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 6/91/9313تاریخ پذیرش:               91/4/9313تاریخ دریافت: 

 چکیده

 جوانان است. و ورزش وزارت کارکنان دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بین رابطۀ هدف از این تحقیق، بررسی هدف:

ین آماری ا ۀگرفته است. جامعمیدانی انجامصورت هباشد که بتحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می شناسی:روش

گیری ه روش نمونهنفر از این افراد ب 522نفر تشکیل دادند و تعداد  647کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد  ۀتحقیق را کلی

( 5222دنیسون، ) ها، از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانیآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع عنوان نمونه تحقیقتصادفی ساده به

)میانگین، انحراف معیار، نمودارها  ها از آمار توصیفیمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه استفاده شد. ،(5226حداد، ) و مدیریت دانش

 استفاده شد. ،همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده(کلموگروف اسمیرنوف و  )آزمون و جداول( و آمار استنباطی

مثبت و  جوانان رابطه و ورزش وزارت کارکنان دانش مدیریت و سازمانی های فرهنگنتایج نشان داد بین مؤلفه ها:یافته

 باشند.دار مدیریت دانش میبینی معنیهای فرهنگ سازمانی قادر به پیشداری وجود دارد و نیز مؤلفهمعنی

 مؤثری قشن کارکنان دانش مدیریت افزایش در تواندمی سازمانی فرهنگ که اذعان نمود توانبا توجه به نتایج، میگیری: نتیجه

  مدیریت دانش در این سازمان، توجه ویژه به فرهنگ سازمانی ضروری است. سازی چرخۀبیان دیگر، برای پیاده باشد. به داشته

 مدیریت دانش، وزارت ورزش و جوانان.فرهنگ سازمانی، واژگان کلیدی: 

 E - mail: bahador.shohani@gmail.com 24772846242 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

منابع  ترینحیاتیاز  و همچنین یکی (5275، 7)یانگ لینا قرن بیستتت و یک ، قرن دانش و اطاعات استتت. دانش قدرت استتت

 5)پان باشد ترمه  سازمانی هایاز کل دارایی است ممکن سازمانی دانش که شده مشخص .رودشمار میبه سازمانی هایرقابت

ه عدیل)ال باشدآن دشوار می مدیریت و گیریاندازه نتیجه در و نامحسوس است و نامرئی دارایی یک ،دانش (.5226و همکاران، 

شاعه خلق، جهت در هاآن به کمک برای دانش مدیریت که است دهه دو از بیش ها،سازمان نیاز دلیل به (.5277، 3اتاویو ال  ا

 (.5275 ، 4ابوباکر و یوسف) است شده معرفی دانش حفظ و

 (.5224 ،2یر و سوگی یامامه) باشدمی دانش حیاتی منبع از پشتیبانی و دستیابی خلق، منظور به استراتژی یک دانش مدیریت

 استفاده دانش، تبادل دانش، سازیذخیره دانش، اکتساب نام به عنصر 2 شامل دانش فرآیند مدیریت ،(5272) 7اومرزل زع  به

بر  مثبتی تأثیر(، معتقدند که مدیریت دانش 5224)6تستا و ماسا .است دانش مدیریت تأثیر گیریاندازه نهایت در دانش و از

 (، نیز بر این باورند که مدیریت5272) 8هاسکل و تئو دارد. و پیشبرد کارکنان محصوالت بهبود سازمان، نوآورانۀ دادهایبرون

 بیشتر، اجرای عملیات جدید، قدرت هایمجموع توانایی در که شودمی هاییمهارت و دانش تجارب، به دسترسی دانش سبب

 را روز به روز تجارت فرآیند در از دانش استفاده بهتر و سازمان دانش موجود بهتر بردن کاربه شیوه نوآوری، و خاقیت تشویق

 تهنک این به شده، انجام کشور از خارج و داخل در دانش مدیریت زمینه در که تحقیقاتی از کنند. بسیاریمی ایجاد سازمان در

 بخشند بهبود را سازمانی عملکرد و بگذارند اشتراک به را اطاعات تا کندمی کمک افراد به دانش مدیریت که دارد اشاره

نقش میانجی فرهنگ سازمانی بین مدیریت "(، در پژوهشی با عنوان5275) همکارانو 4دانش (.7388زاده و همکاران، م)محر

ثبت و م به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دارای رابطه "دانش و اثربخشی سازمانی در بخش خدمات

 با یکدیگر بوده و نقش مثبت و میانجی فرهنگ سازمانی در این رابطه بسیار پررنگ است. معناداری

 مدیریت هایبرنامه. است شده تأکید سازمانی رقابت مزیت حفظ مه  عامل عنوانبه دانش مدیریت بر بسیاری هایپژوهش در

 فقیتمو عوامل مهمترین از یکی دانش، مدیریت در. شود مطرح سازمانی هایبرنامه دیگر از منفک ایبرنامه عنوانبه نباید دانش،

 77رزاقی .(5272، 72)وانگ یابدنمی دست خود اهداف به انسانی منابع مدیریت بدون دانش مدیریت ،دیگر عبارتیبه. است فرهنگ

اصلی و بیست و ، در پژوهش خود، پس از نظرخواهی از کارشناسان خبره مدیریت ورزش، تعداد پنج عامل (5273) و همکاران

ی کردند که یکی از عوامل های ورزشی شناسایمؤثر در سازمان سازی مدیریت دانش موفق ویک مورد زیرمجموعه را برای پیاده

 اصلی، فرهنگ سازمانی است.

