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  چكيده

راي تعيين هاي ورزشي كشور بهدف از اين پژوهش برازش معادلة رگرسيوني مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان
جامعة آماري تحقيق، تمام مديران ستاي وزارت ورزش و جوانان، هيأت . تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر اثربخشي سازماني است

هاي برتر ورزشي بود كه حجم نمونه اجرايي كميتة ملي المپيك، مديران ستادي آكادمي ملي المپيك و هيأت رئيسة فدراسيون
اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به شكل ميداني اجرا شده . تعيين شد) نفر 150(جم جامعه شمار و برابر با حتمام
روايي محتوايي ابزار تحقيق با مطالعة مباني نظري تحقيق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پايايي آن . است

. محاسبه شد) α=83/0(و اثربخشي سازماني ) α=88/0(امة مديريت دانش نيز از طريق آزمون ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشن
بين مديريت دانش و فرايندهاي آن با اثربخشي . ها از روش آمار توصيفي  و استنباطي استفاده شدوتحليل دادهبراي تجزيه

انتقال دانش بيشترين ضريب  هاي ورزشي كشور رابطة مثبت و معناداري وجود دارد و از بين فرايندهاسازماني در سازمان
همچنين نتايج ). r ،01/0=p=86/0(همبستگي و ثبت و ضبط دانش كمترين ضريب همبستگي را با اثربخشي سازماني نشان دادند 

درصد از واريانس اثربخشي سازماني مربوط به فرايندهاي مديريت دانش است  756/0رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه 
)01/0P<  ،756/0=R2 (بيني كارگيري دانش، ثبت و ضبط و كسب دانش و انتقال دانش بيشترين اهميت را در پيشترتيب بهو به

هاي مدار در تمام سطوح سازمانهاي پژوهش، طراحي ساختار دانشبراساس يافته).  >01/0P(تغييرات اثربخشي سازماني دارند 
عنوان توليدكنندگان و ثر خواهد بود و در اين راستا مديران ستادي بهها مؤورزشي كشور در بهبود وضعيت اثربخشي اين سازمان

  .هاي ملي دانشي نقش مهمي برعهده دارندسرمايه
  

  هاي كليديواژه

  .هاي ورزشيمعادلة رگرسيوني، مديريت دانش، اثربخشي سازماني، مديران ستادي، سازمان
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  مقدمه

وري، بهبود منظور بهرهاي بهتسهيم منابع فكري، شيوهمديريت دانش شيوة جديد تفكر در مورد سازمان و 
هاست و ارزيابي دقيق روند تغيير و تحوالت دانش در هزارة سوم، مبين اين است كه عملكرد و كاهش هزينه

افزا هاي دانشهاي نيروافزا جاي خود را به فناوريتدريج فناورياي است كه در آن بهجهان صنعتي امروز جامعه
طور مداوم دانش جديد را به شكل ايجاد، اعتباربخشي و كاربرد در محصوالت ها بايد بهرو سازمان، ازايندهندمي

  ).2(كار گيرند و خدمات به

ها، اسناد و هاي سازماني از جمله فرهنگ، سياستدانش مفهوم چندوجهي است و در بسياري از هويت
در سازمان، كسب مداوم دانش مربوط، توسعة دانش جديد از هاي آن اعضاي سازمان جاي دارد و هدف از فعاليت

كارگيري ها در جهت حفظ دانش حياتي در تمام سطوح، بهطريق يادگيري، اطمينان از رشد و تداوم فعاليت
  .افزايي استها و تركيب دانش در جهت همدانش موجود در تمام چرخه

كسب مزيت رقابتي دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن،  ها بادليل نقش راهبردي دانش، بسياري از سازمانبه
واسطة آن ، مديريت دانش را فرايندي كه به)2005( 1مالهوترا). 21(گيرند كار ميطور مؤثر بهمديريت دانش را به

و توزيع و انتقال ) بيروني كردن دانش(، كدگذاري دانش )دروني كردن دانش(ها در زمينة يادگيري سازمان
مديريت دانش را ايجاد ) 2011(و همكاران  2باتي). 12(كند به كسب مهارت هستند، تعريف ميدانش، قادر 

هاي مورد نياز سازمان از محيط دروني و بيروني و فرايندهاي الزم براي شناسايي و جذب داده، اطالعات و دانش
  ).8(كند هاي سازمان و افراد تغيير ميها و اقدامانتقال آنها در تصميم

تر در موضوعات مهم و بهبود ها با تكيه بر دانش برتر امكان اتخاذ تصميمات معقولريت سازمانمدي
 تر از خود دانش محسوب اي مهمرو مديريت دانش مقولهازاين. آورندبر دانش را فراهم ميعملكردهاي مبتني

 ي و سازماني را به دانش و هاي فردها در پي آنند تا چگونگي تبديل اطالعات و دانستهشود و سازمانمي

  .هاي فردي و گروهي تبيين و روشن كنندمهارت

                                                           
1 .  Malhotra 
2 . Bhatti 
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دهد كه تعاريف و الگوهاي متعددي در اين زمينه مطرح مروري گذرا در منابع مديريت دانش نشان مي
يكي از الگوهاي مطرح در مديريت دانش كه در عين سادگي، كامل نيز هست، الگوي گولد و همكاران . هستند
گولد و همكاران مديريت دانش را فرايند كسب، ثبت، انتقال و كاربرد دانش . ه در اين تحقيق آورده شداست ك

اين چهار عامل در حوزة مديريت دانش براي يك سازمان زمينة آموزش، بازخورد و آموزش . اندقلمداد كرده
  .شوندي سازمان استفاده ميهاطور معمول براي اثربخشي و احياي قابليتآورد كه بهمجدد را فراهم مي

