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چکیده
سازمانها باید محیطی را برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود بهوجود آورند ،افراد را درجهت
بامفهومکردن تعامالتشان آموزش دهند و در بسترسازی و شناسایی عوامل زمینهای برای استقرار مدیریت دانش در
سازمان بکوشند؛ لذا ،هدف از این پژوهش ،شناسایی عوامل تسهیلکننده و ارائۀ الگویی بهمنظور پیادهسازی موفق
استراتژی مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک ایران میباشد .روش این پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی بود و جامعۀ آماری
آن را کلیۀ ذینفعان کمیتۀ ملی المپیک ( 326نفر) (برابر با نمونۀ آماری) تشکیل دادند .با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی 13 ،مؤلفه در قالب پنج عامل اصلی در پرسشنامه عوامل تسهیلکننده مدیریت دانش شناسایی شدند .سپس
با روش مدل یابی معادالت ساختاری ،الگوی پیشنهادی مورد برازش قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که کلیۀ
شاخصهای نیکویی برازش در دامنۀ قابلقبولی قرار دارند .همچنین ،مدلی پنج عاملی برای موفقیت مدیریت دانش در
کمیتۀ ملی المپیک ارائه گردید .عالوهبراین ،با توجه به میزان ضریب تأثیر هریک از عوامل بر مدیریت دانش مشخص شد
که عامل منابع انسانی دارای بیشترین نقش بر استقرار موفق مدیریت دانش است و سایر عوامل بهترتیب عبارت هستند
از :فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،استراتژی مدیریت دانش و ساختار سازمانی.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،کمیتۀ ملی المپیک ایران ،عوامل تسهیلکننده ،مدلسازی معادالت ساختاری
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مقدمه
در عصر حاضر که "عصر دانایی" نامیده میشود ،سازمانها شاهد محیطهایی هستند که روزبهروز
پویاتر و چالشبرانگیزتر میشوند و سرمایههای نامشهود و معنوی که همان "دانش" نامیده میشوند
را بهعنوان یک عامل مهم و حیاتی مدنظر قرار میدهند (وانگ .)261 ،2005 ،1لوپز )2005( 2معتقد
است که دانش و قابلیتهای سازمانی ،اشكالی از داراییهای استراتژیک هستند که اهداف بلندمدت
سازمان را از حیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقا میدهند و در محیطهای پویا کاربرد دارند؛
بنابراین ،تبدیل دانش ذهنی به دانش ثبتشدۀ رسمی ،یكی از اهداف کلیدی مدیریت دانش 3است
که باعث کاهش خطر ازدسترفتن دانش باارزش سازمان بهواسطۀ افت کارکنان و ازدستدادن حافظۀ
سازمان بههنگام تعدیل نیروی انسانی میگردد؛ لذا ،با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن
در حیطۀ عملكرد سازمانها میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات بهروز برای ادامۀ حیات
سازمانها به یک ضرورت انكارناپذیر تبدیل شده است (هریحران .)53 ،2008 ،4بنا بر تعریف شی و
چینگ ،)2005( 5مدیریت دانش به تالشهایی اشاره دارد که بهشكل نظاممند برای شناسایی،
ساماندهی ،قابلدسترسنمودن سرمایههای نامشهود سازمان ،تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم
دانش در سازمان صورت میگیرد .عالوهبراین ،مدیریت دانش با آسانسازی فرایند ایجاد و تسهیم
دانش ،یادگیری سازمانی را سرعت میبخشد و به سازمان کمک میکند که خود را با تغییرات شتابزدۀ
امروزی منطبق سازد و همگام با تغییرات ،با موفقیت به حیات خود ادامه دهد.
امروزه ،چالش اصلی سازمانها ،درك مدیریت دانش و چگونگی پیادهسازی آن است و بزرگترین
آرزوی آنها نیز تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و ادارۀ آن با یک روش موفق میباشد.
ازسویدیگر ،جهانیگرایی و رقابت سبب شده است دانش بهعنوان ارزشمندترین منبع استراتژیک
شناخته شود و توانایی سازمان بهمنظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصتهای بازار و حل مسأله،
مهمترین توانایی آن محسوب گردد (وانگ و چانگ .)801 ،2007 ،6بااینحال ،باید در نظر داشت که
اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش ،نیازمند نگرشی همهجانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است.
سازمانهای موفق آنهایی هستند که دانش کارکنان خود را به توانایی سازمانی تبدیل میکنند ،اما،
برخی از سازمانها علیرغم سرمایهگذاریهای زیادی که برای بهرهبرداری از دانش خلقشده در
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سازمانهای خود مینمایند ،موفقیت چندانی کسب ننموده و سرمایهگذاریهای سرسامآور
سختافزاری و نرمافزاری که برای استقرار مدیریت دانش انجام شده است ،نتیجۀ موردانتظار را به بار
نمیآورد (وانگ و اسپینوال.)65 ،2005 ،1
عالوهبراین ،عوامل مؤثر بر توانمندی پیادهسازی مدیریت دانش را میتوان مجموعۀ اقدامات و
فعالیتهایی دانست که برای اجرای موفق مدیریت دانش باید مدنظر قرار گیرند .بهعبارتدیگر ،عوامل
موفقیت عبارت است از آن گروه عوامل درونسازمانی که برای سازمان قابلکنترل میباشند .عوامل
بیرونی نظیر اثرات محیطی ،تنها از جهت شناخت و آگاهی نسبت به روند آنها موردتوجه قرار
میگیرند؛ زیرا ،سازمانها بههنگام اجرا و پیادهسازی مدیریت دانش ،کنترل چندانی بر آنها ندارند
(کاظمی و ملکزاده)47 ،1391،؛ لذا ،شناسایی عوامل تسهیلکنندۀ استراتژیهای مدیریت دانش در
کشور میتواند راهنمای مدیران سازمانها در مراحل تدوین و اجرای این استراتژیها باشد .همچنین،
در مرحلۀ برنامهریزی میتوان با شناسایی و اطالع از عوامل مؤثر بر مدیریت دانش ،وضعیت سازمان
را از حیث این عوامل بررسی نمود و پیش از ورود به فاز اجرایی و تحمیل هزینۀ باال ،تمهیداتی را
برای نقاط ضعف اندیشید .جهت پیادهسازی صحیح فرایندهای مدیریت دانش و جلوگیری از
بههدررفتن هزینهها نیز میبایست نگاهی مثبت به این مقوله داشت و در کنار شناخت درست و
برنامهریزی جامع ،با استفاده از تجارب دیگر سازمانها به نتایج مطلوبی دست یافت (اخوان ،اولیایی،
دسترنج ممقانی و ثقفی)2 ،1389 ،؛ ازاینرو ،بهدلیل نبود تجربۀ غنی و کافی درزمینۀ مدیریت دانش
در بسیاری از سازمانها ،مدیران باید بههنگام ایجاد نظامهای مدیریت دانش در سازمان خود ،متوجه
عوامل مؤثر و کلیدی در موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش باشند .علیرغم اهمیت فزایندۀ مدیریت
دانش برای رقابتیبودن سازمانها ،عدم شناخت مناسب از عوامل تسهیلکنندۀ آن ،رسیدن به اهداف
مدیریت دانش توسط سازمانها را مشكل مینماید.
پیشینۀ مطالعات درزمینۀ مدیریت دانش ،عوامل مختلفی را مانند عوامل بازدارنده (از قبیل نظامهای
