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    33مهرزاد حميديمهرزاد حميدي  --22اكبر آفرينش خاكياكبر آفرينش خاكي  --11    پور اصلپور اصل  رضا نقيرضا نقي
استاديار رشته مديريت ورزشي . 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، كارشناس ارشد رشته مديريت ورزشي .1

  دانشيار رشته مديريت ورزشي دانشگاه تهران. 3دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، 
  )1392/ 02/  14 :، تاريخ تصويب 1391/ 10/  20: تاريخ دريافت ( 

  
  

 چكيده

آماري  جامعة. ماني، مديريت دانش و اثربخشي سازماني وزارت ورزش و جوانان بودهدف كلي اين پژوهش بررسي ارتباط فرهنگ ساز
حجم . نفر بود 290ها دادند كه تعداد آنوزارت ورزش و جوانان در بخش تربيت بدني و ورزش تشكيل مي كارشناسان را كلية پژوهش

 4ابزار پژوهش . پرسشنامه بدرستي برگشت داده شد 150نفر بدست آمد كه در نهايت  165نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان 
پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي، پرسشنامه فرهنگ سازماني، پرسشنامه مديريت دانش و پرسشنامه اثربخشي سازماني بود كه 

و استنباطي ) و انحراف معيارفراواني، درصد، ميانگين (ها از آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل داده. ها تاييد شدروايي و پايايي آن
هاي فرهنگ سازماني به جز سازگاري پيش بين معناداري براي مديريت نتايج نشان داد كه مولفه. استفاده شد) رگرسيون چندگانه(

هاي از بين مولفه. هاي فرهنگ سازماني به جز ماموريت پيش بين معناداري براي اثربخشي سازماني بودندهمچنين مولفه .دانش هستند
 شود،مي پيشنهاد لذا. مديريت دانش، كاربرد دانش و تسهيم دانش نيز به ترتيب پيش بين معناداري براي اثربخشي سازماني بودند

 به باشد، دانش مديريت و يادگيري شرايط كننده تسهيل كه فرهنگي ايجاد با ستادي وزارت ورزش و جوانان مديران
  .كنند كمك سازماني ربخشياثآن  تبع به و دانش مديريت اثربخشي

 

  هاي كليدي واژه
  .وزارت ورزش و جوانانمديريت ستادي، فرهنگ سازماني، مديريت دانش، اثربخشي سازماني، 
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 مقدمه

تالش براي اثربخشي وجه اشتراك اصلي همه 
اي كه اكثر تحقيقات انجام شده در هاست؛ به گونهسازمان

اهانه و مستقيم يا حوزه مديريت و سازمان آگاهانه يا ناآگ
آنان همواره در صدد يافتن . اندغيرمستقيم به آن پرداخته

هايي براي تعديل سازمان خود هستند تا بتوانند بدان راه
- اثربخشي و بهره). 11(وسيله اثربخشي را افزايش دهند 

وري با سرعت سرسام آوري در حال افزايش هستند 
ها بتي سازمانبطوريكه هر سازماني نتواند در دنياي رقا

دوام آورد و خود را با نيازهاي زمان خويش تطبيق دهد، 
در . افتد و يا در طوالني مدت از بين خواهد رفتعقب مي

 هاآوريفن كند،مي تغيير تقاضاها شرايطي كه هر روز
 هاييسازمان شوند،مي زياد يابد، و رقباتوسعه مي

 جديد دانش همواره كه هستند اثربخش و موفق

 سازمان در سراسر طور گسترده به را كنند، آن يجادا

 هافناوري بصورت را آن سرعت به و دهند اشاعه
  ).20(دهند  نشان جديد محصوالت و

 بر تكيه با توانندها ميسازمان مديريت بنابراين
 در ترمعقول تصميمات اتخاذ امكان دانايي برتر،
 دانش بر عملكردهاي مبتني بهبود و مهم موضوعات

 ايمقوله دانش مديريت رو اين از. كنند پيدا را
 و در شودمي محسوب دانش خود از ترمهم

 چگونگي تا نحوه است آن دنبال به هاسازمان

 را سازماني و فردي هايدانسته و اطالعات تبديل
 و تبيين گروهي، و فردي مهارتهاي و دانش به

مديريت دانش فرآيندي است كه به ). 4(نمايد  روشن
كند اطالعات مهم را بيايند، گزينش، ها كمك ميسازمان

