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نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی
(مطالعه موردی :اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)
حمید سارانی 1،احمد احمدزاده ،2پروانه

سوری3

چکیده
مقدمه و هدف :مدیریت دانش پیش نیاز خلق یك سازمان یادگیرنده می باشد .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت دانش
و یادگیری سازمانی انجام پذیرفت.
روش شناسی :این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ،جز تحقیقات توصیفی همبستگی است .نمونه ای  132نفری به
صورت تصادفی از بین کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انتخاب گردید .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه های
استانداردی است که روایی صوری و پای ایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب  0/97و 0/96
بدست آمد .داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی (تی تك نمونه ای ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان می دهد که که تمامی مولفه های مدیریت دانش و سطوح یادگیری در این اداره کل در وضعیت مطلوبی نمی باشد.
همچنین بین مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیران با ایجاد امکان تبادل دانش ،تجربه و مهارت از طریق گروه های کاری و
همکاری بین کارکنان ،یادگیری در فرد ،گروه و سازمان را تسهیل بخشند.
واژه های کلیدی :مدیریت دانش ،یادگیری فردی ،یادگیری گروهی ،یادگیری سازمانی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 . 2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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مقدّمه
سریع»1نام

گذاری شده است .این نام گذاری به دلیل اثرات جهانی
قرن بیست و یکم به عنوان «دنیای تغییرات
سازی ،پیشرفت تکنولوژی ،اهمیت علوم جدید در پیشرفت جوامع بشری و تغییر ویژگیهای جمعیت شناختی جوامع
مختلف صورت گرفته است ( .)1ماهیت غیر قابل پیش بینی برخی از این تغییرات بسیاری از سازمانها را واداشته
است تا برای بقاء و پیشی گرفتن از رقبای خود تالش کنند .بر این اساس سازمانها تالش میکنند تا از طریق
بکارگیری راههای گوناگون و اتخاذ استراتژیهایی متفاوت از رقبا ،عملکرد سازمانی خود را بهبود ببخشند و از رقبای
خود پیشی گیرند ( .)2در چنین شرایطی سازمانها تالش گستردهای برای بقاء دارند و برای این که بتوانند خود را
در محیط پرتالطم حفظ کنند ،مرتباً از قالبهای غیر پویا خارج و به سمت توسعه یادگیری و ایجاد یك سازمان
یادگیرنده ،حرکت میکنند ( .)3تغییرات سازمانی ،سازمانهای ورزشی را نیز همچون سایر سازمانها تحت شعاع
خود قرار داده است .با افزایش عالقه مردم به فعالیتهای بدنی و ورزش ،نقش سازمانهای ورزشی در برآورده
کردن نیازهای این افراد بسیار چشمگیر شده است .سازمانهای ورزشی برای موفقیت در کار خود دیگر نمیتوانند
برنامه های قدیمی خود را ادامه دهند .استفاده از مدیران توانمند و نیروهای متخصص ،جذب منابع مالی مناسب از
سوی دولت و منابع خصوصی ،طراحی و بکارگیری برنامههای استراتژیك ،افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در
داخل و خارج سازمان ،بکارگیری فرهنگ یادگیری سازمانی ،کسب رضایت مشتریان و  ...از جمله عوامل مهم در
موفقیت سازمانهای ورزشی میباشند (.)4
در همین راستا ،مدیریت نوین بحث می کند که سازمان ها باید دائما در حال یادگیری باشند و امروزه ،سازمانی
موفق است که کارکنان آن در جهت افزایش سطح دانش ،بینش و آگاهی و نوآوری خود بکوشند .بعضی از یادگیریها
در مقایسه با موارد دیگر بهتر انجام شده و ماندگارترند .یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ،هر دو نقش اساسی و
استراتژیك در موفقیت سازمان دارند (.)5
تعاریف زیادی در خصوص یادگیری سازمانی انجام شده است ولی با این وجود محققان معتقدند که هیچ گونه
توافقی در تعریف یادگیری سازمانی بین دانشمندان وجود ندارد ( .)6نکوئی ( )1391یادگیری سازمانی را مجموعهای
از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر
آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد ،می داند ( .)7سو و همکاران( )20042بیان می کنند که یادگیری در
سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی انجام می شود و بدون مدیریت دانش ،یك سازمان توانایی توسعه یادگیری
فردی یا گروهی را ندارد (.)8
نگاهی به سازمان های ورزشی در عصر حاضر نشان می دهد ،آن ها نیز در معرض تغییرات مداوم قرار دارند.
ارتباط و تعامل این سازمان ها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمان های
ورزشی ملی و بین المللی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب می شود که این
سازمان ها در معرض خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار گیرند .از این رو ضروری است تا این سازمان ها برای
حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از راه یادگیری سازمانی و دیگر روش های علمی عملکرد خود
را بهبود بخشند .ایجاد سازمان های یادگیرنده در ورزش ،سازمان های ورزشی را تا حدود زیادی در برابر تغییرات
محیطی حفظ می کند (.)9
2. Su and et al.