اقتصادی ،سیاسی و محیطی) و عوامل تسهیلکننده (مانند عوامل فنی ،ساختاری و فرهنگی) که
اجرای مؤثر نظامهای مختلف مدیریت دانش در سازمانهای گوناگون را تحتتأثیر قرار میدهند
شناسایی نموده است .شایانذکر است که مدیریت دانش در موفقترین سازمانهای جهانی استقرار
یافته است و با توجه به تفاوت فرهنگ سازمانهای خارجی با سازمانهای ایرانی مانند فناوری
پیشرفتهتر و نیروی انسانی فرمانبردارتر و تغییرپذیرتر در سازمانهای خارجی (بهویژه سازمانهای
1. Wong & Aspinwall
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اروپایی و آمریكایی و حتی کشورهای تازه صنعتیشده) ،نحوه و زمان استقرار مدیریت دانش در آنها
متفاوت میباشد (ربیعی و معالی .)77 ،1388 ،دامنۀ وسیعی از عواملی که میتوانند اجرای
موفقیتآمیز مدیریت دانش را تحتتأثیر قرار دهند در پیشینۀ پژوهشی مشاهده میشود؛ برایمثال
نجاتیان و همكاران ( )2013با ارائۀ مدلی دریافتند که عوامل اعتماد ،همكاری و یادگیری ،مهارتهای
تیشكل (مؤلفۀ عامل منابع انسانی) و حمایت فناوری اطالعات ،تأثیر مستقیم و مثبتی بر مدیریت
دانش دارند؛ درحالیکه تمرکز و رسمیت ،تأثیری مستقیم و منفی بر آن میگذارند .گودرزی و همكاران
( )1388نیز تأیید نمودند که بهمنظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصادهای جهانی ،سازمانهای
امروزی باید بهطور مؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند .آنها دریافتند که وجود فرهنگ تسهیم
دانش و آموزش و یادگیری مستمر مدیران ،گام مؤثری درجهت خلق و انتقال دانش و نیز بهکارگیری
مدیریت دانش در سازمان تربیتبدنی کشور میباشد .عالوهبراین ،دارابی و همكاران ( )1390در
پژوهشی بهمنظور بررسی نقش فناوری بر پیادهسازی مدیریت دانش در دانشكدههای تربیتبدنی
دولتی ایران به این نتیجه دست یافتند که زیرساختهای فناوری اطالعات ،کیفیت و سرعت دسترسی
به اطالعات و دانش جدید ،بیشترین سهم را در تحقق کشف دانش دارند .همچنین ،ایجاد
زیرساختهای ارتباطی بهمنظور سرعت تبادل اطالعات ،بیشترین سهم را در تسهیم دانش دارا
میباشد .عرضه ( )1386نیز در پژوهشی که در زمینۀ مدیریت دانش در سازمان تربیتبدنی انجام داد،
رابطۀ معناداری بین عوامل سازمانی (ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و فناوری) با راهبرد مدیریت
دانش بهدست آورد و بیان کرد که بهمنظور پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان
تربیتبدنی ایران ،توجه به عوامل سازمانی بسیار مهم میباشد.
علیرغم اینکه خورند و ثقهاالسالمی ( )1387مدیریت دانایی و بهخصوص مدیریت دانش را یكی از
مؤلفهها و راهکارهای تغییر و تحول در ساختار و نظام اداری سازمانهای ورزشی ایران در راه رسیدن
به اهداف عالی سند چشمانداز معرفی کردند ،پژوهش چندانی در زمینۀ مدیریت دانش و عوامل مؤثر
بر آن در حوزۀ ورزش کشور صورت نگرفته است .بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینۀ عوامل مؤثر
بر مدیریت دانش نیز نشان میدهد که عوامل ارائهشده در این پژوهشها ،اغلب همگن نمیباشد؛
بهگونهایکه در برخی موارد ،عوامل بسیار کلی هستند و در برخی موارد بسیار جزئی میباشند.
همچنین ،در برخی از این پژوهشها ،مؤلفههای موجود در چرخۀ فرایندی مدیریت دانش در فهرست
عوامل کلیدی موفقیت قرار گرفتهاند و یا همپوشانی باالیی میان عوامل بیانشده وجود دارد .از
سویدیگر ،انتخاب عوامل کلیدی بر مبنای فراوانی آنها در منابع بررسیشده صورت گرفته است ،اما
روششناسی علمی مناسبی برای تأیید عوامل در سازمانهای داخلی مورداستفاده قرار نگرفته و تنها
به نظر پژوهشگر بسنده شده است .در برخی از این مطالعات نیز تعداد زیادی از عوامل کلیدی
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مورداستفاده قرار گرفته است و این موضوع با تعریف عوامل کلیدی که میبایست به تعداد محدودی
باشند ،تناقض دارد (دسترنج ممقانی ،اخوان و ثقفی.)500 ،1389 ،
عالوهبراین ،انجام پژوهشی بهمنظور بررسی عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک
که براساس اصول مندرج در منشور المپیک بهمنظور توسعۀ ورزش ،تربیت نیروهای جوان ،حمایت از
نهضت المپیک ،رونق رشتههای ورزشی و برنامۀ بازیهای المپیک و آسیایی تشكیل شده است
(سجادی )27 ،1385 ،ضروری بهنظر میرسد .همچنین ،بهدلیل ماهیت این سازمان شاید بتوان آن
را یک سازمان دانشمحور دانست؛ زیرا ،جهت انجام رسالت خویش ،پویایی و تغییر باالیی را در حوزۀ
فعالیت خود پیش رو دارد و برای کنترل و انطباق با این تغییرات ،به مجهزکردن خود به جدیدترین
ابزارها و فناوریها در حوزههای مختلف کاری و مدیریتی نیازمند میباشد.
ذکر این نكته ضرورت دارد که کمیتۀ ملی المپیک از ویژگیهای توان بالقوۀ فكری و اجرایی در ورزش
قهرمانی ،وجود آکادمی المپیک ،حمایت مالی فدراسیونها ،سبک بودن بار کارکنان در بدنۀ عملیاتی،
موفقیت نسبی در بازیهای آسیایی و المپیک ،مدیریت مشارکتی و تصمیمگیری جمعی ،مقبولیت
عمومی ،داشتن اساسنامه ،آییننامه و دستورالعملهای مدون ،مدیران و مسئوالن دانشآموخته و
مجرب ،شفافیت عملكرد مالی و اجرایی و نگرش برنامۀ محوری برخوردار میباشد؛ بنابراین ،شایسته
است که برای حفظ و بهبود این ویژگیها تالش کند و عملكرد خود را ارتقا بخشد .همچنین ،باید
بتواند با اعمال مدیریت کارآمد ،دانش نهفتۀ موجود در نیروی انسانی را شكوفا سازد؛ زیرا ،تنها
دراینصورت میتواند به اهداف خود دست یابد .شایانذکر است که سیاستهای مدیریت منابع انسانی
که بر جذب و حفظ استعدادها متمرکز میباشد ،نوعی فرهنگ سازمانی که پذیرای ایدههای جدید
بوده و یادگیری را ترویج مینماید ،ابزارهای فنی که از قابلیت جمعآوری و انتشار دانش برخوردار
هستند ،رویكرد استراتژیک نسبت به دانش و سرانجام ،نوعی ساختار سازمانی که ارتباطات و تعامالت
میانفردی را تسهیل مینماید؛ میتواند الگوی زمینهای مناسب (از ابعاد ساختاری ،فرهنگی و فناوری،
استراتژیک و منابع انسانی) به منظور پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک
ایران فراهم نماید.
این پژوهش بر آن است تا با ایجاد دیدی جامع برای مدیران ورزشی ،بهویژه کمیتۀ ملی المپیک ایران،
به معرفی عوامل بالقوهای بپردازد که ممكن است در هر سازمانی وجود داشته باشد و روند مدیریت
دانش در سازمان را تسریع نماید .درحقیقت ،معرفی عوامل تسهیلکننده ،کمكی برای آن دسته از
مدیران عالی و متصدیان فعالیتهای مدیریت دانش سازمانی است که عالقهمند به ممیزی فعالیتهای
موجود در سازمان خود در راستای استقرار مدیریت دانش میباشند؛ با این دید که با شناسایی عوامل

