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  جوانان خراسان رضوی
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 چکیده

 محور در ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان د دانشهدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصا

 آوری ابزار جمع .بود آماری جامعة با و برابر نفر 82 آماری نمونة رضوی بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد

 بود. برای( 1386) راندیشخی و زاهدی محور دانش اقتصاد پرسشنامة و( 2003) الوسون شرون دانش مدیریت پرسشنامة اطالعات،

 های کولموگروف اسمیرنوف، پیرسون، دوربین واتسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ها از آزمون وتحلیل آماری داده تجزیه

دوربین  ون(. همچنین نتایج آزمP<=001/0)دار وجود دارد ر رابطة مثبت معنامحو نشان داد بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش

، P=001/0)شهای خلق دان کند. از طرفی مؤلفه محور را تبیین می درصد از اقتصاد دانش 8/68واتسون نشان داد که مدیریت دانش 

470/3=tو سازماندهی دانش )(010/0=P ،667/2=tارتباط معنا ) محور در ادارة  دانش کنندگی برای تحقق اقتصاد بینی دار و شرایط پیش

در  محور دانش اقتصاد های مؤلفهتسهیل و تسریع استقرار  منظور به شود میپیشنهاد و جوانان خراسان رضوی را دارند. کل ورزش 

متبوع طراحی  خلق و سازماندهی دانش در سازمان از جملهورزشی ابتدا سازوکار مناسب برای تحقق دو بعد مدیریت دانش  های سازمان

 .و اجرا شود
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 مقدمه

 در عصر کنونی دانش در مقایسه با دیگر عوامل تولید،

 از جمله پول، زمین و تجهیزات مادی، از اهمیت بیشتری

 که امروزه مادۀ اولیة اقتصاد و طوری برخوردار شده است، به

 کنند. در حدود دویست سال ترین پیامد آن یاد می همم

 عامل کار و قبل، در عصر کشاورزی و ماقبل صنعتی، دو

 زمین نقش مهمی در زندگی بشر داشتند. پس از شروع

 عصر صنعتی و تا اواخر قرن بیستم، دو عامل کار و سرمایه

 رفتند. اما اکنون اطالعات و شمار می عوامل اصلی تولید به

 و در کنار  جای خود را در اقتصاد جهانی پیدا کردهدانش 

 (.21)  آیدشمار می کار و سرمایه، از جمله عوامل مهمِ تولید به

 ای که آن را عصر اطالعات پرواضح است در دوره

 هایی که با سرعت بیشتری خود را با خوانند، سازمان می

 کنند گوی سبقت را از سایرین وضع موجود سازگار می

 تر خواهند ربود و در پیشبرد اهداف سازمانی موفق خواهند

 های دانش سرعت باالی تغییر، بود. از جمله ویژگی

 ای موارد وابستگی آن به افراد گسترش روزافزون و در پاره

 رسد با نظر می ها در سازمان است، در نتیجه به و موقعیت

 در برخی موارد کاهش نیروی توجه به روند تغییرات و

 های معاصر باید روش و ساختاری برای ر سازمانانسانی د

 کسب، خلق، ثبت و کاربرد دانش بدون وابستگی به افراد و

 ها در سازمان در نظر گرفته شود که در علم موقعیت

 برند.عنوان مدیریت دانش نام می مدیریت از آن به

 همزمان با روند فزایندۀ تحوالت اقتصادی، اجتماعی و

 ها را تحت تأثیر اد و ارکان سازمانفرهنگی که تمام ابع

 قرار داده و انتظارات جدیدی را پدید آورده است، نقش و

 شده است.  شدت دگرگون وظایف مدیران و رهبران نیز به

 ها های اخیر تحوالت بنیادی در سازمان طی دهه

 ها و وجود آمده و این تحوالت موجب ظهور فنون، روش به

 ترین ه است که یکی از مهمهای مدیریتی نوینی شد مهارت

 عنوان (. مدیریت دانش به30آنها مدیریت دانش است )

 رشتة علمی حاصل تفکر متخصصانی چون پیتر  یک

 در دهة 2اریک اسویبی –، کارل 1970در دهة  1دراکر

 (.8بوده است ) 1990در دهة  3و نوناکا و تاکاچی 1980

 رئیس مؤسسة کاربرد 4در این راستا، اِن مکینتاش

 مدیریت دارایی»ای با عنوان  هوش مصنوعی در مقاله

 ، در زمینة اهمیت مدیریت دانش به موارد زیر«دانش

 (: 29اشاره کرده است )

 حال در ای فزاینده شکل به جهانی بازارهای .1

 چشمگیری طور به نوآوری میزان و هستند شدن تر رقابتی

 است؛ افزایش حال در

 جایگزینیکاهش جذب نیروی انسانی نیاز به  .2

 وجود های رسمی را به دانش غیررسمی از طریق روش

 آورده است؛

 فشارهای رقابتی حجم و اندازۀ نیروی کار را .3

 کاهش داده که این امر دانش تجاری را ارزشمند ساخته

 است؛

  میزان زمان برای خلق و کسب دانش کاهش .4

 یافته است؛

 های زودتر از موعد و افزایش فزایندۀ بازنشستگی .5

 جایی نیروی کار به فقدان دانش منجر شده است؛ هجاب

 ریزی راهبردی سازمان ممکن تغییرات در برنامه .6

 است به از دست رفتن دانش در یک حوزۀ خاص منجر

 شود.

