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 3مظفر يكتايار – 2يسعيد صادقي بروجرد  - 1غزال خوشنودي
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  استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، سنندج، ايران.  3سنندج، ايران 
  

  
  چكيده

كل ورزش و جوانـان منتخـب غـرب     اي با مديريت دانش در ادارات حلقه هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة يادگيري تك
نفر بودند كه  274جامعة آماري در زمان تحقيق . روش تحقيق از نوع همبستگي و از نظر هدف كاربردي است. كشور بود

برگرفته از مدل (اي  حلقه ابزار اصلي تحقيق، پرسشنامة يادگيري تك. عنوان نمونة تحقيق در نظر گرفته شدند نفر به 153
هـا از آمـار توصـيفي و     وتحليـل داده  منظور تجزيه به. بود) تلفيقي از جاشپار و همكاران(مديريت دانش  و) مفهومي بيتس

نتـايج تحقيـق نشـان داد    . گام استفاده شد به هاي آماري كولموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي و رگرسيون گام آزمون
 )=403/0β(كـارگيري و كـاربرد دانـش     اين ميان، بهة مديريت دانش است و در كنند بيني اي پيش حلقه يادگيري تككه 
بـا   .بـود اي در ادارات كل ورزش و جوانان منطقـة غـرب كشـور     حلقه يرپذيرترين مؤلفة مديريت دانش از يادگيري تكتأث

هـاي رشـد و يـادگيري     شود كه بـا تشـريك مسـاعي مـديران و كاركنـان در فعاليـت       توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي
هاي آن بتوان گامي مؤثر در ارتقاي سطح مديريت دانش ادارات كـل ورزش و جوانـان منطقـة غـرب      ي و مؤلفها حلقه تك

  .كشور برداشت

  
  يديكل يهاواژه

  .اي، تربيت بدني، مديريت دانش، يادگيري حلقه كارگيري دانش، تك به
 

                                                           
   09183735214 :تلفن : نويسندة مسئول Email: gkhoshnodi@gmail.com                                                
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   مقدمه
. كند اثربخشي سازمان تمركز ميمديريت دانش بر چگونگي ساماندهي و استفاده از دانش براي ارتقاي 

 دانش، توسعه و پيشرفت هستند و مديريت دانش براي مديريت هدف يك يادگيرنده مانند هاي سازمان

 روي دو مانند بيشتر يادگيرنده سازمان و دانش مديريت مفهوم. كند يم يادگيرنده را تضمين هاي سازمان

 يها برنامهشود و  يم بيشتر آمده دست به باشد، دانش بيشتر هرچه يادگيري يك سكه است، يعني

مديريت دانش، تنها به دانش ). 2(شوند  يمدانش گنجانده  مديريت در قالب سازماني آموزشي

ي جهان با تكيه بر دانش ضمني و دانش ها شركتو  ها سازمانكند، بسياري از  مستندشده اكتفا نمي

منظور رسيدن  به. وري خود هستند اثربخشي و بهرهارتقاي جايگاه رقابتي و افزايش  درصددآشكار خود، 

به اين اهداف، مديريت دانش در پي تصرف دانش، خرد و تجربيات با ارزش افزودة كاركنان و نيز 

 و ها ييتوانا دانش مديريت). 1(هاي سازمان است  عنوان دارايي سازي، بازيابي و نگهداري دانش به پياده

 ها سازمان در آموزش نرخ. شود مي سبب توانمندي سازمان كند و مي اهمفر سازمان را آموزش در امكانات

ميزان  با ها سازمان در بنابراين توانايي؛ باشد سازمان يك اطراف محيط در تغيير مساوي تر يا بايد بزرگ

). 2(شود  آن سنجيده مي هاي ييتوانا و دانش كسب چگونگي با بلكه ،شود ينمسنجيده  سازمان دانش

