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 قدمهم
 روزروزبههستند که  هایییطشاهد مح هاسازمان شود،یم یدهنام "ییعصر دانا"در عصر حاضر که 

 شوندیم یدهنام "دانش"که همان  ینامشهود و معنو هاییهسرماو  شوندزتر مییبرانگچالشو  یاترپو

( معتقد 2005) 2زلوپ(. 261 ،2005، 1)وانگ دهندیم قرار مدنظر یاتیعامل مهم و ح یک عنوانبهرا 

 بلندمدت اهداف که هستند استراتژیک هایییدارا از اشكالی ،سازمانی هاییتقابل و دانش که است

؛ دارند کاربرد پویا هاییطمح در و دهندمی ارتقا محیطی اقتضائات و رقابتی حیث از را سازمان

 است 3دانش مدیریت کلیدی اهداف از یكی ی،سمر ۀشدثبت دانش به هنیذ دانش تبدیل بنابراین،

 ۀحافظ دادندستاز و کارکنان افت ۀواسطبه سازمان ارزشبا دانش رفتندستاز خطر کاهش باعث که

آن  هایویژگیبا بررسی و تحلیل دانش و اهمیت  ،لذا ؛گرددیم انسانی نیروی تعدیل هنگامبه سازمان

حیات  ۀبرای ادام روزبهدریافت که برخورداری از دانش و اطالعات  توانمی هاسازمانعملكرد  ۀدر حیط

و  شی تعریفبنا بر  (.53، 2008، 4تبدیل شده است )هریحران انكارناپذیربه یک ضرورت  هاسازمان

، شناساییبرای  مندنظامشكل بهاشاره دارد که  هاییتالشمدیریت دانش به ، (2005) 5ینگچ

نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم  هایسرمایهنمودن دسترسقابلساماندهی، 

 یمو تسه یجادا یندفرا سازیآساندانش با  یریتمدبراین، عالوه. گیردمیدانش در سازمان صورت 

 ۀزدشتاب ییراتکه خود را با تغ کندیو به سازمان کمک م بخشدمیرا سرعت  یسازمان یادگیریدانش، 

 .خود ادامه دهد یاتبه ح یتبا موفق ییرات،منطبق سازد و همگام با تغ یامروز

 ترینبزرگ و است آن سازیپیاده چگونگی و دانش مدیریت درك ،هاسازمان اصلی چالش ،امروزه

. باشدمی موفق یک روش اب آن ۀادار و مناسب دانش مدیریتسیستم  یک تعریف ها نیزآن آرزوی

ارزشمندترین منبع استراتژیک  عنوانبهدانش گرایی و رقابت سبب شده است جهانی دیگر،سویاز

له، أبازار و حل مس هایفرصتکاربرد دانش برای استفاده از  منظوربهشناخته شود و توانایی سازمان 

باید در نظر داشت که  حال،اینبا (.801 ،2007، 6وانگ و چانگ) گردد محسوب توانایی آن ترینمهم

. است سازمانی مختلف عوامل به فراگیر و جانبههمه نگرشی نیازمند ،دانش مدیریت آمیزموفقیت اجرای

 ،اما ،کنندمی تبدیل سازمانی توانایی به را خود کارکنان دانش که هستند هاییآن موفق هایسازمان

 در شدهخلق دانش از برداریبهره برای که زیادی هایگذاریسرمایه رغمعلی هاسازمان برخی از
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 آورسرسام هایگذاریسرمایه و کسب ننموده چندانی موفقیت ،نمایندمی خود هایسازمان

 بار به را انتظارمورد ۀنتیج است، شده انجام دانش مدیریت استقرار برای که افزارینرم و افزاریسخت

  (.65 ،5200، 1)وانگ و اسپینوال آوردنمی

اقدامات و  ۀمجموع توانمیمدیریت دانش را  سازیپیادهتوانمندی  ثر برؤعوامل مبراین، عالوه

، عوامل دیگرعبارتبه. دانست که برای اجرای موفق مدیریت دانش باید مدنظر قرار گیرند هاییفعالیت

. عوامل باشندمی کنترلقابلکه برای سازمان  سازمانیدروناز آن گروه عوامل  است موفقیت عبارت

 توجه قرارمورد هاآنتنها از جهت شناخت و آگاهی نسبت به روند  ،بیرونی نظیر اثرات محیطی

ندارند  هاآنمدیریت دانش، کنترل چندانی بر  سازیپیادههنگام اجرا و به هاسازمان زیرا، ؛گیرندمی

مدیریت دانش در  هاییاستراتژ ۀکنندتسهیلشناسایی عوامل  لذا، ؛(47 ،1391،زادهملک)کاظمی و 

همچنین، باشد.  هایاستراتژدر مراحل تدوین و اجرای این  هاسازمانراهنمای مدیران  تواندیمکشور 

با شناسایی و اطالع از عوامل مؤثر بر مدیریت دانش، وضعیت سازمان  توانیم ریزیبرنامه ۀدر مرحل

 را تمهیداتی باال، ۀرا از حیث این عوامل بررسی نمود و پیش از ورود به فاز اجرایی و تحمیل هزین

 از و جلوگیری مدیریت دانش صحیح فرایندهای سازیپیاده جهت. برای نقاط ضعف اندیشید

 و شناخت درست کنار در و داشت این مقوله به مثبت نگاهیبایست می نیز هارفتن هزینههدربه

)اخوان، اولیایی،  دست یافت مطلوبی نتایج به هاسازمان دیگر تجارب از با استفاده جامع، ریزیبرنامه

