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 چکیده
 در هم، تمایل این واست  شده تبدیل جذاب و توجهمورد اتموضوع از یكی به سازمانی عملكرد اخیر، ۀده دو در 

هدف اصلی  ،بنابراین ؛است شده بسیاري هاينوآوري بروز به ، منجركاربردي ايهزمینه در هم و پژوهشی هايزمینه

آماري این  ۀ. جامعباشدمیورزشی هاي سازمان دربررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملكرد سازمانی  پژوهشاین 

ساي ؤرملی المپیک و پاراالمپیک، آكادمی ملی المپیک و  ۀورزش و جوانان، كمیت ۀخانمدیران وزارت تمامی پژوهش را

- از طریقنفر  180،با استناد به جدول مورگاناز این میان و كه نفر تشكیل دادند  331به تعداد هاي ورزشی فدراسیون

ارتباط  كه دهدها نشان مییافتهپژوهش انتخاب شدند.  در شركتجهت  تصادفی اي متناسب با حجم وطبقه گیرينمونه

چهار در بین ابعاد مدیریت دانش، همچنین، مشخص شد كه  .بین عملكرد سازمانی و مدیریت دانش وجود داردمعناداري 

ارتباط  ،كارگیري دانشهدانش، اشتراک و توزیع دانش و ب ۀمقیاس تعیین اهداف دانشی، كسب دانش، توسعخرده

داري دانش با هاي ارزیابی دانش، شناسایی دانش و نگهمقیاسخردهمیان اما  ،رندبا عملكرد سازمانی دامعناداري 

 ،مدیریت دانش كههاي پژوهش بیانگر این هستند یافته كلی،طوربه .مشاهده نشدداري معنا ارتباطعملكرد سازمانی 

هاي ورزشی نسبت به برگزاري مدیران سازمانالزم است  ،بنابراین باشد؛می عملكرد سازمانی براي بین مهمیپیش

 هاي مختلف كاري ورزش در سازمان اقدام نمایند.زمینهافزایی تخصصی مرتبط با هاي دانشدوره
 

 دانش، عملكرد سازمانی ۀكسب دانش، توسع: کلیدی واژگان
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 مقدمه
و تمامی کارکردها و وظایفی که برای  یدآوجود میهتحقق هدف یا اهدافی ب منظوربههر سازمانی 

. یکی از عواملی که باشدمیتحقق همین اهداف  درراستای ،شودبینی میهای مختلف پیشنقش

د، توجه به عملکرد اثربخشی را تضمین نماییی و اکارتواند تحقق اهداف سازمان و رسیدن به می

، داردپی  در سازمان برای که اثربخشی و وریبهره دلیلبه سازمان بهینه در عملکردسازمان است. 

 تبدیل سازمانی مطالعات از مستقلی ۀحوز بهو قرار داشته  کارشناسان و توجه مدیرانمورد همواره

بر  مدیریت تأکید وباشد می محیط در آن بقای وضعیت گویای یک سازمان، عملکرد .شده است

شکل به تواندمی کهدهد و نشان می ساخته آشکار را آن اهمیت، عملکرد بهبود در نقش کارکنان

  .(9، 1388پور و باروتیان، عباس)پذیرد  صورت انسانی بخش منابع در زیربنایی هایگذاریسرمایه

است  یبخش یروش رقابتحقیقت، است. در شدههای محولانجام وظایف و مسئولیت ۀنحو ،عملکرد

رفتارهایی است که افراد در ارتباط با شغل از خود  ۀبرسد و مجموع خود خواهد به اهدافکه می

عملکرد با دو معیار طور معمول، به(. 54 ،2009، 1تهالجاب و پیسو، سارایا، یودهند )نشان می

جویی دادن کارها از راه صرفهمعنای درست انجامیی بهاکار ؛شودسنجیده می "اثربخشی"و  "ییاکار"

 نیز اثربخشی است و هااز کمترین داده نتیجه و دستاوردبیشترین  نیز کسب در منابع و تجهیزات و

 (.13 ،2003، 2رابینز) باشدمی دادن کارها و رسیدن به هدفانجام معنایبه

و  اهداف یک سازمان تحقق چگونگی که است شاخصی 4سازمانی عملکردمعتقد است ( 1200) 3هو

 .کندمی گیریرا اندازه سسهؤم یا

-در پژوهشگراناست. بسیاری از  گوناگونیعملکرد سازمانی دارای ابعاد اند که مطالعات نشان داده

غیرمالی مانند  ابعادکه صورتیدر  ؛گیرندرا درنظر می های مالی آن، تنها جنبهیمورد عملکرد سازمان

نظر قرار باید مدنیز موزش و توسعه را آخدمات جدید، بهبود توانایی در جذب،  ۀیندی، توسعافربعد 

 با مرتبط معیار هفت از تابعی را هاسازمان عملکرد (1985) 6سینک. (789 ،2009، 5وو و الین) داد

 و قابلیت سوددهی و کاری، نوآوری زندگی کیفیت وری،یی، کیفیت، بهرهااثربخشی، کار :شاملهم 

عملکرد سازمانی مفهوم  .(3 ،1388 ،، دیواندری، کرمی و یزدانیآسوشه) داندبندی میبودجه

را  ها در تعامل استنآکه با هایی حوزهکند و شرکت تولید میکه آنچه را باشد میای گسترده

                                                           
1. Yu, Suraya, Tahaljab & Pei Soo 

2. Robbins 

3. Ho 

4. Organizational Performance 

5. Wu & Lin 

6. Sinck 
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نتایج حاصل از نیز های سازمانی و وظایف و فعالیت ،هاموریتأبه چگونگی انجام مو  گیردمیدربر

 . (54 ،2011، ، قارلقی، میراسدی و نیکبختحقیقی) شودها اطالق مینآانجام 

عالمه و ) نماینداند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی تالش کرده یهای گوناگونمدلتاکنون، 

 با "سازمانی عملکرد"ۀ نامپرسش کمک با سازمانی عملکرد پژوهش، این در(. 73 ،2011 ،دمیمق

توانایی،  :از ندهست عبارت متغیرها این. گرفت قرار سنجشمورد 1اچیو مدل متغیر هفت به توجه

 زیر تابع اساسبرنیز  مدل این اصلی هایمؤلفه ارزیابی، محیط.وضوح، کمک، مشوق، اعتبار، 

 :است مشخص شده

 P= f [A. C. H. I. E. V. E.]توانایی، وضوح، کمک، : از است تابعی عملکرد که معنیبدین ؛

 اعتبار، ارزیابی، محیط.مشوق، 

 شده اشاره دارد.تکلیف محولهای افراد در انجام دادن موفق وظیفه و به دانش و مهارت :2توانایی .1

 که غیررسمی و رسمی کارآموزی) تکلیف به مربوط دانش :از ندهست عبارت توانایی کلیدی یاجزا