 ).17(در ارتباط با مديريت دانش مدل زير ارائه كرد ) 2004( جاشپارا

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )2004(مدل جاشپارا . 1شكل 

 مديريت دانش

  :ايجاد دانش
اين فرايند 

وجود  شامل به
آمدن دانش 

جديد يا 
جايگزين شدن 
دانش موجود 

  .است

  :ذخيرة دانش
ذخيره كردن، 

سازماندهي و بازيابي 
دانش سازماني است 

عنوان  كه از آن به
حافظة سازماني نيز 

در اين . كنند ياد مي
مرحله، دانش ذخيره و 

شود، تا  ثبت مي
قابليت بازيابي و 
استفاده توسط 

كاركنان وجود داشته 
 .باشد

  :اشتراك دانش
عبارت است از حركت، 
توزيع و اشاعة دانش 

هاي  بين افراد و پايگاه
طور مكانيزه و  دانش به

صورت  غيرمكانيزه و به
درصد بااليي . دوسويه

از موفقيت مديريت 
دانش، به تبادل و 
اشتراك صحيح دانش 
بستگي دارد و تبادل 
دانش از فردي به فرد 

 .ديگر است

  :كارگيري دانش به
ايده و دانش 

آمده، بدون  دست به
گيري در مورد  جهت

اينكه چه كسي آنها را 
مطرح كرده است، در 
صورت مفيد بودن و 
مناسب بودن، 

اين . استفاده شود
حلقه به آميختن 

توجه دانش با عمل 
  .دارد
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 است مداومي و شگرف تحوالت و تغيير دستخوش ،ها سازمان جهان ويژه به امروز جهان يگرداز سوي 

 با همگي ،… و غيرانساني تا انساني عوامل از خارجي، محيط تا داخلي محيط از ها سازمانابعاد  تمامي و

 براي ها سازمان شرايطي، چنين در ).16،15(ديگرند  حالتي به حالتي از شدن در حال كننده خيره شتابي

 خارج غيرپويا يها قالب از پيوسته اطراف، پرتالطم محيط در خود منظور حفظ به و كنند يم تالش بقا

  ). 11(كنند  يم حركت يادگيرنده، سازمان ايجاد و يادگيري توسعة به سمت و شوند يم

تدريج از  ، بايد بگوييم يادگيري مفهومي پوياست كه بهها سازمانبراي توصيف بهتر يادگيري در 

به سازگاري با تغييرات  ها سازماندليل نياز  به. يابد يميادگيري فردي به يادگيري سازماني تغيير 

 ركه يادگيري براي رشد افراد طو ي رايج شده، همانروزافزونطور  محيطي، مفهوم يادگيري سازماني به

ضروري است، براي سازمان نيز اهميت دارد؛ هرچند يادگيري سازماني بيش از مجموع توان 

  ).19(يادگيري افراد است 

ابتدا امري در بستر خاص . پيوندد وقوع مي دارد، يادگيري در چهار گام به بيان مي) 2005(1بيتس

در سومين گام مفاهيم انتزاعي و كلي بر . شوند مشاهده مي ي آن تجربهها بازتابشود، سپس  تجربه مي

اين مفاهيم انتزاعي در شرايط جديد ) چهارمين گام(در نهايت . گيرند پاية آن مشاهدات شكل مي

اين تجربيات جديد خود گام اول حلقة يادگيري . انجامند شوند و به تجربياتي جديد مي ارزيابي مي

بود كه بر عمل فرد مبتني است؛ افراد فارغ از سن خود چيزهايي را از  خواهد) 2اي حلقه يادگيري تك(

اي بر عملكرد فرد  حلقه توان گفت كه يادگيري تك يمبر اين اساس . آموزند يمتجربيات عملي خود 

يي كه مبناي استراتژيكي قوي ندارند، يادگيري ها سازماندارد در  همچنين بيتس بيان مي. وابسته است

همچنين يادگيري . كاراترين نوع يادگيري سازماني در راستاي يادگيري سازماني استاي  حلقه تك

سازي همگان براي  هاي محوري و آماده اي براي تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعة قابليت حلقه تك

  ).12(اي بسيار مهم و درخور توجه است  آيندة نامشخص مسئله

توان آنها را  يماند كه به تعبيري ديگر  ي يادگيرندهها سازماني آينده، ها سازماناز سوي ديگر، 

و ابتكارها  ها ابداعهاي جديد،  يآگاهيي ايجاد دانش و ها سازماندر چنين . آفرين ناميد ي دانشها سازمان

كار تخصصي و اختصاصي نيست، بلكه نوعي رفتار همگاني است؛ روشي كه همة اعضاي سازمان بدان 