 دانش مدیریت ۀزمینکافی در و غنی ۀتجرب بودن دلیلبهرو، ایناز ؛(2 ،1389، دسترنج ممقانی و ثقفی

 متوجه ،خود در سازمان دانش مدیریت هاینظام ایجاد هنگامبه باید مدیران ،هاسازمان از بسیاری در

 مدیریت ۀفزایند اهمیت رغمعلی .باشند مدیریت دانش سازیپیادهعوامل مؤثر و کلیدی در موفقیت 

 اهداف به رسیدن ،آن ۀکنندتسهیل عوامل از مناسب شناخت عدم ،هاسازمان بودنرقابتی برای دانش

 .نمایدمی مشكل را هاسازمان توسط دانش مدیریت

 هاینظاماز قبیل )عوامل بازدارنده  مانند را یعوامل مختلف ،دانش یریتمد ۀینزمدر مطالعات ۀیشینپ

که  (مانند عوامل فنی، ساختاری و فرهنگی) کنندهتسهیل و عوامل (اقتصادی، سیاسی و محیطی

 دهندیمقرار  یرتأثتحت را گوناگون یهاسازماندر دانش  یریتمختلف مد هاینظاممؤثر  یاجرا

استقرار  یجهان یهاسازمان ینترموفقدانش در  یریتمد ذکر است کهشایان .است نموده ییشناسا

 فناوریمانند  یرانیا یهاسازمانبا  یخارج یهاسازمانو با توجه به تفاوت فرهنگ  است یافته

 یهاسازمان ویژهبه) یخارج یهاسازماندر  ییرپذیرترو تغ بردارترفرمان یانسان یرویو ن ترپیشرفته

                                                 
1. Wong & Aspinwall 
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 هاآندانش در  یریتشده(، نحوه و زمان استقرار مدیصنعت تازه رهایکشو یو حت یكاییو آمر ییااروپ

 اجرای توانندیم که عواملی از وسیعی ۀدامن (.77 ،1388)ربیعی و معالی،  باشدمیمتفاوت 

 مثالبرای ؛شودیم مشاهده پیشینۀ پژوهشی در دهند قرار تأثیرتحت را دانش مدیریت آمیزموفقیت

 یهامهارت یادگیری، و همكاری اعتماد، عواملکه  دریافتند مدلی ۀارائ با (2013)و همكاران  نجاتیان

 مدیریت بر مثبتی و مستقیم تأثیر ،اطالعات فناوری حمایت و( انسانی منابع عامل ۀمؤلف) شكلتی

 و همكاران یگودرز .گذارندبر آن می منفی و مستقیم یتأثیر ،رسمیت و تمرکز کهیدرحال ارند؛د دانش

 یهاسازمان ی،در اقتصادهای جهان یرقابت یتکسب و حفظ مز منظوربهکه  نمودند ییدتأنیز ( 1388)

که وجود فرهنگ تسهیم  یافتنددر هاآنمؤثر به سمت منابع دانش حرکت کنند.  طوربه یدامروزی با

 کارگیریبهنیز جهت خلق و انتقال دانش و دانش و آموزش و یادگیری مستمر مدیران، گام مؤثری در

در ( 1390) و همكاران دارابی براین،عالوه .باشدیم کشور بدنیتربیتدر سازمان  مدیریت دانش

 بدنیتربیت هایدانشكدهمدیریت دانش در  سازیپیادهبررسی نقش فناوری بر  منظوربهپژوهشی 

دسترسی  سرعت و فناوری اطالعات، کیفیت هایزیرساخت دولتی ایران به این نتیجه دست یافتند که

 همچنین، ایجاد دارند.دانش  تحقق کشف در را سهم ترینبیش جدید، دانش و اطالعات به

دانش دارا  تسهیم در را سهم ترینبیش تبادل اطالعات، سرعت منظوربه ارتباطی هایزیرساخت

 ،انجام داد بدنیتربیتمدیریت دانش در سازمان  ۀزمین که در پژوهشیدر نیز ( 1386عرضه ) .باشدمی

و فناوری( با راهبرد مدیریت  سازمانی فرهنگبین عوامل سازمانی )ساختار سازمانی،  داریامعن ۀرابط

مدیریت دانش در سازمان  آمیزموفقیت سازیپیاده منظوربهدست آورد و بیان کرد که دانش به

 .باشدمیتوجه به عوامل سازمانی بسیار مهم  ،ایران بدنیتربیت

از  یكیرا  دانش یریتمدخصوص و به ییدانا یریتمد (1387)االسالمی خورند و ثقه کهرغم اینعلی

 یدندر راه رس یرانا یورزش یهاسازمان یو تحول در ساختار و نظام ادار ییرکارهای تغها و راهمؤلفه

مدیریت دانش و عوامل مؤثر  ۀزمین پژوهش چندانی در کردند، یانداز معرفسند چشم یبه اهداف عال

مؤثر  عوامل ۀزمین در شدهانجام هایپژوهش . بررسیورزش کشور صورت نگرفته است ۀبر آن در حوز

 باشد؛نمیاغلب همگن  ها،پژوهش در این شدهارائه عواملکه  دهدمی نشان دانش نیز مدیریت بر

باشند. یمجزئی  بسیار موارد برخی در و هستند کلی بسیار عوامل موارد، برخی در کهایگونهبه

 فهرست در مدیریت دانش فرایندی ۀچرخ موجود در هایمؤلفه ،هاپژوهشاز این  برخی در ،همچنین

 شده وجود دارد. ازبیان عوامل میان پوشانی باالییهم یا واند گرفته کلیدی موفقیت قرار عوامل