سازماندهي و منتشر كنند و تخصصي است كه براي 
- هايي چون حل مشكالت، يادگيري پويا و تصميمفعاليت

مديريت دانش ) 1998( 1بكمن). 2(گيري ضروري است 

                                                           
1 . Beckman 

هاي فردي و سازماني در را فرآيند توزيع و پخش دانسته
كه به افزايش بازده و عملكرد كل داند كل سازمان مي

درست است كه مديريت دانش . شودسازمان منجر مي
تواند عملكرد سازماني را بهبود بخشد، اما مديريت مي

دانش براي قابل استفاده بودن، نيازمند هماهنگي با 
هر سازماني فرهنگ خاصي . فرهنگ سازماني موجود است

خشيدن به رويدادها دارد كه به افراد شيوه معنا و مفهوم ب
توان به بنابراين از فرهنگ سازماني مي. دهدرا نشان مي

عنوان اهرم قدرتمندي براي تقويت رفتار سازماني استفاده 
  ). 14(كرد 

 مانع به عنوان هم سازماني، فرهنگ دوگانه نقش
 مديريت اجراي در عامل توانمندسازي هم و اصلي

 مديريتكارآمدي  در را عامل اين اهميت دانش،

 كه ايگونه به). 12(است  كرده مضاعف دانش
فرهنگ مشاركتي  يك وجود بدون دانش مديريت
 موفقيت تواند بهنمي اعتماد بر مبتني و مناسب

 دانش به توزيع و كسب فرهنگي، در اگر. برسد

 اثر به كاركنان و شود تلقي ارزش يك عنوان
ي برا باشند، داشته باور تجربه كنار در بخشي دانش

در طرف مقابل، . خواهند نمود تالش دانش كسب
شود كه افراد در تالش فرهنگ سازماني ضعيف باعث مي

براي نگهداري پايگاه قدرت شخصي و كارآيي خويش، 
هاي خود را تسهيم نكنند و منتشر نسازند دانسته

از اين رو براي تسهيل مشاركت افراد و ). 2000، 2كالسس(
هنگ سازماني حائز اهميت استقرار مديريت دانش، فر

هاي زيادي براي تبيين فرهنگ سازماني وجود مدل. است
در يكي از ) 2000( 3دنيسون دانيل پروفسور. دارند
 به تعهد هاي فرهنگ سازماني را ترين آنها مولفهرايج

رسالت  يا پذيري و ماموريتمشاركت، سازگاري، انطباق

                                                           
2 . Kalseth 
3 . Denison 
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و استفاده شده برشمرد كه در تحقيق حاضر نيز از اين الگ
  ).17(است 

فرهنگ سازماني و نقش آن در مديريت دانش و 
اثربخشي سازماني موضوعي است كه در صنايع مختلف از 

هاي ورزشي داخلي مورد جمله تعداد كمي از سازمان
) 1389(نقوي و همكاران . توجه محققان قرار گرفته است

بر فرهنگ و استراتژي و تاثير آن «در تحقيقي با عنوان 
اظهار » با نگاهي بر مديريت دانش: اثربخشي سازماني

 عوامل تأثير تحت دانش مديريت اقداماتكردند كه 
- مي تأثير سازماني اثربخشي بر و گيردمي قرار سازماني

 دانش مديريت كهداد  نشان پژوهش هاييافته. گذارد
 نسبتا و سازماني اثربخشي و فرهنگ بين رابطه در كامال

 ميانجي نقش سازماني اثربخشي و راهبرد نبي رابطه در
  . كندمي بازي

مديريت دانش و عملكرد ) 2011( 1آنته و تروور
سازمان جامائيكايي بررسي كردند و  189سازماني را در 

دريافتند كه ساختار سازماني، كسب، نگهداري و كاربرد 
ها دارند، دانش تاثير مستتقيمي بر بهبود عملكرد سازمان

ه تاثير تكنولوژي، فرهنگ سازماني و انتقال در حالي ك
بنابراين نتيجه گيري كردند كه . دانش غير مستقيم است

هاي توانند زيرساختفرهنگ سازماني و تكنولوژي مي
استقرار مديريت دانش را فراهم كنند و از طريق نقش 

  .اي مديريت دانش، عملكرد سازمان را ارتقا دهندواسطه
در بررسي نقش ميانجي ) 2012(و همكاران  2دانيش