188

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،38مهر و آبان 1395

اصلی ،به اقدامی مناسب درخصوص بهبود و اثربخشی مدیریت دانش دست زنند و به استقرار مناسب
مدیریت دانش در سازمان خود کمک نمایند .توجه کافی به شناخت این عوامل بالقوه و اقدام بهجا و
بهموقع درخصوص بهبود آنها منجر به ایجاد زمینهای در سازمان میشود که به تقویت عوامل
تسهیلکنندۀ مدیریت دانش کمک میکند؛ زیرا ،از دیدگاه صاحبنظران مدیریت دانش ،نگرشهای
محدود و غیرنظاممند ،موفقیت پیادهسازی استراتژی مدیریت دانش را به خطر میافكند (ابطحی و
صلواتی .)39 ،1385 ،ازسویدیگر ،مدیریت دانش موضوعی است که پژوهشهای مرتبط با آن در
سازمانهای ورزشی ایران هنوز در مرحلۀ ابتدایی قرار دارد و براساس مطالعات اشارهشده در این
پژوهش بهروشنی مشخص است که بهکارگیری نظامها و پروژههای مدیریت دانش در هر سازمان با
توجه به اهداف و راهبردهای آن سازمان متفاوت میباشد .لذا ،در پژوهش حاضر ،با توجه به اهمیت و
چالشهای اساسی اقتصاد دانشمحور که بستر کنونی غالب سازمانها میباشد ،به بررسی این موضوع
پرداخته میشود که در شرایط کنونی ،الگوی زمینهای مناسب (از ابعاد ساختاری ،فرهنگی و فناوری،
استراتژیک و منابع انسانی) برای سازمانهای دانشمحور و (بعضاً ورزشی) کدام است؟ لذا ،نتایج این
پژوهش به سه پرسش اصلی زیر پاسخ میدهد:
 عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک کدام موارد هستند؟
 مؤلفههای مربوط به عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک کدام موارد هستند؟
 مدل ساختاری عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک به چه صورت میباشد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع مطالعات توسعهای ـ کاربردی میباشد و روش آن پیمایشی ـ
تحلیلی است .در این پژوهش پس از جمعآوری پرسشنامههای تكمیلشده ،اطالعات بهدستآمده
موردتحلیل قرار گرفت .همچنین ،بهمنظور گردآوری دادههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی
از نمونۀ آماری موردنظر و دستیابی به اهداف پژوهش ،روش میدانی مورداستفاده قرار گرفت .جامعۀ
آماری این پژوهش را کلیۀ اعضای مجمع عمومی کمیتۀ ملی المپیک شامل :هیأترئیسه و هیأت
اجرایی کمیتۀ ملی المپیک ،رؤسای فدراسیونها بهعنوان اعضای مجمع عمومی ،نایبرئیسان ،دبیران
کل فدراسیونها و کلیۀ کارشناسان و مدیران آکادمی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران به تعداد
 326نفر تشكیل دادند که بهدلیل قابلدسترسبودن آنها ،تمامی  326نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند (تمامشمار) .درنتیجه ،پس از جمعآوری پرسشنامهها و حذف پرسشنامههای مخدوش ،تعداد
 307پرسشنامه وارد تجزیهوتحلیل آماری گردید.
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عالوهبراین ،با توجه به ادبیات پژوهش و بررسیهای انجامشده ،مدل این پژوهش برگرفته از پژوهش
ادانوون و همكاران )2006( 1بود که بهدلیل جامعیت ،سادگی و تعمیمپذیری ،پایۀ نظری این پژوهش
را تشكیل داد .همچنین ،با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی در پیشینۀ پژوهش و نیز ازآنجایی که
فقدان فرهنگ مناسب ،اصلیترین عامل شكست و یا عدم موفقیت اجرای فرایندهای مدیریت دانش
در سازمانهای ایرانی است (ربیعی و معالی ،)78 ،1388 ،این عامل که شامل :مؤلفههای همكاری،
یادگیری ،اعتماد متقابل و پاداشی که درمقابل تسهیم دانش کسب میشود میباشد ،توسط پژوهشگر
در مدل پژوهش قرار گرفت (دتین ،دایر ،هوپز و هاریس .)29 ،2004 ،2شایانذکر است که فناوری
اطالعات نیز دربرگیرندۀ مؤلفههای واسط کاربر و زیرساختهای فناوری اطالعات بود (ادانوون ،هیوین
و باتلر .)1653 ،2006 ،عالوهبراین ،دو بعد اصلی ساختار سازمانی که عبارت است از رسمیت و
پیچیدگی نیز تعیین گردید (رابینز .)22 ،1388 ،3شاخصهای عامل استراتژی مدیریت دانش نیز
عبارت بود از :حمایت مدیریت ارشد ،همسویی استراتژیک (ادانوون و همكاران )1652 ،2006 ،و
الگوبرداری رقابتی (وانگ و اسپینوال .)66 ،2005 ،همچنین ،برای عامل منابع انسانی نیز شاخصهای
مدیریت منابع انسانی (وانگ و اسپینوال ،)66 ،2005 ،اندازهگیری عملكرد و توانایی مدیریت دانش
(وانگ )267 ،2005 ،مشخص گردید.
عالوهبراین ،بهمنظور جمعآوری اطالعات ،پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای درقالب  54سؤال براساس
طیف پنج ارزشی لیكرت با ارزش عددییک تا پنج (کامالً مخالفم=یک تا کامالً موافقم=پنج) تهیه گشت.
جهت تعیین روایی محتوای 4سؤاالت پرسشنامه نیز از نظرات اعضای هیأت علمی ،خبرگان و
کارشناسان مدیریت دانش در دانشگاهها استفاده گردید .قابلذکر است که براساس نظر خبرگان ،برخی
از سؤاالت از پرسشنامۀ اولیه حذف شد ،تعدیل گردید و یا سؤاالت دیگری جهت برآوردهساختن
روایی محتوایی به پرسشنامۀ اولیه اضافه گشت .همچنین ،یک مطالعۀ مقدماتی 5نیز بین  50نفر از
اعضای مجمع عمومی کمیتۀ ملی المپیک ایران صورت گرفت.
عالوهبراین ،از آمار توصیفی برای توصیف ،خالصهکردن و طبقهبندی دادههای خام ،تعیین شاخصهای
مرکزی و پراکندگی و ارائه و نمایش ویژگیهای جمعیتشناختی درقالب جدول و نمودار استفاده