 مدیریت دانش راهبردی است که طی آن دستیابی به

 پایـدار و پویـا را در قالـب ساخـتار زا، درون ةتوسعـ

 بر  مبتنی ةدر جامع .شود میمیسر بر علم و دانایی   مبتنی

 داشتـه و فزایندهتولید دانش و ذخایر آن سیر  این ساختار

 رکن عنوان بهو  گیری اندازهاساسی، قابل  ةسرمای عنوان به

                                                           

1. Peter Draker 

2. Karl-Erik Sveiby 

3. Nonaka and Takachi 

4. Ann Macintosh 
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 دکر ایفای نقش خواهند ها ملتبنیادین در رقابت بین 

 مورد در تفکر جدید شیوۀ همچنین دانش مدیریت  (.12)

 و سازمان در فکری منابع قانةخال تسهیم و سازمان

 کاهش و عملکرد بهبود وری، بهره برای افزایش ای شیوه

 افزایش برای سازمانی دانش سازیبهینه و (25ها ) هزینه

 (.31است ) متفاوت های روش طریق از عملکرد

1باتی، زهیر و رحمان 
 را دانش ( مدیریت2011) 

 ده،دا جذب و شناسایی برای الزم ایجاد فرایندهای

 و درونی محیط از سازمان نیاز مورد های دانش و اطالعات

 و سازمان های اقدام و ها تصمیم در آنها انتقال و بیرونی

2مالهوترا (.13دانند ) می افراد
 را دانش مدیریت (2005) 

 کارها دادن درست انجام تا داند می درست کارهای انجام

 (.19کارایی ) تا دارد اثربخشی بر تأکید که

 ای از مفاهیم عبارت دیگر مدیریت دانش مجموعه هب

 گذاری اشتراک سازمانی برای خلق، کسب، توزیع، ارتقا و به

 (.10دانش در داخل سازمان و محیط پیرامون آن است )

 از ناشی های زیان از را ها سازمان دانش، مؤثر مدیریت

 و کرده حفظ شرکت با کارکنان و ارتباط مدیران خاتمة

 واحدهای سطح در کلیدی را مفاهیم و شدان گسترش

بدری آذرین و همکاران  (.23) کند می تسهیل سازمان

رابطة بین اجزای مدیریت » ( در پژوهشی با عنوان1391)

نشان دادند که بین  «دانش و عملکرد منابع انسانی

عملکرد منابع انسانی  سازی اجزای مدیریت دانش و پیاده

 (.3رد )دار وجود دا معنا رابطة مثبت

 ( نیز در پژوهشی نشان1392رئیسی و همکاران )

 کارگیری دانش، ذخیرۀ دانش، های به دادند که مؤلفه

 ترتیب بیشترین اهمیت را کسب دانش و انتقال دانش به

 (.6بینی تغییرات اثربخشی سازمانی دارند ) در پیش

 همچنین نقش مدیریت دانش در رویدادهای ورزشی

 شده در ال تجربیات و دانش کسبخصوص ذخیره و انتق به
                                                           

1. Bhatti, Zaheer and Rehman 

2 . Malhotra 

 های المپیک، آسیایی یک رویداد بزرگ ورزشی مثل بازی

 و غیره برای سایر کشورهای میزبان که برای بار اول

 گیرند، بسیار عهده می المللی را به میزبانی یک رویداد بین

 و 3حائز اهمیت است. در این راستا عزیز عبدالغفار

 ورزشی مالزی در سطحهای  ( در بازی2012همکاران )

 دانشجویان از روش مدیریت دانش بهره گرفتند و در پایان

 رویداد ارتقا کمی و کیفی سطح برگزاری نسبت به

 4ژن و هوی (. ون15) های قبل را گزارش کردند دوره

 که گرفتند نتیجه خود های پژوهش در نیز (2011)

 یکی دانش مدیریت براساس ورزشی رویدادهای مدیریت

 مدیریتی ادراک و کارایی پیشرفت های شیوه ترین وینن از

 برگزاری و در سازماندهی ورزشی های سازمان در

 رسد می نظر (. به28) است مختلف ورزشی رویدادهای

 های سازمان در دانش مدیریت کارگیری و به استقرار

 و آنها اهمیت ها، فعالیت تنوع و وسعت به توجه با ورزشی

 همین بر باشد. ضروری ره نیزغی و پیچیدگی سازمان

 نایت و اُریلی اساس،
 عنوان با پژوهشی در (2007)5

 »ورزشی های سازمان برای روش بهترین دانش مدیریت«

 بر اینکه عالوه ورزش ملی های سازمان که کردند مطرح

 هستند، خویش کشور در ورزش توسعة و رشد مسئول

 گیری از هرهها با ب نیز دارند. این سازمان سودآوری اهداف

 دانش نوین و تجربیات کشورهای موفق از طریق مدیریت

 های رشد و شکوفایی سازمان توانند زمینه دانش می

 (.22ورزشی تحت مدیریت خود را فراهم آورند )

  6در این پژوهش نیز مطابق با پژوهش الوسون

 ( که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش2003)

 فرایند مدیریت دانش مشتمل بر شش را بررسی کرده بود،

 (:17) مؤلفة زیر در نظر گرفته شد

                                                           