1. Fast Changing World
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در حال حاضر هم یادگیری سازمانی و هم مدیریت دانش توان الزم برای نیل به سطوح باالی کارایی و اثربخشی
را در سازمان ارائه میکنند و یادگیری سازمانی نیز به مدیریت دانش نیاز دارد ( .)10نکویی به نقل از رابینز بیان می
کند ،مدیریت دانش شامل بکارگیری تکنولوژی اطالعات برای جمع آوری ،یکپارچه کردن ،سازماندهی کردن و
اشاعه دانش سازمانی برای افزایش فرایند یادگیری سازمانی و کمك به سازمان برای رقابت کردن میباشد (.)7
چاینینگ )2004(1پنج حوزة اصلی مدیریت دانش را این گونه تفکیك می کند :خلق دانش ،تأیید دانش ،ارائه دانش،
توزیع دانش و به کارگیری دانش ( .)11مدیریت دانش در جهان دانش مدار امروز ،رمز کامیابی و پیشگامی است.
امروزه که عصر دانایی یا دانش به آن اطالق میشود ،توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات ،به طور اعم جامعه بشری
و به طور خاص ،جامعه صنعتی و سازمان های تجاری ،صنعتی و یا خدماتی را در وضعیتی قرار داده که برای ادامه
حیات خود باید در فکر ابزار های نوینی باشند زیرا فقط سرمایه مادی ،عامل مزیت رقابتی نیست (.)12
امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان های دانش محور به جای سازمان های تولید محور ،دانش از عوامل مهم در
سازمان ها به حساب می آید ،و برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها به یك ضرورت
انکارناپذیر تبدیل شده است .بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر ،اتخاذ تصمیمات معقول تر در
موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کند (.)13
یکی از پردرآمدترین و تاثیر گذارترین صنایع در چرخه اقتصاد هر کشوری صنعت ورزش است که حتی در
روزهای رکود شدید اقتصادی ،نسبت به دیگر صنایع با رکود کمتری مواجه است .همین طور در این صنعت رقابت
بسیار پیچیده و شدید است .سازمان های ورزشی موجود در صنعت ورزش باید بکوشند تا در این محیط پرتالطم از
یکدیگر عقب نیفتند تا مشتریان خود را که همانا تماشاگران ،سهامداران ،ورزشکاران ،مربیان و غیره هستند ،از دست
ندهند .برای حفظ برتری و حرکت به سمت برتر بودن در این سیستم پیچیده و رقابتی ،مدیریت دانش و دانش
سازمانی سازمان های ورزشی اهمیت بیشتری پیدا می کند .تنوع ورزش ها ،فرهنگ ها ،سلیقه ها و امکانات ورزشی
در کشور ،کار سازمان های ورزشی و فدراسیون های ورزشی را بسیار پیچیده کرده است (.)14
مدیریت دانش بخش مهمی از یادگیری سازمانی است .راه های مختلفی برای مفهوم سازی رابطه بین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد .برای فهم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی  ،باید دانش ،فرآیندها مدیریت
دانش و اهداف و سیستم های مدیریت دانش را درک کرد ( .)15سوزان و همکاران )2004(2در پژوهش خود با
عنوان مدیریت دانش ،حلقة اتصال فرهنگ و یادگیری سازمانی ،اثربخشی مدیریت دانش را تحت تأثیر شرایط
اجتماعی دانستند که یادگیری و آموزش در آن صورت می گیرد ( .)16نتایج تحقیقات آجای و آنا )2015(3نشان داد
که تمام عوامل یادگیری سازمانی با عملکرد شرکت و مدیریت دانش مثبت ارزیابی شد( .)17یعقوبی و همکاران
( )1389نیز بیان کردند ،بین میزان یادگیری سازمانی و مدیریت دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .چون
نمره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ضعیف است ،و شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه های مختلف
علم و فناوری هستیم ،مدیران بیمارستان های مورد مطالعه بایستی برنامه هایی درجهت ایجاد یادگیری و دانش و
نشر و انتقال آن در سازمان داشته باشند ( .)18نتایج تحقیق اروجی و استوار ( )2014نیز نشان می دهد که یادگیری
سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان های شیراز ضعیف است ،اما ارتباط بین آنها مثبت و قابل توجه است (.)19
تحقیقات سو و همکاران ( )2004نیز رابطه میان یادگیری سازمانی ،مدیریت دانش را نشان می دهد ( .)8همچنین
3. Ajay and Ana

