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ی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مديريت دانش همراستا با مدلساز

 در ورزش ايران وکارکسب
 

  3حمدرسول خدادادیم – 2 سیدمحمد کاشف  – 1پوری حوريه دهقان

نعتی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ص دانشکدةی ورزشی، گروه مديريت ورزشی، زيربرنامه. استاديار مديريت و 1
 رومیه، ايران. استاد مديريت ورزشی، گروه مديريت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ا2  شاهرود، شاهرود، ايران

 يرانتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز، تبريز، ا دانشکدة. استاديار مديريت ورزشی، گروه مديريت ورزشی، 3 

 

 
 چکیده

در ورزش ایران است.  وکارکسب انی مدیریت دانش مبتنی بری بلوغ عوامل سازمانی و انسمدلسازهدف پژوهش حاضر، 

براساس هدف  است. از نوع غیرآزمایشیرویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته و با پژوهش، این 

 آماری تحقیق، ۀجامعسوم از نوع تحقیق و توسعه است.  مرحلۀدر دوم ارزیابی و  مرحلۀاول کاربردی، در  مرحلۀنیز، در 

به  و یاتابخانهکابزار گردآوری اطالعات، بود. نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصان ادارات کل ورزش و جوانان کشور  ۀیکل

و  پوریجام وکارکسبی هایاستراتژ با دانش همراستا بلوغ مدیریت یهاشاخصاستاندارد  پرسشنامۀروش میدانی بود. از 

آمار توصیفی و برای  AMOSو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجز( استفاده شد. 1393همکاران )

رایندها، و جریان فنشان داد هر چهار بعد افراد، پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و  جینتاعمل آمد. استنباطی به

 کارکنانبه  مدیریت دانش کاراتوان گفت که با توجه به نتایج می داری دارند.سهم )تأثیر( معنا وکارکسبمدیریت دانش در 

د اطالعات مرتبط با در مور پیوستهو  بوده، در ارتباط کنندبا یکدیگر تعامل و مشارکت  ادارات ورزشیتا در  دهدیماجازه 

 .باشند روزبه شانیکار شاخۀ

 

 یدیکل یهاواژه
 . ، مدیریت دانش، ورزشوکارکسببلوغ مدیریت دانش، عوامل سازمانی و انسانی، 

 

                                                           
: 14776829409 نويسندة مسئول : تلفن                          h.dehghanpouri@shahroodut.ac.ir: mailE  

تحلیل و »نوان عی ورزشی در دانشگاه ارومیه با زیربرنامهمدیریت و  رشتۀاین مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری اینجانب در 

 است.« در ورزش ایران وکارکسبی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر سازمدل
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 مقدمه
 سیل(. 1است ) اقتصادی در عصر حاضر، دانش یهاها و بنگاهجانبۀ سازمانمتغیر رشد همه نیترمهم

 ذخیره، پاالیش، کسب،منظور به ابزاری به، است جاری سازمانی فکری یهاهیسرما یهارگر ده ک دانشی

 نهفتهش دان مدیریت یندافر نام به سازمانی نۀیگنج در آن به یابیدسته ک دارد نیاز یبرداربهره و ارشانت

 ی سازمانی محسوبهاییدارا نیترمهمکنونی، جزء  محوردانش(. فرایند مدیریت دانش در اقتصاد 2ت )اس

 نی وسازما عملکرد در دانش که ردیگیم سرچشمه واقعیت این دانش از مدیریت به (. نیاز3) شودیم

 ان دانش خودبراساس میز هاسازمان( و در واقع، 4) شودیم قلمداد مهم مزیت رقابتی عنصری به دسترسی

 سیستم ستقرار، اانشد هدستیابی سازمان ب ابزارها درترین مهم از (.5) پردازندیمبا یکدیگر به رقابت 

 عنوانهب مدیریت دانش در بلوغ مدل (.6) است سازمان در سیستم این بلوغ آن دنبالبه و دانش مدیریت

 یهاتالش و طریق اقدامات از مراحل این هر یک از که شودیمنظر گرفته  در پویا مراحل از سری یک

 نیز فنی و محتوایی ی راهبردی، سازمانی و انسانی، وهامقوله( و دارای 7) شوندیم تکمیل متمرکز و سازگار

 زیابی، و فرایندهامفهوم افراد، پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ار چهار سازمانی و انسانی شامل مقولۀاست. 