فرهنگ سازماني در ارتباط مديريت دانش و اثربخشي در 
بخش خدمات نتيجه گرفتند كه هر چند مديريت دانش بر 
اثربخشي تاثير مستقيم كمي دارد، اما اقدامات مديريت 
دانش از طريق فرهنگ سازماني تاثيري قوي و مثبت روي 

مات مديريت دانش، در واقع اقدا. اثربخشي سازماني دارند

                                                           
1 . Annette & Trevor 
2 . Danish 

بخشد و از اين طريق زمينه فرهنگ سازماني را بهبود مي
  .كندرا براي اثربخشي بيشتر فراهم مي

پيوند «اي با عنوان ، در مقاله)2012( 3هربرت و نولد
» فرهنگ سازماني: فرآيندهاي دانش و عملكرد شركت

- هايي را كه مديريت دانش را بطور رسمي پيادهشركت

اندازه از صنايع هايي همبودند با شركتسازي كرده 
- خودشان مقايسه كردند و دريافتند كه عملكرد شركت

اند، نسبت به همتايان هايي كه مديريت دانش را بكار برده
به مراتب بهتر است، ضمن اينكه فرهنگ ) گروه كنترل(

  .سازماني قوي تري دارند
در بررسي رابطه فرهنگ ) 1388(قرباني و همكاران 

زماني و اثربخشي سازمان تربيت بدني بر اساس مدل سا
) مدلي كه در اين پژوهش نيز استفاده شده است(دنيسون 

نتيجه گرفتند كه كليه ابعاد فرهنگ سازماني شامل تعهد 
پذيري و ماموريت با به مشاركت، سازگاري، انطباق

  . انداثربخشي مرتبط
و رابطه فرهنگ سازماني «در بررسي ) 1389(صفاري 

به اين » استقرار مديريت دانايي در سازمان تربيت بدني
نتيجه رسيد كه وضعيت فرهنگ سازماني و استقرار 
مديريت دانايي در اين سازمان پايين تر از حد متوسط 

همبستگي مثبت بين فرهنگ سازماني و . است) ضعيف(
دهد كه فرهنگ سازماني استقرار مديريت دانايي نشان مي

ت بدني نقش اساسي در برقراري مديريت در سازمان تربي
دانايي دارد و هر اندازه فرهنگ سازماني قوي باشد، 
-استقرار مديريت دانايي نيز با موفقيت بيشتري انجام مي

  .شود
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و «در ) 1390(رحمتي 

به اين نتيجه » مديريت دانش كميته ملي المپيك ايران
هاي آن شامل و كليه مولفهرسيد كه فرهنگ سازماني 

پذيري و ماموريت با تعهد به مشاركت، سازگاري، انطباق

                                                           
3 . Herbert & Nold 
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مديريت دانش در كميته ملي المپيك ايران رابطه 
ضمن اينكه فاكتورهاي انطباق پذيري، . معناداري دارد

هاي معناداري براي ماموريت و سازگاري پيش بين
   .مديريت دانش بودند

اش اموريت و فلسفه وجوديهر سازماني با توجه به م
ساختارهاي سياسي، تكنولوژيك، فرهنگي و اجتماعي 

هاي منحصر به فرد ورزش ويژگي. خاص خود را دارد
ها، سازمانهاي ورزشي را به لحاظ نسبت به ساير مقوله

وزارت . ها متمايز ساخته استفرهنگ نيز از ساير سازمان
س از ادغام و پ 1389دي ماه  8ورزش و جوانان در تاريخ 

مجلس در  سازمان ملي جوانانو  بدنيسازمان تربيت
ترين مرجع رسيدگي  ياين سازمان عال. تشكيل شد هشتم

. و جوانان در ايران است ورزشبه مسايل مربوط به 
اثربخشي اين سازمان در گرو نيل به اهداف آن يعني 

بدني در اقشار مختلف توسعه و تعميم ورزش و تربيت
فرصت رشد سالمت جسماني و جامعه و فراهم كردن 
با توجه به اين رسالت ملي و . رواني آحاد مردم است

ها و پرهيز از سنگين، ضرورت دانايي محوري فعاليت
-خورد كه اين دانايياي در آن به چشم مياقدامات سليقه