 .)6(كنند  يمعمل 

                                                           
1. Beats 
2. Single loop learning 
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 اين به» يادگيرنده سازمان يك براي دانش مديريت« عنوان با خود تحقيق در )2008( پاتريسيا

 طريق از و دارد بستگي سازمان دانش بهاتخاذشده  هاي تصميم مداوم كيفي بهبود كه پردازد مي مطلب

 براي. افزايش داد ها يكار دوباره كاهش طريق از ارزش ايجاد با را سازمان ييكارا توان يم دانش مديريت

 محيط اين. كند حمايت دانش توزيع و كسب در كاركنان بايد از سازمان محيط موفق، دانش مديريت

 در دانش مديريت« عنوان با تحقيقي ديگر در). 3(باشد  يادگيرنده سازمان فرهنگ حاصل تواند يم

 يادگيري كنندة يتحما كه فرايندهايي خلق به نياز و يادگيري اهميت به ، محقق»مديريت از مفهومي

 با تحقيقي در)  1390(همكاران  و نادي). 18(كند  يم تأكيد است، سازماني دانش خلق و سازماني

 علمي هيأت اعضاي بين در سازماني يادگيري سطوح با دانش مديريت ابعاد بين رابطة تحليل« عنوان

 .يابد مي ارتقا دانش مديريت از ادهاستف از طريق يادگيري و آموزش بيان كردند كه »اصفهان دانشگاه

 مديريت يمنظور اثربخش به سازماني فرايندهاي كلية در يادگيري يها حلقه تداوم و حفظ همچنين

 يمعنادار رابطة سازماني يادگيري سطوح و دانش مديريت ابعاد بين كه داد نشان ها يافته. دارد ضرورت

 يها مؤلفه بين ةرابط« به بررسي تحقيقي در) 1389(همكاران  و همچنين يعقوبي). 7(دارد  وجود

. پرداختند »اصفهان شهر منتخب هاي يمارستانب كاركنان در دانش مديريت و سازماني يادگيري

 يمعنادار رابطة كاركنان دانش مديريت و سازماني يادگيري ميزان بين كه داد هاي آنان نيز نشان يافته

 با سازماني فرهنگ ارتباط« به بررسي تحقيقي در ،)1388( همكاران و گودرزي .)10(دارد  وجود

 فرهنگ بين، يشپ متغيرهاي به توجه با. پرداختند »بدني تربيت سازمان ستادي مديران دانش مديريت

) دانش انتقال و توليد(دانش  مديريت مالك متغيرهاي و) مستمر يادگيري و تسهيم فرهنگ(سازماني 

 بين رابطة اما ندارد؛ وجود دانش خلق و تسهيم فرهنگ بين معناداري رابطة كه رسيد نتيجه اين به

 رابطة و دانش انتقال و خلق و مستمر يادگيري بين رابطة و بود دارمعنا دانش انتقال و تسهيم فرهنگ

 مدل طراحي« بررسي به تحقيقي در ،)1390(هنري . )5(است  معنادار دانش انتقال و دانش توليد بين

رو  ازاين. پرداختند »ورزشي يها سازمان در دانش مديريت و اجتماعي سرماية ساختاري معادالت

 به بسته تأثير اين اما. استاثرگذار  سازماني دانش مديريت بر اجتماعي سرماية كه گرفت نتيجه توان مي

است  گذاريرتأث) دانش انتقال و خلق شامل(نرم  اقدامات بر اجتماعي سرماية. است متفاوت اقدامات نوع

 مديران ارتباطي يها مهارت و دانش مديريت« به بررسي تحقيقي در ،)1391(همكاران  و عرضه .)8(

 مهارت مطلوب و موجود وضع بين داد، نشان تحقيق هاي يافته .پرداختند »ايران بدني تربيت سازمان

مديران  ارتباطي يها مهارت يها شاخص بين ،عالوه به. دارد وجود معناداري تفاوت مديران ارتباطي
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 بخشي لهام

 داريمعنا 

و نشاط در 

در كشور از 

 يد شود و

گذاري  يهما

يزي و ر امه

رد و از آن 

. نمايد ر مي

 است؛ زيرا 

ينكه اه به 

 تحقيقات 

ل با شاغل 

 در دانش ت

با توجه به 

	