 ، امااست شده صورت گرفتهبررسی در منابع هاآن فراوانی مبنای بر کلیدی عوامل ، انتخابدیگرسوی

 تنها و مورداستفاده قرار نگرفته داخلی یهاسازمانعوامل در  تأیید علمی مناسبی برای شناسیروش

عوامل کلیدی از تعداد زیادی  نیز مطالعاتاین  از برخی در است. شده بسنده پژوهشگر نظر هب
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 محدودی تعداد ست بهباییمکلیدی که  عوامل با تعریف موضوع این و مورداستفاده قرار گرفته است

 (. 500 ،1389)دسترنج ممقانی، اخوان و ثقفی،  دارد تناقض باشند،

 یکالمپ یمل ۀیتدانش در کم یریتمد ۀکنندمنظور بررسی عوامل تسهیلانجام پژوهشی به ین،ابرعالوه

نیروهای جوان، حمایت از  تربیتورزش،  ۀمنظور توسعاساس اصول مندرج در منشور المپیک بهکه بر

 تشكیل شده است المپیک و آسیایی هاییباز ۀهای ورزشی و برنامنهضت المپیک، رونق رشته

 آن بتوان دلیل ماهیت این سازمان شایدبههمچنین،  .رسدنظر میضروری به( 27 ،1385)سجادی، 

 ۀحوز در را باالیی تغییر و جهت انجام رسالت خویش، پویایی زیرا، ؛دانست محورسازمان دانش یک را

 جدیدترینبه  خود کردنمجهز به تغییرات، این با انطباق و کنترل و برای دارد رو پیش خود فعالیت

  باشد.می مندنیازمدیریتی  و کاری مختلف هایحوزه در هافناوری و ابزارها

 ورزش اجرایی در و فكری ۀبالقو توان هایویژگیاز  المپیک ملی ۀکمیتذکر این نكته ضرورت دارد که 

عملیاتی،  ۀبدن در کارکنان بودن بار سبک ها،فدراسیون مالی حمایت المپیک، آکادمی وجود قهرمانی،

جمعی، مقبولیت  گیریتصمیم و مشارکتی مدیریت المپیک، و آسیایی هایبازی در نسبی موفقیت

 و آموختهدانش مسئوالن و مدیران مدون، هایدستورالعمل و نامهآیین نامه،داشتن اساس عمومی،

 شایسته بنابراین، ؛باشدمی برخوردار محوری ۀبرنام نگرش و اجرایی و مالی شفافیت عملكرد مجرب،

 باید همچنین،بخشد.  ارتقا را عملكرد خود و تالش کند هاویژگیاین  بهبود و حفظ برای که است

 تنها، زیرا؛ شكوفا سازد را انسانی نیروی در موجود ۀنهفت دانش ،کارآمد مدیریت اعمال با بتواند

های مدیریت منابع انسانی سیاستذکر است که شایان. خود دست یابد اهداف به تواندمی صورتایندر

های جدید ، نوعی فرهنگ سازمانی که پذیرای ایدهباشدمیکه بر جذب و حفظ استعدادها متمرکز 

 آوری و انتشار دانش برخوردارنماید، ابزارهای فنی که از قابلیت جمعبوده و یادگیری را ترویج می

نوعی ساختار سازمانی که ارتباطات و تعامالت  ،و سرانجاماستراتژیک نسبت به دانش  ند، رویكردهست

ای مناسب )از ابعاد ساختاری، فرهنگی و فناوری، تواند الگوی زمینهمی ؛نمایدفردی را تسهیل میمیان

در کمیته ملی المپیک  استراتژیک و منابع انسانی( به منظور پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش

  .ایران فراهم نماید

 ،ملی المپیک ایران ۀکمیت ویژهبه ،برای مدیران ورزشی جامع یدید ایجاد با تاپژوهش بر آن است  این

مدیریت  روند و باشد اشتهد وجود سازمانی هر درممكن است  که پردازدب ایبالقوه عوامل معرفی به

 از دسته آن برای کمكی ،کنندهتسهیلعوامل  معرفیدرحقیقت، نماید.  تسریع را سازمان در دانش

 هایفعالیت ممیزی به مندعالقهکه  است یسازمان دانش مدیریت هاییتفعال متصدیان عالی و مدیران

 عوامل با شناسایی که دید این با ؛باشندمی دانش مدیریت استقرار راستای در سازمان خود در موجود
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 مناسب استقرار به و دست زنند مدیریت دانش اثربخشی و هبودب خصوصدر اقدامی مناسب به ،اصلی

 و جاهب اقدام و بالقوه عوامل این شناخت به کافی د. توجهنماین کمک سازمان خود در مدیریت دانش

تقویت عوامل  به که شودمی سازمان در ایزمینه ایجاد به منجر هاآنبهبود  خصوصدر موقعبه

 یهانگرش دانش، مدیریت نظرانصاحب دیدگاه از، زیرا کند؛کمک می مدیریت دانش ۀکنندتسهیل

)ابطحی و  افكندیم خطر به را دانش مدیریت استراتژی سازیپیاده ، موفقیتمندنظامغیر و محدود

مرتبط با آن در  هایپژوهشاست که  یدانش موضوع یریتمددیگر، سویاز(. 39، 1385صلواتی، 

 ینشده در ااشاره مطالعاتاساس بر و داردقرار  ییابتدا ۀهنوز در مرحل یرانا یورزش یهاسازمان

با  دانش در هر سازمان یریتمد یهاها و پروژهکارگیری نظامروشنی مشخص است که بهبه پژوهش