1. Chinying.
2. Susan et al.
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تحقیقات علوی و همکاران ( )2010نیز رابطه میان یادگیری سازمانی ،مدیریت دانش و عملکرد را نشان می دهد
( .)20ون هوی و ژن )2011(1نیز در پژوهش های خود نتیجه گرفتند که مدیریت رویدادهای ورزشی براساس
مدیریت دانش یکی از نوین ترین شیوه های پیشرفت کارایی و ادراک مدیریتی در سازمان های ورزشی در
سازماندهی و برگزاری رویدادهای ورزشی مختلف است (.)21
با نگاهی اجمالی به نتایج اندک تحقیقات انجام شده در کشور و خارج از کشور در خصوص ارتباط بین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی ،نیاز به انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه در سازمانهای مختلف و بخصوص
سازمانهای ورزشی به چشم می خورد .و با توجه به مطالب باال و با عنایت به اینکه اداره ورزش و جوانان نهاد
اصلی و اثر گذار بر تمامی فعالیت های ورزشی است که نقش چشمگیری در ارتقای سطح ورزش و سالمت ،توسعه
پایدار ،سرافرازی و  ...دارد و همانند دیگر سازمان ها در راستای دستیابی به اهداف سازمانی خود ،نیازمند یادگیری
مستمر در تمامی سطوح کاری سازمان است .از این رو یادگیری سازمانی در عرصه ورزش می تواند سازمان های
ورزشی و ادارات ورزشی را تا حدود زیادی در برابر تغییرات محیطی حفظ کند .با توجه به اینکه اداره کل ورزش و
جوانان استان تهران مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت های ورزشی و همچنین تهیه و تنظیم برنامه های
توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در سطح استان می باشد ( .)22این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال
است که آیا بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در این اداره کل ارتباطی وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی از نوع پیمایشی بوده ،به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا میدانی
است .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان استان تهران تشکیل میدهند
( 200کارمند) که تعداد نمونه با کمك جدول کوکران  132نفر به صورت تصادفی انتخاب کردند .ابزار گردآوری
اطالعات این تحقیق پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی وات کینز و مارسیك( )19932و مدیریت دانش یحیی و
گه )2002(3که در سال  2011توسط ویلبرفورس تریاسین گرا4مورد استفاده قرار گرفت و از پایایی مناسبی برخوردار
بود ،پس از ترجمه در اختیار ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن بررسی
گردید ( .)23پرسشنامه ها بر اساس مقیاس  7گزینهای لیکرت (هرگز  1تا همیشه نمره  )7تنظیم شده بود .این
پرسشنامه شامل دو بخش میباشد که بخش اول شامل اطالعات جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،سابقه کار ،رشته
تحصیلی) و بخش دوم شامل سواالت اصلی پرسشنامه می باشد .پرسشنامه مدیریت دانش شامل پنج مولفه (مولفه
کسب دانش ،شامل  7سوال؛ مولفه ثبت دانش شامل  6سوال؛ مولفه انتقال اطالعات ،شامل  6سوال؛ مولفه خلق
دانش شامل 7سوال؛ مولفه کاربرد دانش شامل  8سوال) و پرسشنامه یادگیری سازمانی شامل سه مولفه (یادگیری
فردی شامل  6سوال؛ یادگیری گروهی شامل  3سوال؛ یادگیری سازمانی شامل 12سوال) می باشد .پس از نایید
روایی ،برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفایکرونباخ استفاده گردید که برای هر یك از مولفه های مدیریت
دانش به ترتیب  0/94 ، 0/94 ، 0/86 ، 0/92 ، 0/86و برای کل پرسشنامه  0/97گزارش گردید و برای هر یك از
سطوح یادگیری به ترتیب  0/96 ، 0/81 ، 0/94و همه از آستانه  0/8باالتر بوده که حاکی از پایایی مناسب
پرسشنامه مور استفاده قرار گرفته شده می باشد .در این تحقیق برای مشخص نمودن نرمال یا غیرنرمال بودن
3. Yahya and Goh
4. Wilberforce Turyasingure
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دادهها از نرم افزار اس.پی.اس.اس1استفاده شده که پس از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف مشخص گردید که داده
ها از توزیع نرمالی برخوردار هستند .و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تی تك نمونه ای برای بررسی
وضعیت هر یك از متغیرها ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و آزمون
رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی سطوح یادگیری توسط مدیریت دانش در سطح معنی داری  ،0/05استفاده
شد.
یافتههای پژوهش
یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی،
برخی از ویژگی های جمعیت شناختی ورزشکاران نشان داده شده است .در جدول شماره  ،1جنسیت ،سن کارکنان،
سابقه خدمت و همچنین رشته تحصیلی در سازمان به صورت کامل آورده شده است.
جدول  .1توصیف آماری نمونه
جنسیت