3. Ghaffar et al. 

4. Wenhui and Zhen 

5. O'Reilly and Knigh 

6. Lawson 
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 ها تالش سازمان مورد این در :1دانش تولید .1

 وجو، پاالیش و خلق دانش مرتبط ای را برای جست آگاهانه

 با اهداف سازمانی خود، در منابع داخلی و خارجی انجام

 (. 17دهند ) می

 چون ه از ابزاریاستفاد با امر این :2دانش کسب .2

 .شود تسهیل می اینترانت اینترنت و ویدئوکنفرانس، تلفن،

 که را جدیدی دانش توانند می ها در برخی موارد سازمان

 با خریداری کنند یا اینکه دهند توسعه توانند نمی خود

 دانش و از تخصص کارشناسان مجرب و خبره استخدام

 از یرند. یکیبهره بگ سازمانی اهداف به رسیدن برای آنها

 و همکاری جدید، دانش آوردن دست برای به دیگر های راه

 در است، سازمان کاری در حیطة رقبا سایر با مشارکت

 و ها سازمان سایر ابتکارات قوۀ از توانیم این صورت می

 کنیم. البته در این مورد رابطة دوسویه استفاده مؤسسات

 توانند از یوجود دارد، یعنی به همان میزان رقبا نیز م

 های مشترک استفاده کنند. دانش سازمان شما در حوزه

 های برای مثال برگزاری اردوهای ورزشی مشترک در رشته

 تواند ورزشی مانند شمشیربازی، ژیمناستیک و غیره می

 .(18) ای از این حالت باشد نمونه

 در این قسمت دانش جدید :3دانش سازماندهی. 3

 شود. برای این کار با توجه میپاالیش شده و سازماندهی 

 به خدمات و تولیدات سازمان ابعاد کاربردی و مفید دانش

 (. 17شوند ) بندی می جدید کسب شده، شناسایی و دسته

 شده در دانش مدون و رمزگذاری :4دانش . ذخیرة4

 ای که برای سایر گونه شود، به چارچوبی منطقی ذخیره می

 اشد. استفاده از مدیریتافراد سازمان نیز قابل دسترسی ب

 ها در این قسمت های انبار داده ها و فناوری پایگاه داده

 تواند مفید باشد. می

                                                           

1. Creation Knowledge 

2. Capture Knowledge 

3. Organization Knowledge 

4. Storage Knowledge 

 سازی و دانش موجود درونی :5دانش . انتشار5

 اختصاصی شده و در یک قالب منطقی برای حل نیازهای

 گیرد. در این قسمت خاص کاربران در اختیار آنها قرار می

 شود و برای انتقال آن از ابزاری بیان میدانش به زبان رایج 

 شود که برای همة کاربران قابل فهم و در استفاده می

 (.17دسترس باشد )

 نکته این به دانش مدیریت توجه :6دانش . کاربرد6

 کار برده شود، به ها سازمان در موجود دانش که است

 ای که برای سازمان منفعت ایجاد کند و مزیت گونه به

 دانش بودن مهم متأسفانه اشته باشد.رقابتی د

 سازمان های فعالیت در گیری از آن بهره کنندۀ تضمین

 دانش گیری اندازه برای مراحلی باید امر این در .نیست

 باشد. در این موجود دسترس، در های مهارت و ضمنی

 برای دانش از استفاده و عالی مدیران مرحله حمایت

 .(18) بود اهدخو کارایی مؤثر افزایش و رقابت

 اینترنت، و اطالعات فناوری مداوم و سریع تغییرات با

 با محیط بقا برای مجبورند وکار کسب سنتی های مدل

 و کسب منظور به و (11) یابند سازگاری وکار جدید کسب

 های امروزی سازمان جهانی، اقتصاد در رقابتی مزیت حفظ

 کتحر دانش منابع سوی به مؤثر به شکلی دارند نیاز

 منابع ترین حیاتی از یکی کنند، چراکه امروزه دانش

 امروزه خلق دانش و تکیه (.27است ) سازمانی های رقابت

 وری ترین عوامل افزایش و بهبود بهره بر یادگیری از مهم

 شود و دستیابی به اقتصاد ها محسوب می در سازمان

 عنوان آرزویی بزرگ در جوامع مختلف محور به دانش

 از گذار از پس (. جهان16) شود می بشری مطرح

 که است بوده اطالعاتی انقالب شاهد مختلف های انقالب

 و است دانش درآمد، و ثروت خلق ارزشمند آن منبع در

 موجب عصر دانایی در آن روزافزون یافتن اهمیت

                                                           

5. Dissemination Knowledge 

6. Application Knowledge 
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 اقتصاد است. شده محور دانش اقتصاد گیری شکل