 به که قبلی کاری ۀتجرب) تکلیف به مربوط ۀتجرب ،(کندمی تسهیل را خاصی تکلیف کردنکامل

 صفات یا و بالقوه توانایی) تکلیف به مربوط هایقابلیت و (کندمی کمک تکلیف آمیزموفقیت تکمیل

 سؤال این بایستمی ،کارکنان عملکرد تحلیل در .(کندمی تقویت را آمیزموفقیت اتمام که ایممیزه

 این آمیزموفقیت تکمیل برای الزم هایمهارت و دانش شخص این آیا که باشد مطرح مدیر برای

 .(65، 1382، 3هرسی و بالنچارد) خیر؟ یا دارد را تکلیف

 انجام چگونگی و محل ،کار ۀنحو پذیرش ودرک  به اصطالح این (:نقش تصور یا درک) 4وضوح .2

 اهداف و مقاصداست  الزم ،باشند داشته مشکل از کاملیدرک  افراد کهاین برای .شودمی اطالق کار

 شکلبه (دارند را اهمیت بیشترین زمانی چه در اهدافی چه) را هاآن به یافتندست ۀنحو نیز و عمده

 ساخت. روشن و کرد صریحت هاآن برای کامل

 منظوربهافراد  که شودمی گفته حمایتی یا و سازمانی کمک به(: سازمانی حمایت) 5کمک .3

 :از ندهست عبارت سازمانی حمایت عوامل از برخی .دندار نیاز آن به کار یاثربخش کردنتکمیل

 هایسازمان جانب از الزم حمایت است، الزم تکلیف کردنکامل برای که تسهیالتی و وسایل بودجه،

 .انسانی منابع از کافی ۀذخیر نیز و آن کیفیت و فرآورده بودندسترسدر دیگر،

                                                           
1. ACHIEVE 

2. Ability 

3. Hersey & Blanchard 

4. Clarity  

5. Help 
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 خاص تکلیف کردنکامل برای انگیزش یا و کارکنان تکلیف به مربوط ۀانگیز به :1انگیزه -مشوق .4

 ۀانگیز که کرد فراموش نباید ،انگیزه ارزیابی در .شودمی اطالق (آمیزموفقیت ایگونهبه) تحلیلمورد

 باشد.می بیشتر دارند بیرونی یا و درونی هایپاداش که تکالیفی تکمیل با ارتباط در مردم از بسیاری

 بازخورد روند .گرددمی اطالق عملکردۀ روزان دبازخور به :2عملکرد دبازخور و آموزش، ارزیابی .5

 از اشخاص اگر .باشند مطلع کار دادنانجام چگونگی از همواره که دهدمی اجازه کارکنان به مناسب

 پیش افراد .باشدمی بینانهغیرواقع انتظاری ،عملکرد بهبود انتظار نباشند، آگاه خود عملکرد مشکالت

 غیررسمی مرتب هایارزیابی نتایج از بایستمید، بگیرن قرار رسمی ایدوره ارزیابیمورد کهآن از

 عملکرد بازخورد و الزم آموزش فقدان عملکرد، مشکالت از بسیاری دلیل .باشند مطلع خود ۀدربار

 .است

 .شودمی اطالق انسانی منابع خصوصدر مدیر تصمیمات بودنحقوقی و بودناسبمتن به :3اعتبار .6

 ،حقوقی لحاظبه دیگران مورددر شدهاخذ تصمیمات بودنمناسب به نسبت مدیران است الزم

 .کنند حاصل اطمینان رکتش مشیخط و دادگاهی

 با حتی توانندمی که شودمی اطالق خارجی عوامل از دسته آن به :4محیطی تناسب -محیط .7

 .گذارندب تأثیر عملکرد بر بازهم شغل، برای الزمۀ انگیز و حمایت وضوح، توانایی، عوامل داشتن وجود

 دولتی، هاینامهآیین بازار، شرایط تغییر رقابت، :از ندهست عبارت محیطی عوامل کلیدی عناصر

 (.65، 1382بالنچارد،  و )هرسی غیره و تدارکات

ثربخشی، باید یی و ااها به عملکرد سازمانی خویش جهت افزایش کاربر ضرورت توجه سازمانعالوه

 تحت کمترغالباً  که دارند قرار خود پیرامون محیط تأثیرتحت همواره هاسازماننظر داشت که  در

 کنترل و شناسایی را عوامل محیطی این بتواند سازمانی چنانچه باشد.می سازمان کنترل و نظارت

 تحوالت لحاظبه هاسازمان محیط، بخشد. امروزه تداوم را خود بقای و حیات تواندمی بهتر ،کند

 تهدید را یسازمان حیات محیطی عوامل شوند ومی ترو پیچیده ترثباتبی روزبهروز ،وریافن و علمی

-سال تکنولوژیکی هایپیشرفت و تغییرات، حقیقتدر (.62، 1387پور و رحیمی، رجایی)نمایند می

 با را هاسازمان تغییرات، و این است شده هاسازمان رقابتی محیط شکل تغییر اخیر موجب های

 هایسازمان که حتی است حدیبه هاچالش .است ساخته مواجه های جدیدیفرصت و هاچالش

عظمی، ) کنند تکرار آسانی به را موفقیت همیشگی، و تولید تکنولوژی با توانندنمی دیگر موفق،

 هاچالش به بتوانند کهاینبرعالوه تاهستند  جدیدی هایاستراتژی نیازمند ،روایناز ؛(240، 2008

                                                           
1. Incentive 

2. Evaluation  

3. Validity  

4. Environment  
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چنین  در .(581 ،2011، 1کیو) باشند نیز هافرصت از مطلوب ۀبه استفاد قادر دهند، مناسبی پاسخ

 از عوامل وسیع آگاهی و دانش کسب ضمن که هستند و کامیاب برنده هاییسازمان ،شرایطی

 ارتقا راخویش عملکرد  وخود را فراهم کرده  پویایی و رشد ۀزمین خود، حیات و بقا حفظ و محیطی

 مدیریت" ۀمقول توجه به ،امر این تحقق هایراه از یکی(. 62، 1387پور و رحیمی، )رجایی بخشند

 خود بلندمدت موفقیت و ثبات جهت عاملی ضروری را آن ،امروزی هایسازمان کهباشد می 2"دانش

 .(96، 1391 یادگاری،، بستام و ده)مشبکی کنندتلقی می

 عملی هایعرصه و علمی محافل در بحث موضوع به آن مدیریت ودانش  بحثم ،اخیر هایسال در

 دانش کسب به قادر که هاییسازمان و شودمی رقابتی مزیت خلق باعثدانش  است. شده تبدیل

 از یکی هستند. شکست به محکوم رقابت ۀعرص در نباشند، آن از استفاده و خود نیازمورد کاری

سرلک، ) استدانش  مدیریت ،رساند یاری اهداف این مینأت در را هاسازمان تواندمی که ابزارهایی

 و ارزشمند تجربیات حاصل و بوده ذهنی ،هاسازمان در موجود دانش عمدۀ کهجاآناز (.89، 1387