سابقه خدمت در سازمان

سن

ابعاد توصیفی
نمونه

مرد

زن

20تا30

31تا40

41تا50

باالی 50

6تا10

11تا15

16تا20

باالی 21

تعداد (نفر)
درصد

54
٪40/9

74
٪56/1

14
٪10/6

68
٪51/5

38
٪28/8

10
٪7/6

22
٪16/7

42
٪31/8

40
٪31/8

22
٪16/7

با توجه به جدول شماره  ،1توزیع سن کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،نشان می دهد که 51/5
درصد از کارکنان در دامنه سنی 31تا 40سال قرار دارد .و همچنین  63/6درصد از کارکنان سابقه خدمتی بین 11تا
 20سال را دارا می باشند
با کمك آزمون تی تك نمونه ای ،وضعیت هر یك از عوامل مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را در اداره کل
ورزش و جوانان استان تهران مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که سطح معنی داری تمامی متغیرهای مورد بررسی
کمتر از  0/05می باشد .بنابراین بین دو میانگین واقعی و مفروض (نمره  )4تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول  .2آزمون تی تک نمونه ای ،جهت بررسی وضعیت هر یک از متغیرهای مدیریت دانش
و یادگیری سازمانی
متغیر

میانگین

انحراف میانگین

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنی داری

فراگیری دانش

3/002

1/14

-10/098

131

0/000

مستند سازی

2/54

1/28

-13/145

131

0/000

انتقال اطالعات

2/60

1/13

-14/23

131

0/000

خلق دانش

2/36

1/18

-16/034

131

0/000

کاربرد دانش

2/55

1/20

-13/847

131

0/000

مدیریت دانش

2/61

1/09

-14/573

131

0/000

یادگیری فردی

2/62

1/38

-11/553

131

0/000
1. SPSS
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متغیر

میانگین

انحراف میانگین

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنی داری

یادگیری گروهی

2/40

1/19

-15/399

131

0/000

یادگیری سازمانی

2/55

1/19

-13/952

131

0/000

نتایج جدول شماره ،2نشان می دهد که تمامی مولفه های مدیریت دانش و هر سه سطح یادگیری در اداره کل
ورزش و جوانان استان تهران در وضعیت مطلوبی نمی باشد.
با کمك آزمون آماری همبستگی پیرسون و سطح معنی داری  0/05ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و
سطوح یادگیری کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  .3ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و سطوح یادگیری
یادگیری سازمانی
یادگیری گروهی
یادگیری فردی
** 0/773
** 0/727
** 0/751
ضریب همبستگی
فراگیری دانش
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** 0/737
** 0/757
** 0/749
ضریب همبستگی
مستند سازی
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** 0/855
** 0/768
** 0/798
ضریب همبستگی
انتقال اطالعات
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** 0/88
** 0/862
** 0/857
ضریب همبستگی
خلق دانش
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** 0/885
** 0/854
** 0/863
ضریب همبستگی
کاربرد دانش
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** 0/897
** 0/863
** 0/873
ضریب همبستگی
مدیریت دانش
0/000
0/000
0/000
سطح معنی داری
** معنی داری در سطح 0/01
طبق جدول شماره ،3نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی مولفه های مدیریت دانش با هر
سه سطح یادگیری ارتباط معنی داری وجود دارد.
به منظور تبیین و پیش بینی یادگیری ابتدا مفروضات استفاده از رگرسیون یعنی فرض استقالل خطاها و نرمال
بودن خطاها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به برقرار بودن این مفروضات از رگرسیون چندگانه به روش گام به
گام برای بررسی اینکه کدام یك از مولفه های مدیریت دانش قابلیت پیش بینی یادگیری کارکنان را دارد ،استفاده
شد.
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جدول  .4رگرسیون چند متغیری جهت پیشبینی سطوح یادگیری بر اساس مولفه های
مدیریت دانش