 و زیعتو تولید، آن در که است اقتصادی محور دانش

 .(7) است ثروت ایجاد رشد و اصلی منبع دانش از استفاده

 محور کار فکری جایگزین کاری در واقع در اقتصاد دانش

 یدی شده است و تغییرات سریع، تحول و نوآوری ویژگی

 شود. ثابت تولیدات جدید محسوب می

 دهد امروزه کشورهایی بررسی اقتصاد جهانی نشان می

 تر و پایدارتری برخوردارند، بهکه از رشد اقتصادی بیش

 محور توجه بیشتری گسترش و صادرات کاالهای دانش

 اند. رشد اقتصادی و صنعتی روزافزون کشورهای داشته

 از پیش آنها به جنوب شرق آسیا نیز مرهون توجه بیش 

 محور های اطالعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش فناوری

 توسعه فراهماین فرصت را برای کشورهای در حال 

 کند تا بدون پشت سر گذاشتن مراحل سنتی توسعه و می

 بر تغییرات ساختاری از اقتصاد اجرای فرایند زمان

 محور، فرایند کشاورزی به صنعتی و سرانجام اقتصاد دانش

 (.2توسعة خود را تسریع کنند )

اصلی  ( مدیریت دانش را از ارکان2000) 1کووان و پال

ادعای  حور برشمردند، آنها برای اینم توسعة اقتصاد دانش

 پیشرفت خود دالیلی را برشمردند که برخی از آنها شامل

جدید،  قرن درمختلف  های فناوری سریع العاده فوق

کاهش  بازاریابی،در  شدیدو رقابت ها  نوآوریق لسرعت خ

جهانی  در اقتصاد عنصر رقابت تأثیرکار تحت  نیروی ۀانداز

 (.14است ) کسب دانش و تجربه برای کاهش طول زمانو 

 های ورزشی خصوص سازمان ها به امروزه در سازمان 

 محور نیز بر مدیریت دانش، استقرار اقتصاد دانش عالوه

 های حائز اهمیت و رو به گسترش است. برخالف سازمان

 پذیر داشتند، بینی گذشته که محیطی ثابت و پیش

 دارند،های امروزی محیطی متالطم و متغیر  سازمان

که سازمان باید همچون موجودی زنده بتواند  طوری به

                                                           

1. Cowan and Paal 

 نسبت به تغییرات محیطی سازگار و دارای تعامل سازنده

 محور اهمیت باشد. بر این اساس استفاده از اقتصاد دانش

 کند، چراکه براساس متون علمی از پیش پیدا می بیش 

 و مرزهای جداکننده محدودیت از مرز زدودگی )رهایی

 مشترک(، سیالیت )ساختار فکری چارچوب دایجا

 سازمانی که جریان دانش را تسهیل کند(، تعامل )تأکید

 فردی در سازمان برای کسب دانش بر تعامالت بین

 پویا با تأکید و منعطف پذیری )ساختار ضمنی( و انعطاف

 های های سازمان ترین ویژگی بر روابط غیررسمی( از مهم

 (. 26محور است ) دانش

 های ورزشی قوانین و فنون ورزشی روز در سازمانام

 ناپذیری در حال پاالیش و تغییرند، رقابت سرعت وصف به

 ها برای کسب میزبانی رویدادهای مهم زیاد و سازمان

 که در بسیاری طوری شوند، به صورت خصوصی اداره می به

 از کشورهای پیشرفته کمک دولت مرکزی در سازمان

 ان گرایش پیدا کرده است. ازورزشی به کمترین میز

 های اقتصادی واسطة تحریم طرفی در کشور ایران نیز به

 های نوین اقتصادی که اقتصاد موجود، استفاده از روش

 های آنهاست، دارای اهمیت است. ترین محور از مهم دانش

 بررسی ادبیات علمی نیز بیانگر تأثیر مثبت اقتصاد

 ها شورها و سازمانهای اقتصادی ک محور بر مؤلفه دانش

 بوده است. 

 ( در پژوهشی تأثیر1391امجدی و همکاران )

 محور بر تولید ناخالص داخلی های اقتصاد دانش شاخصه

 کشورها را بررسی کردند و در پایان به این نتیجه رسیدند

 محور مانند توسعة انسانی، های اقتصاد دانش که مؤلفه

 و غیره بر رشد تولیدابداع و نوآوری، آموزش، منابع انسانی 

 (. باصری و همکاران1ناخالص کشورها تأثیر دارند )

 های دار مؤلفه ( نیز در پژوهشی اثر مثبت معنا1390)

 محور را روی رشد اقتصادی ایران و برخی اقتصاد دانش

 کشورهای با شاخص اقتصاد دانشی همتراز با ایران گزارش
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 (. سابائو2کردند )
 دانش »نوانع با تحقیقی در (2010)1

 رابطة و محور اقتصاد دانش از ای دوباره تعریف زندگی و

 در مختلف و رویکردهای ، تعاریف«پایدار توسعة با آن

 آن را گیری اندازه چگونگی و محور اقتصاد دانش موضوع

 (.24نیز بررسی کرد )

 بررسی ادبیات علمی در چند سال اخیر، نقش و

 خوبی معاصر را بههای  جایگاه مدیریت دانش در سازمان

 طور ویژه در حوزۀ ورزش در چند سال دهد. به نشان می

 های مختلفی در راستای استقرار اخیر شاهد انجام پژوهش

 ها و نهادهای متولی های مدیریت دانش در سازمان مؤلفه

 های توان به پژوهش ایم. در این میان می ورزش کشور بوده

 ش فرهنگ( در زمینة نق1388گودرزی و همکاران )

 های مدیریت دانش در سازمان سازمانی در استقرار مؤلفه 

 ( با موضوع1392(، رئیسی و همکاران )11بدنی ) تربیت 

 های مدیریت کنندگی و اثرگذاری مؤلفه بینی میزانِ پیش

 ( و همچنین6های ورزشی ) دانش بر اثربخشی در سازمان

 ( با موضوع نقش استقرار1392پورسلطانی و ایرجی )