1. O'Donovan, Heavin & Butler
2. DeTienne, Dyer, Hoopes & Harris
3. Rabinz
4. Content Validity
)5. Pre-Test (Pilot Study
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گردید .همچنین ،آمار استنباطی شامل :آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف ،کجی و کشیدگی،1
آزمونهای تی مستقل ،2تحلیل واریانس یکطرفه ،3آزمون تعقیبی توکی ،تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی 4و روش تحلیل مدل معادالت ساختاری 5جهت بررسی فرضیات پژوهش مورداستفاده قرار
گرفت .ذکر این نكته ضرورت دارد که در انجام آزمونهای فوق از نرمافزارهای اس .پی .اس .اس 6و
ایموس( 7نسخۀ  )19استفاده گردید.
نتایج
یافتههای توصیفی مربوط به جامعۀ آماری حاکی از آن است که بیشتر آزمودنیها ( 60درصد) در
دامنۀ سنی  31تا  40سال قرار دارند که حدود  17/7درصد از آنها کمتر از  30سال 21/3 ،درصد
بین  41تا  50سال و تنها درصد پایینی ( 0/01درصد) از آنها بیشتر از  50سال سن دارند .بهطورکلی،
پاسخدهندگان شامل 63/8 :درصد مرد و  36/2درصد زن میباشند 43/2 .درصد از کارکنان شاغل در
کمیتۀ ملی المپیک دارای مدرك تربیتبدنی هستند و  56/8درصد از آنها نیز در سایر رشتههای
دانشگاهی تحصیل نمودهاند .عالوهبراین 3/3 ،درصد از پاسخدهندگان دارای تحصیالت دیپلم و
پایینتر 22/8 ،درصد دارای تحصیالت فوقدیپلم 51/5 ،درصد دارای تحصیالت لیسانس 18/6 ،درصد
دارای تحصیالت فوقلیسانس و دو درصد دارای تحصیالت دکتری میباشند .یافتهها نشان میدهد که
 20/1درصد از پاسخدهندگان دارای سابقۀ کمتر از پنج سال 24/1 ،درصد دارای سابقۀ بین  6تا 10
سال 29/1 ،درصد دارای سابقۀ بین  11تا  15سال و  26/6درصد دارای سابقۀ بیشتر از  15سال
خدمت در کمیتۀ ملی المپیک هستند.
8
در این پژوهش بهمنظور دستهبندی سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی بهصورت مرتبۀ
اول و دوم به روش تحلیل مؤلفههای اصلی 9و با استفاده از چرخش واریماکس 10برای کلیۀ عاملها
استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره یک آمده است .براساس یافتهها مشخص میشود که

1. Skewness & Kurtosis
2. Independent T-Test
3. ANOVA
4. Confirmatory Factor Analysis
5. Structural Equation Modeling
)6. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)7. Analysis of Moment Structures (Amos
8. Exploratory Factor Analysis
9. Principal Components Analysis
10.Varimax
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اندازۀ شاخص کیزر ـ مه یر ـ اولكین 1برای کلیۀ عاملها و نیز بهصورت انفرادی ،2بزرگتر از ()0/5
میباشد و در دامنۀ قابلقبولی قرار دارد .مشخصۀ آزمون بارتلت 3نیز بهلحاظ آماری در سطح ()0/001
معنادار است که بیانگر همبستگی باالی بین متغیرها جهت انجام تحلیل مؤلفههای اصلی میباشد
(هیر ،بلک ،بابین و اندرسون .)102 ،2014 ،4همچنین ،میزان درصد واریانس هریک از پنج عامل نیز
در دامنۀ مطلوب؛ یعنی بیشتر از ( )0/60قرار دارد (رامینمهر و چارستاد .)182 ،1392 ،شایانذکر
است که نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی ،استخراج  13شاخص را پس از حذف  22سؤال مورد
تأیید قرار داد.
جدول 1ـ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل پنجگانۀ تسهیلکنندۀ مدیریت دانش
عوامل اساسی موفقیت

استراتژی مدیریت دانش
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
فناوری اطالعات
منابع انسانی

کیزرمهیر اولکین

دامنۀ بارهای عاملی

درصد واریانس تبیینشده

0/81
0/62
0/79
0/76
0/77

0/0-75/86
0/0-85/87
0/0-63/92
0/0-71/83
0/0-69/88

75/45
76/77
82/73
60/41
70/59
روش مشترك"6

ازآنجاییکه در این پژوهش ممكن است "خطای روش مشترك" 5یا همان "واریانس
یک مشكل و مسأله باشد ،از آزمون تکعاملی هارمن 7برای کنترلکردن این خطا استفاده گردید
(کیم ،کمار و کمار .)301 ،2012 ،8طبق این روش ،تمامی متغیرهای مشاهدهشده در پژوهش وارد
تحلیل عاملی اکتشافی شدند که جواب آن بدون چرخش مشخص میکند تعداد عاملهای موردنیاز
برای محاسبۀ واریانس تمامی متغیرها به چه تعداد میباشد .طبق نتایج این روش در پژوهش حاضر،
اولین عامل بهدستآمده تنها میتواند  27درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کند .با توجه به
آنکه یک عامل بهتنهایی استخراج شده است و آن عامل هم نمیتواند مقدار زیادی (بیش از 50

1. Kaiser Meyer Olkin
2. Measure of Sampling Adequacy
3. Bartlett’s Test
4 . Hair, Black, Babin & Anderson
5. Common Method Bias
6. Common Method Variance
7. Harman’s Single-Factor Test
8. Kim, Kumar & Kumar
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درصد) از واریانس کل متغیرها را تبیین کند میتوان نتیجه گرفت که واریانس یا خطای روش مشترك
در این پژوهش نمیتواند مسأله و مشكل بزرگی باشد.
همچنین ،ضریب پایایی پرسشنامه با روش هم سانی درونی (آلفای کرونباخ) تعیین گردید .نتایج
ارزیابی پایایی مؤلفههای استخراجی مدل پنج عاملی پرسشنامۀ عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش
در جدول شماره دو خالصه شده است .شایانذکر است که برای آزمونهای مختلف ،حصول پایایی
باالتر از ( )0/60کافی و مناسب است (مالهوترا و بریكز .)358 ،2007 ،1در پژوهش حاضر تمامی مقادیر
آلفای کرونباخ باالی ( )0/60میباشد؛ درنتیجه ،پرسشنامۀ عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش دارای
پایایی مناسب و موردقبولی میباشد .ذکر این نكته ضرورت دارد که زمانی آلفای کرونباخ پیشبینی
درستی از پایایی ارائه میدهد که تمامی شاخصها بر روی یک عامل بار شوند و کلیۀ آنها در
مدل هموزن باشند .ازآنجاییکه در مدلسازی معادلۀ ساختاری ،همبستگیهای غیریكسان با
وزنهای متفاوت بین شاخصها و عاملها وجود دارد ،ضریب آلفای کرونباخ ،مقداری غیر از مقدار
واقعی را ارائه میدهد؛ بههمیندلیل ،پایایی مرکب 2بارهای عاملی میتواند برآورد دقیقتری از پایایی
را نسبت به ضریب آلفای کرونباخ ارائه دهد (گلدوف ،پریچر و زیفور)73 ،2013 ،3؛ لذا ،در این
پژوهش پایایی مرکب کلیۀ مؤلفهها از طریق میانگین واریانس استخراجی 4تعیین گردید .جدول شماره
دو نشان میدهد که مقادیر برای کلیۀ مؤلفهها باالتر از ( )0/8میباشد که بیشتر از حد مطلوب (یعنی
( ))0/6بوده و بیانگر وجود همسانی درونی قابلقبولی برای کلیۀ مؤلفهها میباشد (هیر و همكاران،
.)123 ،2014