 سایر دراختیار و شود مستندسازی دانشی چنین که است ضروری باشد،می کارکنان فردبهمنحصر

 دانش تبدیل یندهایافر اجرای دانش، مدیریت اصلی ۀوظیف ،روایناز؛ گیرد قرار سازمان کارکنان

-بهسازمان  کارکنان سایر توسط و ودش کشیده بیرون مجرب کارکنان ذهن از فنی دانش تا است

  .گیرد قرار استفادهمورد یعمل صورت

هافمن و به اعتقاد جدی وارد مباحث سازمانی گردید.  شکلهب (1990) ۀمدیریت دانش در اوایل ده

که بتوان آن  ایگونهیند خلق، تسهیم، انتقال و حفظ دانش بهافر مدیریت دانش ،(2005) 3همکاران

 دانش ( نیز مدیریت2007) 4جادیت دیدگاه از .باشدمی کار بردهاثربخش در سازمان بای را به شیوه

 نمودندسترسقابل و ساماندهی یافتن، منظورهب مندنظام صورتبه که دارد اشاره اقداماتی به

 کارسازمان به در دانش تقسیم و مستمر یادگیری فرهنگ تقویت نیز و سازمان فکری هایسرمایه

  .شودمی گرفته

، 6، مدل هفت سی5ند از: مدل نانوکا و تاکوچیهست های معروف مدیریت دانش عبارتخی از مدلبر

های ساختمان پایه، مدل 3، مدل استیو هالس2، مدل هیکس1، مدل بکوویتز و ویلیامز7منمدل بک
                                                           
1. Ku 
2. knowledge Management 

3. Hoffman  

4. Judith 

5. Nonaka & Takeuchi 

6. 7c 

7. Beckman 
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ترین و یکی از رایج (.64، 1384افرازه، ) 5مدل عمومی مدیریت دانش و 4مدیریت دانش

( 2000) 6، روب و رومهارتمدیریت دانش پروبست مدل ،های مدیریت دانشپرکاربردترین مدل

بینند ای پویا( می)چرخه سیکل دینامیکییک صورت هاست. طراحان این مدل، مدیریت دانش را ب

متشکل از دو سیکل بیرونی و درونی  عنصرکه در چرخش دائم است. مراحل این مدل شامل هشت 

)اهداف مدیریت دانش باید از  از: تعیین اهداف دانش هستند سیکل بیرونی عبارت یاجزا. باشدمی

ابی ( و ارزیدو در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شو باشد ت گرفتهأاهداف اصلی سازمان نش

عنوان بازخورد برای تعیین یا به اهداف معین و استفاده از نتایج آن به یافتندست ۀ)نحو دانش

تحلیل و شرح  و تجزیه)شناسایی دانش از:  هستندنیز عبارت سیکل درونی  یاجزااصالح هدف(. 

و شرکا در کارهای تعاونی و  کنندگان، رقبامینأارتباط با مشتریان، ت) کسب دانش، دانش محیطی(

بنایی دانش سنگ ۀتوان تخصص جدیدی ایجاد کرد؟ توسعچگونه می)دانش  ۀتوسعمشارکتی(، 

های جدید، محصوالت بر ایجاد مهارت آن تمرکز اصلی بوده ویند کسب دانش ااست که مکمل فر

توان دانش را در چگونه می)اشتراک و توزیع دانش تر است(، ایندهای کاراهای بهتر و فرایده ،جدید

را به چیزی تبدیل کرد که اطالعات و تجارب جداگانه  توانمی و چگونهمحل درست خود قرار داد؟ 

پروبست و همکاران، ) داری دانشنگهو  کارگیری دانشهب (،کل سازمان بتواند از آن استفاده نماید

2000، 30). 

 و توزیع ۀمحدود در افراد هایقابلیت تقسیم ،بنابراین ؛بدانند همگان را چیز همه که ندارد ضرورتی

 چگونگی تحلیل مورد، این در گام ترینمهم شود. تعریف معناداری صورتبه باید دانش اشتراک

 مرحله، این طی (.30، 2000)پروبست و همکاران،  است سازمان و گروه به فرد ازدانش  انتقال

 دانش و داده ارتقا را یادگیری ،طریق این از و نمایدمی توزیع خود اعضای میان را اطالعات سازمان

 بسیار رفتارهای شامل مرحله این(. 89 ،1387 سرلک،آورد )می وجودهب را جدیدی درک یا

 ،(1999) به اعتقاد نیومن و کنراد دانش است. ۀارائ وپاالیش  تفسیر، ترجمه، ارتباط، نظیر گوناگونی

و از  دانش از فردی به فردی دیگر، از شخص به گروه ،اشاره دارد که طی آن یندیااین مرحله به فر

  (.30 ،2000)پروبست و همکاران،  یابدیک گروه به گروه دیگر انتقال می

له است که دانش موجود در یک أکسب اطمینان از این مس ،مفهوم کلی مدیریت دانشبراین، عالوه

 ،2000)پروبست و همکاران،شود کار گرفته نفع کل سازمان بهثر و پرباری به ؤصورت مبه ،سازمان

                                                                                                                                               
1. Bukowitz & Williams 

2. Hicks 

3. Esteve Hales 

4. Builing Stones of Knowledge Management 

5. General Model of Knowledge Management 

6. Probst, Raub & Romhardt 
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 از بسیاری است. سازمانی عملکرد بهبود جهتدر دانش کارگیریهب دانش، مدیریت غایی هدف (.30

 تنها رقابتی، مزیت ،زیرا ؛دانندمی دانش مدیریت یندافر در گام ترینمهما ر مرحله این نظرانصاحب

 در دانشی منابع آن کاربرد یگرو در بلکه نیست، دانشی سرشار و غنی منابع داشتن به منوط

 برای جدید هایموقعیت در را تجارب بهترین کارکنان کهزمانی است. سازمانی تصمیمات وت عملیا

 بهترین از جدیدی ۀمجموع و نموده تعدیل را تجربیات آن گیرند،می کاربه خود عملکرد بهبود

 (.90، 1387)سرلک،  دهندمی دستبه را تجربیات

داری و گزینش دسترس نخواهد بود. نگهآمده برای همیشه دردستههای بتوانایی ،دیگرسویاز

ها اغلب از این نکته گالیه دارند که اطالعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت است. سازمان

یندهای افر ،لذا ؛خود را از دست بدهند ۀها بخشی از حافظآن است که سازماندهی مجدد باعث شده

کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود، باید با دقت روزمربوط به انتخاب، ذخیره و به

ناخواسته کنار  صورتههای ارزشمند باگر این کار انجام نگیرد، تخصص و کامل سازماندهی شود

 و ثبت معنایبه رو، حفظ و نگهداری دانشایناز ؛(30 ،2000)پروبست و همکاران، د نشوگذاشته می

هایی شامل فعالیت این مرحله. باشدمی مفید تجربیات و دانش بندیطبقه و سازی، کدگذاریذخیره

ترین عواملی اشاره نظران به مهمصاحب ،راستااینکند. دراست که دانش را در سیستم ماندگار می

-شود و عبارت است از توانایی سازمان برای حفظ و نگهنامیده می "سازمانی ۀحافظ"کنند که می

ثر هستند، نباید تنها به ایجاد ؤیابی به یک مدیریت دانش مدنبال دستها بهداری دانش. اگر سازمان

عنوان  بادیگری  ۀحافظزمینه، پژوهشگران از دراینسازمانی بسنده کنند.  ۀو استفاده از حافظ

. مدیریت باشدمیترین منبع و مخزن دانش نهفته کنند. این حافظه مهممی یاد "فردی ۀحافظ"

سازمانی در کنار هم وجود داشته باشند و  ۀثر خواهد بود که این دو نوع حافظؤزمانی م دانش صرفاً

 توانمی را اقدامات حفظ و نگهداری دانش تمامی اشتراک وجه ،کلیطورهبیکدیگر را تقویت کنند. 