 زیرساخت و یپشتیبان (.9ند )اسازمانی دانش ایجاد در کلیدی عامل (. افراد8و جریان مدیریت دانش است )

 بود. ارزیابی خواهد دانش ی مدیریتسازادهیپ توانمندکنندۀ دانش و اکتشاف کنندۀلیتسهسازمانی 

 کنند ریتمدی را دانش مدیریت یسازادهیپتا  کندیم کمک هاشرکت دانش مناسب به مدیریت عملکرد

 منظوربه دانش انتقال یهاکانال و مناسب ارتباطی بستر وجود دانش نیز به جریان مدیریت و (. فرایندها10)

 (.8اشاره دارد ) دانشی فرایندهای یسازادهیپ نیز و اشتراک دانش

 مدیران مشتاق ایران، جمله از و مختلف کشورهای در بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور، امروزه

 (،11) اندآن نتایج مفید از یریگبهره با هدف هاسازماندانش و بلوغ آن در  ی مدیریتهاستمیس ایجاد به

 و مدیریت (12) کندیمو شایستگی مجسم  مخازن دانش عنوانبهرا  هاسازمان محوردانش دیدگاهزیرا 

 بین همراستایی منظور همین باشد. به سازنده و موفق وکارکسب اهداف ی بهابیدست با تواندیم خوب دانش

 شرکت یهاراهبرد از بخشی دانش مدیریت نکهیا از برای اطمینان وکارکسب و دانش مدیریت یهافناوری

 که کنندیم (، بیان14( )1998) 1پروساک و داوِنپورت کهیطوربه(، 13) رسدیم نظربه ضروری است،

 یهاییهمراستا و دارد حیاتی اهمیت وکارکسب کلیدی دانش و استراتژی مدیریت بین ایجاد ارتباط

                                                           
1. Prusak 
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 (.16) دشویم بهتر عملکرد و (15نوآوری ) موجب وکارکسبی هایاستراتژ با آن مدیریت یهایاستراتژ

 هایدر اجتماع هستند. باشگاه گرفتهشکل وکارکسبادارات ورزش و جوانان رابط بین دانش تولیدشده و 

 های علمی و دانشکار نگرفتن یافتهعلت بهند، بهای کوچک و متوسطوکارهاکسبورزشی که مصداق 

 هاخورند و نهاد حاکمیتی ورزش ارزیابی و نظارت مطلوبی بر این بنگاهمداوم شکست می طوربهروز به

 گیری مدیرانتواند در تصمیمها با بلوغ مدیریت دانش میبسا همراستا ساختن استراتژی باشگاهندارد؛ چه

 باشد.  راهگشاورزش کشور 

 (.17) است مؤسسه حیات طول در بهینه وکارکسب مدل حفظ و داشتن اختیار در است، تریاتیح آنچه

 کمک هاسازمان دانشی آتی شدن نیازهای برآورده به وکارکسب و مدیریت دانش استراتژیک همراستایی

 ی باراحتبهشده باشند، که یزیربرنامهدارای منطق  آنقدرباید  وکارکسبی هامدل، رونیازا(. 18) کندیم

 توانیم دانش مدیریت به استراتژی شتریب توجه (. برای بذل19اشند )تغییرات سریع بازار قابل انعطاف ب

 هاسازمان اگرزیرا  (،20کند ) کمک یک سازمان وکارکسب مسائل ضروری به باید بتواند استراتژی این گفت

 (.21کنند ) تصرف را بازار از زیادی بخش توانندینم باشند، نداشتهر اختیا در یمناسب وکارکسب مدل

 را دانایی بر مبتنی توسعه، کشور توسعۀ چهارم برنامۀ درنیز  ایران اسالمی جمهوری دولت کهیطورهب

 کشور یورافن و علم اندازچشم ( و در سند22) است داده قرار برنامه این اساسی محورهای از یکی عنوانبه