 مدیریت دانش در افزایش خالقیت در ادارۀ کل تربیت

 (. به این4بدنی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد ) 

 سازمان تغییرات در دانش مدیریت نقش به توجه منظور با

 های معاصر برای حرکت به سمت اقتصاد و گرایش سازمان

 های ماندگی کشور ایران در شاخص محور و عقب دانش

 بت به کشورهای پیشرفته و برخیاقتصاد دانشی نس

 کشورهای منطقه و همچنین تأثیر مثبت آن بر رشد

 ( و2ها ) های اقتصادی در سازمان اقتصادی و سایر مؤلفه

 محور در فقدان پژوهشی در زمینة موضوع اقتصاد دانش

 حوزۀ ورزش اجرای پژوهشی در زمینة بررسی ارتباط

 محور ضروری مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش

 رسید. به همین منظور با توجه به مطالب نظر می به

 شده هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رابطة بیان

                                                           

1. Sabau 

 محور در بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش

 نظر گرفته شد.

 

 روش تحقیق

 روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود

 مقطعی و به شکل صورت که در آن گردآوری اطالعات به

 میدانی انجام گرفت. 

 جامعة آماری پژوهش کلیة کارکنان ادارۀ کل ورزش و

 ( بودند که با توجه به=82Nجوانان خراسان رضوی )

 محدود بودن حجم جامعه، نمونة آماری برابر با حجم

 آوری جامعه در نظر گرفته شد. بعد از توزیع و جمع

 ای مخدوش وه کردن پرسشنامه ها و جدا پرسشنامه

 پرسشنامه انجام 74وتحلیل آماری بر روی  ناقص، تجزیه

 ها از دو پرسشنامه به شرح آوری داده منظور جمع گرفت. به

 ذیل استفاده شد:

 الف( پرسشنامة مدیریت دانش شرون الوسون

 های سؤال است و از مؤلفه 24( که مشتمل بر 2003)

 رۀایجاد دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخی

 دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تشکیل شده است،

 دهد سؤال را به خود اختصاص می 4که هر مؤلفه  طوری به

 (. ثبات درونی این ابزار در پژوهش پورسلطانی و17)

 90/0( از طریق ضریب آلفای کرونباخ 1392ایرجی )

 (. 4دهندۀ اعتبار خوب این ابزار است ) دست آمد که نشان به

 محور زاهدی و خیراندیش شنامة اقتصاد دانشب( پرس

 سؤال است و متشکل از چهار مؤلفة 18( که دارای 1386)

 سؤال(، روابط مبتنی بر 6) 2پذیری سیالیت و انعطاف

 سؤال( و 4) 4سؤال(، روابط تعاملی فراگیر 4) 3اعتماد

 سؤال( است. پایایی پرسشنامه 4) 5روابط عاطفی فراگیر

 گزارش شد. 86/0توسط این محققان 

                                                           

2 . Fluidity and Flexibility 

3 . Trust- Based Relationship 

4 . Externally – Oriented Interactive Relationship 

5 . Collective - Emotional Relationship 
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 ها گیری سؤاالت در این پرسشنامه مقیاس اندازه

 های ارزشی لیکرت و شامل گزینه براساس مقیاس پنج

 خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بود. روش

 است. روایی 5، 4، 3، 2، 1ترتیب  امتیازگذاری آنها نیز به

 های پیشین صوری و محتوایی هر دو ابزار در پژوهش

 شده بود و پایایی ابزار در پژوهش حاضر با استفادهتأیید 

 از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مدیریت دانش

(94/0α=( و برای مؤلفة ایجاد دانش )82/0α=جذب ،) 

 (، ذخیرۀ=80/0α(، سازماندهی دانش )=79/0αدانش )

 ( و برای کاربرد=71/0α(، انتشار دانش )=75/0αدانش )

 آمد. همچنین ضریب آلفای دست ( به=80/0αدانش )

 دست به =89/0αمحور  کرونباخ برای متغیر اقتصاد دانش

 دهندۀ مطلوب بودن این ابزارهاست. آمد که نشان

ها  منظور بررسی و مقایسة توصیفی داده همچنین به 

های توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی و ...(  شاخص از

های  هوتحلیل استنباطی داد شد. برای تجزیه استفاده

 های آماری کولموگروف اسمیرنوف آزمون پژوهش از

(K-Sبه ) ها، از بررسی نرمال بودن توزیع داده منظور 

 همبستگی مک پیرسون برای بررسی آزمون پارامتریک

 میان عوامل پژوهش و از آزمون همبستگی و ارتباط

 ( برایEnterبه روش همزمان ) رگرسیون خطی چندگانه

 بین سبی هر کدام از متغیرهای پیشن بررسی تأثیر و سهم

 Spss Version 18افزار  استفاده از نرم بر متغیر مالک با

 استفاده شد.  P<05/0معناداری  و در سطح

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های  منظور بررسی ویژگی آمار توصیفی به

آزمودنی که در این  74شناختی نشان داد که از  جمعیت

نفر( مرد و  48درصد ) 9/64پژوهش شرکت داشتند، 

درصد  1/85بر این  نفر( زن بودند. عالوه 26درصد ) 1/35

نفر( مجرد  11درصد ) 9/14ها متأهل و  نفر( از نمونه 63)

 بودند.