ست5224)75لوپز ستلزم دانش مدیریت موفقیت که (، معتقد ا ست قوی سازمانی فرهنگ ایجاد م  حمایت دانش مدیریت از تا ا

سازمانی  (، در5275) و همکاران 73کائور .کند سازمان، فرهنگ  ستای اجرای مدیریت دانش در  تحقیق خود دریافتند که در را

 نقش ستتازمانی فرهنگ که رستتید نتیجه ، نیز در تحقیق خود به این(5277)74ای دارد. شتتی کنندهنقش بستتیار مه  و تعیین

                                                           
1 - Yang Lina 

2 - Pan  

3 - Al-Adaileh and Al-Atawi  

4 - Yusof and Abu Bakar 

5 - Meyer and Sugiyama 

6 - Omerzel 

7 - Massa and Testa 

8 - Haskel and Jonathan 

9 - Danish  

10 - Wang 

11 - Razzaghi  

12 - Lopez 

13 - Kaur   

14 - Shaikh 
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 باید دانش مدیریت هایاستراتژی بردپیش و ارتقا برای هاسازمان و کندمی ایفا دانش مدیریت سازیپیاده و اجرا در مهمی بسیار

 .کنند کار خود فرهنگ روی ابتدا

ستراتژی اتخاذ در مه  عوامل از شد، یکیگونه که بیانهمان سب دانش، ا ست منا شویق برای .فرهنگ ا  دانش ایجاد و کاربرد ت

 ،کندمی نشتتان خاطر (،5222)5(. مارتین5223، 7مافت) استتت و ضتتروری الزم اعتماد و اطمینان فرهنگ نوعی ستتازمان، درون

 آن زا وشود ارزش گذاری می به میزان باالیی میائگرایی دتجربه و یادگیری آن در که محیطی در گشودگی و اعتماد نوعی جو

شی یک فرهنگ کلیدی هایمؤلفه شود،می حمایت و قدردانی  تموفقی عامل ترینمه  سازمانی فرهنگ نتیجه، در. هستند دان

 (.5223، 4؛ لی و چوئی5227و همکاران، 3)گُلد دانش است مدیریت

 پذیرفته گروه سوی از مشترک طور به که ضمنی هایفرضیه از ایمجموعه را سازمانی فرهنگ ،(5272) 2کینسکی و کریتنر

 ورطبه دانند.می سازد؛می مشخص را محیطی متعدد هایموقعیت و شرایط به نسبت هاواکنش و تفکرات ادراکات، نحوه و شده

 باشد قرار اگر .(5275، 7بخش و رضایی)احسان دارند خود سازمان از مردم که است درکی سازمانی فرهنگ گفت توانمی کلی،

 با و شود دگرگونی دستخوش باید سازمان آن فرهنگ آید، پدید پایدار و پسنددل هایدگرگونی معین سازمان یک در

 ردک جستجو هاآن فرهنگ در باید را هاسازمان شکست یا کامیابی ،دیگر عبارت به آید؛ سازگار سازمان سراسری هایدگرگونی

  .(7384پور و همکاران، )فیض

 را ایپایه نقش که باشدمی اخاقی اصول و باورها اساسی، هایارزش سازمانی همان که فرهنگ است (، معتقد7442)6دنیسون

 انجام سازمان اثربخشی و سازمانی فرهنگ زمینه که در به کمک تحقیقاتیوی  .کندمی بازی سازمانی سیست  مدیریت یک برای

 مأموریت .4، 72پذیری . انطباق3، 4. سازگاری5، 8کار در شدن . درگیر7 برشمرد: گونهاین را های فرهنگیویژگی خود مدل داد؛ در

 در دانش مدیریت اجرای راستای در که دریافتند خود تحقیقات در ،(5275)75پاندی و (5275) همکاران و دانش .77رسالت یا

 دانشی، هایفعالیت در خلل ایجاد اغلب مسئول فرهنگی، موانع. دارد ایکننده و تعیین مه  بسیار نقش سازمانی فرهنگ سازمان،

دانش  مدیریت هایاستراتژی بر آن ثیرأت نحوه و شناخت ابعاد فرهنگ سازمان .هستند هاسازمان انتقال دانش در و تسهی  ویژههب

 شودیفرهنگی م عوامل مدیریت دانش به هایشکست برنامه بررسی بدون و ایکلیشه کردن وابسته زیرا مانع است؛ الزم سازمان