مولفه های مدیریت دانش
و یادگیری فردی

مولفه های مدیریت دانش
و یادگیری گروهی

مولفه های مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی

منبع
تغییرات
رگرسیون

مجموع
مجذورات
194/204

درجة
آزادی
2

میانگین
مجذورات
97/102

باقیمانده

54/090

129

0/419

مجموع

248/294

131

رگرسیون

144/975

2

72/487

باقیمانده

41/356

129

0/321

مجموع

186/331

131

رگرسیون

160/179

5

32/036

باقیمانده

26/854

126

0/213

مجموع

187/034

131

میزان F

231/581

226/107

150/313

سطح
معنیداری
0/000

0/000

0/000

طبق نتایج جدول شماره ،4با توجه مقدار  Fو سطح معناداری  ،P≥ 0/05میتوان بیان داشت که فرض خطی
بودن رابطه بین متغیرهای وارد در تحقیق تأیید و امکان بررسی اثر متغیرهای مستقل (مولفه های مدیریت دانش)
بر روی متغیر وابسته (سطوح یادگیری) وجود دارد.
در جدول زیر ،نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی مولفه های مدیریت دانش بر سطوح یادگیری را نشان
می دهد.
جدول  .5ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیش بینی سطوح یادگیری از طریق مولفه

سطح یادگیری
فردی
سطح یادگیری
گروهی

های مدیریت دانش در رگرسیون گام به گام
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
شده
مدل
خطای
بتا
بتا
معیار
0/133
0/032
مقدار ثابت
0/479
0/104
کاربرد دانش 0/548
0/430
0/106
خلق دانش 0/504
0/116
0/178
مقدار ثابت
0/490
0/093
خلق دانش 0/497
0/417
0/091
کاربرد دانش 0/413

T

معناداری

0/241
5/269
4/733
1/525
5/34
4/541

0/810
0/000
000
0/130
000
000
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ضرایب غیر استاندارد
مدل
بتا

سطح یادگیری
سازمانی

مقدار ثابت -0/047
کاربرد دانش 0/410
انتقال دانش 0/382
خلق دانش 0/297
مستند سازی -0/235
فراگیری
0/151
دانش