رفتارهاي مربوط به ورود دانش جديد به سيستم انساني يا اجتماعي است كه دامنة وسيعي  :كسب دانش
  .دارد» نوآوري«مانند كشف، كسب، فراخواني و توسعه را دربردارد و پيوندي نزديك با 

فقط . سير، پااليش و ارائة دانش استشامل فرايندهايي از جمله ارتباط، ترجمه، تف :انتشار و انتقال دانش
تواند گوياي انتقال مؤثر دانش باشد و صرف در دسترس بودن دانش به معناي انتشار آن ايجاد تغيير در رفتار مي

  .نيست

كار گرفته طور كلي دانش سازماني بايد در جهت محصوالت خدمات و فرايند سازمان بهبه :كارگيري دانشبه
  . شود

آن به سيستم منجر   هايي كه به بقا و نگهداري دانش بعد از ورودتمامي فعاليت :ندهي دانشحفظ و سازما
 هاي مربوط به اعتبار دانش، هاي اطالعاتي، فعاليتشود كه شامل رفتارهاي متنوعي مانند ذخيره در پايگاهمي

  .روز كردن آن و ديگر موارد استبه

توان در ساختار رسمي سازمان، جايگاهي را براي اي دولتي ميهمنظور توسعة كاربرد دانش در مجموعهبه
صورت كامالً تخصصي، فعاليت تسهيم و استفاده از دانش را رهبري كرده و مديريت دانش در نظر گرفت كه به

هاي اي از ويژگيتواند گسترهمديريت دانش مي). 13(كند هاي فكري افراد را در اين زمينه اصالح ميپايه
تنهايي كافي نيست، زيرا تر بهبود بخشد، اما اين بهسازماني را با قادر ساختن به عملكرد هوشمندانه عملكرد

  ).13(و نيل به اهداف سازماني است  1دانش براي قابل استفاده بودن نيازمند هماهنگي وانطباق با اثربخشي

                                                           
1 . Effectiveness 
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عنوان عاملي صورت فزاينده بهمحيط و اقتصاد رقابتي و پرتنش امروز سبب شده است تا مديريت دانش به
ها براي كسب عوايد و منافع سازماني و سازمان. پراهميت براي كسب منافع و مزاياي رقابتي سازماندهي شود

 كارگيري براي اهداف خود موظف به دانستن چگونگي مديريت دانش سازماني از طريق توسعه، انتشار و به

طور كلي نااميدكننده است و هاي در دسترس براي سنجش اثربخشي بهها و رويهبرداري هستند، اما روشبهره
  ). 22(شود نيازهاي هميشگي براي سنجش و ارزيابي اين مقوله بسيار احساس مي

داند تا درست انجام دادن در مطالعات خود، مديريت دانش را انجام كارهاي درست مي) 2005(مالهوترا 
، يكي از معيارهاي سنجش ميزان تحقق اهداف سازماني، اثربخشي 1كارايي كارها كه تأكيد بر اثربخشي دارد تا

توان به آن مطرح بوده و با رويكردهاي مختلف مي... كالسيك، نئوكالسيك، اقتضايي و (است كه در تمام مكاتب 
ازماني ترين تعريف اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف سبرجسته). 12(رو مفهومي كلي است دست يافت و ازاين

كنندة ميزان تحقق ؛ اين دو جمله تعيين»در كجا بايد قرار گيريم«و » در كجا هستم«عبارتي ديگر است، به
مدت و عنوان ميزان كسب اهداف كوتاهاثربخشي سازماني را به) 1389(  تقوي و همكاران. اهداف سازماني است

محققان ديگر ). 7(كنند رحلة زندگي سازماني تعريف ميكنندگان و منفعان، ارزيابيبلندمدت باتوجه به انتظار ذي
سازد يا برآوردن معيارهاي ارزيابي افراد اثربخشي سازماني را درجه و ميزاني كه سازمان نيازها را برآورده مي

  ).6(كنند خارج از سازمان تعريف مي

عاليت، يك يا چند نوع از براي سنجش اثربخشي سازماني، معيارهاي مختلفي وجود دارد كه بسته به نوع ف
ها و نيازهاي سازماني موفق است كه بتواند باتوجه به خواسته. تواند در تعيين اثربخشي مؤثر واقع شودمعيارها مي

محققان عوامل مؤثر بر اثربخشي . جوامع از طريق تحقق اهداف سازمان اثربخشي خود را حفظ كند و توسعه دهد
هاي محيطي كه شامل شرايط اقتصادي و بازار، ، ويژگي)ساختار، فناوري، اندازه(هاي سازماني سازمان را ويژگي

ها شامل پاداش، راهبرد، و اقدامات مديريت) هاها و ارزشها، نگرشها، انگيزهاهداف، مهارت(هاي كاركنان ويژگي
هاي مديريتي، وجود وشها در فرايندها و رهمچنين اثربخشي سازمان). 1(داند گيري و رهبري ميكنترل تصميم

ارتباطات قوي در سازمان، تعامل سازنده بين واحدهاي سازماني نهفته است و مديران موفق در ايجاد محيطي 

                                                           
1 . Efficecy 
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بدون ترس و سرشار از اعتماد كه اعضاي حاضر به تسهيم دانش با يكديگر باشند، محيطي كه زايش دانش را به 
  ).10(گيرند در كسب اثربخشي از ديگران پيشي ميدهد، رساند و نوآوري را ترويج ميحداكثر مي

تشخيص كمبودها در دانش (هاي متفاوت سازي دانش سازماني از طريق روشدهد بهينهتحقيقات نشان مي
هاي انساني، يادگيري كارامدتر و مؤثرتر از كاركنان، ارائة كاالها و خدمات وري بيشتر از سرمايهسازماني، بهره