 توجه با. محوري نيز در گرو فرهنگ سازماني قوي است

 املعو بهتر شناخت و دانش مديريت مزاياي به

در  هاسازماني و نقش آن فرهنگ ويژه به آن موفقيت
 تحقيقات بيشتر به اين كه اثربخشي سازماني، و با توجه

 مديريت با سازماني فرهنگ ارتباط درباره شده انجام

صورت گرفته،  هاي صنعتيمحيط و اثربخشي در دانش
 اين چگونگي كه رسدمي نظر به ضروري بنابراين

نظير وزارت ورزش و  اي ورزشيهسازمان در ارتباط
بنابراين . شود گذاشته آزمايش بوته به جوانان نيز

هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط فرهنگ سازماني، 
مديريت دانش و اثربخشي سازماني وزارت ورزش و جوانان 

  .باشدمي

  روش شناسي پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ نحوه 

 جامعة. توصيفي از نوع همبستگي است هاگردآوري داده

كارشناسان وزارت ورزش وجوانان در  كلية پژوهش آماري
 آنها پست سازماني در بدني و ورزش بود كهبخش تربيت

. نفر بود 290ها شده و تعداد آن درج كارشناس عبارت
نفر  165حجم نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان 

گيري در روش نمونه در اين تحقيق از. بدست آمد
پرسشنامه  165دسترس استفاده شد كه در نهايت از 

پرسشنامه بدرستي برگشت داده  150پخش شده تعداد 
  . پرسشنامه استفاده شد 4ها از براي گردآوري داده. شد

پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي كه شامل . الف
  .جنسيت، سن، سطح تحصيالت و سابقه خدمت بود

 فرهنگ پرسشنامه: فرهنگ سازماني پرسشنامه. ب

 شده ساخته) 1388(رستگار  كار از  الگوگيري با سازماني

 تعهد بخش چهار سوال شامل 29پرسشنامه با  اين. است

 ، انطباق)گويه 6(، سازگاري )گويه 10(مشاركت  به

  .باشدمي )گويه 6(و ماموريت ) گويه 7(پذيري 
 يريتمد پرسشنامه: پرسشنامه مديريت دانش. ج

 شده ساخته) 1388(خامدا  كار از الگوگيري با كه دانش

 و سوال شامل چهار بخش خلق 19پرسشنامه با  اين. است
، )گويه  3(دانش  ، تسهيم)گويه 6(اكتساب دانش 

دانش  و كاربرد) گويه 4(دانش  سازيذخيره و سازماندهي
  .باشدمي )گويه 6(

وال و با س 20كه با : پرسشنامه اثربخشي سازماني. د
  .ساخته شده است) 1382(الگوگيري از تحقيق حميدي 

ها عالوه بر اينكه در تحقيقات روايي اين پرسشنامه
پيشين مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شده بود، به تاييد 

ها نيز با پايايي آن. نفر از اساتيد مديريت ورزشي رسيد 7
العه استفاده از آزمون ضريب آلفاي كرونباخ در يك مط

هاي ها، براي پرسشنامهنفر از آزمودني 30مقدماتي روي 
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فرهنگ سازماني، مديريت دانش و اثربخشي سازماني به 
براي تجزيه و . به دست آمد 76/0و  79/0، 84/0ترتيب 

ها از آمار توصيفي هاي حاصل از پرسشنامهتحليل داده
و آمار ) فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار(

در سطح معناداري ) آزمون رگرسيون چندگانه(اطي استنب
 .استفاده شد 05/0

  هانتايج و يافته
هاي پژوهش را به لحاظ ، توزيع آزمودني1جدول 

جنسيت، سن، رشته تحصيلي، سطح تحصيالت و سابقه 
 .دهد ميخدمت نشان 

 هاي جمعيت شناختي آزمودني هاويژگي. 1جدول 

  سابقه خدمت  ح تحصيالتسط  رشته تحصيلي  سن  جنسيت  متغير

غير
 مت
وح

سط
  

رد
م

  زن  

 از 
متر

ك
30 

ال
س

  

31-40 
ال
س

  

 از 
شتر

بي
41 

ال
س

  

ني
 بد
يت

ترب
  

ني
 بد
يت

ترب
ير 

غ
 تر  
ين

 پاي
ي و

ردان
كا

  

سي
شنا

كار
  

د و 
رش

ي ا
اس
شن
كار التر
با

 از   
متر

ك
10 

ال
س

  

11-20 
ال
س

  