ضرایب استاندارد
شده

T

معناداری

خطای
معیار
0/119
0/079
0/085
0/088
0/067

0/413
0/360
0/292
-0/251

-0/400
5/173
4/478
3/387
-3/491

0/690
0/000
0/000
0/001
0/001

0/064

0/144

2/361

0/020

بتا

متغیر وابسته :یادگیری فردی ،یادگیری گروهی ،یادگیری سازمانی
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که مولفه های کاربرد و خلق دانش توان پیش بینی یادگیری
فردی و گروهی را دارند و تمامی مولفه های مدیریت دانش توان پیش بینی یادگیری سازمانی را دارند.
با توجه به جدول شماره  ، 5می توان معادله خطی مدل باال را به صورت زیر را برای هر یك از سطوح یادگیری
نوشت:
( خلق دانش)( + 0/43کاربرد دانش) =0/032 + 0/479یادگیری فردی
( کاربرد دانش)( + 0/417خلق دانش)  =0/178 + 0/49یادگیری گروهی
 ( خلق دانش) ( + 0/292انتقال دانش)( + 0/36کاربرد دانش) = -0/047 + 0/413یادگیری سازمانی( فراگیری دانش ) ( + 0/144مستند سازی )0/251
بحث و نتیجهگیری
مدیریت دانش بخش مهمی از یادگیری سازمانی است .راه های مختلفی برای مفهوم سازی رابطه بین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد .برای فهم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی  ،باید دانش ،فرآیندها مدیریت
دانش و اهداف و سیستم های مدیریت دانش را درک کرد ( .)13در این تحقیق به بررسی و مطالعه ارتباط بین
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران پرداخته شده است.
نتایج نشان می دهد که تمامی مولفه های مدیریت دانش و هر سه سطح یادگیری در اداره کل ورزش و جوانان
استان تهران در وضعیت مطلوبی نمی باشد .این نتیجه با نتایج تحقیقات آدینه قهرمانی و همکاران ( ،)1390موسوی
و همکاران ( ،)1393کالنی و همکاران ( )1392و اسدی و همکاران ( )1388یکسان می باشد (.)24 ،25 ،9،26
یعقوبی و همکاران ( ) 1389نیز در تحقیق خود که بر روی کارکنان بیمارستان ها انجام داده اند بیان می کنند که
نمره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ضعیف است( .)18نتایج تحقیق اروجی و استوار ( )2014نیز
نشان می دهد که یادگیری سازمان و دانش مدیریت در بیمارستان های شیراز ضعیف است ( .)19همچنین انصاری
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( )1390در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مدیریت دانش در ادارة کل تربیت بدنی استان تهران در حد متوسط
است و با نتایج این تحقیق یکسان نمی باشد ( . )27به نظر می رسد این عدم یکسان بودن به دلیل نوپا بودن اداره
کل ورزش و جوانان باشد .بررسی ها نشان می دهد که در عصر حاضر ،سازمان های ورزشی در معرض تغییرات
مداوم قرار دارند ارتباط و تعامل این سازمان ها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر
سازمان های ورزشی ملی و بین المللی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب می
شود که این سازمان ها در معرض خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار گیرند از این رو ضروری است تا این
سازمان ها برای حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از راه یادگیری سازمانی و دیگر روش های
علمی عملکرد خود را بهبود بخشند ( .)9هال( )20041بیان می کند که مدیریت مبتنی بر دانش ،یعنی افزایش
توانایی و دانش کاری ،این راهی است برای بهبود امور شغلی و پویایی کارکنان که ضروری است .یادگیری ،کلید
نفوذ به دارائی های دانشی و به تبع آن افزایش سرمایه فکری است ( .)28مدیریت دانش چشم انداز و ابزارهای
یادگیری را در خود نهادینه کرده است .یادگیری ،نتیجه یکپارچگی دانش است و خود یك مهارت شخصی به حساب
می آید .بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر ،اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوع های مهم و
بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کند (.)13
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی مولفه های مدیریت دانش با هر سه سطح یادگیری
ارتباط معنی داری وجود دارد .آجا و آنا ،)2015(2بهرادمنش و صادقی ( ،)2015خواجه ،)2015(3اروجی قله تمین و
استوار ( ،)2014یعقوبی و بهادری ( ،)2014روان پیکار و همکاران ( ،)2014نافی ،)2014( 4اسالمی فارسان و
همکاران ( ،)2013قالوند و بزرگی ( ،)1393جدیدی و همکاران ( ،)1392محمدی و خانلری ( ،)1385یعقوبی و
همکاران (  ،)1393کالنی و همکاران ( )1392و علوی و همکاران ( )2010یکسان می باشد
( .)17،29،30،19،31،32،33،34،35،10،5،18،26،20ادبیات پژوهش نیز مؤید این امر است .سو و همکاران ()2004
نیز بیان می کنند بدون مدیریت دانش ،یك سازمان توانایی توسعه یادگیری فردی یا گروهی را ندارد ( .)8بررسی
ها نشان می دهد ،فرایند یادگیری ابتدا به صورت فردی است و حرکت برای انجام کارها به صورت تیمی و یکپارچه
طی زمان به وجود می آید .معموال افراد به صورت تیمی کارها را آغاز می کنند ،اما نیاز به زمان و کانال های
ارتباطی است تا به تدریج بتوان موفق شد که دانش و کار به شکل گروهی و کلی در آید و توسعه یابد .به عبارت
دیگر تیم ها در زمینه های مختلف به توانایی و استعداد خود می افزایند تا موفق شوند که آنچه که واقعا در نظر
دارند خلق کنند .در چنین حالتی که تغییر در افراد آشکار می گردد و یك دوره یادگیری عمیق ایجاد می شود .اصل
دیگر در یادگیری سازمانی این است که افراد تیم بکوشند برای آنچه که انجام می دهند ،در خود مهارت ها و قابلیت
های جدیدی را ایجاد کنند .این چرخه پایه یادگیری سازمانی است ( .)5و بر این اساس می توان دلیل ارتباط
مدیریت دانش با سطوح یادگیری را درک نمود.
ن تایج ضریب بتای استاندارد نشان می دهد که از بین مولفه های مدیریت دانش ،مولفه کاربرد دانش 0/479
بیشترین تاثیر را بر روی یادگیری فردی دارد .دانش دو نوع است :صریح (عیان) و ضمنی (نهان) .دانش صریح،
دانشی است که مدون شده است .دانش ضمنی تجربه ای است که یك فرد در طول سال ها از طریق تجربه ،تعامل
با دیگران و آزمون سعی و خطا به دست آورده است ( .)36به نظر می رسد با توجه به ،با تجربه بودن کارکنان اداره
3. Khwaja
4. Nafei