 كاري و ه، افزايش رضايتمندي مشتريان، جلوگيري از تكرار اشتباهات، كاهش دوبارهداراي ارزش افزود

سبب افزايش كارايي و اثربخشي سازمان ) جويي در زمان هنگام حل مسئله، برانگيختن خالقيت و نوآوريصرفه
بايد دانش را  شود و الجرم براي اطمينان از ارائة مطلوب كاال و خدمات به مشتريان و كسب رضايت آنان،مي

در تحقيقي رابطة بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني را در ) 1388(در اين راستا، رنجبر ). 8(مديريت كنيم 
كارگيري دانش رابطة معناداري با اثربخشي سازماني اتاق بازرگاني كشور متوسط ارزيابي كرد و كسب، انتقال و به

  . ي سازماني رابطة معناداري مشاهده نشدداشت، ولي ميان ثبت و ضبط دانش با اثربخش

كارگيري، كسب و ثبت و ضبط دانش بيشترين ضريب همبستگي را با ترتيب انتقال، بهدر اين تحقيق به
كند و بيني ميدرصد از تغييرات اثربخشي سازماني را پيش 27تنهايي اثربخشي سازماني داشت و انتقال دانش به

  ).4(في شد ترين مؤلفه معرعنوان قويبه

فرهنگ و استراتژي و تأثير آن بر اثربخشي سازماني، با «در تحقيقي با عنوان ) 1389(تقوي و همكاران 
آنان همچنين . رابطة معناداري را بين مديريت دانش و اثربخشي سازماي كشف كردند» نگاهي بر مديريت دانش

نقش ميانجي را ميان رابطة عوامل سازماني  عنوان يك سازوكارتواند بهاذعان داشتند كه مديريت دانش مي
در تحقيقي با ) 1389(سيما و همكاران خوش). 7(و اثربخشي سازماني بازي كند ) فرهنگ و رهبري سازماني(

، دريافتند »بررسي ارتباط بين فرايندهاي مديريت دانش و اثربخشي مديريت دانش در سطح خلق دانش«عنوان 
اي براي هاي سازندهريت دانش رابطة معناداري دارد و برازش مناسب دانش زمينهكه خلق دانش با اثربخشي مدي

در تحقيق خود رابطة مثبت و ) 2009( 1چين تي ساي). 2(كند تأثيرگذاري بر اثربخشي سازماني ايجاد مي
وي براي معناداري را ميان فرايندهاي مديريت دانش و اثربخشي سازماني مشاهده كرد و مديريت دانش، عاملي ق

                                                           
1 . Chin Tsai 
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كننده در ميان فرايندهاي مديريت دانش براي اثربخشي بينيترين پيشبيني اثربخشي سازماني بود و قويپيش
  ).9(كارگيري و انتقال دانش در سازمان بود سازماني، به

روز، تحقيقات حاكي از آن است كه مديريت دانش سهم چشمگيري در بهبود كيفيت كار، داشتن اطالعات به
گيري دارد و منافع حاصل وكار، رضايتمندي مشتري و بهبود تصميمهاي كسبش كارايي و اثربخشي فعاليتافزاي
سازي اين فرايند انجام دهند هايي براي پيادهها تالشكارگيري مديريت دانش سبب شد تا اغلب سازماناز به

انش تأثير بسيار بر اثربخشي سازماني بيانگر آن است كه مديريت د) 2010(نتايج پژوهش ژنگ و همكاران ). 16(
دارد و واسطة بسيار قوي در تأثيرگذاري فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازماني دارد و ميانجي نسبتاً متوسطي بر 

  ).23(اثرگذاري ساختار سازماني بر اثربخشي سازماني است 

فرايندهاي » ثربخشي سازمانينمايش تأثير مديريت دانش بر ا«با عنوان ) 2010(در تحقيق اسميت و ميلس 
كارگيري و حفظ و ضبط دانش با اثربخشي سازماني رابطة معنادار و مثبتي داشتند، اما فرايند تغيير و كسب، به

همچنين تحقيقات حاكي از آن است كه ). 17(تبديل دانش با اثربخشي سازماني رابطة معناداري نداشت 
 ها را بهبود كارگيري دانش عملكرد فردي و توليدي سازمانسازماندهي مديريت دانش و ثبت و ضبط و به

  ). 19(هاي سازماني تأثيرگذار است كننده و اعتبار و كاهش هزينهبخشد و انتشار دانش بر رضايتمندي مصرفمي

، ارزش »مديريت دانش ابزاري جهت افزايش يادگيري تطبيقي«در تحقيقي با عنوان ) 2011( 1مينگ پي
شمار و افزايش توانايي سازمان حائز اهميت دانست و نتيجه گرفت براي ن را در خلق مزاياي بيدانش در سازما

مدار شامل خلق و تحقيق، هاي دانشحفظ بازار اقتصادي مطلوب و كسب مزاياي پايدار رقابتي توجه به فعاليت
يريت دانش مؤثري را پرورش و بايست مدكارگيري اهميت بسيار زيادي دارد و ميذخيره، اشتراك و انتقال و به

  ).14(سوق داد 

هاي خود نتيجه گرفتند كه مديريت رويدادهاي ورزشي براساس نيز در پژوهش) 2011( 2ون هوي و ژن
هاي ورزشي در هاي پيشرفت كارايي و ادراك مديريتي در سازمانترين شيوهمديريت دانش يكي از نوين

، با موفقيت 2008مديريت دانش در المپيك چين ). 20(ختلف است سازماندهي و برگزاري رويدادهاي ورزشي م