             رب كشور

ال و آرماني نفوذ ،

و مثبت رابطة 

سالمتي، حضور و

ت ساختاري آن د

ضا از ساختار جد

سرمطي، آموزش، 

برناي درست بهكه 

ي داي امروزها ن

پذيرتر عيت امكان

آشكار  كامالًنان 

با توجه. ر شوند

 در اين عرصه

ي و تناسب شغل

با مديريت اي لقه

مفهومي تحقيق ب

و جوانان منطقه غر

اجتماعي مهارت 

)دانش مديريت(

ضا براي افزايش س

اين دليل تغييرات

بب افزايش تقاض

در چنين شرايط 

ك يدرصورتست و 

سازماندگيري در 

ورت بررسي وضع

 كل ورزش و جوا

 در ورزش كشور

پژوهشگران ست

هاي فردي يژگيو 

حل تك يادگيري 

همچنين مدل م 

حقيق

ادارات كل ورزش و

 خودنظمي، يي،را

(دانش  انتقال و

گستردگي و تقاض

 خود سازد و به ا

تواند سب يم كه 

.يرتر سازدپذ كان

ي ورزشي اسها ن

با اهميتي كه ياد 

 شده است، ضرو

و ادارات  ها زمان

تحولي عميق شأ

اس يضرورست، 

اي بيشتر به  لقه

سي ارتباطف برر

.شور انجام گرفت

  .ه شد

مفهومي تحمدل . 2

دانش در ا يريتمد

گر مثبت ايتگري،

و خلق تغيرهاي

روزه با توجه به گ

شتري را معطوف

ير استانكارناپذ 

امكش در ورزش را 

سازمانتوسعه در 

.ي خواهد داشت

يات سازمان ياد

سازريت دانش در 

منشتوانند  يمر 

سيار محدود اس

حل يادگيري تك 

يق حاضر با هدف

كش غرب منطقة 

زير ارائه صورت به 

2شكل   

اي با م حلقه تك ري

حما همدلي، گي،

مت با) خردمندانه

ورزش امر  .)4(د 

دارد كه توجه بيش

 وزارت ضرورتي 

ور مديريت دانش

ل كليدي براي ت

ازدهي چشمگيري

ها مؤلفة ادامة حي

اي و مدير حلقه ك

صلي ورزش كشور

در اين زمينه بس

.ي را انجام دهند

بدين سبب تحقي

 جوانان و ورزش

ي و منابع موجود 

يادگيرارتباط 
  

خودگشودگ(

خ تحريك و

مشاهده شد

جامعه نياز د

سازمان به 

شرايط حضو

مفيد و عامل

اجرا شود، با

عنوان تنه به

يادگيري تك

نهادهاي اص

تحقيقات د

يتر گسترده

پردازد، بد يم

و كل ادارات

مباني نظري
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  ي تحقيق شناس روش
يادگيري «روش تحقيق از نظر هدف كاربردي است و از آنجا كه به بررسي رابطة بين دو متغير 

يري گ نمونه صورت بهكه  استپردازد، از نوع تحقيقات همبستگي  يم» مديريت دانش«و » اي حلقه تك

نشاه و ايالم، همدان، كرما(تصادفي ساده در چهار استان منتخب غرب  صورت بهي و ا مرحله ي يكا خوشه

  .اي و متغير مالك هم مديريت دانش بود حلقه بين، يادگيري تك يشپمتغير انجام گرفت، كه ) كردستان

هاي  جامعة آماري اين تحقيق كلية كاركنان، مديران و معاونان ادارات كل ورزش و جوانان استان

گيري  طريق روش نمونه اعالم شد كه از نفر 274منطقة غرب كشور بودند كه تعداد آنها در زمان تحقيق 

طور صحيح پاسخ دادند كه  ها به نفر به پرسشنامه 143از اين تعداد . نفر انتخاب شدند 153اي  خوشه

ابزار اصلي سنجش در تحقيق حاضر، پرسشنامة . اين تعداد براساس جدول مورگان قابل قبول بود

رسشنامة استاندارد مديريت دانش و دو پ) 2005بيتس، (اي برگرفته از مدل مفهومي  حلقه يادگيري تك

، بود، كه جهت باال بردن روايي و اعتبار پژوهش، دو )2007( 1و چن و هوانگ) 2004(جاشپارا 

