باشد و استقرار مدیریت دانش با ارتباطات به راحتی انجام پذیرد، تسهیل کننده استراتژي مدیریت دانش می

  .گرددموفقیت اجرا می
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