                                                           
1 . Ming pi 
2 . Wenhui and Zhen 
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مدل مديريت  .سزايي داشتكار گرفته شد و در بهبود سطح دانايي و اثربخشي سازماني تأثير بهسازي و بهپياده
مديريت ورزش براي برگزاري رويدادهاي عظيم ورزشي مدلي نوآور و خالق براساس دانش است و  –دانش 

. گذاري كالن استهاي مديريت دانش، كميتة برگزاري مسابقات و سرمايهچهار عنصر حكومت، مؤلفهمشتمل بر 
 هاي مناسبي براي مشكالت مختلف در مراحل قبل و بعد از تقاضاي ميزباني ايراد حلاين مدل نه تنها راه

رسد استقرار و نظر ميالجرم به .كننده طي فرايند برگزاري مسابقات نيز داردبينيكند، بلكه رويكردهاي پيشمي
ها، اهميت آنها و پيچيدگي هاي ورزشي باتوجه به وسعت و تنوع فعاليتكارگيري مديريت دانش در سازمانبه

در پژوهشي با عنوان ) 2007( 1بر همين اساس، اريلي و نايت). 19(نيز امري ضروري است ... سازمان و 
هاي ملي ورزش اهداف مطرح كردند كه سازمان» هاي ورزشيمديريت دانش بهترين روش براي سازمان«

ها مسئول رشد و توسعة ورزش در كشور خويش هستند و ابزار كار و ساختاري كه سودآوري دارند، اين سازمان
شود، اهميت بسياري دارد و ها ميموجب تسهيل كارامدي در ايجاد و نشر دانش براي بقا و رشد در اين سازمان

از آنجا كه تحقيقات محدود دربارة اهميت مديريت دانش و تأثير آن ). 15(ملكرد آنها را متحول سازد قادر است ع
 هاي صنعتي انجام گرفته و با عنايت به اين موضوع كه بر اثربخشي سازماني در محيط

ايراد منظور هاي چنداني در اين زمينه در حوزة ورزش كشور صورت نگرفته است، انجام پژوهشي بهپژوهش
هاي ورزشي معادلة رگرسيوني از طريق روابط موجود فرايندهاي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در سازمان

ريزان ورزش كشور كه نقش مهمي در توسعة ورزش كشور در تمام سطوح دارند، عنوان متوليان و برنامهكشور به
هاي آن تا چه اندازه مديريت دانش و مؤلفه شود كهگونه مطرح ميرسد و پرسش تحقيق ايننظر ميضروري به

بيني اثربخشي سازماني قادر به تأثيرگذاري و پيش) كارگيري و ثبت دانشكسب، انتقال، به(مطابق با الگوي گولد 
  هاي ورزشي كشور هستند؟در سازمان

 

  روش تحقيق

متغيرهاي تحقيق  .صورت ميداني انجام گرفته استهمبستگي است و به –روش اين پژوهش، توصيفي 
مثابة متغير وابسته، جامعة آماري مثابة متغير مستقل، و اثربخشي سازماني بهمديريت دانش به: عبارتند از

                                                           
1 . O'Reilly and Knight 
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 28(هاي ورزشي جمهوري اسالمي ايران مستقر در وزارت ورزش و جوانان پژوهش تمام مديران ستادي سازمان
هاي برتر ورزشي ، فدراسيون)نفر 15(كادمي ملي المپيك ، آ)نفر 11هيأت اجرايي، (، كميتة ملي المپيك )نفر

دليل محدوديت در تعداد جامعة آماري نفر كه به 150بودند و در مجموع ) فدراسيون برتر 24هيأت رئيسة (
نفر به  124از اين تعداد، . مورد پژوهش است) شمارتمام(تحقيق، نمونة آماري برابر با كل جامعة آماري 

و در تحقيق حاضر شركت داشتند ) درصد بود 6/82ها نرخ برگشت پرسشنامه(ي پاسخ دادند پرسشنامة ارسال
  ).1جدول (

  هاجامعة آماري و توزيع پرسشنامه – 1جدول 
  هاي برگشتي تعداد پرسشنامه  هاي ارسالي تعداد پرسشنامه تعداد اعضا مديران ستادي  رديف

  24  28  28  وزارت ورزش و جوانان  1
  11  11  11  المپيك كميتة ملي  2
  12  15  15  آكادمي ملي المپيك  3
  77  96  96  ها هيأت رئيسة فدراسيون  4

  
 20ترتيب با به) 1388رنجبر، (هاي مديريت دانش و اثربخشي سازماني براي انجام اين پژوهش از پرسشنامه

به . ود، استفاده شداي ليكرت طراحي شده برتبه 5سؤال كه در قالب مقياس  30سؤال و در مجموع با  10و 
امتياز و گزينة  4امتياز، گزينة زياد  3امتياز، گزينة متوسط  2امتياز، گزينة كم  1نحوي كه به گزينة خيلي كم 

روايي پرسشنامة مديريت دانش نيز توسط چند تن از استادان دانشكدة مديريت . خيلي زياد تعلق گرفت 5
  .تأييد شد) 1388(نامة رنجبر دانشگاه شهيد بهشتي در پايان

بر بررسي ادبيات موضوع از محقق نيز براي تعيين روايي پرسشنامه در جامعة آماري تحقيق حاضر، عالوه
كلية . تن از استادان مديريت ورزشي استفاده كرد 10ويژه مقاالت از نظرهاي اي بهطريق مطالعات كتابخانه

نظور مطابقت با شرايط و ويژگي جامعة آماري با مپيشنهادهاي اصالحي و اعمال تغييرات در پرسشنامه به
شده براي پايايي مديريت بر سطح معقول گزارشدر اين پژوهش، عالوه. همفكري تيم تحقيق صورت پذيرفت