 ممکن درکارند، همیشه که فرهنگی نیروهای از آگاهی بدون است؛ زیرا فرهنگ مه  به پرداختن .(7386الروی، )فایرستون و مک

  .(7388، 73)شاین باشدداشته دنبال به ایناخواسته و نشده بینیپیش است پیامدهای

 جز ایچاره اجتماعی، و اقتصادی ورزشی، مختلف هایعرصه در مؤثر و کارا حضور منظوربه ورزشی هایسازمان و ورزش امروزه

 ایهالیه در ورزشی هایسازمان و نفوذ ورزش و ورزش در گراییتخصص .ندارند دانش مدیریت مختلف هایحوزه به بیشتر توجه

 مدیریت هب توجه. است ساخته ناپذیراجتناب امری را متغیر فعلی مختلف و شرایط با پذیریبشری، انطباق جوامع زندگی مختلف

)جابری و همکاران،  باشد های گوناگوندر عرصه های ورزشیسازمان و ورزش پویای عملکرد و حضور کنندةفراه  تواندمی دانش

                                                           
1 - Moffett 

2 - Martin 

3 - Gold  

4 - Lee and Choi 

5 - Kreitner and Kinicki 
6 - Ehsanbakhsh and Rezaee 

7 - Denison 

8 - Involvement 

9 - Consistency 

10 - Adaptability 

11 - Mission 

12 - Pandey 

13 - Schein 
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 آن به نبخشیدانسجام و سازمانی فرهنگ شناخت و نیست انکار قابل دانش مدیریت بر سازمانی فرهنگ (؛ همچنین، تأثیر7345

 مدیران به سازمان در دانش مدیریت کارگیری موفقبه در کارآمد ابزاری عنوانبه تواندمی سازمانی اهداف جهت در تحول و

 راستای در و مؤثر ایگونه به را دانش که هستی  این دنبالبه ورزشی هایدر سازمان اگر ،دلیل همین به کند. کمک ورزشی

 توجه اب. باشی  سازمانی هدایت مناسب هایشیوه و سازمانی مساعد محیط شناخت دنبال به باید گیری ، کاربه اهداف سازمانی

 از اهسازمان بر حاک  هایفرهنگ و هاارزش و شود عملکرد سازمانی بهبود باعث تواندمی دانش مدیریت شده،انجام تحقیقات به

لذا، به دلیل اهمیت متغیر  .(7342)نظری و همکاران،  است دانش مدیریت موفق کارگیریبه در کنندهتعیین عوامل جمله

 شدن ترروشن برای بیشتر مطالعات به های ورزشی؛ هنوزفرهنگ سازمانی در سازمان و مزایای مدیریت دانش برای سازمان

 دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بین وجود رابطه بر دال دالیلی کردن پیدا تحقیق این انجام از هدف. است احتیاج مطلب،

  .است

 کنند،می ایفا را مهمی نقش آن، کردن نهادینه و کشتتور ورزش توستتعه در جوانان و ورزش وزارت کارکنان و مدیران کهاز آنجا 

ست؛ اهمیت حائز سازمان این کارکنان توسط دانش مدیریت کارگیریهب میزان و سازمانی فرهنگ وضعیت از اطاع  ایجنت لذا ا

 هاآن اثربخشتتتی و کارایی افزایش جهت جوانان، و ورزش وزارت کارکنان و مدیران اذهان در مثبتی اثرات تواندمی تحقیق این

 توانایی ستتط  جوانان، و ورزش وزارت کارکنان و مدیران علمی آموزشتتی هایروش کارگیریهب با رهگذر، این از و گذارد جاهب

 هاآن نهایت در و داده تغییر آن اهمیت و سازمانی فرهنگ به نسبت را هاآن دیدگاه و برده باال دانش مدیریت زمینه در را هاآن

های صتتتنعتی و شتتتده در این رابطه در محیطنجامهمچنین، بیشتتتتر تحقیقات ا مدیریت دانش ترغیب کند. از استتتتفاده به را

سازمان ست و کمتر تحقیقی در  شی انجام گرفته ا ست. لذاغیرورز شی به اجرا درآمده ا شی رابطه این در برآنی  های ورز  پژوه

شد این وزارتخانه آن نتایج که هی د انجام سط مدیران ار شی افزایش جهت تو ستفاده مورد جوانان و ورزش وزارت اثربخ  قرار ا

 .گیرد

 شناسی روش

 تشکیل نفر 647 تعداد به جوانان و ورزش وزارت کارکنان کلیه آماری تحقیق را یاست. جامعه همبستگی نوع حاضر از تحقیق

  .شد برآورد نفر 522 ی و مورگان،اکرجس حج  نمونه توسط جدول و تصادفی ساده است گیری،نمونه روش. دادند

 :شد استفاده زیر شرح به پرسشنامه 3 از اطاعات، گردآوری برای

های مربوط به سن، جنسیت، تأهل، سابقه خدمت، آوری دادههای جمعیت شناختی، که برای جمعساخته ویژگیپرسشنامه محقق