با توجه به اهمیت و  ،اضردر پژوهش حلذا، . باشدمیسازمان متفاوت  نآ یاهداف و راهبردها توجه به

به بررسی این موضوع  ،باشدمی هاسازمانالب که بستر کنونی غ محوردانشاسی اقتصاد اس هایچالش

مناسب )از ابعاد ساختاری، فرهنگی و فناوری،  ایزمینهکه در شرایط کنونی، الگوی  شودمیپرداخته 

لذا، نتایج این کدام است؟  (بعضاً ورزشی) و محوردانش هایسازماناستراتژیک و منابع انسانی( برای 

 دهد:اصلی زیر پاسخ می رسشپپژوهش به سه 

  ؟موارد هستند ملی المپیک کدام ۀمدیریت دانش در کمیت ۀکنندعوامل تسهیل 

  ؟موارد هستند ملی المپیک کدام ۀمدیریت دانش در کمیت ۀکنندهای مربوط به عوامل تسهیلمؤلفه 

  باشد؟ملی المپیک به چه صورت می ۀمدیریت دانش در کمیت ۀکنندمدل ساختاری عوامل تسهیل 

 

 پژوهش شناسیروش
 ـ پیمایشی آنروش  باشد ومیکاربردی  ـ ایتوسعه مطالعاتمبنای هدف از نوع  پژوهش حاضر بر

 آمدهدستبهاطالعات  ،شدهی تكمیلهانامهپرسشآوری پس از جمعدر این پژوهش . استتحلیلی 

 شناختیهای جمعیتیژگیوی مربوط به هادادهگردآوری  منظوربهتحلیل قرار گرفت. همچنین، مورد

 ۀجامع. مورداستفاده قرار گرفت روش میدانی اهداف پژوهش، به یابیدست موردنظر و آماری ۀنمون از

ت أرئیسه و هیتأهی شامل:ملی المپیک  ۀاعضای مجمع عمومی کمیتۀ کلی را پژوهشاین  آماری

، دبیران رئیساننایبعنوان اعضای مجمع عمومی، ها بهرؤسای فدراسیونملی المپیک،  ۀاجرایی کمیت

تعداد به کارشناسان و مدیران آکادمی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران  ۀها و کلیکل فدراسیون

نمونه انتخاب  عنوانبهنفر  326، تمامی هاآن بودندسترسقابل دلیلبه تشكیل دادند کهنفر  326

های مخدوش، تعداد نامهها و حذف پرسشنامهآوری پرسشجمع از پس ،یجهدرنت شمار(.شدند )تمام

 .گردیدوتحلیل آماری نامه وارد تجزیهپرسش 307
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 پژوهشاز  این پژوهش برگرفته مدل شده،انجام هاییبررس و پژوهش ادبیات به توجه بابراین، عالوه

 پژوهش نظری این ۀپای پذیری،جامعیت، سادگی و تعمیمدلیل بهکه  بود( 2006) 1و همكاران ادانوون

که  ییجاآناز نیز و پژوهش ۀدر پیشین سازمانی فرهنگ. همچنین، با توجه به اهمیت داد تشكیل را

 دانش مدیریت فرایندهای اجرای موفقیت عدم یا و شكست عامل تریناصلی مناسب، فرهنگ فقدان

 ی،همكار یهامؤلفه :شامل کهاین عامل  ،(78، 1388معالی،  و ربیعی) است ایرانی هایسازمان در

توسط پژوهشگر  ،باشدمی شودیدانش کسب م یممقابل تسهکه در یاعتماد متقابل و پاداش یادگیری،

فناوری ذکر است که شایان (.29، 2004، 2یسهوپز و هار یر،دا ین،)دت در مدل پژوهش قرار گرفت

هیوین ادانوون، ) های فناوری اطالعات بودهای واسط کاربر و زیرساختمؤلفه نیز دربرگیرندۀ اطالعات

رسمیت و  که عبارت است از دو بعد اصلی ساختار سازمانی براین،عالوه. (1653، 2006، و باتلر

عامل استراتژی مدیریت دانش نیز  یهاشاخص(. 22، 8138، 3)رابینز دتعیین گردی نیز پیچیدگی

( و 1652، 2006سویی استراتژیک )ادانوون و همكاران، حمایت مدیریت ارشد، همعبارت بود از: 

 هایبرای عامل منابع انسانی نیز شاخص . همچنین،(66، 2005 اسپینوال، و الگوبرداری رقابتی )وانگ

مدیریت دانش گیری عملكرد و توانایی ، اندازه(66، 2005 اسپینوال، و مدیریت منابع انسانی )وانگ

  مشخص گردید. (267، 2005 )وانگ،

اساس برسؤال  54قالب در ایساختهپژوهشگر ۀنامپرسش ،آوری اطالعاتمنظور جمعبه براین،عالوه

 .شتگ تهیه (پنجتا کامالً موافقم= یک)کامالً مخالفم= یک تا پنجبا ارزش عددی لیكرتطیف پنج ارزشی 

علمی، خبرگان و  تأنظرات اعضای هی از نیز نامهپرسش سؤاالت 4محتوای روایی تعیین جهت

برخی  ،نظر خبرگان براساس که است ذکرقابل .ردیدگ استفاده هادانشگاهکارشناسان مدیریت دانش در 

ساختن و یا سؤاالت دیگری جهت برآورده تعدیل گردید، شداولیه حذف  ۀنامپرسشاز از سؤاالت 

نفر از  50بین نیز  5مقدماتی ۀ. همچنین، یک مطالعگشتاضافه  اولیهنامۀ یی به پرسشروایی محتوا