منظور اطمينان از پايايي پرسشنامه بار ديگر از طريق آلفاي كرونباخ ، محقق به)1388(نامة رنجبر دانش در پايان
براي ) a=  88/0(، شاخص آلفاي كرونباخ 20پايايي كرد و براساس يك نمونة مقدماتي به حجم  اقدام به محاسبة

ها روايي محتوا و دهد پرسشنامهبراي اثربخشي سازماني برآورد شد كه نشان مي) a=  83/0(مديريت دانش و 
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درصدها و انحراف استانداردها و ها، ها، ميانگيناز روش آمار توصيفي براي محاسبة فراواني. پايايي مطوبي دارند
ها مشخص اسميرنوف طبيعي و غيرطبيعي بودن توزيع داده –ها ابتدا با آزمون كلوموگروف براي آزمون فرضيه

استفاده ) رگرسيون چندمتغيره، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن(شد، سپس از روش آماري غيرپارامتريك 
  .افزاري  استفاده شدة نرمها از بستوتحليل دادهبراي تجزيه. شد

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

در اين قسمت، نخست مشخصات فردي جامعة مورد بررسي ارائه، سپس مديريت دانش و اثربخشي در 
درصد مجرد  5/6درصد مرد بودند؛  1/83ها زن و درصد آزمودني 9/16. شودهاي مورد بررسي توصيف ميسازمان

درصد  3/36سال،  40تا  31درصد بين  7/17سال،  30ها زير درصد آزمودني 6/5. درصد متأهل بودند 5/93و 
ها درصد آزمودني 2/20. سال بودند 61درصد باالتر از  3/7سال و  60تا  51درصد  1/33سال،  50تا  41بين 

 9/12سال و  20تا  16درصد  8سال،  15تا  11درصد  21سال،  10تا  5درصد بين  9/37سال،  5كمتر از 
درصد  3/65درصد كارداني،  6/5درصد مدرك ديپلم،  2/3. سال سابقة خدمت داشتند 21درصد بيشتر از 

ها در رشتة درصد داده 5/35درصد داراي مدرك دكتري بودند و  1/12ارشد و كارشناسي 7/13كارشناسي، 
  ).2جدول (بودند هاي غيرتربيت بدني تحصيل كرده درصد در رشته 5/64تربيت بدني و علوم ورزشي و 

  شناختي جامعة مورد بررسيهاي جمعيتتوزيع ويژگي – 2جدول 

رشتة   تحصيالت  دامنة سني  جنس  متغيرها
  تحصيلي

رد  ها گويه
م

  زن  

ير 
ز

30 
ال
س

  

40-
31 

ال
س

  

50-41
ال
س

  

60-
51 
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س

  

ر از 
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ب

60 
  سال

لم
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ني  
ردا

كا
سي  

شنا
كار

ي   
اس
شن
كار

شد
ار

ري  
دكت

ني  
 بد

يت
ترب

دني  
ت ي

تربي
غير

  

  80  66  15  17  81  7 4 9 41 45 24 7 21 103  راوانيف
  5/64  5/35  1/12  7/13  3/65  6/5  2/3  30/7  1/33  3/36  7/17  6/5  9/16  1/83  درصد
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) 3جدول (هاي ورزشي تحقيق هاي آن در سازمانآمده از توصيف مديريت دانش و مؤلفهدستهاي بهداده
هاي آن و ميانگين مؤلفه) 60/64حداكثر نمره ( 23/3زماني مبين آن است كه ميانگين ميزان مديريت دانش سا

، ميانگين )80/63حداكثر نمره ( 19/3، ثبت دانش )00/64حداكثر نمره ( 20/3ترتيب ميزان كسب دانش به
. است) 80/68حداكثر نمره ( 44/3كارگيري دانش ، ميانگين به)00/62حداكثر نمره ( 10/3انتقال دانش ميزان 

است كه  5در نمرة كل  3هاي مديريت دانش در هر چهار سازمان بيشتر از عدد متوسط نگرش مديران به مؤلفه
در . بوده است) 10/3(اي كمترين نمره و انتقال دانش دار) 44/3(كارگيري دانش سازماني داراي باالترين نمره به

هاي ورزشي كشور در سطحي باالتر از هاي آن از نظر مديران ستادي سازمانكل ساختار مديريت دانش و مؤلفه
هاي ورزشي مبين آن آمده از توصيف اثربخشي سازماني در سازماندستهاي بههمچنين داده. متوسط قرار دارد

است كه نگرش مديران به اثربخشي ) 20/69يا حداكثر نمره ( 46/3شي سازماني است كه ميانگين ميزان اثربخ
در كل اثربخشي سازماني از نظر مديران . است 5در نمرة كل  3سازماني در هر چهار سازمان بيشتر از عدد 

  .هاي ورزشي كشور در سطحي باالتر از متوسط قرار داردستادي سازمان

  هاي ورزشيو فرايندهاي آن و اثربخشي سازماني در سازمانميانگين مديريت دانش  – 3جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  عناوين فرايندها

  539/0  20/3  كسب دانش

  620/0  19/3  ثبت و حفظ دانش

  695/0  44/3  به كارگيري دانش

  569/0  10/3  انتقال دانش

  518/0  23/3  مديريت دانش

  56/0  46/3  اثربخشي سازماني

  

هاي ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن نشان ار استنباطي براي آزمون فرضيات؛ نتايج آزموندر بخش آم
هاي ورزشي كشور رابطة معناداري هاي آن با اثربخشي سازماني در سازمانداد كه ميان ميدريت دانش و مؤلفه
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ر اين بررسي از طرفي ضريب همبستگي ارتباط مثبت است و جهت رابطة متغيرهاي تحقيق د. وجود دارد
=  01/0(يابد بين، اثربخشي سازماني نيز افزايش ميبنابراين با افزايش هريك از متغيرهاي پيش. مستقيم است