 های تحقیق توزیع گردید.وضعیت استخدامی، مدرک تحصیلی و پست سازمانی در بین نمونه

 عدبُ بر چهار یمبتناست و  یکرتگانه ل 2گویه بر اساس طیف  72(، دارای 5222)7ارزیابی فرهنگ سازمانی دنیسونپرسشنامه 

، [(72تا  77)ستتؤاالت  هایتقابل( و توستتعه 72 تا 7)ستتؤاالت  ییگرای ت (،2تا  7)ستتؤاالت یتوانمندستتاز] شتتدن در کار یردرگ

 ،([32تا  57 )ستتؤاالت انستتجامی و ، هماهنگ(52تا  57)ستتؤاالت  توافق (،52تا  77)ستتؤاالت  یادینبن یهاارزش] یستتازگار

و  [(42تا  47)سؤاالت  یسازمان یادگیریو  (42تا  36)سؤاالت  یمداریمشتر(، 37تا  37ییر)سؤاالت تغ یجادا] یریپذانطباق

ستراتژ و جهت یتن] یتمأمور سؤاالت  یکا صد (،22تا  47) سؤاالت  اهداف و مقا سؤاالت  ندازا، چش (22تا  27)  [(72تا  27)

ست، شده طراحی 5جوزف حداد توسط 5226 سال در مدیریت دانش که پرسشنامه باشد.می ساس گویه 57 دارای ا  طیف برا

سؤاالت دانش خلق شامل آن هایمؤلفه و لیکرت گانهپنج سؤاالت دانش ثبت (،4-72-77-75-78-76 ) (7-5-3-7-74-72،) 

                                                           
1 - Denison Organizational Culture Questionnaire Assessment  

1 - Josep Haddad 
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شده با های انجامپس از هماهنگی .باشدمی (57-76-77-6 )سؤاالت دانش تسهی  و (52-7 3-8-2-4 )سؤاالت دانش استقرار

پرستتشتتنامه  534، تعداد پرستتشتتنامه 522ها نمود که پس از توزیع وزارت ورزش و جوانان، محقق اقدام به توزیع پرستتشتتنامه

شت داده شنامهبرگ س شنامه 578های ناقص، تعداد شد و پس از حذف پر س شنامه به عنوان پر س سی های نهپر ایی مورد برر

  گرفت.قرار

 پایایی تعیین منظوربه تأیید شد.از متخصصان مدیریت ورزشی  نفر 72توسط های تحقیقپرسشنامه روایی صوری و محتوایی

 کرونباخ برای که مقادیر آلفای شد توزیع آماری میان جامعۀ در پرسشنامه 32 7مقدماتی ایمطالعه در مذکور، هایپرسشنامه

 اذعان نمود توانمی کرونباخ، آلفای نتایج به توجه با دست آمد.هب 848/2 و 843/2 ترتیب، به دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ

 .دارند خوبی سازگاری داخلی نیز گیریاندازه ابزارهای و دارد قبولی قابل میزان آمده دستهب آلفای ضرایب که

ها، از آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در بخش آمار کردن دادهدادن و خاصهمنظور سازمانبه

یون رگرس ها، ضریب همبستگی پیرسون وداده بودنکردن نرمال اسمیرنف؛ برای مشخص-مون کلموگروفاستنباطی شامل: آز

  چندمتغیره استفاده شد.

 ها یافته

 د. کننمونه تحقیق را توصیف می فردی هایویژگی توصیفی آمار 7های شماره جدول

 نمونه تحقیق فردی هایویژگی توصیفی آمار ـ 9 جدول

                                                           
2 - Pilot Study 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 47/34 86 زن جنسیت

 24/72 737 مرد

 5/57 34 32 از کمتر سن

42-37 25 42 

47-22 34 32 

 5/3 2 22بیشتر از 

 2/2 75 دیپل  مدرک تحصیلی

 4/77 57 کاردانی

 2/77 734 لیسانس

 7/57 47 دکتری و ارشد

 66/54 24 مدیر پست سازمانی

 53/62 774 کارشناس

 8/32 68 قراردادی وضعیت استخدامی

 7/72 34 پیمانی

 7/4 57 آزمایشی -رسمی

 2/34 82 قطعی -رسمی

 6/74 35 سال 2 زیر سابقه خدمت

7-72 44 2/55 

77-72 72 8/54 

77-52 22 4/55 
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داری وجود دارد. یعنی، ارتباط مثبت و معنی p=227/2و  r=428/2داد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با ها نشانیافته

 رشدن، بین درگیهای فرهنگ سازمانیمؤلفه. از میان ابدییمداری افزایش طور معنیسازمانی، مدیریت دانش به با افزایش فرهنگ

پذیری انطباق، بین p=254/2و  r=473/2، بین سازگاری با مدیریت دانش با p=235/2و  r=772/2کار با مدیریت دانش با   در

دار و ارتباط معنی p=236/2و  r=342/2و باالخره بین مأموریت با مدیریت دانش با  p=227/2و  r=773/2با مدیریت دانش با 

 ( وM=25/3 و SD=78/2) درگیرشدن در کار، بیشترین مقدار سازمانی؛ فرهنگ ابعاد نبی در همچنین، مثبتی مشاهده شد.