1 . Malhotra & Birks
2. Construct Reliability
3. Geldhof, Preacher & Zyphur
4. Average Variance Extracted
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جدول 2ـ خالصۀ آمار توصیفی و پایایی عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش
عامل

حمایت مدیران
الگوبرداری رقابتی
همسویی استراتژیک
رسمیت
پیچیدگی
اعتماد متقابل
یادگیری
پاداش و تشویق
زیرساختهای فناوری
اطالعات
واسط کاربر
مدیریت منابع انسانی
اندازهگیری عملكرد
توانایی مدیریت دانش

میانگین

آلفای

دامنۀ بارهای

میانگین واریانس

پایایی

همبستگی

عاملی

استخراجی

مرکب

کلی عوامل

4/07
3/70
3/91
3/65
3/86
4/33
4/09
4/04

0/0-75/86
0/0-85/86
0/0-82/84
0/0-86/87
0/0-85/86
0/0-81/87
0/0-70/85
0/0-63/92

0/64
0/70
0/64
0/76
0/73
0/71
0/61
0/62

0/84
0/82
0/78
0/86
0/85
0/83
0/76
0/76

0/51
0/51
0/55
0/41
0/51
0/56
0/59
0/53

0/80
0/73
0/68
0/72
0/68
0/86
0/78
0/67

4/03

0/0-71/83

0/57

0/80

0/49

0/67

4/12
4/01
4/13
4/00

0/0-71/81
0/0-79/89
0/0-82/88
0/0-81/83

0/57
0/57
0/72
0/67

0/80
0/80
0/84
0/80

0/60
0/60
0/56
0/46

0/67
0/68
0/75
0/63

1

کرونباخ

در پژوهش حاضر ،روایی واگرا 2و همگرای 3هریک از عوامل استخراجی تسهیلکنندۀ مدیریت دانش
از طریق میانگین واریانس استخراجی تعیین گردید .طبق نظر فورنل و الکر ،)1981( 4روایی همگرا
درصورت وجود سه شرط بهدست میآید؛ کلیۀ بارهای عاملی بزرگتر از ( )0/5و معنادار باشند ،حداقل
میزان میانگین واریانس استخراجی ( )0/5باشد و پایایی مرکب نیز بزرگتر از ( )0/7باشد .با توجه به
جدول شماره دو ،بارهای عاملی برای کلیۀ عوامل در سطح معناداری ( )0/001قرار دارد و از میزان
حداقل؛ یعنی ( )0/5بیشتر میباشد .همچنین ،میزان میانگین واریانس استخراجی برای کلیۀ عوامل
بیشتر از حد مطلوب (یعنی ( ))0/5است و درنهایت ،میزان روایی ساختاری عوامل نیز از میزان مطلوب
( )0/7باالتر میباشد؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل عاملی ،روایی همگرای کلیۀ عوامل را
موردتأیید قرار میدهد .عالوهبراین ،روایی واگرا از طریق مقایسۀ بین مقادیر میانگین واریانس
1. Corrected Item-Total Correlation
2. Discriminant Validity
3. Convergent Validity
4. Fornell, & Larcker
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استخراجی و مجذور همبستگی 1دو عامل موردنظر موردبررسی قرار گرفت (فورنل و الرکر،1981 ،
46ـ .)45شایانذکر است که در پژوهش حاضر ،میزان میانگین واریانس استخراجی برای هر عامل،
بزرگتر از تمامی مقادیر مجذور همبستگی مربوط به هر دو زوج عامل میباشد؛ لذا ،روایی واگرا نیز
موردتأیید قرار میگیرد( .اویی.)5173 ،2014 ،2
عالوهبراین ،مدل معادلۀ ساختاری ،ترکیبی از مدلهای مسیر (روابط ساختاری) و مدلهای عاملی
تأییدی (روابط اندازهگیری) میباشد .در پژوهش حاضر پیش از انجام آزمون مدل ساختاری ،هریک از
مدلهای اندازهگیری (مربوط به عوامل استراتژی مدیریت دانش ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
منابع انسانی و فناوری اطالعات) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج مدلهای اندازهگیری تحلیل
عاملی تأییدی در جدول شماره سه نشان میدهد که با توجه مقادیر پیشنهادی ،تمامی پنج مدل
اندازهگیری برای عوامل تأثیرگذار 3بر مدیریت دانش دارای برازش مناسب و کافی میباشند.
جدول 3ـ شاخصهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش
نسبت خی

ریشه میانگین

شاخص

شاخص

شاخص نرم

شاخص

ریشه میانگین

دو به درجه

مربعات

نیکویی

برازش

شده

برازش

مربعات خطای

آزادی

باقیمانده

برازش

تطبیقی

برازندگی

توکر-لویس

برآورد

استراتژی مدیریت
دانش

0/97

0/02

0/99

1/00

0/98

1/00

0/00

ساختار سازمانی

0/52

0/01

0/99

1/00

0/99

1/00

0/00

فرهنگ سازمانی

1/89

0/02

0/98

0/98

0/98

0/98

0/05

فناوری اطالعات

1/74
1/54
˂5

0/02
0/03
≥0/05

0/98
0/98
≤0/90

0/98
0/99
≤0/90

0/96
0/97
≤0/90

0/96
0/98
≤0/90

0/05
0/04
≥0/08

عامل

منابع انسانی
میزان مطلوب

مدل معادلۀ ساختاری در این پژوهش در سه مدل عاملی مرتبۀ اول ،مرتبۀ دوم و مرتبۀ سوم مورد
بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد که کلیۀ متغیرهای پنهان در مدل معادلۀ ساختاری،
تحتتأثیر متغیرهای پنهان زیربناییتر (استراتژی مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی،
فناوری اطالعات و منابع انسانی) قرار دارند .ازسویدیگر ،در مدل معادلۀ ساختاری مرتبۀ سوم این
پژوهش (شكل شماره یک) ،کلیۀ متغیرهای پنهان در مدل معادلۀ ساختاری مرتبۀ دوم نیز تحتتأثیر
متغیر پنهان زیربناییتر (مدیریت دانش) قرار میگیرند .چنین موقعیتی باعث میشود نوع متغیرهای
1. Squared Correlation
2. Ooi
3. Reflective
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حاضر در یک مدل عاملی مرتبۀ دوم و سوم و نیز پارامترهای آزاد آن درمقایسه با مدل عاملی مرتبۀ
اول تفاوت قابلتوجهی داشته باشد که این امر ضرورت پرداختن به آن را نشان میدهد .همچنین،
نتایج مدل ساختاری عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش نشان میدهد که تمامی شاخصهای برازش
مدل با توجه به مقادیر پیشنهادی (،CFI4=0/94 ،GFI3=0/89 ،RMR2=0/05 ،X21/df=1/47
 TLI5=0/94و  ،)6RMSEA=0/04دارای مقدار مناسب و کافی هستند و کلیۀ ضرایب در سطح ()0/05
معنادار میباشد.