 صورت گرفت.ملی المپیک ایران  ۀاعضای مجمع عمومی کمیت

 یهاشاخص یینخام، تع یهابندی دادهکردن و طبقهخالصه یف،توص رایب یفیاز آمار توصبراین، عالوه

قالب جدول و نمودار استفاده شناختی درجمعیت هاییژگیارائه و نمایش و و یو پراکندگ یمرکز

                                                 
1. O'Donovan, Heavin & Butler 

2. DeTienne, Dyer, Hoopes & Harris 

3. Rabinz 

4. Content Validity 

5. Pre-Test (Pilot Study) 
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 ،1کجی و کشیدگی اسمیرنوف،ـ  آزمون کلوموگروف :شاملآمار استنباطی  همچنین، .گردید

عاملی اکتشافی و  تحلیل ،آزمون تعقیبی توکی ،3طرفه، تحلیل واریانس یک2ی تی مستقلهاآزمون

مورداستفاده قرار  پژوهش اتبررسی فرضی جهت 5ساختاری مدل معادالت روش تحلیل و 4تأییدی

 و 6اس اس. پی. اس. افزارهاینرمفوق از  یهادر انجام آزمون ذکر این نكته ضرورت دارد که .گرفت

 .یداستفاده گرد( 19 ۀ)نسخ 7ایموس
 

 نتایج 
 ( دردرصد 60) هایآزمودن که بیشتر حاکی از آن استآماری  ۀتوصیفی مربوط به جامع هاییافته

درصد  3/21سال،  30 کمتر از هااز آن درصد 7/17 حدود که ارندسال قرار د 40تا  31سنی  ۀدامن

طورکلی، به. ارندسن دسال  50 بیشتر ازها از آندرصد(  01/0سال و تنها درصد پایینی ) 50تا  41بین 

شاغل در  کارکناندرصد از  2/43 .باشندمی ندرصد ز 2/36و  درصد مرد 8/63 :شامل دهندگانپاسخ

 یهارشته یردر سا یزن هاآن از درصد 8/56 و هستند بدنیتربیتمدرك  یدارا یکالمپی مل ۀیتکم

دارای تحصیالت دیپلم و  دهندگانپاسخاز درصد  3/3، براینعالوهاند. نموده یلتحص یدانشگاه

درصد  6/18درصد دارای تحصیالت لیسانس،  5/51، دیپلمفوقدرصد دارای تحصیالت  8/22، ترپایین

 دهد کهمینشان  هایافته. باشندمیدرصد دارای تحصیالت دکتری  دوو  لیسانسفوقدارای تحصیالت 

 10تا  6بین  ۀسابق دارای درصد 1/24سال،  پنج کمتر از ۀسابق دارایدهندگان از پاسخ درصد 1/20

سال  15 از تربیش ۀسابقدارای درصد  6/26سال و  15تا  11بین  ۀسابقدارای درصد  1/29سال، 

 هستند.ملی المپیک  ۀخدمت در کمیت

 ۀصورت مرتببه 8یاکتشاف یعامل یلنامه از تحلبندی سؤاالت پرسشدسته منظورهب پژوهش یندر ا

ها عامل ۀبرای کلی 10و با استفاده از چرخش واریماکس 9اصلی هایمؤلفه اول و دوم به روش تحلیل

شود که ها مشخص میبراساس یافتهآمده است.  شماره یکید که نتایج آن در جدول استفاده گرد

                                                 
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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 (5/0) از تربزرگ ،2انفرادی صورتبه نیزو  هاعامل ۀبرای کلی 1اولكین ـ مه یر ـ شاخص کیزر ۀانداز

( 001/0) در سطح آماری لحاظبه نیز 3آزمون بارتلت ۀ. مشخصردقرار دا یقبولقابل ۀو در دامنباشد می

باشد یم اصلی هایمؤلفه بستگی باالی بین متغیرها جهت انجام تحلیلکه بیانگر هم است دارامعن

یک از پنج عامل نیز (. همچنین، میزان درصد واریانس هر102 ،2014، 4، بلک، بابین و اندرسون)هیر

ذکر شایان(. 182 ،1392مهر و چارستاد، )رامین ردداقرار ( 60/0) یعنی بیشتر از ؛مطلوب ۀدر دامن

 سؤال مورد 22از حذف  پسشاخص را  13استخراج  ،نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافیاست که 

 تأیید قرار داد.

 

 مدیریت دانش ۀکنندتسهیل ۀگانپنجعوامل اکتشافی نتایج تحلیل عاملی  ـ1جدول 
 شدهدرصد واریانس تبیین بارهای عاملی ۀدامن ینلکیر اوهکیزرم عوامل اساسی موفقیت

 45/75 75/0-86/0 81/0 استراتژی مدیریت دانش

 77/76 85/0-87/0 62/0 ساختار سازمانی

 73/82 63/0-92/0 79/0 سازمانی فرهنگ

 41/60 71/0-83/0 76/0 فناوری اطالعات

 59/70 69/0-88/0 77/0 منابع انسانی

 

 6"مشترك روش واریانس" همان یا 5"مشترك روش خطای" ممكن است پژوهش این در کهییجانآاز

 گردید استفاده خطا این کردنکنترل برای 7هارمن عاملیتک آزمون از ،باشد لهأمس و مشكل یک

 وارد در پژوهش شدهمشاهده متغیرهای تمامی ،شرو این طبق. (301 ،2012، 8)کیم، کمار و کمار