 انسان دانست. هایآگاهی و هادانسته از بخشی هدفمند نمودنمکتوب

 هو ،عملکرد سازمانیمدیریت دانش و رتباط بین مورد اشده درانجام هایپژوهش ۀمورد پیشیندر

  .ددانسازمانی می بهبود عملکرد جهت مستقیمی منبع را دانش مدیریت ظرفیت (2011)

 (2008) 2گوئیدت، آگرتر، دروائوکس مینویلو  (2002) 1هاتون، الینگر، یانگ و الینگر پژوهش نتایج

 داشته بررسی کارکنان مورد سازمانیعملکرد  در را تأثیر بیشترین ،مداوم یادگیری که داد نشان

 .است

                                                           
1. Ellinger, Ellinger, Yang &Howton  

2. Minvielle, Aegerter, Dervaux & Guidet 
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نشان داد که مدیریت دانش باعث بهبود عملکرد سازمان  پژوهشی ( در2005) 1هالساپل همچنین،

 .گرددمی

 تقویت موجب سازمانی یادگیری که( حاکی از آن است 2004) 2همکاران و یانگ پژوهشیهای یافته

  .شودموجب تقویت عملکرد سازمانی مینیز  انتقال دانش به سیستم و شده افراد و هاگروه عملکرد

 بهبود سببدانش  گذاریاشتراک به و دانش که ایجاد ه شدنشان داد نیز( 2004) 3تیوانا پژوهشدر 

 حجم محصول، کاهش ۀتوسع اثربخشی، نیز دانش سازیعالوه، یکپارچهشود. بهنوآوری می و عملکرد

  .را در پی خواهد داشت ییاکار افزایشو  شدهضمانت هاینقص معیوب، کاهش محصوالت

 ۀبالقو عوامل بین یمعنادار و مثبت بستگیهم که دریافتند (2003) 4تاسی و ، لیوچن براین،عالوه

 و عملکرد دانش( گذاریاشتراک به و دانش ۀذخیر دانش، اصالح دانش، کسب اننددانش )م مدیریت

 (.889ـ906 ،2004)تیوانا،  دارد وجود رقابتی

( نشان داد 1391صفرزاده و همکاران ) پژوهشنتایج  نیز زمینهاینشده درداخلی انجام مطالعاتدر 

ها از این متغیرسازمانی دارد و ثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد أت ،گذاری دانشو کدسازی شخصیکه 

 گذارند.می ثیر مثبتأطریق نوآوری بر عملکرد سازمانی ت

گرفتن دانش قدیمی و های نادیدهشاخص نیز گزارش دادند که( 1391مشبکی و همکاران ) 

جهت تسهیم تجارب، وجود رسمی  هایجایگزینی دانش جدید در شروع فعالیت، استفاده از مکانیزم

-مهم ۀرضایت شغلی کارکنان از جمل نیز روز کسب دانش جدید از محیط ویندهای منظم و بهافر

و  مدیران جهت ارتقا ،وهشژهای این پبر یافته. بناهستندثیرگذار بر عملکرد سازمانی أترین عوامل ت

 .د را باال ببرندبهبود عملکرد سازمانی خود باید ظرفیت مدیریت دانش سازمان خو

کسب دانش، توزیع  ۀچهار مؤلفنشان دادند که  پژوهشی( در 1389) عالمه و مقدمیهمچنین، 

 .دندار یمعناداری با عملکرد سازمان ۀرابط ،دانش، تفسیر دانش و حافظه
چه میزان آشنایی دبیران با که هر نیز بیانگر این بود( 1388) جورابچی و خسروی های پژوهشیافته

و  باشدمیبیشتر نیز ها لفهؤبه این م هایابی آنهای مدیریت دانش بیشتر باشد، میزان دستلفهؤم

های لفهؤترتیب مین عملکرد سازمانی، بهتبی، در براینعالوهشود. ها مینموجب افزایش عملکرد آ

 .رنددابیشترین نقش را  ،دانشو عملکرد  ندهی دانش، کاربرد دانشمشارکت در دانش، سازما

، "فراصنعتی عصر"مانند گوناگونی اصطالحات ،کنونی عصر توصیف برای نظرانصاحب و اندیشمندان

 رفته،کارهب واژگان و اصطالحات .اندبرده کار به را "دانشی ۀجامع"و  "سوم موج" ،"اطالعات عصر"

                                                           
1. Holsapple 

2. Yang  

3. Tiwana 

4. Chen, Liu & Tasi 
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 اندیشمند ،1دراکر .است کنونی عصر در دانش اهمیت آن و هستند مشترک چیز یک در تماماً 

 منابع دیگر آن در که هستیم دانشی ۀجامع یک به شدنوارد حالدر ما" :گویدمی مدیریت معروف

 اصلی منبع و باشدمین غیره و کار نیروی طبیعی، منابع مالی، ۀسرمای :شامل اقتصادی مهم

 هاسازمان عملکرد که است این نامشهود هایدارایی در اساسی بحث ."بود خواهد دانش ،اقتصادی

-نه که دارند وجود نیز دیگری عوامل بلکه شود،نمی تفسیر و ارزیابی مالی موضوعات حسببر تنها

 تضمین نیز را هاسازمان غیرمالی جاودانگی و بقا بلکه شوند،می مالی موضوعات بهبود موجب تنها

-پدیده از یکی به دانش مدیریت ،امروزه .(53ـ1391،70،مهر، سپندارند و رامین)سیدنقوی کنندمی

 دانش مناسب مدیریت گفت توانمی کهنحویبه است؛ شده تبدیل سازمان عملکرد بر مؤثر های

 (2000)2اسچوالز اعتقاد به گردد. مطلوب مالی عملکرد و رقابتی مزیت ایجاد به منجر تواندمی

 بازار، سهم کاهشپذیری، رقابت نظیر تجاری مشکالت حل در کلیدی یرویکرد دانش، مدیریت

. باشدمی متعدد هایبا شرکت مواجهه در خالقیت برای نیاز و اضافی اطالعات وری،بهره کسوپاراد