شکل 1ـ مدل ساختاری مرتبۀ سوم عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش

نتایج بهدستآمده از مدل ساختاری عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش بیانگر این است که عامل
منابع انسانی با ضریب تأثیر ( ،)0/93بیشترین میزان تأثیرگذاری را بر مدیریت دانش داشته است؛ لذا،
الزم (ضروری) است کمیتۀ ملی المپیک ایران به این عامل بهعنوان عاملی کلیدی در استقرار مدیریت
دانش توجه نماید .سایر عوامل بهترتیب عبارت هستند از :فناوری اطالعات با ضریب تأثیر (،)0/92

1. Chi-Squre/ Degrees of Freedom Ratio
2. Root Mean Square Residual
3. Goodness of Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Tucker-Lewis Index
6. Root Mean Square Error of Approximation
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فرهنگ سازمانی با ضریب تأثیر ( ،)0/78استراتژی مدیریت دانش با ضریب تأثیر ( )0/77و ساختار
سازمانی با ضریب تأثیر (.)0/74
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه شرایط ایران با سایر کشورها متفاوت است و نمیتوان به نسخهبرداری و اقتباس
عوامل اکتفا نمود ،در این پژوهش بهمنظور بومیکردن عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش ،از
مطالعه و دستهبندی پیشینۀ مطالعات و سپس ،استفاده از نظر اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی
استفاده گردید .نتایج نشان داد که  13عامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش درقالب پنج عامل اصلی،
موردتأیید این پژوهش میباشد .همانگونه که از یافتهها حاصل شد ،باالترین میزان ضریب تأثیر در
بین عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش به منابع انسانی اختصاص یافته است؛ زیرا ،منابع انسانی
بخش مهمی از مدیریت دانش و سازمان میباشند؛ بهطوریکه ،جرزگومز و همكاران )2005( 1معتقدند
منابع انسانی بهعنوان دارایی مهمی جهت موفقیت در یک سیستم مدیریت دانش درنظر گرفته میشود.
شایانذکر است که یافتههای ما با نظریات نجاتیان و همكاران ( )2013و نیاز آذری و عمویی ()1386
درخصوص کلیدیبودن عامل منابع انسانی در فعالیتهای مدیریت دانش همخوانی دارد؛ درحالیکه
با یافتههای چان و محامد )2011( 2و تریو و همكاران )2011( 3که منابع انسانی را در درجۀ دوم
اهمیت قرار دادهاند همسو نمیباشد؛ زیرا ،آنها معتقد هستند که بسیاری از مسائل مهم مرتبط با
منابع انسانی از قبیل تشویق ،پاداش و انگیزههای فردی ،در فرهنگ سازمانی جای میگیرند .همچنین،
ازآنجاییکه در پژوهش آنها فرهنگ سازمانی بهعنوان مهمترین عامل شناخته شده است؛ بنابراین،
عدم ارتباط معنادار منابع انسانی با مدیریت دانش قابلتوجیه میباشد (تریو و همكاران.)124 ،2011 ،
ادانوون و همكاران ( )2006بیان میدارند که در مطالعات اخیر مرتبط با مدیریت دانش ،تمرکز بر
منابع انسانی بهعنوان یک عامل مهم در نظامهای مدیریت دانش آغاز شده است؛ لذا ،با توجه به اهمیت
منابع انسانی و اهمیت شاخصهای مرتبط براساس میزان ضریب تأثیر آنها ،برای بهبود و ارتقای
عامل استفاده از منابع انسانی در کمیتۀ ملی المپیک پیشنهاد میشود که بهمنظور تأمین نیروی
انسانی موردنیاز ،از افراد دارای قابلیتهای تخصصی متناسب با سازمانهای دانشی استفاده گردد و در
ارزیابی عملكرد کارکنان نیز شاخصهای اندازهگیری عملكرد مرتبط با مدیریت دانش (سختافزاری و
نرمافزاری) مورداستفاده قرار گیرد .همچنین ،الزم است بین حوزههای مختلف عملكردی کمیتۀ ملی
1. Jerez-Gomez, Cespedes-Lorente, Valle-Cabrera
2. Chan & Mohamed
3. Theriou, Dimitrios & Theriou
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المپیک ،هماهنگی و ارتباط دانشی متقابلی ایجاد گردد و فرایندهای دانشی در تمام بخشهای
سازمان بهکار گرفته شود.
عالوهبراین ،نتایج بیانگر آن بود که فناوری اطالعات ،اثر تسهیلکنندگی بر مدیریت دانش دارد .با
توجه به ضریب تأثیر این عامل بر مدیریت دانش ،فناوری اطالعات در رتبۀ دوم قرار داشت؛ لذا ،از
اهمیت باالیی برخوردار است و با یافتههای تریو و همكاران ( )2011همسو میباشد .افرازه ()1386
نیز اظهار میدارد که برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش باید همزمان و یكپارچه به انسان ،فرایند
و فناوری توجه شود؛ لذا ،ازآنجاییکه سازمانهای ورزشی عصر حاضر درمعرض تغییرات مداوم قرار
دارند و ارتباط و تعامل این سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و
دیگر سازمانهای ورزشی ملی و بینالمللی و مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی موجب شده است که این سازمانها درمعرض خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار گیرند،
ضروری است این سازمانها برای حفظ جایگاه و موفقبودن در رسالت سازمانی خود ،از طریق
بهکارگیری مدیریت دانش ،فناوری اطالعات و دیگر روشهای علمی ،عملكرد خود را بهبود بخشند
(سبحانی ،هنری ،شهالیی و احمدی .)59 ،1392 ،همچنین ،عالمه و همكاران ( )2010نشان دادند
که در بین عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش ،فناوری اطالعات مهمترین عامل در ایجاد دانش
میباشد .اهمیت فناوری اطالعات براساس قابلیتهای بینظیر آن در حمایت از ارتباطات ،همكاری،
اکتشاف دانش و یادگیری قابلتوضیح میباشد .درمقابل ،چان و محامد ( )2011در مطالعهای به این
نتیجه دست یافتند که عامل فناوری ،از عوامل ضعیف در موفقیت مدیریت دانش محسوب میشود
که با یافتههای پژوهش حاضر همراستا نمیباشد؛ زیرا ،ممكن است فناوری اطالعات بهلحاظ ذخیره و
توزیع دانش آشكار ،1بهعنوان عامل موفقیت مدیریت دانش مطرح باشد ،اما در ارتباط با تسهیم دانش
پنهان 2و ایجاد دانش جدید ،تأثیر کمتری داشته باشد؛ زیرا ،این امر نیازمند فرایندهای مبادلهای
چهرهبهچهره است؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت فناوری اطالعات و شاخصهای مرتبط با آن ،جهت
بهبود و ارتقای عامل استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در کمیتۀ ملی المپیک پیشنهاد میشود که
دسترسی کارکنان به شبكۀ اینترنت بهصورت مطلوب فراهم شود و در ارتباط با نرمافزارهای تخصصی
مدیریت دانش ،آموزشهای الزم به کارکنان حوزههای مختلف ارائه شود .همچنین ،پایگاه داده و
ذخیرۀ اطالعات بهصورت مطلوب در سازمان ایجاد گردد و از سیستمهای مدیریت مستندات
الكترونیكی برای انجام امور اداری استفاده شود.