 یازموردن یهاعامل تعداد کندیم مشخص چرخش بدون آن جواب که شدند اکتشافی عاملی تحلیل

 در پژوهش حاضر، روش این نتایج طبق. باشدمی تعداد چه به متغیرها تمامی واریانس ۀمحاسب برای

. با توجه به کند تبیین را متغیرها واریانس کل از درصد 27 تواندیم تنها آمدهدستبه عامل اولین

 50 از )بیش زیادی مقدار تواندمین هم آن عامل و ه استشد استخراج ییتنهابه عامل یک کهآن

                                                 
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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 مشترك خطای روش یا واریانس که گرفت نتیجه توانیم کند تبیین را متغیرها کل واریانس از درصد(

 .باشد بزرگی مشكل و لهأمس تواندینمدر این پژوهش 

سانی درونی )آلفای کرونباخ( تعیین گردید. نتایج نامه با روش همضریب پایایی پرسشهمچنین، 

یت دانش مدیر ۀکنندتسهیلعوامل  ۀنامعاملی پرسش استخراجی مدل پنج یهامؤلفهارزیابی پایایی 

پایایی  حصول ،مختلف یهاآزمون برایذکر است که شایانخالصه شده است.  شماره دودر جدول 

تمامی مقادیر . در پژوهش حاضر (358، 2007، 1و بریكز مالهوترااست ) مناسب و کافی (60/0) باالتر از

مدیریت دانش دارای  ۀکنندتسهیلعوامل  ۀنامپرسش ،یجهدرنت باشد؛( می60/0) باالیآلفای کرونباخ 

 بینیپیش کرونباخ آلفای زمانیذکر این نكته ضرورت دارد که  .باشدیم یقبولموردپایایی مناسب و 

 در هاآن کلیۀ و شوند بار یک عامل روی بر هاشاخص تمامی که دهدیم ارائه پایایی از ستیدر

با  یكسانیرغ هاییبستگهم ،ساختاری ۀمعادل سازیمدل در کهجاییآناز باشند. وزنهم مدل

 مقدار از غیر مقداری ،آلفای کرونباخ ضریب دارد، وجود هاعامل و هاشاخص بین متفاوت یهاوزن

 از پایایی تریدقیق برآورد تواندیم عاملی بارهای 2مرکب پایایی ،دلیلهمینبه ؛دهدیمارائه  را واقعی

لذا، در این  ؛(73 ،2013، 3)گلدوف، پریچر و زیفوردهد  ارائه کرونباخ آلفای ضریب به سبتن را

شماره تعیین گردید. جدول  4از طریق میانگین واریانس استخراجی هامؤلفه ۀمرکب کلی یاییپاپژوهش 

 یعنی) که بیشتر از حد مطلوب باشدمی( 8/0) باالتر از هامؤلفه ۀمقادیر برای کلی که دهدیم نشان دو

یر و همكاران، )ه باشدیم هامؤلفه ۀبرای کلی یقبولقابلسانی درونی بیانگر وجود هم و ( بوده(6/0)

2014، 123.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Malhotra & Birks 

2. Construct Reliability 

3. Geldhof, Preacher & Zyphur 

4. Average Variance Extracted 
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 مدیریت دانش ۀکنندتسهیلو پایایی عوامل  توصیفیآمار  ۀخالص ـ2دول ج

 عامل
  میانگین

 

دامنۀ بارهای 

 عاملی

یانگین واریانس م

 استخراجی

پایایی 

 مرکب

بستگی هم

 1کلی عوامل

آلفای 

 کرونباخ

 80/0 51/0 84/0 64/0 75/0-86/0 07/4 حمایت مدیران

 73/0 51/0 82/0 70/0 85/0-86/0 70/3 الگوبرداری رقابتی

 68/0 55/0 78/0 64/0 82/0-84/0 91/3 همسویی استراتژیک

 72/0 41/0 86/0 76/0 86/0-87/0 65/3 رسمیت

 68/0 51/0 85/0 73/0 85/0-86/0 86/3 پیچیدگی

 86/0 56/0 83/0 71/0 81/0-87/0 33/4 اعتماد متقابل

 78/0 59/0 76/0 61/0 70/0-85/0 09/4 یادگیری

 67/0 53/0 76/0 62/0 63/0-92/0 04/4 پاداش و تشویق
های فناوری زیرساخت

 اطالعات
03/4 83/0-71/0 57/0 80/0 49/0 67/0 

 67/0 60/0 80/0 57/0 71/0-81/0 12/4 واسط کاربر

 68/0 60/0 80/0 57/0 79/0-89/0 01/4 مدیریت منابع انسانی

 75/0 56/0 84/0 72/0 82/0-88/0 13/4 گیری عملكرداندازه

 63/0 46/0 80/0 67/0 81/0-83/0 00/4 توانایی مدیریت دانش
 
 

مدیریت دانش  ۀکنندتسهیلیک از عوامل استخراجی هر 3یگراو هم 2، روایی واگرادر پژوهش حاضر

گرا روایی هم ،(1981) 4طبق نظر فورنل و الکرتعیین گردید.  از طریق میانگین واریانس استخراجی

حداقل  ،دنباش دارامعنو  (5/0) از تربزرگبارهای عاملی  ۀکلی ؛آیدیمدست بهصورت وجود سه شرط در

باشد. با توجه به ( 7/0) از تربزرگنیز  مرکبپایایی باشد و ( 5/0)میانگین واریانس استخراجی میزان 

و از میزان  ردقرار دا( 001/0)ی دارامعنسطح  عوامل در ۀ، بارهای عاملی برای کلیشماره دوجدول 

عوامل  ۀبرای کلیمیانگین واریانس استخراجی میزان همچنین، . باشدیمبیشتر ( 5/0) یعنی ؛حداقل