های مدیریت ها باید از استراتژیکه سازمان است ( بر این عقیده2003) 3یلچنکانکارابطه، همیندر

 .بهره ببرنددانش متناسب با نوع صنعت خود 

 مداوم تغییرات معرضدر نیز حاضر عصر ورزشی هایسازمانها، سایر سازمانهمانند دیگر، سویاز

 حامیان خصوصی، بخش دولت، چون مختلفی عوامل با هاسازمان این تعامل و ارتباط .دارند قرار

 اقتصادی، اجتماعی، عوامل همه از ترمهم و المللیبین و ملی ورزشی هایسازمان دیگر و مالی

 گوناگونی و متفاوت هایخواسته معرضدر هاسازمان این است که دهش موجب فرهنگی و سیاسی

 سازمانی رسالت در بودنموفق و جایگاه حفظ جهت هاسازمان این الزم است ،روایناز ؛گیرند قرار

 ۀلأتوجه به مس ،ها. یکی از این روشخشندبب بهبود علمی هایروش طریق از را خود ، عملکردخود

 ۀزمین زیادی از بحث در چند زمانهرحالی است که این در .مدیریت دانش در داخل سازمان است

های بین استراتژی ۀخصوص درک رابطگذرد، اما مطالعات محدودی دراهمیت مدیریت دانش می

، این امردلیل است.  گرفتهانجام های ورزشی ه در سازمانژویهب ،مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

 کهجاآناز .(11، 1388، و موسوی اعرابی) باشدمی کردن ارزش دانشگیری و کمیدشواری اندازه

 کشور از خارج و داخل در سازمانی عملکردمدیریت دانش با  رابطۀ مورد در اندکی هایپژوهش

 هایسازمان اند،گرفته انجام سازمانی عملکرد حوزۀ در که مطالعاتی اغلب و است شده انجام

                                                           
1. Drucker 

2. Schulz 

3. Kankanchalli 
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های در محیط زمینهاینشده درانجام هایپژوهشاکثر  کهنیز این واند داده قرار هدف را غیرورزشی

دیریت دانش در مورد م و تفحص در پژوهشو اند گرفتهصنعتی و مراکز دانشگاهی و آکادمیک انجام 

زمینه بیش از پیش ایندر پژوهش، ضرورت انجام باشدمیبدنی بسیار اندک ورزش و تربیت ۀحوز

آن با عملکرد  ۀدر این پژوهش به بررسی مدیریت دانش و رابط ،بنابراین ؛رسدنظر میضروری به

این است که چه ارتباطی بین مدیریت  آن، ال اساسیؤو س شودمیپرداخته  مدیران ورزشیسازمانی 

به مدیریت دانش  طهای مربووجود دارد؟ و آیا فعالیت مدیران ورزشیدانش و عملکرد سازمانی 

 نظر باشد؟مورد ۀدر جامع عملکرد سازمانی ۀکنندبینیتواند پیشمی مدیران ورزشی

 

 پژوهش شناسیروش

-بستگی قرار میهم مطالعات زمرۀدر  ،نظر روشمو از  بوده کاربردی، هدف لحاظبهاین پژوهش  

 .ه استصورت میدانی اجرا شدگیرد که به

ملی المپیک و  ۀورزش و جوانان، کمیت ۀوزارتخانمدیران  تمامی پژوهش را آماری این ۀجامع

که در سال  نفر( 331)به تعداد های ورزشی سای فدراسیونؤپاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و ر

 180 ،با استناد به جدول مورگاناز بین این تعداد و . اند تشکیل دادندهمشغول به کار بود( 1391)

  تصادفی جهت انجام این پژوهش انتخاب شدند. ای متناسب با حجم وطبقه گیریش نمونهنفر با رو

( ACHIEVEبر اساس مدل ) سازمانی عملکردۀ نامپرسشاز ها آوری دادهبراین، جهت جمععالوه

استفاده شد  بودیید قرار گرفته أت شده و روایی و پایایی آن مورداستفاده  پیشین هایپژوهشدر که 

کارگیری این ه( ضمن ب1389) پور و باروتیانعباسپژوهش در (. 15، 1388 پور و باروتیان،عباس)

-گزارش شد. ضریب پایایی هر( 93/0) ابزار، ضریب پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ

 نامه نیز به شرح زیر گزارش شده است:های این پرسشلفهؤیک از م

 
 عملكرد سازمانی ۀنامهاي پرسشلفهؤضریب پایایی م ـ1 جدول

 محیط اعتبار ارزیابی مشوق كمک وضوح توانایی لفهؤم

 83/0 92/0 88/0 83/0 88/0 86/0 89/0 ضریب آلفای کرونباخ

 

( 2000مدیریت دانش پروبست و همکاران ) ۀناماز پرسش جهت سنجش مدیریت دانش ،همچنین

 هشتاساس طیف لیکرت، ای است که برگزینهپنج ل ؤاس 21 :نامه شاملاستفاده شد. این پرسش

-( مورد2000پروبست و همکاران ) "های مدیریت دانشپایه"اساس مدل مدیریت دانش را بر ۀلفؤم

خود پایایی  هایپژوهش( در 1389سیدجوادین و همکاران )( و 1387وانی )لدهد. گبررسی قرار می
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 ۀدهندکه نشان گزارش کردند( 86/0) و( 94/0) ترتیبطریق آلفای کرونباخ بهنامه را از این پرسش

  (. 66، 1385 ودرزی،؛ گ54، 1383)نیازی،  باشدمینامه قبول این پرسشپایایی قابل

نفر از اساتید مدیریت  10ها با استفاده از نظر نامهدر پژوهش حاضر نیز روایی محتوایی پرسش

و از طریق  1مقدماتی ۀبا استفاده از یک مطالع گردید. همچنین،یید أت مجرب در این حوزه ورزشی

عملکرد  ۀنامو پرسش( 81/0) مدیریت دانش ۀنامضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسش

 دست آمد.هب( 83/0) سازمانی

تحلیل قرار وآمار استنباطی مورد تجزیههای آمار توصیفی و با استفاده از شیوه هاداده براین،عالوه

و در بخش آمار استنباطی  نی نسبی، میانگین و انحراف معیار. در بخش آمار توصیفی از فراواندگرفت

ای آماری رگرسیون هها و نیز روشبودن دادهطبیعیف جهت تعیین واسمیرن -از آزمون کلوموگروف 

 ه استفاده گردید. گانو چند ساده

 

 نتایج
درصد مرد و  4/79 پژوهش،کننده در این مدیر شرکت 180 میان آمده، ازدستههای باساس یافتهبر

 درصد زن بودند. سایر اطالعات مربوط به آمار توصیفی در جدول زیر خالصه شده است. 6/20

 سال 41ـ50و  سال 31ـ40 سنیۀ دو محدود ،دهدنشان میشماره دو که اطالعات جدول چنانهم

نیز کمترین سال به باال  61سنی ۀ و محدود باشنددر میان مدیران می بیشترین فراوانیدارای 