1. Explicit Knowledge
2. Tacit Knowledge
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عالوهبراین ،یافتههای پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی ،اثر تسهیلکنندگی بر مدیریت دانش
دارد؛ ازاینرو ،هستۀ اصلی استقرار مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک باید فرهنگ سازمانی باشد؛
زیرا ،انتقال و خلق دانش ،مستلزم وجود یک فرهنگ سازمانی است که در آن ،افراد و گروهها تمایل
دارند با یكدیگر همكاری داشته باشند و درراستای منافع متقابل خود ،دانش خویش را با یكدیگر
تسهیم نمایند (ریچتر و وگل .)343 ،2009 ،1همین موارد در پژوهش نجاتیان و همكاران ( )2013و
نكودری و یعقوبی ( )1390نیز مشاهده میشود .توجه به عوامل انسانی ،وجود فرهنگ دانشگرا و
زیربنای انسانی مناسب (فرهنگ) ،مهمترین دالیل موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها
است .آمارها حاکی از آن هستند که  50درصد از مشكالت پیادهسازی مدیریت دانش مربوط به عامل
فرهنگ و نیروی انسانی است و مشكالت مرتبط با حوزۀ ساختاری و فناوری ،هرکدام تنها حدود 25
درصد در آن نقش دارند (جاللی ،افرازه و نظافتی .)2 ،1386 ،عالوهبراین ،نیاز آذری و عمویی ()1386
در پژوهشی دریافتند که فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی تأثیری بر استقرار مدیریت دانش ندارد که
این امر با نتایج پژوهش حاضر همخوان نمیباشد؛ زیرا ،برخی از سازمانها بر این باور هستند که با
سرمایهگذاری بر روی هریک از عوامل انسانی ،فنی و فناوری میتوانند به بهبود پیادهسازی مدیریت
دانش و حفظ مزیت رقابتی در سازمان کمک نمایند؛ بنابراین ،در سازمانهایی که فرهنگ سازمانی را
در درجۀ دوم اهمیت قرار میدهند ،عوامل انسانی اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل فنی و فناوری
دارد (ونترز)36 ،2002 ،2؛ ازاینرو ،با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و اولویتبندی شاخصهای
مرتبط براساس ضرایب تأثیر آنها ،جهت بهبود و ارتقای عامل استفاده از ابزارهای فرهنگ سازمانی
در کمیتۀ ملی المپیک پیشنهاد میشود که برای آشنایی کارکنان با سیستم مدیریت دانش ،دورههای
آموزشی ،کارگاهها و گردهمایی در حوزههای مختلف برگزار گردد .همچنین ،الزم است که اعتماد در
بین افراد تقویت گردد و سیستم پاداش براساس دانش تسهیمشده ،جایگزین سیستم پاداش سنتی
شود.
عالوهبراین ،یافتهها نشان داد که استراتژی مدیریت دانش ،اثر تسهیلکنندگی بر مدیریت دانش دارد؛
و سازمان را درجهت تبدیلشدن به یک سازمان دانشمحور ،هدایت و رهبری میکند .ازسویدیگر،
وجود یک استراتژی روشن و مشخص برای مدیریت دانش موجب ایجاد ارزش سازمانی برای کارکنان
و درنتیجه ،توجه و تمرکز آنها بر این ارزشها میشود (والمحمدی .)97 ،1388 ،نتایج برخی
مطالعات انجامشده (مانند چان و محامد )1942 ،2011 ،نیز با تأکید بر حمایت مدیریت ارشد و
داشتن استراتژی مدیریت دانش در اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان همخوانی دارد .شایانذکر
1. Richter &Vogel
2. Venters
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است که در این پژوهش ،استراتژی مدیریت دانش در درجۀ دوم اهمیت (در بین عوامل تسهیلکنندۀ
مدیریت دانش) قرار گرفته است .نكودری و یعقوبی ( )1390نیز دریافتند که عامل استراتژی ،کمترین
اهمیت را در تسهیل مدیریت دانش دارد که این امر با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بااینحال ،یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای والمحمدی ( )1388که بر روی سازمانهای کوچک و
متوسط انجام گرفت و نیز با پژوهش دسترنج ممقانی و همكاران ( )1389که از روش دلفی برای
استخراج عوامل استفاده نمودند مغایر میباشد .عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای اخوان و
همكاران ( )1389نیز همخوانی ندارد؛ زیرا ،از دیدگاه آنها ،استراتژی مدیریت دانش تنها در مرحلۀ
بهکارگیری دانش دارای بیشترین اهمیت است و در مرحلۀ تولید دانش ،کمترین اهمیت را دارد؛
بنابراین ،با توجه به اهمیت استراتژی مدیریت دانش بهعنوان عامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در
کمیتۀ ملی المپیک پیشنهاد میشود زمینهای فراهم گردد که کارکنان ،دانش و تجربیات خود را در
اختیار دیگران قرار دهند و دراینزمینه ،مدیران ،الگوساز فرهنگی برای کارکنان باشند .عالوهبراین،
مدیران میبایست اهداف و برنامه های مدیریت دانش را مطابق با راهبردهای سازمان تعیین کنند و
بهمنظور پیادهسازی موفق مدیریت دانش در راهبردها بازنگری نمایند .مقررکردن دستورالعملهایی
برای اجرای یک سیستم موفق الگوبرداری از نمونههای موفق مدیریت دانش و تشویق کارکنان جهت
الگوبرداری رقابتی از عملكردهای مناسب کمیتههای ملی المپیک سایر کشورها نیز میتواند در
موفقیت مدیریت دانش کمککننده باشد.
درنهایت ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،ساختار سازمانی اثر تسهیلکنندگی بر مدیریت دانش دارد؛
زیرا ،پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مستلزم آن است که عوامل مختلف سازمانی دارای
ویژگیهای خاصی باشند و از انسجام و هماهنگی درونی الزم برخوردار باشند .تغییرات اساسی که در
محیط ،فناوری و فرهنگ در عصر دانایی صورت گرفته است نشاندهندۀ تأثیرگذاری در ساختار
میباشد که بهتدریج از ساختارهای رسمی و سلسلهمراتبی به سمت ساختارهایی پیش میرود که
احساسیتر از عقالنیت جامع ،تعاملیتر ،منعطفتر و اعتمادمحورتر میباشند (منوریان ،عسگری و
آشنا .)16 ،1386 ،همچنین ،نجاتیان و همكاران ( )2013دریافتند که ساختار سازمانی ،تأثیری
مستقیم و منفی بر مدیریت دانش دارد که با نتایج پژوهش حاضر همراستا میباشد .یافتهها نشان
میدهند که ساختار سازمانی از کمترین اهمیت در بین عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش برخوردار
است که با یافتههای وانگ و اسپینوال ( )2005همسو میباشد .بااینحال ،نتایج پژوهش اخوان و
همكاران ( )1389با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی ندارد؛ زیرا ،از دیدگاه آنها ،ساختار سازمانی
تنها در مرحلۀ بهکارگیری دانش دارای باالترین رتبۀ اهمیت میباشد و در مرحلۀ تولید و عرضۀ دانش
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بدون اهمیت است .عالوهبراین ،منوریان و همكاران ( )1386ساختار سازمانی را مهمترین عامل در