 براساس دانش و اخالق بر جامعه مدیریت و کردن آن بر نهادینه تأکید و دانش امر مدیریت به 1404 افق در

 مدیریت مفهوم که آنجا (. با این اوصاف و از23است ) شده در تمام نهادها تأکید ایرانی و اسالمی الگوهای

 ابتکارات دانشی برای پیشبرد یراهکار و بلوغ جامع مدل توسعۀ دارد، قرار ابتدایی مراحل در در کشور دانش

 به یابیدست در یی کههاسازمان(، زیرا 8است ) ضروری امری همراستایی مسئلۀ و استراتژیک دیدگاه از

 را زیادی یهافرصت و شوندیممتحمل  را زیادی مالی یهانهیهز ،شوندیم مواجه شکست با همراستایی

 مطالعات در گمشده حلقۀ را (، همراستایی18( )2003همکاران ) و 1(. آسوه24داد ) خواهند دست از نیز

 (8شده است ) گرفته نادیده زیادی به میزان بسیار (. این موضوع در عمل25) کنندیم بیان دانش مدیریت

 ورزشی حوزۀرا بررسی کند، در  وکارکسبعوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش و  همزمانو تحقیقی که 

 دانش به عمل بود،در ایران صورت نگرفته است. اگر نهاد حاکمیتی ورزش واسط خوبی برای پیوند علم و 

 ها در سطحای باشگاههای لیگ، مربیان و بازیکنان حرفهدر وضعیت موجود شاهد موفقیت سازمان

                                                           
1. Asoh 
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 هایای، داوریالمللی، تولیدات لوازم و تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی همگانی، قهرمانی و حرفهبین

 ی ورزشی در عصر حاضر درهاسازمان تراز باال و در نهایت تجارت ورزش موفق و پیشروی بودیم. ادارات و

 ی ورزش کشور و متصدی طرحمتول عنوانبهورزشی  ادارات (.26معرض تغییرات ناپیوسته قرار دارند )

 تربیت بدنی و ورزش کشور برای سازگاری با تغییرات روزافزون از یک طرف نیازمند توسعۀنظام جامع 

 ( و از طرف دیگر،27) باشند خود کارکنان میان در یابیدنبال ارزمدیران و مسئوالنی است که همواره به

 یریکارگبهاین مهم جز از طریق  رسدیمنظر به (.28در انجام وظایف هستند ) توانمندنیازمند کارکنانی 

 فرایند مدیریت دانش، سنجش بلوغ آن و نهادینه کردن آن در صنعت ورزشی میسر نیست. فرایند مدیریت

 اهمیت بلوغ سنجش و دانش مدیریت کردن نهادینه در مباحث استراتژیک و وکارکسب دیدگاه دانش،

 (.29دارد ) وافری

ی هادادهنتیجه گرفت که علم مرتبط با کار، همان  توانیم، ذکرشدهکلی، با توجه به مباحث  طوربه

در واقع، همان حالت  وکارکسببه سمت خرد است؛ و  یافتههتوسعبه دانش و در نهایت دانش  یافتههتوسع

رفتاری و نگرش قابل مشاهده است )همان علم و عمل(. همواره بین این علم )مدیریت دانش( و عمل 

تربیت بدنی و در صنعت ورزشی  حوزۀ( ابهام وجود دارد. شکاف اصلی بین این علم و عمل در وکارکسب)

ی و افزارسخت آورسرسامی هایگذارهیرماسو  هاتالش. گواه این مدعا رسدیم نظربه ترقیعمو  ترعیوس

اخص برای استقرار مدیریت دانش است، که  طوربهاعم و صنعت ورزشی  طوربه هاسازمانی تمام افزارنرم

. بنابراین با در نظر اندافتهیندست  موردنظرشانمطلوب و  جۀینتبه  هایگذارهیسرماو  هاتالشبا وجود این 

دلیل تنوع مدیران و کارکنان تربیت بدنی به رسدیمنظر به نکهیاز با توجه به گرفتن مطالب مذکور و نی

حصول کارایی و اثربخشی ضرورتاً به دانش و مدیریت آن  منظوربهامور اجرایی و ارتباط با اقشار مختلف 