P) ( 4جدول.(  

هاي آن آزمون ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن براي تعيين ارتباط بين مديريت دانش و مؤلفه – 4جدول 
  با اثربخشي سازماني

سطح  متغير مالك  بين پيشمتغير   نوع همبستگي
  معناداري

ضريب   مقدار خطا
  نتيجه گيري  همبستگي

  رد فرض صفر  861/0  01/0  000/0  اثربخشي سازماني  مديريت دانش  پيرسون
  رد فرض صفر  667/0  01/0  000/0  اثربخشي سازماني  كسب دانش  اسپيرمن
  فررد فرض ص  656/0  01/0  000/0  اثربخشي سازماني  ثبت و ضبط دانش  پيرسون

  رد فرض صفر  808/0  01/0  000/0  اثربخشي سازماني  انتقال دانش  اسپيرمن 
  رد فرض صفر  708/0  01/0  000/0  اثربخشي سازماني  به كارگيري دانش  اسپيرمن

  

عنوان بيني از تحليل رگرسيون چندمتغيره ميان فرايندهاي مديريت دانش بهبراي تعيين قدرت تأثير و پيش
، با روش اينتر استفاده شد و )مالك(عنوان متغير وابسته و اثربخشي سازماني به) بينپيش(متغيرهاي مستقل 

دهد كه بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني، رابطة نشان مي) 5جدول (نتايج ضريب همبستگي چندگانه 
 756/0 دهد كهنشان مي R2همچنين ضريب تعيين . وجود دارد) P< ،870/0  =r 01/0(مستقيم و معناداري 

درصد به عواملي خارج از مدل  286/0درصد واريانس اثربخشي سازماني مربوط به فرايندهاي مديريت دانش و 
  .شودمذكور مربوط مي

  نتايج ضريب همبستگي چندگانه – 5جدول 

  R R2  مدل
R2تعديل

  Se B F  Sig  شده

  000/0  214/92  286/0  748/0  756/0  870/0  اينتر
  

و ثبت ) P< ،978/5  =t 000/0(كارگيري دانش دهد كه بهنشان مي) 6جدول (غيره نتايج رگرسيون چندمت
بيني واجد شرايط پيش) P< ،622/2  =t 010/0(و كسب دانش ) P< ،552/3  =t 001/0(و ضبط دانش 
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بين نشان در مورد متغيرهاي پيش) B(همچنين نتايج مربوط به شيب خط رگرسيون . اثربخشي سازماني هستند
و ) B=  177/0(و كسب دانش ) B=  232/0(، ثبت دانش )B=  368/0(كارگيري دانش دهد كه بين بهمي

عنوان مقياسي از اهميت نيز به) β(ضريب معياري بتا . رابطة مستقيمي وجود دارد) B=  123/0(انتقال دانش 
و كسب دانش ) 252/0(ت دانش ، ثب)449/0(كارگيري دانش رو از مقايسة بهازاين. نسبي متغيرها كاربرد دارد

بيني تغييرات كارگيري دانش در پيشتوان به اهميت بيشتر متغير بهمي) 123/0(و انتقال دانش ) 168/0(
  .اثربخشي سازماني نسبت به سه متغير ديگر پي برد

  نتايج رگرسيون چندمتغيره و برازش معادلة رگرسيوني – 6جدول 
  داري سطح معني  مقدار تي  Bضريب ضريب بتا  متغير

  003/0  997/2  511/0 _  ضريب ثابت
  010/0  622/2  177/0  168/0  كسب دانش
  052/0  963/1  123/0  123/0  انتقال دانش

  000/0  978/5  368/0  449/0  به كارگيري دانش
  001/0  552/3  232/0  252/0  ثبت و ضبط دانش

 6هاي جدول بين براساس دادهغيرهاي پيشبنابراين برازش معادلة رگرسيون اثربخشي سازماني باتوجه به مت
  :به شرح زير است

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 

)X3(232/0 ) +X2 (368/0 ) +X1 (177/0  +511/0  =Y 

Y  = ،اثر بخشي سازماني(X1)  = ،كسب دانش(X2)  = ،به كارگيري دانش (X3) =ثبت و ضبط دانش 

كارگيري دانش و به) 1x(زاي تغييرات كسب دانش به ا) Y(براساس رابطة مذكور، مقدار اثربخشي سازماني 
)2x ( و ثبت و ضبط دانش)3x (به بيان بهتر، بخشي از ميزان اثربخشي سازماني را كسب . تغيير خواهد كرد

بر مبناي رابطة باال به ازاي هر واحد از كسب . كنندكارگيري دانش و ثبت و ضبط دانش تعيين ميدانش، به
و به ازاي هر واحد از ثبت و  368/0كارگيري دانش ميزان مچنين به ازاي هر واحد از بهو ه 177/0دانش ميزان 
  .به اثربخشي سازماني افزوده خواهد شد 232/0ضبط دانش 
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  گيريبحث و نتيجه

هاي ورزشي كشور از نظر هاي آن در سازمانهاي پژوهش حاضر، مديريت دانش و تمامي مؤلفهبراساس يافته
بنابراين . آنها در وضعيت تقريباً مطلوب قرار دارد و امتياز آنها كمي بيشتر از حد متوسط استمديران ستادي 

مغاير ) 1388(مدار است كه با نتايج رنجبر ها مطابق با نگرش مديران ستادي آنها تقريباً دانشساختار اين سازما
انش، پااليش دانش، انتقال دانش، در پژوهشي نشان داد كه تحصيل د) 2006(همچنين كرماني القريشي . است