 از میزان مطلوب نیز، میزان روایی ساختاری عوامل درنهایتو  ( است(5/0) یعنی) بیشتر از حد مطلوب

عوامل را  ۀکلی یگراروایی هم ،عاملینتایج تحلیل در پژوهش حاضر، بنابراین، ؛ باشدیمباالتر ( 7/0)

میانگین واریانس بین مقادیر  ۀ، روایی واگرا از طریق مقایسبراینعالوه .دهدمیتأیید قرار مورد

                                                 
1. Corrected Item-Total Correlation 

2. Discriminant Validity 

3. Convergent Validity 

4. Fornell, & Larcker 
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، 1981بررسی قرار گرفت )فورنل و الرکر، مورد موردنظر عاملدو  1بستگیو مجذور هماستخراجی 

 ،عاملبرای هر میانگین واریانس استخراجی میزان  حاضر، پژوهش درذکر است که شایان(. 45ـ46

روایی واگرا نیز  ،لذا باشد؛می عاملبستگی مربوط به هر دو زوج از تمامی مقادیر مجذور هم تربزرگ

  (.5173 ،2014، 2)اویی .گیردمیتأیید قرار مورد

 یعامل یهامدل( و ی)روابط ساختار یرمس یهامدلاز  یبیترک ،یساختار ۀمدل معادلبراین، عالوه

از  یکهر ی،آزمون مدل ساختارانجام از پیش  حاضر پژوهش در. باشدیم( گیریاندازه)روابط  ییدیتأ

 ،سازمانی فرهنگ ی،دانش، ساختار سازمان یریتمد ی)مربوط به عوامل استراتژ گیریاندازه یهامدل

تحلیل  گیریاندازه یهامدلنتایج . رفتگقرار  وتحلیلیهتجزاطالعات( مورد  یو فناور یمنابع انسان

تمامی پنج مدل با توجه مقادیر پیشنهادی، که  دهدیمنشان  شماره سهدر جدول عاملی تأییدی 

 باشند.میبر مدیریت دانش دارای برازش مناسب و کافی  3برای عوامل تأثیرگذار گیریاندازه
 

 مدیریت دانش ۀکنندتسهیلی برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی عوامل هاشاخص ـ3جدول 

 عامل

 

نسبت خی 

دو به درجه 

 آزادی

ریشه میانگین 

مربعات 

 باقیمانده

شاخص 

نیکویی 

 برازش

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص نرم 

شده 

 برازندگی

شاخص 

برازش 

 لویس-توکر

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

 برآورد 

استراتژی مدیریت 

 دانش
97/0 02/0 99/0 00/1 98/0 00/1 00/0 

 00/0 00/1 99/0 00/1 99/0 01/0 52/0 ساختار سازمانی

 05/0 98/0 98/0 98/0 98/0 02/0 89/1 سازمانیفرهنگ 

 05/0 96/0 96/0 98/0 98/0 02/0 74/1 فناوری اطالعات
 04/0 98/0 97/0 99/0 98/0 03/0 54/1 منابع انسانی
 ≤08/0 ≥90/0 ≥90/0 ≥90/0 ≥90/0 ≤05/0 ˂5 میزان مطلوب

 

 سوم مورد ۀدوم و مرتب ۀاول، مرتب ۀساختاری در این پژوهش در سه مدل عاملی مرتب ۀمدل معادل

 ،ساختاری ۀدر مدل معادل متغیرهای پنهانۀ کلیدهد که ها نشان مییافته. بررسی قرار گرفت

سازمانی، ساختار سازمانی،  استراتژی مدیریت دانش، فرهنگ)تر تأثیر متغیرهای پنهان زیربناییتحت

سوم این  ۀساختاری مرتب ۀدر مدل معادل ،دیگرسوی. ازدندارقرار  (فناوری اطالعات و منابع انسانی

تأثیر تحتنیز دوم  ۀساختاری مرتب ۀمتغیرهای پنهان در مدل معادل ۀ(، کلیشماره یکپژوهش )شكل 

نوع متغیرهای شود یمگیرند. چنین موقعیتی باعث یمقرار  (مدیریت دانش)ر تمتغیر پنهان زیربنایی

                                                 
1. Squared Correlation 

2. Ooi 

3. Reflective 
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 ۀمقایسه با مدل عاملی مرتبپارامترهای آزاد آن در نیزدوم و سوم و  ۀحاضر در یک مدل عاملی مرتب

همچنین، . دهدرا نشان میضرورت پرداختن به آن این امر توجهی داشته باشد که اول تفاوت قابل

برازش  هایشاخصدهد که تمامی یممدیریت دانش نشان  ۀکنندیلتسهعوامل  ساختاری مدلنتایج 

، df/12X ،05/0=2RMR ،89/0=3GFI ،94/0=4CFI=47/1مقادیر پیشنهادی ) به با توجه مدل

94/0=5TLI  04/0و=RMSEA6)،  ( 05/0) ضرایب در سطح ۀو کلی هستندمناسب و کافی  مقداردارای

 .باشدمی دارامعن

 
 مدیریت دانش ۀکنندیلتسهسوم عوامل  ۀمدل ساختاری مرتب ـ1شکل 

 

که عامل  بیانگر این استمدیریت دانش  ۀکنندیلتسهاز مدل ساختاری عوامل  آمدهدستبهنتایج 

 است؛ لذا، میزان تأثیرگذاری را بر مدیریت دانش داشته یشترینب(، 93/0) منابع انسانی با ضریب تأثیر