نیاز دارند؛ و از طرف دیگر، با وجود اهمیت نقش دانش و مدیریت آن در ارتقای  اهدافشانی به ابیدستدر 

وضعیت دانش، مدیریت و  دربارۀها و نهادهای ورزشی، شواهد جامعی ورزش و حیات علمی سازمان

 رونیهم های ورزشی ایران وجود ندارد. ازورزشی توسط مؤسسات و سازمان وکارکسبی آن در ریکارگبه

پیشرفت  توسعه و مدیریت دانش دربلوغ ثیر شگرف أبرجسته شدن تبا توجه به  ومذکور به موارد  تعنای با

مختلف  یهاعرصه آن در بستن کارهبفضای رقابتی نوین جهانی ما نیز ناگزیر از فراگیری و  در ژهیوبه

ندگی برخوردار از مین سطح قابل قبولی از زأت منظوربهتربیت بدنی  طۀیحدر  خصوصبه مدیریتی جامعه

در صنعت ورزشی،  وکارکسبمدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر  ؛ و طراحیعصر حاضر هستیم یهامؤلفه
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 پژوهش این انجام ضرورت پذیرد که صورت باید پژوهش بر مبتنی ی خاص آن،هایژگیوو  شرایط به توجه با

 است.  گرفته انجام همین رویکرد با نیز

 

 روش تحقیق

سوم از نوع  مرحلۀدوم ارزیابی و در  مرحلۀاول کاربردی، در  مرحلۀاین تحقیق براساس هدف در 

، و با رویکرد کارکردگرایی انجام گرفته است. شودیمتحقیق و توسعه محسوب 

دنبال ارزیابی عوامل سازمانی و انسانی مدیریت بر این اساس، در مراحل اول، به

دوم در پی ارزیابی عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش همراستا  مرحلۀدر ؛ وکارکسبدانش مبتنی بر 

 توسعۀراهکارهای  ارائۀدنبال نهایی به مرحلۀدر ورزش کشور متناسب با مراحل بلوغ؛ و در  وکارکسببا 

است. ایران در ورزش  وکارکسبی سازمانی و انسانی بلوغ مدیریت دانش همراستا با هاشاخصقابلیت 

 ۀیکل تحقیق جامعۀ آماریاست.  حاضر از نوع غیرآزمایشی است و به روش پیمایشی انجام گرفته تحقیق

 نورامیپ)دولتی، آزاد،  هادانشگاهنخبگان مدیریت ورزشی )استادیار، دانشیار و استاد تمام مدیریت ورزشی( 

ی هاگروهو غیرانتفاعی( و متخصصان ادارات کل ورزش و جوانان کشور )مدیر کل، معاونان و رؤسای 

نفر از این جامعه بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونۀ  282آماری  نمونۀاست. حجم ورزشی( 

 ( در مطالعۀ مقدماتی با توضیح زیر برآورد شد: 429/0آمده )دستبهکوکران و واریانس 
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اول نمونه  مرحلۀی است. در اچندمرحلهی اخوشهی به روش احتمالی پیچیده از نوع ریگنمونهروش 

و  غربجنوب، مرکز، شرقشمال، غربشمالشمال،  منطقۀبراساس یک مالک جغرافیایی به شش 

سه شهر براساس مالک اقتصادی و مرکزیت  شدهنییتعدوم از مناطق  مرحلۀتقسیم شد؛ در  شرقجنوب

متخصصان حضور  سوم، نمونه براساس مرحلۀشهر انتخاب شد؛ در نهایت، در  18از هر منطقه و در کل 

و  نورامیپی دولتی، آزاد، هادانشگاهخبرگان مدیریت ورزشی فعال در  ادارات کل ورزش و جوانان و

میدانی است. تحقیق حاضر دارای  به روش ی واکتابخانهغیرانتفاعی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات 

 یهاشاخصه پرسشنامی، و بخش دوم شناختتیجمعاطالعات  یک پرسشنامه است. بخش اول پرسشنامه،

( دارای چهار 8)( 1393و همکاران ) پوریجام وکارکسبی هایاستراتژبا  همراستا دانش بلوغ مدیریت