هاي دولتي ايران كمتر از حد متوسط است كه با نتايج تحقيق حاضر آوري دانش در سازمانسازي و جمعذخيره
هاي ورزشي شايد يكي از علل اين ناهمخواني را بتوان جامعة آماري و شرايط خاص سازمان). 11(همخواني ندارد 

يكي از ) 2011(تحقيقات ميليس . هاي دولتي متمايزندلحاظ با ساير سازمان كشور قلمداد كرد كه از بسياري
هاي سازماني را مدار و تسلط جامع مديريت دانش در روال فعاليتراهكارهاي اثربخش افزايش رويكردهاي دانش

براي انتقال و مراتب سازماني جاي سلسلههاي هموارتر بهها و گرايش به سمت سازمانتغييرات در ساختار سازمان
تواند حائز اهميت باشد هاي ورزشي نيز ميدهد كه توجه به اين امر براي سازمانكسب و خلق دانش نشان مي

هاي ستادي ورزشي بايد به فرهنگ مشاركت و تسهيم توان اذعان داشت قبل از هر عملياتي سازمانمي). 13(
  .كنده انتقال و اشتراك دانش را در سازمان تشويق ميالگوهاي ذهني مديران و كارمندان توجه كنند، فرهنگي ك

هاي باالتر از متوسط هستند ها داراي ميانگين نمرههاي تحقيق حاكي از آن است كه اگرچ تمامي مؤلفهيافته
ها در سطح ترين ميانگين در ميان مؤلفهبرند، انتقال دانش در پايينسر ميو در وضعيت تقريباً يكساني به

هاي دولتي در سازمان) 1389(نژاد و همكاران هاي كاظمياي ورزشي از ديدگاه مديران است كه با يافتههسازمان
از جمله موانع مهم در تسهيم و انتقال دانش فردي در كاركنان و مديران ) 2011(مينگ پي ). 5(همخواني دارد 

توان آن را از كند كه ميماني تعبير ميها و مشاغل سازرا احساس رقابت كاذب با ديگران و ترس از ربودن كسي
اسميت و ميلس ). 14(هاي ورزشي محسوب كرد جمله علل پايين بودن امتياز رويكرد انتقال دانش در سازمان

ها تأثيرگذار نيز نشان دادند وجود سرماية اجتماعي در سازمان بر انتقال دانش در ميان اعضاي شبكه) 2010(
شود در در اين زمينه توصيه مي). 17(يندة ارتباطات و مراودات در سازمان است است كه حاكي از اهميت فزا

هايي متشكل از مديران، معاونان، هاي مختلف تيمهاي ستادي ورزشي براي انتقال دانش بين بخشسازمان
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وجود به حل ارائه دهند،هاي اقناعي مسائل را تشخيص و راهمتخصصان و مشاوران و كارمندان كه از طريق بحث
  .سازدپذير ميآيد كه اينك ار امكان انتقال دانش بين افراد و رشد و توسعة تيم و توانمندي كادر سازماني را امكان

اين مسئله بيانگر لزوم توجه بيشتر . هاي ورزشي بيشتر از حد متوسط استميانگين اثربخشي در سازمان
هاي اگر سازمان. حت هدايت و مديريت آنها قرار داردمديران سازمان به اوضاع و احوال سازماني است كه ت

افزاي كنوني تا به هاي غيردولتي و خصوصي بودند، در محيط پيچيده و رقابتورزشي حاضر در تحقيق، سازمان
هاي دولتي در كشور نيز باتوجه به تحقيقات البته اين مسئله در مورد ديگر سازمان. نهادندحال رو به زوال مي

هاي مديريت شود كه از برنامهرو به مديران سازمان توصيه ميازاين). 6(فته از اين دست، صادق است انجام گر
  .مدت و بلندمدت حمايت بيشتري كننددانش همتراز و همگام با اثربخشي سازماني و اهداف كوتاه

. كننديين ميدرصد از اثربخشي سازماني را تب 756/0براساس نتايج پژوهش، فرايندهاي مديريت دانش 
بيني تغييرات اثربخشي سازماني كارگيري دانش در پيشدهندة اهميت بيشتر بهنتايج ضرايب استاندارد نيز نشان
براساس ). 9(همسو است ) 2009(اين نتايج با نتايج تحقيقات چين تي ساي . به نسبت سه فرايند ديگر است

هاي ورزشي منتخب بيني اثربخشي سازماني در سازمانيشكارگيري دانش بيشترين سهم را در پنتايج موجود، به
توان با وجود اين، نمي. شوندكارگيري دانش بيشتر، اكتساب اثربخشي را سبب ميدارد و مديران ستادي با به

پوشي كرد و علي رغم نداشتن تأثير طور مستقيم بر اثربخشي سازماني تأثير دارد، چشمحتي از فرايندهايي كه به
). 13(عنوان يك كل ضروري است م بر اثربخشي سازماني وجود آنها براي مديريت دانش سازماني بهمستقي

هاي ورزشي به آشنايي هرچه بيشتر مديران ستادي نسبت به دانش جهت كارگيري دانش در سازمانافزايش به
نده براي نيل به اثربخشي سازي اصول مديريت دانش و تبديل به سازمان يادگيرتدوين راهبردهاي الزم و پياده

مناسب دانش سازماني در  منظور مديريت و توسعة عبارت ديگر، براساس نتايج اين پژوهش، بهبه. مرتبط است
هاي ورزشي مورد تحقيق، فراهم آوردن جوي در سازمان مملو از اعتماد متقابل، ارتباطات اثربخش و سازمان

كنندة ها و افكار ميان كاركنان و تشويقكنندة تضارب ايدهسهيلاي كه تتعامالت مناسب ميان اعضا به گونه
  .نوآوري در سازمان باشد، توسط مديريت سازمان ضروري است