توسط پنج نفر از متخصصان مديريت ورزشي بررسي و پس از اصالحات، پرسشنامة نهايي  پرسشنامه

ي كرونباخ استفاده شد كه اين ميزان ها از ضريب آلفا براي بررسي پايايي دروني پرسشنامه. تدوين شد

دهد كه پايايي  ضرايب مذكور نشان مي. بود 86/0اي  حلقه و در يادگيري تك 92/0در مديريت دانش 

همچنين با توجه به فقدان ادبيات تحقيق در زمينة يادگيري . است دروني سؤاالت مناسب بوده 

هاي تحقيق  دارات ورزش و جوانان كه جزء نمونهنفر از كاركنان ا 30ها بين  اي اين پرسشنامه حلقه تك

آوري شد كه ميزان همبستگي پرسشنامة مديريت  روز توزيع و جمع 28نبودند، در دو نوبت به فاصلة 

وتحليل اطالعات  منظور تجزيه به. بود 854/0اي  حلقه و در پرسشنامة يادگيري تك 896/0دانش برابر 

در بخش نخست . نباطي در دو بخش مجزا استفاده شدهاي آمار توصيفي و است آماري از روش

و ) ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد، جداول و نمودارها(هاي  وتحليل آمار توصيفي از آزمون تجزيه

كولموگروف ـ اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، (هاي  در بخش دوم، آمار استنباطي از آزمون

منظور  به spss18براي رسم نمودار و جداول و از  excelفزارهاي ا ، و از نرم)گام به رگرسيون گام

  .ها استفاده شد وتحليل داده تجزيه

                                                           
1. chen,chung 
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  ي تحقيقها افتهي
 مورد فرد 143 از كه داد نشان جنسيتبراساس فراواني افراد  توزيع زمينة در پژوهش هاي توصيفي يافته

 سطح فراواني توزيع همچنين. بودند مرد) درصد 1/67(نفر  96 و زن) درصد 9/32( نفر 47 پژوهش،

) درصد 4/8( نفر 12، ديپلماز كاركنان ) درصد 3/13( نفر 19 نشان داد كه پژوهش مورد افراد تحصيالت

 143از . باالتر بودند و يسانسل فوق) درصد 9/25( نفر 37 ليسانس،) درصد 4/52( نفر 75 يپلم،د فوق

در رشتة مديريت ) درصد 9/18( نفر 27 بدني، تربيت در رشتة )درصد 5/31( نفر 45 پژوهش مورد فرد

 ة حاضركنند شركت 143 از. بودند تحصيل به مشغول تحصيلي هاي رشته ساير در) درصد 7/49(نفر  7و 

 42 و كارشناس) درصد 5/54( نفر 78 معاون،) درصد 3/6( نفر 9 ،)درصد 8/9( مدير نفر 14 تحقيق، در

 5 تا 1 كار سابقة داراي) درصد 9/18( نفر 27 نشان داد كه ها يافته. بودند كارمند) درصد 4/29( نفر

) درصد 1/16( نفر 23 و سال 15 تا 11) درصد 8/16( نفر 24 سال، 10تا 6) درصد 6/26( نفر 38 سال،

  .دارند كار سابقة سال 20 از بيشتر) درصد 7/21( نفر 31 نيز و سال 20 تا 16

  .شود در جداول زير مشاهده ميهاي استنباطي  نتايج حاصل از يافته
 )k.s(اسميرنوف - فوها با استفاده از آزمون كولموگر بررسي فرض نرمال بودن داده. 1 جدول

  داري سطح معنا z ةآمار  عامل
 953/0 516/0  مديريت دانش

 686/0 715/0  ايجاد دانش

 195/0 078/1  ذخيرة دانش

 31/0 964/0  اشتراك دانش

 475/0 843/0  كارگيري دانش به

 391/0  901/0  اي حلقه يادگيري تك

 73/0 689/0  مرتبط بودن با كار

 
غرب  ةبا مديريت دانش در ادارات ورزش و جوانان منطق اي حلقه تكيادگيري  ارتباط بين. 2جدول 

  كشور
 

 

 