 .(5)جدول  ( را به خود اختصاص دادندM=83/5 و SD=44/2) پذیری، کمترین مقدارانطباق

 دانش های آن با مدیریتنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازمانی و مؤلفهـ   2جدول 

 متغیرها
 مدیریت دانش

M SD R Sig 

های فرهنگ مؤلفه

 سازمانی

235/2 482/2* 78/2 25/3 کار در درگیرشدن  

254/2 772/2** 24/2 45/5 سازگاری  

227/2 473/2** 44/2 83/5 پذیریانطباق  

236/2 342/2* 25/2 82/5 مأموریت  

 227/2 428/2* 47/2 47/5 فرهنگ سازمانی

 دار استمعنی 12/1همبستگی در سطح *

 دار استمعنی 19/1همبستگی در سطح  **
    

شان می 3نتایج جدول  صه مدل را ن ستگی بین متغیرها خا ضریب همب شان میمی 47/2دهد. مقدار  شد که ن دهد بین با

( وجود دارد. p ،47/2=R=227/2) همبستتتگی مستتتقی  و معناداری ،مجموعه متغیرهای مستتتقل و متغیر وابستتته تحقیق

سط )ماک( تو وابستهشده از تغییرات متغیر ( که بیانگر درصد تغییرات تعیین2R) همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده

ستقل شان می)پیش متغیر م ست، ن صد از واریانس کل تغییر 57دهد که بین( ا کارکنان وزارت ورزش و  ات مدیریت دانشدر

 متغیرهای که گفت توانمی لذا ؛شتتتوددرصتتتد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط می 64و ی جوانان به فرهنگ ستتتازمان

 (.3 جدول) کنندتبیین خوبی به را وابسته متغیر تغییرات قادرند مستقل

 دانش مدیریت و سازمانی نتایج همبستگی چندگانه بین فرهنگـ  3جدول 

 R 2R Adjusted R square Std. Error  Sig. Durbin Watson مدل

 673/7 227/2 247/2 567/2 57/2 47/2 )همزمان( رگرسیون

ز )مدیریت دانش( ا بینی متغیر ماک)فرهنگ ستتازمانی( در پیش بینهای متغیر پیشیک از مؤلفه برای تشتتخیص ستته  هر

سیون چند  شان داد  ورود روش بامتغیره تحلیل رگر شد. نتایج ن ستفاده  سازمانی به طور همزمان ا که ترکیب ابعاد فرهنگ 

یت دانش را پیشمعنی مدیر ندبینی میداری   پذیریانطباق استتتاس،بر همین (. P، 57/2=2R ،87/3=(578 ،4)F=722/2) ک

(224/2=p ،67/5=tو ستتتازگاری ) (227/2=p ،75/5=t )داری برای مدیریت دانش هستتتتند و های معنیکنندهبینی پیش

داری برای های معنیکنندهبینی پیش توانند، نمی(p ،24/7=t=77/2) و مأموریت (p ،35/7=t=75/2)درگیرشتتتدن در کار 

 (.4)جدول  مدیریت دانش باشند

57-52 73 2/7 

 ¼ 4 52بیشتر از 
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خاصه رگرسیون همزمان ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشـ  4جدول   

 B SEB T P بینپیش متغیر متغیر مالک

ش
دان
ت 
ری
دی
 م

-42/2 درگیرشدن در کار  472/2  35/7 75/2 

-86/2 سازگاری  472/2  75/5 227/2 

پذیریانطباق  68/2-  434/2  67/5 224/2 

موریتأم  35/2-  342/2  24/7 77/2 

 گیریبحث و نتیجه

 گفت توانمی داری وجود دارد. بنابرایندادند که بین فرهنگ ستتتازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی نشتتتان هایافته

 یابد. می افزایش داریمعنی طور نیز به دانش مدیریت سازمانی افزایش یابد، هرچه فرهنگ

تایج تحقیقات  با ن تایج تحقیق  ندیاین نتیجه از ن کائور و  (،5275، رهگذر و همکاران )(5275) شتتتامیا و ، حق(5275) پا

و  شتتتهرزاد (،7342اصتتتل و همکاران )رحمتی ،(5277) دانش ،(5277) شتتتی  (،5277عامه و همکاران )(، 5275) همکاران

 همخوان است. ،(7384) عسکری و (7384صفاری )

 (، دانش5224) لوپز .است دانش مدیریت موفقیت اساس و دانشمدیریت  استقرار در ثرؤم عوامل از یکی سازمانی فرهنگ

 قوی سازمانی فرهنگ مستلزم ایجاد دانش مدیریت ( معتقدند5275)7( و حق و شامیا5275) (، پاندی5277) (، شی 5277)