هاي پژوهش نشان داد كه بين ساختار مديريت دانش و تمامي ابعاد آن با اثربخشي سازماني ارتباط يافته
مدار در سازمان تربيت بدني كشور در بهبود وضعيت ي دانشبنابراين ايجاد ساختار. مستقيم و معنادار وجود دارد
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هاي ورزشي كشور در اين مسئله بيانگر اين موضوع است كه اگر مديران سازمان. اثربخشي آن مؤثر خواهد بود
هاي دانشي و هاي سازمان خود هستند، بايد به ايجاد ساختاري سازنده براي فعاليتپي افزايش اثربخشي فعاليت

نفعان اين مندي از دستاوردهاي آن را براي ذييادگيرنده در سازمان خود مبادرت ورزند و موجبات بهره سازمان
، )1389(، نقوي و همكاران )1388(نتايج تحقيقات رنجبر . سازمان دولتي كه همان مردم هستند، مهيا سازد

و ) 2011(و سويي آن يانگ  )2010(و اسميت و ميلس ) 2010(و ژنگ و همكاران ) 2001(گولد و همكاران 
ها ممكن است به اين علت باشد كه اين همسويي. با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد) 2011(ميلس و اسميت 

هاي مختلف در ابتدا مستلزم شناسايي عوامل سازماني به هم مرتبط است سازي مديريت دانش در سازمانپياده
اي نيل به اثربخشي سازماني برخوردار است، بر همين اساس بايد هاي خاص و منحصر به فردي بركه از ويژگي

هاي زماني متفاوت بدون محدوديت در اختيار مديران و كارمندان قرار گيرد دانش و اطالعات مورد نياز در دوره
ي توان فرايندهااز اين نظر مي). شوددهد و به رسالت سازمان خللي وارد نميتا آنجا كه قوانين اجازه مي(

. نگر در نظر گرفتعنوان يك سيستم پيوسته و كلرا به) كارگيري، ثبت و ضبطكسب، انتقال، به(مديريت دانش 
هاي ورزشي كشور در راستاي شناسايي موانع و خأل موجود در رسد كه مديران سازماننظر ميالجرم ضروري به

از اين رو مسئوليت بزرگي در بهبود فرايند هاي اساسي بردارند و سازي، راهبردهاي مديريت دانش گامپياده
  .كارگيري، ثبت و ضبط دانش براي نيل به اهداف و اثربخشي سازماني دارندكسب، انتقال و به

از طرف ديگر، اشراف كامل بر اهداف و عناصر اثربخشي در هر سازمان براي كساني كه راهبرد مديريت دانش 
زيرا اثربخشي سازماني بر جريانات كامل دانشي در سازمان و در سير . كنند، ضروري استرا طراحي و پياده مي

توان گفت به همان اندازه كه كه ميطوريكارگيري دانش براي نيل به اهداف تأثيرگذار است، بهكسب، انتقال و به
شي مديريت دانش در كسب مزاياي رقابتي در دنياي پوياي امروز ارزش و اهميت دارد، ابعاد مختلف اثربخ

سازي سيستم منظور پيادههاي ورزشي مهمند و بهسازماني نيز در تعريف و مشخص كردن راهبرد دانشي سازمان
اي گونهبه. هاي اثربخشي سازماني مورد توجه قرار دهيممديريت دانش موفق بايد آن را مطابق با اصول و مفروضه

تساب اثربخشي براي ايجاد سيستم مديريت دانش منظور اكهاي ورزشي بهكه شناخت مقاصد و مأموريت سازمان
  .رسدنظر ميضروري و قطعي به
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توانند عنوان يك الگو با در اختيار قرار دادن دانش خود به همكاران و كارمندان ميرسد مديران بهنظر ميبه
ا تدوين مدار جهت انتقال دانش ضمني فردي و آشكار سازماني مثمرثمر باشند و بدر ترويج فرهنگ دانش

 هايشان هايي براي دسترسي آسان اطالعات و دانش سرعت اكتساب دانش را در سازمانمشيمقررات و خط

توان اذعان داشت باتوجه به اينكه مي. هاي اداري فالمنظور نيل به اثربخشي افزايش دهند، همانند اتوماسيونبه
 و استعداد الزم براي استفاد از ابزارهاي درصد مديران داراي مدرك باالتر از كارشناسي هستند  1/91

كارگيري و ثبت و ضبط دانش و توانمندي كاربرد آنها را دارند، بنابراين آموزشي براي كسب و انتقال و بهكمك
 1/58هاي ورزشي بايد امكانات الزم را براي بالفعل كردن اين پتانسيل فراهم آورند و باتوجه به اينكه سازمان

شود طي جلسات منظم هاي ورزشي توصيه ميخدمت دارند، به سازمان سال سابقة 10متر از درصد مديارن ك
  .تر به اين افراد فراهم آورندگذاري تجربيات را از طريق مديران با سابقهزمينة به اشتراك

دانشي و مدار و تبديل هر سازماني به سازمان توان گفت كه متناسب با نتايج، اجراي اصول دانشدر پايان مي
شود و مواردي همچون نوآوري و شكوفايي ها منجر مييادگيرنده به نيل به اثربخشي هرچه بيشتر سازمان

عنوان اين امر جز در ساية همت و كار مضاعف مديران به. استعدادهاي شگرف در سازمان پديد خواهد آمد
بط با مسائل مديريت و به ويژه مديريت هاي مرتسرمايه و توليدات فكري ملي با بهره جستن از دانش و مهارت

  .عنوان متولي اصلي ورزش در كشور محقق نخواهد شدهاي ورزشي بهورزش در سازمان
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