  اي حلقه يادگيري تك  

  مديريت دانش
 366/0  همبستگي پيرسون

 001/0  داري سطح معنا

 143  تعداد
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 اي با مديريت حلقه تك بين يادگيري داري معنا رابطة شود، مي مشاهده 2كه در جدول طور مانه

  .است 366/0 برابر آن همبستگي ضريب و دارد وجود 001/0 سطح در دانش
هاي مديريت دانش در ادارات ورزش و جوانان غرب  اي با مؤلفه حلقه ارتباط بين يادگيري تك. 3جدول 

  كشور
ايجاد 
 دانش

ذخيرة 
 دانش

اشتراك 
 دانش

كارگيري  به
 دانش

  ابعاد  آماره

315/0 318/0 315/0 403/0   همبستگي 
  داري سطح معنا 001/0 001/0 001/0 001/0 اي حلقه تك يادگيري

143 143 143 143   تعداد
  

 اي حلقه تكبين اجزاي مديريت دانش و يادگيري  داري معنا ةرابط، شود ميمشاهده  3كه در جدول طور همان

دانش،  كارگيري به(سازماني  اي حلقه تكترتيب براي يادگيري  سازماني وجود دارد و ضريب همبستگي آن به

 .بوده است 315/0 و 318/0، 315/0، 403/0 برابر با) دانش و ايجاد دانش ذخيرةاشتراك دانش، 
   

  ادارات ورزش و جوانان غرب كشوركار در  با بودن مرتبط و اي حلقه تك يادگيري ارتباط بين. 4 جدول
  

 

 
  

اي و مؤلفة مرتبط بودن با كار ارتباط معناداري  حلقه دهد كه بين يادگيري تك يمنشان  4جدول

  ). =r= 001/0P,652/0(وجود دارد 

كنندة ميزان ابعاد مديريت دانش است و  بيني اي پيش حلقه يادگيري تك 5با توجه به نتايج جدول 

بيني يادگيري  كارگيري دانش باالترين ميزان پيش داري بين آنها وجود دارد، كه به امعنارتباط 

و  315/0نش ، اشتراك دا0/ 318، ذخيرة دانش  315/0ترتيب  ايجاد دانش  اي را داراست و به حلقه تك

  .است 403/0كارگيري دانش  به

  

 
   

  ركاط بودن بمرت  

  اي حلقه يادگيري تك
652/0  همبستگي پيرسون

001/0  داري سطح معنا
 143  تعداد
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  مديريت دانش هاي مؤلفهو  اي حلقه تكآزمون رگرسيون يادگيري  .5 جدول

  

  يريگ جهينتبحث و 
اي سازماني بر مديريت دانش در ادارات كل ورزش  حلقه هدف اساسي اين پژوهش، بررسي يادگيري تك

بنابراين پس از مطالعة مباني نظري و پژوهشي، يكي از عوامل . و جوانان منطقة غرب كشور بود

يرگذار بر مديريت دانش، فرايندهاي دانش بود كه در اين پژوهش از مدل جاشپارا كه شامل عوامل تأث

  .يري دانش بود، استفاده شدكارگ بهايجاد دانش، ذخيرة دانش، اشتراك دانش و 

اي سازماني و مديريت دانش ارتباط معناداري وجود دارد  حلقه نتايج نشان داد كه بين يادگيري تك

جداول (اي و مديريت دانش در ادارات كل ورزش و جوانان در حد مناسب قرار دارند  حلقه يري تكو يادگ

، بيجي )1390(، نادي و همكاران )1389(ي يعقوبي و همكاران ها پژوهشاين موضوع با نتايج ). 3و2

كشور  با توجه نتايج تحقيقات اندكي كه در داخل و خارج. همخواني دارد) 2004(و مارتين ) 2009(

تواند ارتقا  يميلة مديريت دانش وس بهتوان گفت كه آموزش و يادگيري و تجربة هر فرد  يمانجام گرفته، 

اشتراك دانش بين افراد  منظور بهيندهاي سازماني فراي يادگيري در ها حلقهيابد و حفظ و تداوم 

 جانبه همهجهت رشد و توسعة توانند به اهداف خود در  باشد و افراد مي اثربخشتواند براي سازمان  يم

تواند از اين طريق محيطي توأم با يادگيري و نشر دانش  يمرسد سازمان  يم نظر بههمچنين . دست يابند