است.  سؤال 72و  افراد، پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرایندها و جریان مدیریت دانش(مؤلفه )
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و همکاران  پوریجامو پایایی نیز توسط  ضریب اعتماد پرسشنامه را استادان تأیید کردند. میزان روایی

 9/0برابر با  سؤاالتمجموعه  برای SPSS افزارنرماز  استفاده و با کرونباخ آلفای روش (، به8( )1393)

 شدهعیتوز پرسشنامۀ 282از مورد استفاده دارد.  پرسشنامۀکه نشان از پایایی مورد قبول  محاسبه کردند

درصد  36/89رو نرخ بازگشت پرسشنامه حدود پرسشنامۀ قابل استفاده بازگشت داده شد، ازاین 252

آمار برای  AMOSو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجزی اطالعات آورجمع است. پس از

عمل آمد. در بخش آمار استنباطی برای طراحی مدل بلوغ عوامل سازمانی و انسانی توصیفی و استنباطی به

مدیریت دانش از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم استفاده شد. ابتدا برازش کلی مدل بررسی و 

 سپس به ارزیابی نتایج مدل پرداخته شد. 

 

 ی تحقیقهاافتهی

متخصصان ادارات کل ورزش و  دهندگانپاسخدرصد  8/43ی حاصل از آمار توصیفی نشان داد، هاافتهی

 8/82کاری دارند.  سابقۀسال  10درصد باالی  1/39ند. ادرصد نخبگان مدیریت ورزشی 2/56جوانان و 

 درصد مدرک تحصیلی دکتری دارند. در بخش آمار استنباطی 3/63درصد زن هستند.  2/17درصد مرد و 

 مرتبۀاول و  مرتبۀبرای طراحی مدل بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش از تحلیل عاملی تأییدی 

های تودرتو و تعداد زیاد متغیرهای آشکار و پنهان و محدود ها و مؤلفهدلیل وجود الیهدوم استفاده شد. به

ها محاسبه شده و پس از های سطح اول و بارهای عاملی گویهروایی سازۀ مؤلفهبودن حجم نمونه، ابتدا 

اند. ابتدا های سطح دوم و سطح سوم بررسی شدهدوم مؤلفه مرتبۀآن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 

های مورد بررسی شود. شاخصبرازش کلی مدل بررسی شده و سپس به ارزیابی نتایج مدل پرداخته می

( که با 001/0دو )برابر داری آمارۀ خیاند. سطح معنا( نامگذاری شدهfactor15( تا )factor1ترتیب از )به

( قابل قبول نیست، ولی چون سطح معناداری به تعداد 05/0از  تربزرگشده )گرفتهتوجه به مالک درنظر

ای ارزیابی برازش مدل از دار است، برهای بزرگ تقریباً همیشه معنانمونه حساس بوده و در نمونه

برازش مطلوب و  دهندۀنشان( همگی 1)جدول  هاشاخصهای دیگر استفاده شده است. مقدار شاخص

 تأیید مدل پژوهش است.
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 های برازش مدل ساختاری در تحلیل عاملی مرتبه اول. شاخص1جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

CMIN/DF 81/4  مطلوببرازش  5کمتر از 
2value x-p 001/0 غیرقابل قبول 05/0تر از بیش 

 برازش مطلوب 90/0بیش از  905/0 شاخص نیکویی برازش 

 تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0بیش از  92/0 لویس  -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از 93/0 شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0از  کمتر 074/0 ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  619/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده 
 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

 

بوده و در  4/0از مقدار  تربزرگدهد که تمام بارهای عاملی اول نشان می مرتبۀنتایج تحلیل عاملی 

ای حذف ها برقرار است و هیچ گویهدارند. بنابراین روایی سازۀ شاخصدرصد معنا 95سطح احتمال 

دوم، ابتدا برازش کلی مدل بررسی شده و سپس به ارزیابی نتایج مدل  مرتبۀشود. در تحلیل عاملی نمی

فراد، پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و در چهار بعد ا وکارکسبشود. عوامل مؤثر بر پرداخته می

( factor15( تا )factor1ترتیب از )که به آنهاهای فرایندهای و جریان مدیریت دانش؛ و شامل مؤلفه

 برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش است. دهندۀنشان( 2)جدول  هاشاخصاند. مقدار نامگذاری شده

 

 ساختاری در تحلیل عاملی مرتبۀ دومهای برازش مدل . شاخص2جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

CMIN/DF 36/4  برازش مطلوب 5کمتر از 
2value x-p 001/0  غیرقابل قبول 05/0بیشتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیش از 919/0 شاخص نیکویی برازش 

 تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0بیش از 94/0 لویس  -شاخص توکر

 قابل قبول 90/0بیش از 87/0 شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0کمتر از  069/0 ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  603/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده 

 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی

ها محاسبه شده است. نتایج حاکی است که بار عاملی تمام متغیرها اول، بارهای عاملی مؤلفه مرحلۀدر 

تأثیر مربوط به متغیر مشارکت  نیشتریبشود. در بعد افراد، است و در مدل حفظ می 4/0از مقدار  تربزرگ

تأثیر  نیشتریبنی است. در بعد پشتیبانی و زیرساخت سازما 95/0و درگیر کردن کارکنان با بار عاملی 
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تأثیر مربوط به  نیشتریب؛ در بعد ارزیابی 95/0ی مدیریت آموزش با بار عاملی هاهیرومربوط به متغیر 

 نیشتریب؛ و در بعد فرایندها و جریان مدیریت دانش 94/0متغیر ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با بار عاملی 

دوم تحلیل  مرحلۀاست. در  93/0یت دانش با بار عاملی ی مدیرهاتیفعالتأثیر مربوط به متغیر فرایندها و 

عاملی سهم هر کدام از ابعاد افراد، پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرایندها و جریان مدیریت 

داری سهم معنا وکارکسبدهد که هر چهار بعد در محاسبه شده است. نتایج نشان می وکارکسبدانش در 

سهم مربوط به افراد  نیکمترسهم مربوط به پشتیبانی و زیرساخت سازمانی و  نیشتریب(. P >05/0دارند )

 است.

 
 

 وکارکسب. مدل بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مديريت دانش همراستا با 1شکل 
 ی تحقیقهاافتهمنبع: ی          

 

 یریگجهینتبحث و 

تأثیر مربوط به متغیر مشارکت و درگیر کردن کارکنان  نیشتریبنتایج پژوهش نشان داد در بعد افراد 

(. 8است ) سازمان اجتماعی در محیط انسانی منابع مالحظات و توجهات تمامی افراد شامل است. مفهوم

مطرح  سازمانی دانش ایجاد در کلیدی عامل عنوانبه( بررسی شده و 33-36ی )هاپژوهشمفهوم افراد در 

متغیر مشارکت و درگیر کردن کارکنان  شتریبسبب تأثیر سمت از پژوهش به(. نتایج این ق9شده است )

( مغایر است. با توجه به تأثیر باالی متغیر مشارکت 8( )1393و همکاران ) پوریجامی تحقیق هاافتهبا ی

 با به افرادی سازمانی باالتر یهاتیموقعو  هاپست اختصاص رسدیمنظر و درگیر کردن کارکنان، به

 دانش و مرتبط ی مدیریتسازادهیپ جهت در رفتارهای متخصصان برای تشویق انگیزه ایجاد بهتر، یهادهیا
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 منظوربه مناسب اقدامات جمله از توانندیم شغلی عملکرد ارزیابی سیستم با انگیزشی رویکردهای ساختن

 در مشارکت کارکنان به فعاالنۀ تشویق اقداماتی چون نیهمچنباشند.  مشارکت و انگیزش بهبود قابلیت

در  مشارکت به متخصصان ورزشی تشویقی یهازمیمکان توسعۀدانش،  مدیریت یهاپروژهارزیابی 

و نیز متخصصان ادارات  هادانشگاهالزام نخبگان مدیریت ورزشی  منظوربه ییهاهیرو توسعۀو  ،هایزیربرنامه

کارکنان  مستمر مشارکت بهبود منظوربه ییهازمیمکان توسعۀ و دانش خلق محیط اشتراک در مشارکت به

افزایش دهد.  وکارکسبتأثیر متغیر مشارکت و درگیر کردن کارکنان را در همراستایی با  تواندیم