1. hall
2- Ajay and Ana
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کل ورزش و جوانان استان تهران ،به همین دلیل مولفه کاربرد دانش بیشترین تاثیر را بر روی یادگیری فردی دارد.
همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که مولفه های خلق دانش و کاربرد دانش ،قابلیت پیش
بینی یادگیری گروهی را دارند .افرادی که خواهان تبادل دانش بیشتری هستند و تمایل بیشتری به کسب دانش
دارند ،تالش بیشتری در جهت کار تیمی ،کسب تجربه در این زمینه و آشنا شدن با دانش و تخصص دیگران دارند
( .) 37و همچنین حاصل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که مولفه های کاربرد دانش ،انتقال دانش ،خلق دانش،
فراگیری دانش و مستند سازی قابلیت پیش بینی یادگیری سازمانی را دارند .نادی و همکاران( )1389بیان می کنند،
ظرفیت جذب سازمانی به معنای توانایی در درک ارزش ،تلفیق و به کار بردن دانش در جهت هدف های سازمانی،
می تواند از طریق اشتراک دانش در میان کارکنان افزایش یابد .طی فرایند های تعاملی اشتراک دانش ،دانش فردی
کم کم به دانش سازمانی تبدیل شده و ظرفیت جذب افزایش می یابد .و هر چه این سطح باالتر باشد ،توانایی
سازمان در تولید ،یادگیری و استفاده از دانش جدید افزایش خواهد یافت (.)37
با توجه به یافته های پژوهش به منظور ارتقای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی کارکنان ادره کل ورزش و
جوانان استان تهران پیشنهاداتی برای مدیران سازمان ارائه می گردد:
با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون که نشان از ارتباط مدیریت دانش و سطوح یادگیری
سازمانی می دهد و همچنین به علت پایین بودن وضعیت هر یك از این متغیرها از مقدار متوسط ،پیشنهاد می شود
که مدیران با ایجاد گروه های کاری و پرورش فعالیت های گروهی در کارکنان ،امکان تبادل دانش ،تجربه و مهارت
از طریق گروه های کاری ،تسهیل گفتگو و همکاری بین کارکنان ارائه فرصت برای فرد ،گروه و یادگیری سازمان
ایجاد گردد.
با توجه به نتایج حاصل از تی تك نمونه ای که نشان از پایین بودن مدیریت دانش در اداره کل و ورزش و
جوانان استان تهران را می دهد پیشنهاد می شود که مدیران زیر ساخت های الزم برای پیاده سازی مدیریت دانش
را در سازمان فراهم کنند .ساختار ،تکنولوژی ،فرهنگ ارتباطات و استراتژی همگی می بایستی در جهت توسعه و
تسهیل مدیریت دانش سازمانی شکل گیرند و در صورت نیاز مجددا طراحی شوند.
با توجه به ارتباط بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پیشنهاد می شود اداره کل با ایجاد یك سامانه آموزشی
تجربه ها و اندوخته های کارشناسان فنی و ماهر را ثبت کند و به راحتی برای استفاده و ارتقاء دانش فنی مابقی در
دسترس قرار دهد و روند یادگیری را که ،بیشتر حضوری و رودرروی است را به صورت یکپارچه و منسجم تبدیل
کند و با استفاده از تکنولوژی های مثل شبکه های اجتماعی ،دانش مدنظر سازمانی را بهتر به اشتراک بگذارد.
و در نهایت پیشنهاد می شود که مدیران با ایجاد جو رقابتی سالم جهت توسعه ظرفیت های بالقوه کارکنان از
طریق ارائه پاداش های مادی و معنوی به افراد و گروه های برتر موجب تشویق آن ها شود.
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