 يراستانداردضريب غ  مدل
ضريب 

 t p استانداردشده
BStd. ErrorBeta  

 دانش ايجاد
 008/0 702/2  380/0 027/1 مقدار ثابت

يادگيري 
 اي حلقه تك

586/0 149/0 315/0 941/3 001/0 

 ذخيرة

  دانش

 810/1072/0 795/0439/0مقدار ثابت

يادگيري 
 اي حلقه تك

685/0 172/0 318/0 984/3 001/0 

 اشتراك
  دانش

 771/1079/0 777/0439/0مقدار ثابت

يادگيري 
 اي حلقه تك

676/0 172/0 315/0 935/3 001/0 

 كارگيري به

 دانش
 238/0 186/1  419/0 496/0 مقدار ثابت

يادگيري 
 اي حلقه تك

857/0 164/0 403/0 231/5 001/0 
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تواند از طريق مديريت دانش  يمهمچنين آموزش و يادگيري . اش فراهم آورد يانسانبراي ارتقاي نيروي 

  .ارتقا يابد

هاي آن تنها با سابقة كار ارتباط معناداري مشاهده شد و با بقية  اي و مؤلفه حلقه بين يادگيري تك

اي بسيار  حلقه با توجه به اينكه در زمينة يادگيري تك). 4جدول (ارتباط معناداري مشاهده نشد  ها مؤلفه

ن به تعاريف مرتبطي از توا يماندك در خارج كشور كار شده، نتايج همسويي با آن يافت نشد و فقط 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه هرچه سابقة كار افراد بيشتر باشد، . اشاره كرد) 2004(جمله بيتس 

شود كه تجربة كاري مفيد عامل  ين استنباط ميهمچن. اي بيشتر خواهد بود حلقه ميزان يادگيري تك

ش شناخت حقيقي از سازمان و اهداف آن دليل پيداي اي در سازمان، به حلقه اصلي در ايجاد يادگيري تك

رسد  يم نظر بهة مديريت دانش نيز از اين طريق كنند منتقلو هستة  استدر ادارات كل ورزش و جوانان 

دانش در سازمان،  ةرشد يادگيري و توسع يابزارها ينتر يكي از مهمهمچنين . ير خواهد بودپذ امكان

تري حاصل  در زمان طوالني ينكهرغم ا تجربه به. زماني استمجدد تجارب سا يريكارگ ضبط، بازيافت و به

كند، در بين ديگر عوامل يادگيري  فرد و سازمان ايجاد مي ةدليل اثر عميقي كه در حافظ به ،شود مي

تبع آن فضاي سازمان  كند و به انتشار تجربه در سازمان، دانش موجود را غني مي .دارداهميت بيشتري 

فراگيري و حل  ةهاي موجود، در يك چرخ شود كه در آن دانش و آگاهي بديل ميبه فضاي يادگيرنده ت

همچنين نتايج . شود يابد و سبب ارتقاي دانش جديد در سطح سازمان و جامعه مي مسئله انتقال مي

ر نتايج اين مطالعه با نتايج بيشت. بين مديريت دانش و مؤلفة آن ارتباط معنادار وجود دارد كهنشان داد 

و پاتريسيا ) 1391(، عرضه و همكاران )1391(، هنري )1388(يقات از جمله گودرزي و همكاران تحق

شود كه  از اين تحقيق چنين استنباط مي. ، در ايجاد، ذخيره، توزيع و اشتراك دانش همسو بود)2008(

توانمندي . كند يم ايفا آن موفقيت در را نقش ينتر مهمانسان  و اجتماعي است موضوعي دانش مديريت

هاي ذهني خالق، توسعه و  يتظرفكارگيري  اين سازمان امروز در گرو دارا بودن سرماية دانش است و به

ايجاد دانش، ذخيرة دانش، اشتراك دانش و (هاي آن  مديريت دانش و مؤلفه. سازد يمپيشرفت را ممكن 

ي و توسعه ماندگ عقبن مترادف با برخوردار است و غفلت از آ ضرورتاز اهميت و ) كارگيري دانش به

هاي مديريت دانش  كارگيري هر يك از مؤلفه با به ها سازمانبنابراين . و كشور است ها سازماننيافتن 