 71شود حدود  مشاهده می 1طورکه در جدول  همان

 درصد کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

 درصد 50رند و حدود دارای تحصیالت کارشناسی و باالت

 ها نیز تا پانزده سال آینده بازنشسته خواهند شد. آزمودنی

ها از آزمون  منظور بررسی منحنی توزیع داده همچنین به

  کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. 

 طورکه از نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در همان

 مشخص است هر دو متغیر مدیریت دانش و 2جدول 

 محور دارای منحنی توزیع نرمال بودند. دانشاقتصاد 

 

 های دموگرافیک کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توصیف ویژگی .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر 

 سن

 6/17 13 سال 30تا  21

 9/45 34 سال 40تا  31

 27 20 سال 50تا  41

 5/9 7 سال 60تا  51

 تحصیالت

 8/10 8 دیپلم

 6/17 13 کاردانی

 4/51 38 کارشناسی

 3/20 15 ارشد و دکتری کارشناسی
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 های دموگرافیک کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی توصیف ویژگی .1جدول ادامة 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر 

 سابقة خدمت

 5/13 10 سال 5تا  1

 2/16 12 سال 10تا  6

 6/21 16 سال 15تا  11

 27 20 سال 20تا  16

 5/13 10 سال 25تا  21

 1/8 6 سال 30تا  26

 

 ها داده بودن توزیع نرمال بررسی برای اسمیرنوف کولموگروف آزمون . نتایج2جدول

 نتیجة آزمون سطح معناداری آماره آزمون انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 مدیریت دانش

74 

 ها نرمال است داده 718/0 696/0 643/0 66/2

 ها نرمال است داده 829/0 625/0 797/0 65/2 ایجاد دانش

 ها نرمال است داده 204/0 068/1 740/0 66/2 جذب دانش

 ها نرمال است داده 155/0 131/1 802/0 67/2 سازماندهی دانش

 ها نرمال است داده 169/0 111/1 739/0 68/2 ذخیرۀ دانش

 ها نرمال است داده 090/0 245/1 717/0 72/2 انتشار دانش

 ها نرمال است داده 525/0 812/0 727/0 58/2 کاربرد دانش

 ها نرمال است داده 093/0 239/1 711/0 55/2 محور اقتصاد دانش

 

 در ادامه نتایج آزمون همبستگی مک پیرسون در

 نشان داد که بین متغیر مدیریت دانش با اقتصاد 3جدول 

 در بین کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانانمحور  دانش

  خراسان رضوی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

(001/0=P ،797/0=rهمچنین به .) منظور بررسی امکان 

 کار استفاده از آزمون رگرسیون، آزمون دوربین واتسون به

 گرفته شد.

 

 

 محور عاد آن با اقتصاد دانشمدیریت دانش و اب بین همبستگی مک پیرسون نتایج آزمون .3جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
        1 . مدیریت دانش1

       1 810/0** . ایجاد دانش2

      1 699/0** 867/0** . جذب دانش3

     1 770/0** 731/0** 929/0** . سازماندهی دانش4

    1 802/0** 615/0** 592/0** 845/0** . ذخیرۀ دانش5

   1 625/0** 704/0** 630/0** 560/0** 817/0** ش. انتشار دان6

  1 684/0** 696/0** 737/0** 725/0** 534/0** 851/0** . کاربرد دانش7

 1 608/0** 648/0** 637/0** 780/0** 652/0** 744/0** 797/0** محور . اقتصاد دانش8
 معنادار است.  001/0همبستگی در سطح  **
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 مقدار آزمون دوربین واتسون 4براساس نتایج جدول 

 دست آمد که انجام آزمون با رگرسیون را تأیید به 805/1

 آمده از خروجی آزمون دست کند. ضریب تعیین به می

 محور از اقتصاد دانش 688/0نشان داد که مدیریت دانش 

 را در کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

 گرام میانگین راکند. همچنین نمودار هیستو تبیین می

 کارگیری آزمون را نشان داد که به 99/0و انحراف  000/0

 رگرسیون را تأیید کرد. 

 

 نتیجة آزمون دوربین واتسون برای عدم وابستگی خطاها .4 جدول
 دوربین واتسون (P) سطح معناداری خطای معیار شده تنظیم Rمجذور Rمجذور متغیر

 805/1 001/0 414/0 688/0 829/0 مدیریت دانش
 

 برای F، نتایج آزمون معناداری 5مطابق نتایج جدول 

 بررسی معناداری معادلة رگرسیون نشان داد که رابطة

 محور خطی بین دو متغیر مدیریت دانش با اقتصاد دانش

 منظور معنادار است. در نهایت به  P< 05/0در سطح 

 محور در کنندۀ اقتصاد دانش بینی شناسایی متغیرهای پیش

 ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از آزمون

 رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. 