21 
شتر

و بي
ال 

س
  

  20  69  61  41  95  14  92  58  48  68  34  57  93  تعداد

  3/13  46  7/40  3/27  3/63  3/9  4/61  6/38  32  3/45  7/22  38  62  درصد

  
شد كه به لحاظ جنسيت، با توجه به جدول مشخص 

به لحاظ . درصد زن بودند 38ها مرد و درصد آزمودني 62
. سطح تحصيالت بيشتر افراد مدرك كارشناسي داشتند

رشته تحصيلي اكثر كارشناسان تربيت بدني نبود كه براي 

زشي مانند وزارت ورزش و جوانان جاي يك سازمان ور
  .سال سابقه كار داشتند 20تا  11بيشتر افراد . تامل دارد

 

  هاي پژوهشميانگين و انحراف معيار متغيرها و مولفه. 2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  هامولفه  متغيرها

  فرهنگ سازماني
)66/0 ± 24/3(  

 58/0 06/3  تعهد به مشاركت

 68/0 32/3  سازگاري

 65/0 15/3  انطباق پذيري

 71/0 42/3  ماموريت

  مديريت دانش
)58/0 ±  01/3(  

 51/0 88/2  خلق و اكتساب دانش

 67/0 21/3  تسهيم دانش

 64/0 12/3  سازماندهي و ذخيره دانش

 54/0 96/2  كاربرد دانش

 76/0 46/3  اثربخشي سازماني  اثربخشي سازماني
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 خصات آماري رگرسيون بين فرهنگ سازماني و مديريت دانشتحليل واريانس و مش. 3جدول 
  R2 Adjusted R2  F Sig عامل

  001/0  45/0 55/0 56/0 فرهنگ سازماني
  

هاي فرهنگ سازماني، ماموريت بيشترين از بين مولفه
و تعهد به مشاركت كمترين ميانگين ) 42/3(ميانگين 

وزارت ميانگين كلي فرهنگ سازماني در . را داشت) 06/3(
هاي مديريت در بين مولفه .بود 24/3ورزش و جوانان 

و ) 21/3(دانش، تسهيم و انتقال دانش بيشترين ميانگين 
. را داشت) 88/2(خلق و اكتساب دانش كمترين ميانگين 

و ميانگين كلي  01/3ميانگين كلي مديريت دانش 
  .بود 46/3اثربخشي سازماني 

كمتر  05/0از  كه سطح معناداري 3با توجه به جدول 
گيريم كه حداقل يكي از متغيرهاي باشد، نتيجه ميمي

مقدار . تواند متغير مالك را پيش بيني كندبين ميپيش
R2  دهد بدست آمد كه نشان مي 56/0يا ضريب تعيين

درصد از واريانس  56توانند هاي فرهنگ سازماني ميمولفه
منظور به . يا تغييرات مديريت دانش را تبيين نمايند

هاي مولفه(تعيين اينكه هر يك از متغيرهاي پيش بين 
توانند متغير مالك تا چه اندازه مي) فرهنگ سازماني

را پيش بيني كنند از ضريب بتا استفاده ) مديريت دانش(
  .شده كه نتايج آن در جدول زير نمايش داده شده است

  هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانشنتايج آزمون ضرايب رگرسيون چندگانه بين مولفه. 4جدول 
  B β T Sig عامل

  001/0  26/2 27/0 24/0 سازگاري
  001/0  34/2 29/0 31/0 پذيريانطباق

  006/0  88/1 23/0 19/0 ماموريت
 

پذيري، سازگاري و با توجه به ضرايب بتا، انطباق
  هاي معنادارتري براي مديريت بينماموريت به ترتيب پيش

  

باشند و در اين پژوهش مولفه تعهد به مشاركت دانش مي
  .پيش بين معناداري براي مديريت دانش نيست

 

 تحليل واريانس و مشخصات آماري رگرسيون بين فرهنگ سازماني و اثربخشي سازماني. 5جدول 
  R2 Adjusted R2  F Sig عامل

  001/0  40/0 51/0 52/0 فرهنگ سازماني

 

كمتر  05/0كه سطح معناداري از  5با توجه به جدول 
گيريم كه حداقل يكي از متغيرهاي باشد، نتيجه ميمي

مقدار . تواند متغير مالك را پيش بيني كندبين ميپيش
R2  دهد بدست آمد كه نشان مي 52/0يا ضريب تعيين