رسد با توجه به نوپايي  يم نظر بهيرمستقيم ديگر ابعاد آن را نيز توسعه دهند كه غ طور بهتوانند  يم

 و سازماني عوامل. باشد ها مؤلفهن عامل توسعة ديگر تري ياصلسازمان در حال حاضر ايجاد دانش 

 اطالعات فناوري. دردا دانش مديريت يها برنامه يتبر موفق را يرتأث بيشترين دانش مديريت فرايندهاي
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 بر يدتأك با سازمان .گذارد يم يرتأث دانش مديريت فرايندهاي بر دانش نگهداري و انتقال طريق از نيز

 صرف كه  زماني .كنند ايفا دانش خلق دري تر فعال نقش كه كند يم كمك كاركنانشان به يادگيري،

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه اجزاي مديريت  .دردا دانش ميزان با مستقيمية رابط شود يم يادگيري

با توجه به جديد بودن عنوان ). 3جدول (اي سازماني ارتباط معناداري دارد  حلقه دانش با يادگيري تك

دهد  يماما نتايج اين تحقيق نشان . تحقيق، محقق به تحقيقي براي بررسي نتايج مشابه دست پيدا نكرد

ي كاربرد عبارت  بهكارگيري دانش يا  در سازمان افزايش يابد، جنبة به اي حلقه كه چنانچه يادگيري تك

  .يابد يمدانش در اين ادارات توسعه 

كنندة ميزان ابعاد  بيني اي پيش حلقه در نتايج آزمون رگرسيون مشاهده شد كه يادگيري تك

  ).5جدول (مديريت دانش است 

اي يك عامل  حلقه گفت كه يادگيري تكتوان  يمبا توجه به نتايج تحقيق و معادلة رگرسيون 

ي گسترده و متنوعي ها سازمانكارگيري و كاربرد دانش، در  خصوص در به كننده است كه به بيني پيش

تواند بسيار كارا باشد، زيرا فقدان مبناي استراتژيكي قوي تنها رويكرد  يمچون ادارات ورزش و جوانان 

از سوي ديگر، تغييرات . دهد يماي نشان  حلقه ري تكمهم افزايش يادگيري سازماني را در يادگي

اي را اساس تفكرات قبل از  حلقه ساختاري و جوان بودن اين تغييرات نياز دارد كه ميزان يادگيري تك

اين يادگيري همگان را به تجربه كردن و . طراحي استراتژيكي براي پيشبرد اهداف سازماني دانست

توانند  كند و با توجه به عملكرد خود مي مي اي سازماني تشويقه تسهيم دانش خود در درون شبكه

هاي همكاران در ادارات  ها و مهارت از سوي ديگر، توانايي. وري و سودآوري در سازمان شوند موجب بهره

العاده روي عملكرد خودش داشته  تواند اثر فوق گسترده و با خدمات متنوعي چون ورزش و جوانان مي

يكي از عوامل مؤثر در بهبود عملكرد كاركنان سازمان ورزشي با توجه به ابعاد يادگيري . عكس باشد و به

تحقيقات نشان دادند كه برانگيختن . سازماني، تالش براي بهبود دانش و اطالعات كاري كاركنان است

ري است توسعة عملكرد افراد براي سازمان ضرو منظور بهكارمندان براي بهبود عملكرد از طريق يادگيري 

اي متضمن كاربرد  حلقه دهد، در نتيجه يادگيري تك يمو از آنجا كه اين سازمان خدمات كاربردي ارائه 

ترتيب ايجاد دانش، ذخيرة دانش و اشتراك دانش نيز از  دانش بيشتر در اين ادارات كل است، هرچند به

اين تحليل، اين ادارات با بنابر . اي ضامني براي توسعة مديريت دانش است حلقه طريق يادگيري تك

كارگيري دانش يا استفاده از مديريت دانش  هاي خاص خود نياز دارند كه قبل از به يژگيوتوجه به 
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اي را در كاركنان خود افزايش دهند تا به كاربرد دانش در اين ادارات منجر  حلقه هاي يادگيري تك ينهزم

  .يدپديد آ شده ارائهشوند و توسعة كمي و كيفي خدمات 

 

    منابع و مĤخذ
اي براي استقرار مديريت دانش در شركت  ينهزمتبين و سنجش عوامل «).1386(اورمزدي، نوشين .1
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