موفقیت مدیریت دانش میدانند .بهزعم آنها ،ساختار و روابط غیررسمی نقش مهمی در سازمانهای
دانشمحور دارند؛ درحالیکه ابعاد ساختاری اولیه ،صرفاً به تشریح ساختارهای رسمی کمک میکند؛
ازاینرو ،برای توسعه و شناخت سازمانهای دانشمحوری که میتوانند نیازهای جدید اقتصاد دانشی
را برآورده سازند ،به ابعاد ساختاری جامعتری از قبیل روابط غیررسمی ،روابط اعتمادمحور ،روابط
عاطفی فراگیر و روابط تعاملی برونگرا نیاز میباشد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت ساختار سازمانی
بهعنوان تسهیلکنندۀ مدیریت دانش ،جهت بهبود و ارتقای عامل استفاده از ساختار سازمانی در
کمیتۀ ملی المپیک پیشنهاد میشود که ساختار موجود در کمیتۀ ملی المپیک مورد تجدیدنظر و
اصالح قرار بگیرد و جای خود را به ساختارهای انعطافپذیرتر و غیرسلسلهمراتبیتر بدهد .برایناساس،
پیشنهاد میگردد ضمن استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهمنظور کاهش پیچیدگی عمودی
و افقی سازمان ،گروهسازی و پاداش به آنها و پستها و واحدهای سازمانی رسمی برای ادارۀ
فعالیتهای دانشی و نوآورانه در سازمان ایجاد گردد .همچنین ،کاهش قوانین و مقررات و رویههای
رسمی و مكتوب درمورد نحوۀ انجام وظایف و فعالیتهای سازمانی ،مبتنینكردن صرف نحوۀ برقراری
ارتباطات و روابط درونسازمانی بر رویههای رسمی و از پیش تعیینشده و تدارك شرایطی برای ادارۀ
برخی موقعیتها و انجام امور براساس توافقات غیررسمی میان افراد بهمنظور ترغیب روحیۀ علممحوری
و دانشگرایی در کارکنان میتواند مفید باشد.
بهطورکلی ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود جهت استقرار مدیریت دانش در
کمیتۀ ملی المپیک ایران ،ضمن آمادهسازی و بهبود مؤلفههایی که دارای میانگین پایینی هستند ،به
مؤلفههای دارای اولویت باال توجه بیشتری مبذول شود .بدینشكل ،میتوان نتیجهای مطلوب از
پیادهسازی مدیریت دانش را بهدست آورد .همچنین ،باید توجه داشت که هرچند هر راهکاری تابع
شرایط و ضوابط حاکم بر آن سیستم و سازمان میباشد و نمیتوان بهراحتی راهکار جامع و کاملی
را برای تمام نظامها ارائه نمود ،اما در این پژوهش مدلی ارائه شده است که بهنظر میرسد براساس
زیرساختهای موردبررسی و مدل انتخابی در بررسی فرایند پیادهسازی مدیریت دانش در کمیتۀ
ملی المپیک قابلبهکارگیری است .ازسویدیگر ،چنانچه پیش از این بیان شد ،هستۀ اصلی استقرار
مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک میبایست منابع انسانی باشد؛ زیرا ،منابع انسانی بهعنوان دارایی
مهمی برای موفقیت در یک سیستم مدیریت دانش در نظر گرفته میشود و بسیاری از سازمانهای
موفق بهمنظور ارتقا در چشمانداز ،قابلیتها و تجارب خود در محیط کاری جهانی ،آمادۀ سرمایهگذاری
بر منابع انسانی هستند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که الزم است مدیران از افراد دارای قابلیتهای
تخصصی متناسب با سازمانهای دانشی ،شاخصهای اندازهگیری عملكرد مرتبط با مدیریت دانش و
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هماهنگی و ارتباط دانشی متقابل بین حوزههای مختلف عملكردی کمیتۀ ملی المپیک استفاده
نمایند .سایر عوامل مؤثر در پیادهسازی موفق مدیریت دانش نیز عبارت هستند از :فناوری اطالعات،
فرهنگ سازمانی ،استراتژی مدیریت دانش و ساختار سازمانی که باید موردتوجه قرار بگیرند.
بر اساس تحقیقات اشاره شده در ارتباط با مدیریت دانش در این پژوهش ،به روشنی مشخص است
که بهکارگیری نظامها و پروژه های مدیریت دانش در هر سازمان بر اساس اهداف و راهبردهای آن
سازمان متفاوت است .عالوه بر آن ضد و نقیضهای قابلتوجهی در ارتباط با بهکارگیری سیستم
مدیریت دانش مطلوب در هر سازمان به چشم میخورد که این تناقضها ناشی از تجربه عوامل مختلف
مؤثر در بهکارگیری مدیریت دانش است .لذا ،این پژوهش که بر اساس بررسی مطالعات انجام شده در
سال های اخیر ،در سطح جهانی و ملی است ،تالشی در جهت ارائه عوامل تسهیلکننده مدیریت
دانش در کمیته ملی المپیک ایران میباشد.
پژوهش در زمینۀ شناسایی عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش در کمیتۀ ملی المپیک ایران میتواند
بهدالیل زیر ،فوایدی را درجهت کمک به بدنۀ علمی دانش مدیریت  ،بهویژه در ایران داشته باشد:
افزودن نتایج علمی پژوهش به پیشینۀ مطالعات انجامشده در ارتباط با مدیریت دانش در ایران و
بهویژه در سازمانهای ورزشی که هنوز در مرحلۀ ابتدایی قرار دارند ،ارائۀ عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت
دانش که برخاسته از کمیتۀ ملی المپیک و بر مبنای فرهنگ حاکم بر سازمانهای ورزشی در ایران
باشد و نیز ایجاد فرصتهای پژوهشی برای سایر پژوهشگران که در کشورها و سازمانهای دیگر درحال
پژوهش میباشند.
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Abstract
Knowledge Management (KM) is a process that transforms individual knowledge into organizational
knowledge. The aim of this research is to present a model that consists of a set of facilitators for successful
KM implementation in National Olympic Committee (NOC) of Iran. Population of this study was all of
managers and staff in NOC. Exploratory factor analysis was conducted to identify the factor structure of
this study, and it yielded 5 main factors consisting of 13 dimensions. The Convergent and discriminant
validity of the measurement scales by using average variance extracted in this study were confirmed. The
proposed model with 5 constructs was evaluated through Structural Equation Modeling analysis.The
results demonstrate that the proposed model has the best-fitting and show the amount effects of any
observed independent variables on latent independent variable. Moreover, our results reveal pepole as the
most vital factor of knowledge management effectiveness and then Information technology, organisational
culture, KM strategy and finally organizational structure respectively. Finally, we can say this study
presents a local structural equation model for KM facilitators in National Olympic Committee of Iran.
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