درصد از واريانس  52توانند هاي فرهنگ سازماني ميمولفه
  به منظور . را تبيين نماينديا تغييرات اثربخشي سازماني 

  

هاي مولفه(تعيين اينكه هر يك از متغيرهاي پيش بين 
توانند متغير مالك تا چه اندازه مي) فرهنگ سازماني

بيني كنند از ضريب بتا را پيش) اثربخشي سازماني(
استفاده شد كه نتايج آن در جدول زير مشخص شده 

  .  است
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  هاي فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمانيسيون چندگانه بين مولفهنتايج آزمون ضرايب رگر. 6جدول 
  B β T Sig عامل

  001/0  12/2 26/0 33/0 تعهد به مشاركت
  001/0  68/1 22/0 28/0 سازگاري

  001/0  53/1 17/0 26/0 پذيريانطباق
 

با توجه به ضرايب بتا، تعهد به مشاركت، سازگاري و 
 هاي معنادارتري براينبيپذيري به ترتيب پيشانطباق

اثربخشي سازماني هستند و در اين پژوهش مولفه 

ماموريت پيش بين معناداري براي اثربخشي سازماني 
  .نيست
 

 تحليل واريانس و مشخصات آماري رگرسيون بين مديريت دانش و اثربخشي سازماني. 7جدول 
  R2 Adjusted R2  F Sig عامل

  001/0  32/0 45/0 44/0 مديريت دانش
 

كمتر  05/0كه سطح معناداري از  5با توجه به جدول 
گيريم كه حداقل يكي از متغيرهاي باشد، نتيجه ميمي

مقدار . تواند متغير مالك را پيش بيني كندبين ميپيش
R2  دهد بدست آمد كه نشان مي 44/0يا ضريب تعيين

درصد از واريانس  44توانند هاي مديريت دانش ميمولفه
به منظور . يرات اثربخشي سازماني را تبيين نماينديا تغي

هاي مولفه(تعيين اينكه هر يك از متغيرهاي پيش بين 
توانند متغير مالك تا چه اندازه مي) مديريت دانش

بيني كنند از ضريب بتا را پيش) اثربخشي سازماني(
استفاده شد كه نتايج آن در جدول زير مشخص شده 

 . است

 

  هاي مديريت دانش و اثربخشي سازمانيآزمون ضرايب رگرسيون چندگانه بين مولفهنتايج . 8جدول 
  B β  T Sig عامل

  001/0 26/2  32/0 34/0 تسهيم و انتقال دانش
  001/0  44/2  36/0 36/0 كاربرد دانش

  
با توجه به ضرايب بتا، كاربرد دانش و تسهيم دانش به 

ي سازماني هاي معنادارتري براي اثربخشبينترتيب پيش
هاي خلق و اكتساب و هستند و در اين پژوهش مولفه

سازي و سازماندهي پيش بين معناداري براي ذخيره
  . اثربخشي سازماني نبودند

  
  گيريبحث و نتيجه

  هاي پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازماني يافته
تواند پيش بين مناسبي براي مديريت دانش در وزارت مي

درصد از تغييرات  56به طوري كه ورزش و جوانان باشد 
 .مديريت دانش توسط فرهنگ سازماني قابل تبيين بود

اين ضريب تعيين باال، اهميت نقش فرهنگ سازماني را در 
-بهره. دهدسازي فرآيندهاي مديريت دانش نشان ميپياده

 منابع فكري توان استعدادها، تجارب، از برداري

 فرهنگ قالب رد معاونان و مديران ويژه به انساني
وزارت ورزش و جوانان . گيردمي صورت غني سازماني

 برنامه از تري مطلوب نحو به بتواند اينكه براي

 مديريت و كند استفاده دانش مديريت استقرار هاي
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 نياز كند، سازيپياده موفقيت با سازمان در را دانش
 خود سازماني فرهنگ اول درجه در كه دارد اين به
 را دانش مديريت هاي برنامه و دكن شناساييا ر

 جاللي. كند اجرا موجود سازماني فرهنگ با متناسب

 فرهنگ وجود كه دادند نشان) 1384(همكاران  و

 ، مهم)فرهنگ(مناسب  انساني زيربناي و گرا دانش

 دانش در مديريت سازي پياده موفقيت دليل ترين

 به) 2000( 1في و النگ دي. است وترابري راه وزارت
 در قوي فرهنگ سازماني يك كه رسيدند نتيجه اين