 

 ( برای بررسی معناداری معادلة رگرسیونF. آزمون آنوا )5جدول 

 (Sig) سطح معناداری F میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات 

 رگرسیون
394/25 
532/11 
926/36 

6 
67 
73 

232/4 
172/0 

----- 
589/24 001/0 

 

 نشان 6طورکه نتایج آزمون رگرسیون در جدول  همان

 دهد از بین ابعاد مدیریت دانش، خلق دانش می

(001/0=P ،470/3=t) ( 010/0و سازماندهی دانش=P، 

667/2=tبین ترتیب دارای ارتباط معنادار و پیش ( به 

 دیگر، این دو عبارت تری برای متغیر مالک هستند. به قوی

 محور کنندگی اقتصاد دانش بینی ه واجد شرایط پیشمؤلف

 در بین کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

 ( نیز نشان داد کهBETAهستند. نتایج ضریب معیاری )

 و سپس مؤلفة 571/0مؤلفة خلق دانش با ضریب 

 ترتیب دارای به 415/0سازماندهی دانش با مقدار 

 محور( ک )اقتصاد دانشبیشترین تأثیر بر متغیر مال

 هستند. 

 

 محور ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین ابعاد مدیریت دانش با اقتصاد دانش .6جدول 
 معادلة رگرسیون

 همزمان
 آمارة آزمون ضرایب معیاری ضرایب غیرمعیاری

(T) 
 سطح معناداری

(P) b Std.Eror BETA 
 001/0 440/1 - 220/0 316/0 ضریب ثابت
 001/0 470/3 571/0 095/0 331/0 خلق دانش
 714/0 -368/0 -045/0 118/0 -044/0 جذب دانش

 010/0 667/2 415/0 138/0 368/0 سازماندهی دانش
 913/0 -110/0 -013/0 115/0 -013/0 ذخیرة دانش

 125/0 552/1 160/0 102/0 159/0 انتشار دانش

 760/0 307/0 037/0 117/0 036/0 کاربرد دانش
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 گیری بحث و نتیجه

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین مدیریت

 محور در ادارۀ کل دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش

 بر این ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. عالوه

 وسیلة محور به بینی اقتصاد دانش بررسی توان پیش

 های مدیریت دانش از دیگر اهداف مورد نظر مؤلفه

 وتحلیل محققان در این پژوهش بود. نتایج حاصل از تجزیه

 آماری بیانگر این مطلب است که بین مدیریت دانش و

 دار محور رابطة مثبت معنا های آن با اقتصاد دانش مؤلفه

 همچنین بررسی نتایج آزمون (.˂001/0Pوجود دارد ) 

 درصد از 8/68رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش 

 کند و این بیانگر اهمیت محور را تبیین می اقتصاد دانش

 منظور تحقق های مدیریت دانش به زیاد استقرار مؤلفه

 های ورزشی است. از طرفی محور در سازمان اقتصاد دانش

 و سازماندهی (P ،470/3=t=001/0) ابعاد خلق دانش

 بین متغیر عنوان پیش به (P ،667/2=t=010/0) دانش

 جوانان خراسان رضوی مالک در ادارۀ کل ورزش و

 شناسایی شدند. 

 منافع تأمین های ورزشی برای سازمان که از آنجا 

 اجتماعی، ارتقای سالمت و نشاط در جامعه، رشد و

 شکوفایی استعدادها و کسب عناوین گوناگون قهرمانی، در

 رسد با توجه نظر می شوند، به می سطوح مختلف تأسیس

 عات علمی باید دارایبه نتایج پژوهش حاضر و سایر مطال

 مورد نیاز نیازهای بتوانند تا باشند پذیر دانش کارکنان

 سازند. از طرفی با توجه سازمان متبوع خویش را برآورده

 در ورزش کشور و گرایش 44های اصل  به اجرای سیاست

 های خود ها و نهادهای ورزشی برای تأمین هزینه سازمان

 تصادی گوناگون تمایلهای اق ها و فعالیت وسیله سیاست به

 کارگیری سازی و به های ورزشی برای پیاده سازمان

 های نوین اقتصادی رو به افزایش است.  روش

 برای زیادی بسیار تواند مزایای دانش می مدیریت

 که طوری داشته باشد؛ به همراه به های ورزشی سازمان

 اطالعات از برخورداری کاری، کیفیت بهبود بر عالوه

 تواند با دانش می مدیریت گیری، تصمیم بهبود و روز به

 محور در های اقتصاد دانش توجه به تسهیل استقرار مؤلفه

 (، بهبود عملکرد منابع انسانی2سازمان به رشد اقتصادی )

 ها و ارتقای عملکردهای وری در هزینه (، افزایش بهره3)

 های ورزشی کمک شایانی کند. ( در سازمان5مالی )

 ج این پژوهش از بین ابعاد مدیریت دانش،براساس نتای

 محور در تری برای اقتصاد دانش بین قوی خلق دانش پیش

 ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. در نتیجه به

 ریزی خود برای شود در برنامه مدیران ورزش توصیه می

 استقرار ابعاد مدیریت دانش مؤلفة خلق دانش را بیشتر

 در توسعه و تحقیق سرمایة افزایشمدنظر قرار دهند. 

 گسترش نوآوری، از خالقیت و حمایت تداوم راستای

 توسط ارتباطات و اطالعات فناوری های زیرساخت

 افزایش که به هایی فعالیت از حمایت ربط، نهادهای ذی

 شود سازمان منجر می خدمات و تولیدات در دانش سهم

 فزایش انگیزۀمنظور ا ها و قوانین مؤثر به و ارائة مشوق

 کارکنان برای استفادۀ کارا از دانش و خلق دانش جدید از

 توان برای بهبود مؤلفة خلق جمله اقداماتی است که می

 دانش از ابعاد مدیریت دانش در سازمان ورزشی معرفی کرد.