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مدیریت 37( )2016و همکاران ) 1که موجدطورهمان

و تأثیر مؤثری در موفقیت مفاهیم  شودیم شتریبشی ی دانشی موجب مشارکت ورزهافرصتدانش و 

ی پژوهش نشان داد در هاافتهی ی ورزشی دارد.هانیکمپی هایزیربرنامهی ورزشی و هارقابتمدیریتی، 

ی مدیریت آموزش است، و پس هاهیروتأثیر مربوط به متغیر  نیشتریببعد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی 

سازمانی قرار دارند.  فرایندهای و سازمانی، منابع مالی و زمانی، و ساختار رهنگیادگیری، ف و از آن آموزش

(. نتایج این قسمت 34است ) دانش مدیریت یسازادهیپ در کلیدی یاجنبهپشتیبانی و زیرساخت سازمانی 

و  2(، و مارسِلو8( )1393و همکاران ) پوریجام(، 6( )1394قاسمی )ی تحقیق هاافتهاز پژوهش با ی

سازمانی  فرایندهای و علت تأثیر بسیار اندک ساختار رسدیمنظر ی دارد. بههمخوان( 38( )2016همکاران )

ی دولتی کشور توجیه کرد که عواملی هادانشگاهدر ساختار دولتی حاکم بر ادارات ورزشی و نیز  توانیمرا 

 مدیریت پیشبرد ساختاری موانع عنوانبه توانندیم باال تمرکز و رسمیت پایین، یریپذانعطاف همچون

و ادارات ورزش و جوانان  هادانشگاهآموزشی در  یهادوره ارزیابی مکانیزم با ایجاد رونیازاباشند.  دانش

 توانیمآموزشی  نیازهای تعریف در متخصصان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان کشور و فعال کردن

ی مدیریت آموزشی در بخش خصوصی و دولتی ورزشی کشور هاهیروموجب بهبود بیش از پیش متغیر 

تأثیر مربوط به متغیر ارزیابی عملکرد مدیریت  نیشتریبنتایج پژوهش حاضر نشان داد در بعد ارزیابی  شد.

 کمک شرکت به که کند اقدام داشبوردی یک عنوانبه تواندیم دانش مدیریت موفقیت دانش است. ارزیابی

(. نتایج این 10کند ) اعمال دانش مدیریت یسازادهیپ در تغییری باید کجا در که کند درک تا کندیم

( مغایر است. با توجه به این قسمت 8( )1393و همکاران ) پوریجامی تحقیق هاافتهقسمت از پژوهش با ی

 ازهاینی کردن برآورده و شناسایی درصدد ادارات کل ورزش و جوانان کشور شودیمپیشنهاد  هاافتهاز ی

                                                           
1. Mujde 

2. Marcelo 
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برآیند. از طرف دیگر، اقداماتی چون ایجاد و  آنها کاربران دید از دانشی محتوای بهبود نیز و کاربران دانشی

 به مشتری، یدهسیسرو بهبود با مرتبط مفاهیم در دانش مدیریت از حاصل منافع ارزیابی مکانیزم توسعۀ

و برآورده  رسدیمنظر دانش ضروری به مدیریت ابتکارات پیشرفت پیگیری مکانیزم توسعۀایجاد و  محصول،

کارایی  از آنهادر  دولتی و خصوصی صنعت ورزشی، ایجاد رضایت حوزۀکاربران در  دانشی نیازهای کردن

دانش در بعد ارزیابی  مدیریت کاربران به بهبود وضعیت رضایت تواندیمدانشی  یهاستمیسو اثربخشی 

تأثیر مربوط به  نیشتریبی پژوهش نشان داد در بعد فرایندها و جریان مدیریت دانش هاافتهمنجر شود. ی

 ساده و شفاف حد ممکن تا که فرایندها است مهم ی مدیریت دانش است. اینهاتیفعالمتغیر فرایندها و 

( 2010) 1(. این مفهوم در پژوهش خطیبیان39باشد ) فهم قابل کارکنان همۀ برای کهیطوربه باشند،