  کند. حمایت آن از تا است

 وانتمی اساس، این بر .کند مؤثری کمک دانش مدیریت هایاجرای استراتژی و استقرار به تواندمی هاسازمان حاک  بر هایارزش

 باشد، رتقوی سازمانی فرهنگ اندازه هر و دارد دانش برقراری مدیریت در اساسی نقشی سازمانی فرهنگ که کرد استنباط چنین

 ن نقشسازما اساسی شالودة و شخصیت عنوانبه سازمانی فرهنگ بنابراین، شد؛ خواهد اجرا موفقیت بیشتری با دانش مدیریت

 ازمانس کل در و بخشید نظ  را دانش سازمان مؤثری طوربه بتوان کهاین برای و دارد دانش مدیریت سیست  در برقراری مؤثری

 ناباجت دانش احتکار از که شود حاک  ها سازمان بر فرهنگی باید در واقع،. کرد توجه سازمانی فرهنگ به باید ابتدا داد، اشاعه

 مقابله طیمحی هایبا چالش دانش بهینۀ کاربرد با بتواند سازمان ترتیب بدین تا کند خلق را اعتماد و با صمیمیت توأم فضای و

 در هاسازمان موفقیت بلکه است، ضروری هاسازمان بقای برای منبعی عنوان به تنهانه دانش امروزه .کند تضمین را خود بقای و

 در مه  عاملی عنوانبه دانش جایگاه قبول با بنابراین است؛ سطوح تمامی در آن عمیق فه  و دانش به یابیدست گرو

 امر نای. بخشدمی سرعت دانش مدیریت فرآیند به که دارند هاییفناوری پذیرش در بیشتری تمایل هاسازمان گیری،تصمی 

  .برگیرد در را سازمان مختلف هایقسمت تمام که است ایشده هماهنگ و حمایتی فرهنگ وجود نیازمند

(، در پژوهشی دریافتند که فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر مدیریت دانش و رضایت شغلی دارد و 5273)5تونگ و همکاران

 نتخابا منظور به بنابراین، مدیران بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی دارد. تسهی  دانش نیز نقش میانجی مهمی در رابطه

تک فرهنگ در سازمان خود هستند. بنابراین در این بخش به تشری  تک شناخت به ملزم دانش، مدیریت مناسب استراتژی

 پردازی . ها با مدیریت دانش در این تحقیق میدست آمده آنهب سازمانی و رابطه های فرهنگمؤلفه

که  رستتداین نتیجه، به نظر می توجه بهدستتت آمد. با هداری بارتباط مثبت و معنی دانش مدیریت با کار در درگیرشتتدن بین

توان به افزایش مدیریت دانش در کار کارکنان وزارت ورزش و جوانان، می در های درگیرشتتتدنوستتتیله توجه به زیرمجموعهبه

                                                           
1 - Haque and Shamyla 
2 - Tong  
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 نانکارک هایمهارت و هاقابلیت توسعه شود که بهها امیدوار بود. بنابراین به مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میآن

های ها داشتتته باشتتند. همچنین با ایجاد تی ها در همه زمینههای آنبپردازند و ستتعی در آموزش کارکنان و بهبود توانایی خود

بگذارند و در نهایت در  ارزش اهداف اجرای راستتتای در گروهی کار به کاری کوچک، کارکنان را بیشتتتر در کار درگیر کنند و

 ها بکوشند. باالبردن مدیریت دانش در آن

 که است داده نشان تحقیقات. وجود دارد داریمعنی و مثبت ارتباط با مدیریت دانش (یکپارچگی و ثبات) بین سازگاری

)دنیسون،  تاس گرفته نشأت بنیادین هایارزش از کارکنان رفتار و بوده یکپارچه و ثبات با هستند، اثربخش اغلب که هاییسازمان

نهایت  شود مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان از این قابلیت کارکنان خود جهت نیل به اهداف سازمانیپیشنهاد می .(5222

 .نمایندها استفاده ببرند و از هماهنگی باالی کارکنان در واحدهای سازمانی و پروژه استفاده را

 هب هستتتتند، یکپارچه خوبی به که هایینآمد. ستتتازما بدستتتت داریمعنی و مثبت دانش ارتباط ریتمدی با پذیریانطباق بین

 .دآور حستتتاب به ستتتازمان برتری و مزیت توانمی را بیرونی پذیریانطباق و درونی یکپارچگی لذا یابند؛می تغییر ستتتختی

 ایجاد هتجرب و ظرفیت و گیرندمی پند خود اشتباه از کنند،می ریسک شوند،می هدایت مشتریان وسیله به سازگار هایسازمان

ن، )دنیسو هستند مشتریان برای شدن قائل ارزش جهت به سازمان توانایی بهبود حال در مستمر طور به هاآن. دارند را تغییر

شنهاد می5222 ستفاده کنند و با ایجاد تغییرات مؤثر (. بنابراین پی شتریان ا سازمان از نظرات ارباب رجوع و م شود که مدیران 