 عنوان سازماندهی دانش ویژگی دیگری بود که به

 ادارۀ محور در بین قوی برای استقرار اقتصاد دانش پیش

 کل ورزش و جوانان خراسان رضوی شناسایی شد. بحث

 افزاری داشته و به سازماندهی دانش بیشتر جنبة سخت

 آوری دانش های سازمان و ساختار آن برای جمع قابلیت

 ضمنی و آشکار سازمان و در دسترس قرار دادن آن برای

 کارکنان و مدیران اشاره دارد. نتایج پژوهش حاضر با

 از یکیهمسو بود. او  (2011) 1یسمیل پژوهش

                                                           

1. Mills 
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 و مدار دانش رویکردهای افزایش اثربخش راهکارهای

 را سازمانی های فعالیت دانش بر مدیریت فراگیر تسلط

 سمت به گرایش و ها سازمان ساختار در تغییرات

 برای سازمانی مراتب سلسله جای به هموارتر های سازمان

 به توجه هک دهد می نشان دانش خلق و کسب انتقال،

 حائز تواند می نیز ورزشی های سازمان برای امر این

 های مهم سازماندهی دانش، (. از ویژگی20باشد ) اهمیت

 شناسایی و کسب دانش مفید آشکار و پنهان سازمان و

 منظور استفادۀ بهینه و بندی آن به نگهداری و طبقه

 بلندمدت برای کارکنان و مدیران سطوح مختلف سازمان

 درصد 50طور مثال در پژوهش حاضر نزدیک به  بهاست. 

 از کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی تا

 پانزده سال آینده و کمتر از آن بازنشسته خواهند شد. اگر

 در این اداره سازماندهی و رویکردی مناسب برای کسب

 ای دانش از تجربیات این کارکنان اتخاذ نشود، در آینده

 و معنوی فراوانی برای ادارۀ مذکور ت مادینزدیک خسار

 سال هزینه و تجربه از 30به بار خواهد آمد، چراکه 

 سازمان خارج خواهد شد و این هزینه و زمان بار دیگر

 برای دیگری انجام خواهد گرفت. براساس نتایج این

 گیری های ورزشی به بهره بر توصیة سازمان پژوهش عالوه

 عنوان روش نوین برای بهبود محور به از اقتصاد دانش

 اوضاع اقتصادی سازمان از طریق استقرار ابعاد مدیریت

 شود با توجه به نتایج پژوهش حاضر و دانش، پیشنهاد می

 طوالنی بودن استقرار کامل ابعاد مدیریت دانش در یک

 مدت و عملیاتی برای ریزی کوتاه سازمان ورزشی، برنامه

 خلق دانش و سازماندهی نهادینه و اجرایی کردن دو بعد

 محور در سوی اقتصاد دانش منظور حرکت به دانش به

 سازمان متبوع خویش، داشته باشند.

 در پایان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که جهان

 اطالعاتی انقالب شاهد مختلف های انقالب از گذر از پس

 درآمد، و ثروت خلق ارزشمند منبع در آن که است شده

 موجب دانایی عصر در آن روزافزون اهمیت که است دانش

 (. از آنجا که7)است  شده محور دانش اقتصاد گیری شکل

 زیاد تولید بازده و وری بهره جدید های فناوری از استفاده با

 توسعه  در حال و صنعتی از اعم جهان های دولت شود، می

 سمت به را ها مهارت کسب و آموزش تا اند شده مصمم

 اقتصاد چراکه. سازند متحول محور دانش داقتصا

 به بلکه دهد، می افزایش را اشتغال تنها محور نه دانش

 ها و درآمد سازمان کاهد می تورم از وری بهره ارتقای کمک

 در نتیجه با توجه به افزایش (.9)دهد  می افزایش را

 ها در سطوح مختلف ورزش مانند همگانی، روزافزون هزینه

 های ریزی سازمان ای برنامه نی و حرفهآموزشی، قهرما

 محور و های اقتصاد دانش ورزشی برای استقرار مؤلفه

 ناپذیر خواهد بود و های نوین آن اجتناب کارگیری روش به

 برای این منظور همة عوامل سازمانی از جمله ساختار

 سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری و منابع انسانی باید

 محوری بازنگری و سازماندهی اییهای دان براساس سیاست

 شود با توجه به نتایج بنابراین پیشنهاد می مجدد شوند.

 8/68حاصل از این پژوهش که نشان داد مدیریت دانش 

 های کند، سازمان محور را تبیین می درصد از اقتصاد دانش

 المللی در ورزشی با توجه به رقابت فزایندۀ ملی و بین

 درآمدزایی و تأمینخصوص  های مختلف به حوزه

 برای اجرای و فراگیر ای جامع های مورد نیاز، برنامه هزینه

 خصوص دو بعد خلق دانش و دانش به ابعاد مدیریت

 های منظور تسهیل استقرار شاخصه به سازماندهی دانش

 ها و نهادهای ورزشی داشته محور در سازمان اقتصاد دانش

 د. باشن
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