و همکاران  پوریجامی تحقیق هاافتهبررسی شده است. نتایج این قسمت از پژوهش با ی لیتفصبه(، 40)

ی دارد. با توجه به نتایج این قسمت از پژوهش همخوان( 41( )2015و همکاران ) 2(، و جِسیا8( )1393)

 ،هارومچت دانش چون مدیریت ارتباطی کردن ابزارهای نهادینه همچون ییهاتیفعال شودیمپیشنهاد 

میان  ایجاد هماهنگی نیز و آنها نیترمناسب انتخاب و دانش انتقال یهاکانالی فوری، بهبود هاامیپ ایمیل،

 منظوربه کارکنان از ی دانشی و پشتیبانیهاتیفعال و فرایندها بر تأکید .پذیرد صورت واحدها و کارکنان

 یهاتیفعال و فرایندها قابلیت بهبود در بسزایی نقش تواندیمنیز  وکارکسب برای حیاتی درونی دانش ایجاد

دانش داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر چهار بعد افراد، پشتیبانی و زیرساخت  مدیریت

داری دارند. نتایج این قسمت سهم معنا وکارکسبسازمانی، ارزیابی و فرایندها و جریان مدیریت دانش در 

(، 38( )2016و همکاران ) 3(، مارسِلو8( )1393و همکاران ) پوریجامی تحقیق هاافتها یاز پژوهش ب

حاکی است از بین این  هاافتهست. یهمسو( 16( )2009) 5(، و ابُدزِید42( )2016و همکاران ) 4کوآال

سهم مربوط به افراد است.  نیکمترسهم مربوط به پشتیبانی و زیرساخت سازمانی و  نیشتریبچهار بعد 

ست. همسو(، 8( )1393و همکاران ) پوریجامی تحقیق هاافتهنتایج این قسمت از پژوهش نیز با ی

تخصیص  فرهنگ نوآورانه، جمعی، رفتارهای با ساختار متناسب دانش، اکتشاف کنندۀلیتسهزیرساخت، 

 عنوانبه دانشی مفاهیم با مرتبط شیآموز یهادوره ارائۀ دانش و مدیریت یهاپروژه به کافی منابع

                                                           
1. Khatibian 

2. Jessie 
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4. Kuala 

5. Aboud Zeid 
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، مدیریت دانش و نتایج رسدیمنظر بود. به خواهد دانش مدیریت یسازادهیپ در کلیدی یاتوانمندکننده

تکنیکی را در  یهادستورالعملد تجارب و نبتوان ی ورزشیهاسازمان کهیهنگام تواندیماین پژوهش 

 را آنهاو  ردهاستفاده ک آنها، از بیابندد، به کارمندان کمک کند تا اطالعات را ناشتراک بگذار سازمان به

تخصص را  اطالعات و توانندیمی ورزشی هاسازمانکارکنان در و به اشتراک بگذارند؛ نند ک یبندتیاولو

با یکدیگر  سازمانتا در  دهدیماجازه  کارکنانبه  مدیریت دانش کارا .کنندبه دانش قابل فروش تبدیل 

 .باشند روزبه شانیکار شاخۀمرتبط با  در مورد اطالعات پیوسته، در ارتباط بمانند و کنندتعامل و مشارکت 
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Abstract  

The aim of study was modeling the organizational and human factors maturity 

of knowledge management based on business in sport of Iran. This study was 

conducted with a functionalistic approach using a survey method hence it is 

non-experimental type. Based on the aim, this study was application in the 

first stage, evaluation in the second stage and a type of research and 

development in the third stage. The statistical population included all sport 

management elites and experts in the general offices of Sport and Youth in 

Iran. Data were collected by library studies and field method. The Jamipour et 

al. (2014) standard questionnaire of knowledge management maturity 

indicators aligned with business strategies was used. Data were analyzed using 

the SPSS and AMOS software for descriptive and inferential statistics. The 

findings showed that all four dimensions of people, support and organizational 

infrastructure, evaluations and processes, and the flow of knowledge 

management had significant effects on business. According to these results, it 

can be said that efficient knowledge management allows employees to interact 

and participate in sport departments, to be in touch and to be up-to-date on the 

details of their work branch. 
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