 هستند.کار مدیریتی  ۀسال سابق 10تا  پنج دارای مدیران اکثر، همچنین. فراوانی را دارند

 
 شناختیآمار توصیفی مربوط به متغیرهاي جمعیت ـ2 جدول

 سن
 سال به باال 61 سال 51ـ60 سال 41ـ50 سال 31ـ40 سال 30کمتر از 

 درصد 1/6 درصد 7/6 درصد 7/36 درصد 8/37 درصد 8/12

 تحصیالت
 دکتری لیسانسفوق لیسانس دیپلمفوق دیپلم

 درصد 4/4 درصد 2/32 درصد 6/50 درصد 7/11 درصد 1/1

سابقۀ 

 مدیریت

 سال به باال 20 سال 10ـ20 سال 5ـ10 سال 5کمتر از 

 درصد 6/25 درصد 9/13 درصد 6/30 درصد 30

 

 

                                                           
1. Pilot Study 
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 هابودن دادهطبیعی تعییناسمیرنوف جهت  تایج آزمون كلوموگروف ـن ـ3 جدول

 متغیر تعداد زد سطح معناداري آزمون ۀنتیج

 مدیریت دانش 180 315/1 062/0 است. طبیعیها توزیع داده

 دانشیتعیین اهداف  180 302/1 064/0 است. طبیعیها توزیع داده

 ارزیابی دانش 180 337/1 056/0 است. طبیعیها توزیع داده

 شناسایی دانش 180 028/1 173/0 است. طبیعیها توزیع داده

 کسب دانش 180 342/1 078/0 است. طبیعیها توزیع داده

 دانش ۀتوسع 180 740/1 053/0 است. طبیعیها توزیع داده

 اشتراک و توزیع دانش 180 318/0 648/0 است. طبیعیها توزیع داده

 کارگیری دانشهب 180 285/1 052/0 است. طبیعیها توزیع داده

 داری دانشنگه 180 841/0 073/0 است. طبیعیها توزیع داده

 عملکرد سازمانی 180 286/1 076/0 است. طبیعیها توزیع داده

 توانایی 180 318/1 278/0 است. طبیعیها توزیع داده

 وضوح 180 060/0 644/0 است. طبیعیها دادهتوزیع 

 کمک 180 342/1 127/0 است. طبیعیها توزیع داده

 مشوق 180 169/1 054/0 است. طبیعیها توزیع داده

 ارزیابی 180 528/0 079/0 است طبیعیها توزیع داده

 اعتبار 180 299/1 176/0 است طبیعیها توزیع داده

 محیط 180 704/0 074/0 است طبیعیها توزیع داده

 

ـ  آزمون کلوموگروف ،استفادهها و تعیین نوع آزمون موردبودن دادهطبیعیجهت تعیین همچنین، 

داری تمام سطح معنا جاکهازآن ،با توجه به نتایج این آزمون .مورداستفاده قرار گرفتاسمیرنوف 

بررسی  جهتو  باشدمی طبیعیها داده تمامیبراین، توزیع بنا ؛باشدمی( α=05/0) ها بیشتر ازمؤلفه

 های پارامتریک استفاده شد.ها از آزمونهای آماری مربوط به آنفرضیه
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 مدیریت دانشاز طریق  عملكرد سازمانیبینی ه براي پیشنتایج رگرسیون سادـ 4 جدول

 سطح معناداري تی بتا ضریب تعیین اف كنندهبینیمتغیر پیش

 001/0 182/3 331/0 355/0 393/16 مدیریت دانش

 

 R2 )=355/0و  05/0P< ،393/16=F(آمده دستهمبنای مدل رگرسیونی باساس جدول فوق و بربر

 مدیریت دانشدیگر، عبارتمعناداری وجود دارد. به ارتباطسازمانی و مدیریت دانش  بین عملکرد، 

 باشد. عملکرد سازمانی ۀکنندبینیتواند پیشمی

 
 مدیریت دانشاز طریق  عملكرد سازمانیبینی ه براي پیشضرایب رگرسیون چندگان ـ5 جدول

 سطح معناداري تی بتا ضریب تعیین اف كنندهبینیمتغیرهاي پیش

 002/0 166/3 232/0   دانشی اهداف تعیین

 529/0 631/0 054/0   دانش ارزیابی

 0 /343 0 /950 0 /061 428/0 231/54 دانش شناسایی

 014/0 483/2 228/0   دانش کسب

 001/0 120/1 752/0   دانش ۀتوسع

 002/0 157/3 232/0   دانش توزیع و اشتراک

 014/0 687/2 042/0   دانش کارگیریهب

 986/0 002/0 028/0   داری دانشنگه

 متغیر مالک )وابسته(= عملکرد سازمانی 
 

-=428/0و  05/0P< ،231/54=F)آمده دستهمبنای مدل رگرسیونی بجدول فوق و بر توجه بهبا 

(R2 ، میاندر  ،همچنینمعناداری وجود دارد.  ارتباط عملکرد سازمانیبین ابعاد مدیریت دانش و 

دانش، اشتراک و توزیع  ۀکسب دانش، توسعتعیین اهداف دانشی،  بین ابعاد ابعاد مدیریت دانش،

اما بین  ،(>05/0P)شود معناداری مالحظه می ۀرابط عملکرد سازمانیبا  کارگیری دانشهدانش و ب

داری مشاهده معنا ارتباطعملکرد سازمانی با داری دانش ارزیابی دانش، شناسایی دانش و نگهابعاد 

 (.<05/0Pشود )نمی

 

  گیریو نتیجه بحث
عملکرد . باشندمیو بهبود عملکرد سازمانی  مدیران و رهبران در پی ارتقا ،هاتمامی سازماندر 

-دریافتی نیزو  مانند افزایش دانش سازمانی ملموسهای غیراز دریافتیای سازمانی، ترکیب گسترده
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تعیین  پژوهشهدف اصلی این  ،بنابراین ؛مانند نتایج اقتصادی و مالی است های عینی و ملموس

ارتباط که  نشان داد هایافتهبود.  مدیران ورزشیارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 

چه که هر همچنین، مشخص شد بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی وجود دارد.معناداری 

تر باشد، به همان میزان عملکرد سازمانی از وضعیت بهتری قویمدیران ورزشی مدیریت دانش 

 لیو، چن و تاسی و (2005) (، هالساپل2011) هو هاییافتهاین نتیجه با  .برخوردار خواهد بود

جورابچی و خسروی ( و 1389) عالمه و مقدمینیز  و های خارجیپژوهش میاندر ( 2003)

  .باشدمیسو داخلی هم هایپژوهش میان( در 1388)

مقیاس تعیین اهداف پنج خرده ابعاد مدیریت دانش،که در بین  حاکی از آن بودنتایج  براین،عالوه

با ارتباط معناداری  ،کارگیری دانشهدانش، اشتراک و توزیع دانش و ب ۀکسب دانش، توسعدانشی، 