سازمان و بهره سازمانی که در  صت گیری از یادگیری  شویق برای را هاییفر سعه و دانش سبک خاقیت، ت  جادای هاتوانایی تو

 ای استراتژی مدیریت دانش در سازمان بکوشند.کند؛ در راستای اجرمی

ستهب داریمعنی و مثبت ارتباط بین مأموریت با مدیریت دانش سبت بهکه کارکنان آمد. با توجه به این د وط به سؤاالت مرب ن

شتند؛ به نظر می سازمانی نظر مثبتی دا ستردهاین بُعد از فرهنگ  سد که توافق گ سازمان وجود ای در مورد هدفر سالت  ها و ر

ه شود که از این نقطدارد و از آنجا که این اهداف با رسالت و استراتژی سازمان پیوند دارند؛ به مدیران عالی سازمان پیشنهاد می

ترین ویژگی کنان خود در راستتتای اجرای استتتراتژی مدیریت دانش استتتفاده کنند. از آنجا که به نظر دنیستتون، مه قوت کار

انداز قوی برای سازمان مشخص کنند و شود که یک چش فرهنگ هر سازمان، رسالت آن سازمان است؛ به مدیران پیشنهاد می

شتیبانی فرهنگی را خلق کنند که این چش  صورت انداز را پ سازمانی خود را بهبود بخشند و بدین  سالت  کند و از این طریق ر

 در اجرای استراتژی مدیریت دانش در سازمان موفقیت حاصل کنند.

 دیریتم داریمعنی طور به سازمانی فرهنگ ابعاد ترکیب که داد نشان بینیپیش برای متغیری چند رگرسیون آزمون نتایج

برای ری دامعنیهای کنندهبینیپیشسازگاری  پذیری وانطباق نین مشخص شد که دو مؤلفههمچ. کندمی بینیپیش را دانش

 پژوهشی (، همخوان است. این محققان در7342اصل و همکاران)رحمتیاین نتیجه با نتیجه تحقیق  باشند.مدیریت دانش می

 نتیجه این ، بهدادندمی تشکیلنفر  726ملی المپیک جمهوری اسامی ایران به تعداد  کمیته که جامعه آماری آن را کارکنان

 وجود دارمعنی و مثبت ملی المپیک جمهوری اسامی ایران رابطه در کمیته بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشرسیدند که 

 های خوبی برای مدیریت دانش هستند.بینو مأموریت؛ پیشپذیری دارد و نیز از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، سازگاری، انطباق

شماره پیش توان میزان ست. این نتیجه از نتایج تحقیق 4بینی این دو مؤلفه در جدول  شانآمده ا سیار زیاد و ، ن دهنده نقش ب

ست. بنابراین به مد سازمان ا ستراتژی مدیریت دانش در  ستای اجرای ا یران عالی وزارت ورزش و انکارناپذیر این دو مؤلفه در را

شته باشند و در جهت تقویت آنشود که توجه ویژهجوانان پیشنهاد می ستای نیل به اهداف ای به این دو مؤلفه مه  دا ها در را

 سازی مدیریت دانش مناسب در سازمان بکوشند.سازمانی و پیاده

ه وضعیت فرهنگ سازمانی در این وزارتخانه متوسط است. رسد کبا توجه به میانگین فرهنگ سازمانی در این تحقیق، به نظر می

 ازمانیس و مدیریتی مختلف ابعاد در برخی را تغییر و پویا، تحول سازمانی عنوان به مذکور سازمان که دهدمی این وضعیت نشان
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 اپذیرن اجتناب ضرورتی داخلی، محیط استراتژیک از اجزاء یکی عنوان به سازمانی فرهنگ به توجه و است داده قرار دستور کار در

 .گرددمی قلمداد تا حدودی ضروری و اقدامی شایسته و

 سازمان نگبه فره باید دانش، استراتژی مدیریت آمیزموفقیت سازیپیاده دهد که برایمی نشان آمده دست به نتایج کلی، طور به

ا ر کارکنان عقاید و هاارزش از ایسازمانی بخش پیچیده فرهنگ چراکه کرد؛ تحلیل و را شناسایی آن وضعیت و داشت توجه

 یک وجود که طوریبود. به خواهند تأثیرگذار کاری در محیط افراد نهایتاً رفتار و نگرش نحوة بر هاارزش این و شودمی شامل

 هیچ تمایلی و کنند عادت سازمانی موجود هایرویه سازمان به کارکنان شودموجب می سازمان در فاقد انعطاف و ضعیف فرهنگ

 به اهدانسته آن تبدیل و با دیگران خود هایدانسته تسهی  از دیگر، طرف از. نداشته باشند های جدیدایده خلق و نوآوری به

 عضایا منعطف که و پویا فرهنگی با کهحالی در. باشند ترس داشته باشد، مؤثر سازمان مشکات حل در که بتواند هاییمهارت

 و ددهنمی نشان واکنش از خود خوبی به سریع تغییرات برابر در افراد باشند، اعتقاد داشته و شناخت آن به نسبت سازمان