 سريع ارتباط و تعامل به مديريت دانش، موثر اجراي

 هانوآوري حمايت از سازمان، در افراد دردسر بدون و
 گيريتصميم و اختيار افراد، تفويض هايايده و

فرهنگ  در فقط ها مفروضه اين و دارد بستگي
كه در اين رابطه در تحقيقاتي . دارد وجود قوي سازماني

هاي ورزشي صورت گرفته است، صفاري و در سازمان
بر روي كارشناسان سازمان تربيت ) 1389(همكاران 

بر روي مديران ستادي ) 1388(بدني، گودرزي و همكاران 
در كميته ملي ) 1390(سازمان تربيت بدني و رحمتي 

المپيك به نتايج مشابهي دست يافتند و ارتباط مثبت 
ازماني و مديريت دانش را تاييد كردند كه البته فرهنگ س

اين پژوهشگران از الگوهاي فرهنگ سازماني و مديريت 
  . دانش ديگري استفاده كرده بودند

هاي فرهنگ سازماني همچنين مشخص شد كه مولفه
و ) β=27/0(، سازگاري )β=29/0(پذيري شامل انطباق

دارتري هاي معنابه ترتيب پيش بين) β=23/0(ماموريت 
. براي مديريت دانش در وزارت ورزش و جوانان بودند

 و مداريتغييرپذيري، مشتري ميزان چه بنابراين، هر
 كاركنان در چه باشد، هر بيشتر سازماني يادگيري

 داشته اشتراك و هماهنگي بيشتري هاي بنيادينارزش

 اهداف استراتژيك، جهت و گرايش چه باشند، و هر

                                                           
1 . Delong and Fahey 

 تر ز وزارت ورزش و جوانان واضحاندا چشم مقاصد و و
باشد، مديريت دانش در اين وزارت بيشتر ارتقا  و فراگير

  .يابدمي
هاي پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازماني يافته

تواند پيش بين مناسبي براي اثربخشي همچنين مي
 52سازماني وزارت ورزش و جوانان باشد به طوري كه 

كرد كه را تبيين ميدرصد از تغييرات اثربخشي سازماني 
دهد اثربخشي تا حدود زيادي به فرهنگ سازمان نشان مي

) 2002( 2نتايج تحقيقات پيتر و واترمن. بستگي دارد
هاي متعالي و برتر داراي حاكي از آن است كه سازمان

اند، زيرا فرهنگ قوي و مثبت سبب فرهنگي قوي و مثبت
همگان  باال بردن سطح مشاركت كاركنان و كثرت توافق

روي نكات راهبردي و افزايش تعهد افراد به سازمان و 
گردد همسويي ميان اهداف كاركنان و اهداف سازماني مي
وري و و اين مهم عاملي موثر در جهت افزايش بهره

 فاقد و ضعيف فرهنگ يك وجود). 10(اثربخشي است 

 مي موجب سازمان در خالقيت و انعطاف، مشاركت
 نوآوري، به تمايلي هيچ زمانكاركنان سا كه شود

 از و باشند جديد نداشته هاي ايده خلق و تغيير
با  خود دانش تبادل و تسهيم از ديگر طرف

 پويا فرهنگ يك كه حالي در دارند ترس ديگران
 به نسبت سازمان اعضاي كه و منعطف مشاركتي ،

 به تغييرات برابر دارند در اعتقاد و شناخت آن
 در مسير را سازمان و هداد نشان واكنش خوبي

در ) 1388(قرباني . دهدقرار مي تعالي و پيشرفت
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمان تربيت 

مدلي كه در اين پژوهش نيز (بدني بر اساس مدل دنيسون 
نتيجه گرفت كه كليه ابعاد فرهنگ سازماني ) استفاده شد

 مكارانه و 3ژنگ تحقيق در. با اثربخشي مرتبط اند
 مستقيم تأثير سازماني فرهنگ كهاظهار شده  )2009(

                                                           
2 . Pitter & Waterman 
3 . Zheng  
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و اين نقش ميانجي  دارد سازماني اثربخشي بر اندكي
مديريت دانش است كه تاثير آن را افزايش داده است؛ كه 
اين نتيجه به نوعي با اين پژوهش همخواني نداشت و 