داری دانش با عملکرد که ارزیابی دانش، شناسایی دانش و نگهحالی؛ دررندداعملکرد سازمانی 

لیو،  و (2004تیوانا ) هایمنظر، پژوهش حاضر با پژوهشازاین نداشتند.داری معنا ۀسازمانی رابط

( و 1389) دمیعالمه و مق پژوهشخارجی و نیز با نتایج  مطالعاتدر سطح  (2003چن و تاسی )

 .باشدمیراستا داخلی هم هایپژوهش( در سطح 1388جورابچی و خسروی )

-میکه تعیین اهداف دانشی جانآباید گفت از پژوهشمده در این آدستهنتایج بکلی در تبیین 

مقیاس خرده ارتباط معنادار بینوجود  ،بنابراین ؛باشدت گرفته أاصلی سازمان نش از اهداف بایست

نهادهای ورزشی  معنا است که دربدین مدیران ورزشیبا عملکرد سازمانی تعیین اهداف دانشی 

مهم رقابتی توجه شده یک مزیت عنوان که به مدیریت دانش بهاینبرعالوهپژوهش، نظر این مورد

 نظر قرار گرفته است.مدخوبی به نیز نمودن مدیریت دانشاهداف دانشی جهت محققتعیین است، 

عنوان ( از کسب دانش به2000) که در مدل مدیریت دانش پروبست و همکارانجانآاز ،همچنین

 یاد شده است و در و شرکا در کارهای تعاونی و مشارکتی کنندگان، رقبامینأارتباط با مشتریان، ت

توان گفت در می ،دهدمعناداری را با عملکرد سازمانی نشان می ۀلفه رابطؤحاضر این م پژوهش

بر توجه به عالوه ،مندجهت نیل به یک مدیریت دانش نظام پژوهش،نظر این نهادهای ورزشی مورد

تعیین دقیق اهداف دانشی منطبق با اهداف اصلی سازمان، به چگونگی کسب دانش در ارتباط با 

-اربابپیرامون  دانش ۀتوسع طریق از کار اینو  خاص شده استکنندگان توجه تمامی مراجعه

 ها انجام شده است.اطالعات آن بندیطبقه و خاص هایویژگی اساسها بربندی آنرجوعان و بخش

چگونه  این است کهدانش  ۀمنظور از توسع ،(2000در مدل مدیریت دانش پروبست و همکاران )

یند ابنایی است که مکمل فردانش سنگ ۀاین مدل، توسعتوان تخصص جدیدی ایجاد کرد؟ در می

های بهتر ایده ،های جدید، محصوالت جدیدباشد و تمرکز اصلی آن بر ایجاد مهارتکسب دانش می

فه با عملکرد سازمانی در لؤوجود ارتباط معنادار بین این م ،بنابراین ؛تر استیندهای کاراافرو 
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ها و بر ایجاد مهارتنهادها  گویای این مطلب است که در این پژوهشنظر این نهادهای ورزشی مورد

دانش موجود  ۀجهت توسعتر ایندهای کاراهای بهتر و فرایده ۀکید شده و از ارائأت محصوالت جدید

 شود.در سازمان و نیل به مدیریت دانش استقبال می

نه تولید دانش. دانشی که و ترین چالش مدیریت دانش، اشتراک دانش است اساسیبراین، عالوه

در مدل (. 61ـ78 ،1384باقری، اشاعه داده نشود، ارزش بسیار محدودی برای سازمان دارد )

توان دانش را در محل درست خود چگونه می معنای این است کهبهاشتراک و توزیع دانش  ،پروبست

توان اشتراک و تسهیم چگونه میدر این مرحله این است که های اساسی شرطیکی از پیشقرار داد؟ 

حاضر پژوهش لفه و عملکرد سازمانی در ؤارتباط معنادار بین این مدانش را تسهیل نمود؟ بنابراین، 

کید أبر انتقال دانش فردی به سطح گروهی و سازمانی ت این نهادهااین واقعیت است که در  بیانگر

دانش فردی به یکدیگر و  ۀارائ ،اد با یکدیگرط افرااز طریق ارتب نهادهادر این حقیقت، شود. درمی

اشتراک و تسهیم  ،در سطح کل سازمان درنهایت ترجمه و تفسیر این دانش در سطح گروهی و

 گردد. رسیدن به مدیریت دانش محقق میدانش جدید و 

 بهبود عملکرد جهتدر دانش کارگیریهب دانش، مدیریت غایی هدف ،گفته شد که قبالً چنانهم

 مزیت زیرا شود؛محسوب می دانش یند مدیریتافر در گام ترینمهم ،مرحله این است. سازمانی

 منابع آن کاربرد یگرو در بلکه باشد،نمی دانشی سرشار و غنی منابع داشتن به منوط تنها رقابتی،

کارگیری دانش و هوجود ارتباط معنادار بین ب ،بنابراین؛ است سازمانی تصمیمات و عملیات در دانشی

که اهداف اینبرعالوه نهادهااین گویای این واقعیت است که در  نهادهای مذکورعملکرد سازمانی در 

درستی خوبی تعیین شده است، کسب دانش جدید از تمامی مجاری مرتبط با سازمان بهدانشی به

و نیز دانش فردی به  شودتوسعه دانش جدید در سطح سازمان به درستی پیگیری میشود، انجام می

این دانش جدید در جای  . همچنین،شوددانش گروهی و در کل سازمان به اشتراک گذاشته می

-کارکنان می ،بنابراین؛ گیردبرداری قرار میکار گرفته شده و مورد بهرههدرستی بصحیح خود و به

جدیدی از  ۀنموده و مجموعتعدیل  ،جدید ۀشددانش کسباساس خود را بر ۀتوانند تجربیات روزان

 بهترین تجربیات را کسب نمایند.

-هب های ورزشی،ویژه سازمان طوربه و هاسازمان که داد نشان پژوهش نتایج برآمده از این ،نهایتدر

 خود دانش مدیریت ظرفیت یارتقا و تقویت به نیاز ها،حوزه تمامی در افزایش عملکرد خود منظور

-مورد پژوهش این رقابتی در مزیت حفظ جهت عاملی عنوانبه دانش مدیریتاهمیت  ؛ زیرا،دارند

 که دننمایمی جلب نکته این به را مدیران ورزشی توجهها همچنین، یافتهگرفته است.  قرار تائید

تعیین اهداف دانشی،  افزایش عملکرد سازمانی مستلزم ،تبع آنو به دانش مدیریت بهبود ظرفیت
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باشد تا کارکنان بتوانند با کارگیری دانش میهدانش، اشتراک و توزیع دانش و ب ۀکسب دانش، توسع

کارگیری هبنیز های موجود در سازمان و تسهیم دانش و تجربیات جدید خود بین دیگر افراد و گروه

رخ  هنگامیاین مهم  .آورندفراهم  را سازمانی بالندگی موجبات ،این دانش جدید در سطح سازمان

 مدیران سازمان تعیین و تدوین شده باشد.  سویخوبی از که اهداف دانشی به دهدمی

 محیطی ایجاد مستلزم ،سازمانی اهداف راستایدر فردی دانش هدایت، (1985نوناکا )ۀ عقید به

 مستلزم سازمانی هر به اعتقاد وی، موفقیت اعضا است. تعامل بین و دانش، تحول تشریک بر مبتنی

کارگیری هب ۀشیوهمچنین،  .باشدمیفرایند مدیریت دانش  اجرای در کارکنان تمامی شدندرگیر

های خاص آن های سازمان و ویژگیاساس نوع فعالیتهای مختلف برمدیریت دانش در سازمان

های مختلف با های مدیریت دانش در سازمانواقع، الگوها و شیوه. درباشدمیسازمان متفاوت 

ها باید از که سازمان است ( بر این عقیده2003رابطه، کانکانچلی )همیندریکدیگر تفاوت دارد. 