 است پذیرو انعطاف مناسب سازمانی فرهنگ یک ایجاد و تغییر بررسی، با دهند. تنهامی قرار ترقی و مسیر پیشرفت در را سازمان

 گرفت. هبهر مزیت رقابتی یک عنوان به دانش مدیریت از و داد تغییر سازمان در افراد را بین تعامل الگوی تدریج به توانمی که

اجرا  مانساز در آمیزموفقیت طور به زمانی دانش مدیریت که است آن مبین دانش مدیریت و سازمانی ارتباط مثبت بین فرهنگ

 سازمان، امری در موجود دانش هدایت که چرا باشد؛ شده بسترسازی نظام این با مناسب فرهنگی زمینۀ قبل از که شودمی

 دانش، مدیریت موفق اجرای برای مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان باید لذا،. است سازمان کارکنان فرهنگ از تابعی و مردمی

ل در اجرای شود برای تسهیهمچنین به این مدیران پیشنهاد می .کنند عمل آن اساس بر و ایجاد را آن با فرهنگ متناسب

 دنباالبر منظوربه هاییدانش و نیز ایجاد مشوق کاربرد تسهی  و نگهداری، ایجاد، های مدیریت دانش در سازمان، بهاستراتژی

 وزارت ورزش و جوانان توجه کافی نمایند. در ایجاد دانش راستای در سازمان در دانش با افراد جذب و کارکنان دانش سط 

 منابع

 مدیریت و سازمانی فرهنگ بین رابطه(. 7342). علی بنسبردی، و نصراهلل؛ سجادی، محمود؛ گودرزی، علی؛ نایب اصل،رحمتی

 هران.ت ایران، ورزشی علوم و بدنیتربیت دانشجویان همایش ششمین .ایران اسامی جمهوری المپیک ملی کمیته در دانش

 کارکنان دانش تسهی  بر بیرونی و درونی هایانگیزش تأثیر بررسی(. 7345). پول، جوادجابری، اکبر؛ سلیمی، مهدی؛ و خزائی

 .62-22، 74ورزشی،  مدیریت .(اصفهان استان بدنی تربیت ادارات کارمندان موردی: مطالعۀ) ورزشی هایسازمان در

 انتشارات افرا.. تهران. دوم چاپ. محجوب ابراهی  محمد ترجمه. فرهنگ سازمانی. (7388 ). ادگار شاین،

 نظر از بدنی تربیت سازمان در دانایی مدیریت استقرار و سازمانی فرهنگ بین رابطه(. 7384) .ندا شهرزاد، و مرجان؛ صفاری،

 .46-83 ،4 ورزشی، مدیریت. سازمان این کارشناسان

 شهمای اولین .دانش مدیریت استراتژی با اصفهان استان بدنیتربیت ادارات سازمانی عوامل رابطه(. 7384) .احمدرضا عسگری،

 .مبارکه واحد اسامی آزاد دانشگاه بدنی، تربیت پیشرفت در ورزشی علوم کاربرد

 خدیجه و احمد جعفرنژاد ترجمه:. جدید دانش مدیریت در کلیدی مباحث. (7386) .مارک ،الرویمک و ؛ژوزف فایرستون،
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. های دولتیفرهنگ سازمانی؛ چالشی مدیریتی در سازمان(. 7384). زاده، منصورهده موبد، بابک؛ و عباسعلیپور، محمدعلی؛ فیض

 واحد علوم و تحقیقات اصفهان.های ایرانی، دانشگاه آزاد اسامی های مدیریت و رهبری در سازمانهمایش ملی چالش

سدی، و میرحسین؛ عامری، سید مهرداد؛ زاده،محرم سی(. 7388). فریده ا ستقرار و سازمانی فرهنگ بین ارتباط برر  مدیریت ا

 .58-74 ،4 المپیک، . نشریهغربی آذربایجان استان بدنیتربیت ادارات در دانایی
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Abstract 

Objective: The Purpose of this study was to exploring the Relationship between organizational 

culture and knowledge management in sport and youth Ministry administration. 

Methodology: The present study is descriptive and also done according to correlation and field 

method. The statistical population of this study was the sport and youth Ministry staffs (N=746) 

and the 255 people as statistical sample with a simple randomized were selected. For gathering 

data, two standard questionnaires, Organizational Culture Questionnaire (Denison, 2000) and 

knowledge management Questionnaire (Haddad, 2007) were used. For the purpose of 

analyzing the results of the research, descriptive statistical (Average, Standard deviation, 

Tables & Charts) and Inferential Statistics (Kolmogorov-Smirnov Test, Pearson correlation test 

and simple regression) were used. 

Results: The results showed that significance positive relationship between organizational 

culture and knowledge management and significant predictor of this variable can be used for 

knowledge management. 

Conclusion: According to the results, could conclude that organizational culture can play an 

effective role in knowledge management. In the other words, it seems that, for Implement 

knowledge management in the organization, it is necessary to pay special attention to the 

culture of the organization. 
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