هاي آماري متفاوت در دو توان در روشدليل آن را مي
نست زيرا ژنگ از روش تحليل مسير و معادالت پژوهش دا

  .ساختاري براي آزمون فرضيات خود استفاده كرده است
هاي فرهنگ سازماني همچنين مشخص شد كه مولفه

پذيري ، انطباق)β=26/0(شامل تعهد به مشاركت 
)22/0=β ( و سازگاري)17/0=β ( به ترتيب بيشترين

ورزش و جوانان  ارتباط را با اثربخشي سازماني در وزارت
-تصميم در سازمان اعضاي مشاركتبنابراين . دارند

 وسيله به  انتظارات و عقايد ها،ارزش ، حفظ گيري

 سيستم و ساختار رفتار، تغيير تواناييكاركنان و 

در افزايش  محيطي تغييرات در بقا برايسازمان 
ون دنيس تئوري در. اثربخشي سازمان اهميت دارند

 عامل چهار از يك هر كه شده مطرح )1996(

 بر متفاوتي هاي مكانيزم طريق از فرهنگي
  .گذاردمي تأثير شركت اثربخشي
  هاي پژوهش نشان داد كه مديريت دانش يافته

تواند پيش بين معناداري براي اثربخشي وزارت ورزش مي
درصد از تغييرات  44و جوانان باشد به طوري كه 

. شددانش تبيين مياثربخشي سازماني به وسيله مديريت 
 همبستگي يك كه دريافتند )2003( 1ويچو  لي

 دانش مديريت بالقوه عوامل بين معنادار و مثبت
 به و دانش ذخيره دانش، اصالح دانش، كسب مثل(

. دارد وجود رقابتي عملكرد و) دانش گذاري اشتراك
 عملكرد بهبود سبب گذارياشتراك به و دانش ايجاد

 موجب دانش سازيپارچهيك. شودمي نوآوري و

  . شود مي كارايي فزايشو ا محصول توسعه اثربخشي،

                                                           
1 . Lee & Choi 

 پي در كه سازمانهايي براي نوآوري و يادگيري
 بسياري و است اساسي نياز يك اند،اثربخشي و بقا

 رويكردهاي و هااز سازمانها به شدت در پي روش

 پذيري وانعطاف بهبود به منظور كارآفرينانه و نوآورانه

 در مديريت دانش راستا، همين در. بخشي هستنداثر 
براي  انتخابي سالح يك به شدن تبديل حال

است  بزرگ هايسازمان به ويژه هاسازمان از بسياري
كه وزارت ورزش و جوانان نيز به عنوان يك نهاد ملي از 

  .اين قاعده مستثني نيست
همچنين مشخص شد كه در اين پژوهش تنها دو 

و ) β=36/0(نش شامل كاربرد دانش مولفه مديريت دا
بين به ترتيب پيش) β=32/0(خلق و اكتساب دانش 

معناداري براي اثربخشي سازماني وزارت ورزش و جوانان 
بنابراين استفاده واقعي از دانش موجود، انتقال . بودند

دانش از يك فرد به فرد ديگر، از يك فرد به گروه يا از يك 
انش سازماني مورد نياز از گروه به گروه ديگر، كسب د

 دسترسي و بازيابي قابليت منابع داخلي و خارجي و 

دانش به ترتيب موثرترين  از استفاده جهت افراد
اقدامات مديريت دانش هستند كه از طريق ترغيب نوآوري 

به . دهندو بهبود عملكردها، اثربخشي سازماني را ارتقا مي
شود شنهاد ميمديران ستادي وزارت ورزش و جوانان پي

، منابع و امكانات موجود را به با در نظر گرفتن اين اولويت
  . فرآيندهاي مديريت دانش اختصاص دهند

 فرهنگ كه داد نشان تحقيق نتايجدر نهايت 

 است داشته دانش مديريت بر زيادي سهم سازماني

 فرهنگ كه باشد دليل اين به است ممكن كه

 چگونگي و اييچر كه است ارزشهايي اساس و پايه

 پيشنهاد لذا. دهدمي توضيح را دانش مديريت فرايند

 با ستادي وزارت ورزش و جوانان مديران شود،مي
 و يادگيري شرايط كننده تسهيل كه فرهنگي ايجاد
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 و دانش مديريت اثربخشي به باشد، دانش مديريت
  .كنند كمك سازماني اثربخشي تبع به
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