های با نگاهی کلی بر یافته .های مدیریت دانش متناسب با نوع صنعت خود استفاده کننداستراتژی

در  دانش یند مدیریتافر ابعاد از یکهر بهتر در نتایج کسب منظوربه ،پژوهشاین از آمده دستهب

 رسد:نظر میضروری به های زیرفعالیت انجام ،های ورزشیسازمان

 کنند با تالشاساس آن کارکنان فراهم نمایند که بر را های ورزشی تمهیداتیمدیران سازمان ـ

-شبکهمثال، عنوانبه شوند؛ آشنا باشدمی هانآ تجارب مبتنی بر که دیگران اطالعات و افکار عقاید،

-مورد مطلوب حونبه شغل به مربوط اطالعات و تبادل مساعی تشریک منظوربه سازمانیدرون های

ارائه  مدیران به مکتوب و منسجم صورتبه هاآموخته و تجربیات ۀهمواره خالص ،گیرندب قرار استفاده

 طریق از گذارند و میان در هم با را خود کاری زندگی تجربیات افراد گروهی، هایفعالیت در و شود

 دانش گذاشتناشتراک اطالعات بپردازند. به و دانش تبادل به یکدیگر با مستقل پژوهشی هایتیم

 رود.می شماربه هر فرد هایلیتئومس و وظایف از بخشی کار، به مربوط شخصی

 ۀشوند و بر اشاع تشویق کارتازه و تجربهکم افراد به ای خودحرفه دانش انتقال به باتجربه افراد ـ

 کید گردد.أدر سطح سازمان ت همکاری فرهنگ

-توانند با بخشمی ورزشیمدیران ارتباط معنادار بین کسب دانش و عملکرد سازمانی،  به توجه با ـ

 بازارهای اساسبر مشتریان اطالعات بندیطبقه ها،خاص آن هایویژگی اساسبر مشتریان بندی

 گام خدمات موجود بهبود جهتدر ،رفتارهای مشتریان و هافعالیت روند نیز آگاهی ازو  هدف

 بردارند.

 سازمان، بیرون یا درون در موجود و دانش اطالعات به یابیدست جهت مناسب ایرویه ایجاد ـ

 و دانش اطالعات انتشار و وسعهت جهت یندهاییافر جدید، ایجاد افکار و هاایده ۀتوسع جهتدر تالش

و  سازمانی فردی، رفع موانع مجازی، هایشبکه ارتباطی و هایکانال طریق از وسیع سطحی در
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 ۀزمینمناظره در و برقراری جلسات بحث و کاری اجتماعات به توجه و دانش تسهیم در تکنولوژیکی

 ثر در این زمینه است.ؤکارگیری دانش در سازمان از دیگر اقدامات مهثر بؤهای مشیوه

ی خارج از یهاعملکرد سازمانی در حوزهمدیریت دانش و های بسیاری درمورد تاکنون پژوهش

مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بین ارتباط وجود که غالبا بر  استهای ورزشی انجام شده سازمان

مشاهدات و مطالعات انجام شده در این  ،های ورزشی ایرانند. در ورزش و سازماناهمهر تایید گذاشت

خانۀ ورزش مدیران وزارتبرگیرنده سازمانی ورزش که دراص این گستره خبطورو  همحدود بود زمینه

های ورزشی و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و رؤسای فدراسیون

آمده غالبا در راستای های بدستگرچه یافتهپژوهش یکپارچه قرار گرفته بودند. مورد  ، کمترباشدمی

قبلی بویژه در خارج از حوزه ورزش است که این بیانگر تاثیر این دو های نتایج حاصله در پژوهش

سترده های گاما برای حوزه ورزش یکی از معدود پژوهش ؛باشدمقوله در کلیه فضاهای سازمانی می

 داده است. های ورزشی را مورد پژوهش قرارباشد که طیف وسیعی از سازمانمی

اما در حوزه ورزش  ؛دارد دارتباط وجوها در سایر سازمان دانستیم که بین این دو مقولهاگرچه می

چه هر ها نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی وجود دارد ویافتهنیز 

های ورزشی تر باشد، به همان میزان عملکرد سازمانی سازمانقویمدیران ورزشی مدیریت دانش 

( و 2005(، هالساپل )2011های هو )این نتیجه با یافته برخوردار خواهد بود.آنها از وضعیت بهتری 

( و جورابچی و 1389و نیز عالمه و مقدمی ) های خارجیدر میان پژوهش( 2003لیو، چن و تاسی )

پرسشنامه عملکرد  ،ضمنا در این پژوهش سو بود.های داخلی همپژوهش( در بین 1388خسروی )

های شد که در سازمانبه کار گرفته  مدل اچیو بر اساس( 1388پور و باروتیان )سازمانی عباس

تواند در به خوبی می 83/0این ابزار با پایایی نتایج نشان داد که ورزشی از آن استفاده نشده بود و 

 های ورزشی مناسب باشد.ارزیابی عملکرد سازمان
 

 

 تقدیر و تشکر
 رساندند،یاری  پژوهشرا در انجام این  اینجانبم از تمامی عزیزانی که دانبر خود الزم می ،پایاندر

ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی  ۀکمیت ،ورزش و جوانان ۀویژه تمامی مدیران وزارتخانهب

 م.اشگزاری را داشته بکمال سپاس های ورزشیسای فدراسیونؤالمپیک و ر
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Abstract 

 
In two recent decades, organizational performance has been an important subject. This 

intent resulted in many innovations in practical and researches approaches. Therefore, 

the purpose of this research was to predict of organizational performance through 

knowledge management in sports organizations (based on ACHIEVE model). The 

statistical popularly was all managers of sport and young's ministry, national Olympic 

committee, national paralympics committee, national Olympic academy, and sport 

federations (N=331). Based on Morgan's table, 180 people were selected to this 

Research. The results of present study showed that there was significant relationship 

between knowledge management and organizational performance. 

Generally, the results showed that knowledge management is an important predictor for 

organizational performance. Therefore, managers must do programs to increase of 

knowledge management of theire employees.  

 

Keywords: Knowledge Acquisition, Knowledge Expantion, Organizational 

Performance. 
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