کلیدی در استقرار مدیریت  یعامل عنوانبهملی المپیک ایران به این عامل  ۀکمیت است )ضروری(الزم 

 (،92/0) از: فناوری اطالعات با ضریب تأثیر هستندترتیب عبارت دانش توجه نماید. سایر عوامل به

                                                 
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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و ساختار ( 77/0) استراتژی مدیریت دانش با ضریب تأثیر (،78/0)با ضریب تأثیر  سازمانی فرهنگ

 (.74/0) سازمانی با ضریب تأثیر

 

 گیرینتیجهحث و ب
برداری و اقتباس به نسخه توانیکه شرایط ایران با سایر کشورها متفاوت است و نمبا توجه به این

کردن عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، از بومی منظوربهدر این پژوهش  عوامل اکتفا نمود،

 اساتید و خبرگان مدیریت ورزشیاستفاده از نظر  ،و سپس مطالعات ۀپیشین بندیدستهمطالعه و 

 ی،قالب پنج عامل اصلعامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در 13 که. نتایج نشان داد یداستفاده گرد

 در میزان ضریب تأثیر باالترینشد،  حاصل هایافته از که گونههمان. باشدمی این پژوهشتأیید مورد

منابع انسانی  زیرا، است؛ یافته اختصاصمنابع انسانی  به دانش مدیریت ۀکنندتسهیل عوامل بین

معتقدند  (2005) 1و همكاران جرزگومزکه، طوریهب؛ باشندمیمدیریت دانش و سازمان  ی ازمهمبخش 

شود. می گرفته درنظر دانش مدیریت سیستم در یک موفقیت جهت مهمی دارایی عنوانبه انسانی منابع

( 1386نیاز آذری و عمویی )و  (2013) همكاران و نجاتیانبا نظریات  های ماذکر است که یافتهشایان

 کهیدرحال دارد؛های مدیریت دانش همخوانی یتفعالبودن عامل منابع انسانی در خصوص کلیدیدر

دوم  ۀ( که منابع انسانی را در درج2011) 3و همكاران تریو ( و2011) 2چان و محامدهای با یافته

بسیاری از مسائل مهم مرتبط با که ند هست ها معتقدآن ؛ زیرا،باشدهمسو نمیاند دادهاهمیت قرار 

همچنین، . گیرنددر فرهنگ سازمانی جای می ،های فردیتشویق، پاداش و انگیزه منابع انسانی از قبیل

 ،بنابراین است؛ ترین عامل شناخته شدهعنوان مهمبه گ سازمانیها فرهنکه در پژوهش آنجاییآناز

 (.124 ،2011)تریو و همكاران،  باشدتوجیه میقابل دار منابع انسانی با مدیریت دانشاعدم ارتباط معن

با مدیریت دانش، تمرکز بر  مرتبطمطالعات اخیر در که دارند ( بیان می2006ادانوون و همكاران )

، با توجه به اهمیت لذا؛ های مدیریت دانش آغاز شده استعنوان یک عامل مهم در نظامانسانی بهمنابع 

 یارتقا و بهبود برای، هاآناساس میزان ضریب تأثیر های مرتبط برمنابع انسانی و اهمیت شاخص

منظور تأمین نیروی به کهشود پیشنهاد می ملی المپیک ۀکمیت منابع انسانی در از استفاده عامل

در  های دانشی استفاده گردد وا سازمانهای تخصصی متناسب ب، از افراد دارای قابلیتیازموردنانسانی 

افزاری و گیری عملكرد مرتبط با مدیریت دانش )سختهای اندازهشاخص نیزارزیابی عملكرد کارکنان 

ملی  ۀعملكردی کمیت مختلفهای حوزه بین همچنین، الزم است .مورداستفاده قرار گیردافزاری( نرم

                                                 
1. Jerez-Gomez, Cespedes-Lorente, Valle-Cabrera 

2. Chan & Mohamed 

3. Theriou, Dimitrios & Theriou 



 197                                                                ....ی استراتژیسازادهیپدر  کنندهلیتسهطراحی مدل عوامل 
 

 
 

 یهابخشفرایندهای دانشی در تمام و  ایجاد گردد یمتقابل دانشی ارتباط و هماهنگی ،المپیک

 کار گرفته شود.سازمان به

با  .رددادانش  یریتبر مد کنندگیتسهیلاثر  ،فناوری اطالعاتکه  بیانگر آن بود تایجنبراین، عالوه

از  ،لذا ؛دوم قرار داشت ۀاطالعات در رتب یفناور، این عامل بر مدیریت دانشتوجه به ضریب تأثیر 

( 1386) افرازه .باشدیم همسو( 2011های تریو و همكاران )با یافته و برخوردار است ییباال یتاهم

 فرایند انسان، به یكپارچه و زمانهم باید دانش مدیریت آمیزموفقیت اجرای برای که داردیم اظهارنیز 

معرض تغییرات مداوم قرار ورزشی عصر حاضر در یهاسازمان کهییجاآنازلذا،  ؛شود توجه فناوری و

ها با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی و ارتباط و تعامل این سازمان و دارند

تر از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و المللی و مهمورزشی ملی و بین یهادیگر سازمان

، متفاوت و گوناگونی قرار گیرند یهامعرض خواستهها درکه این سازمان است شدهفرهنگی موجب 

از طریق  ،بودن در رسالت سازمانی خودها برای حفظ جایگاه و موفقاین سازمانضروری است 

 عملكرد خود را بهبود بخشند ،علمی یهافناوری اطالعات و دیگر روش ،یت دانشکارگیری مدیربه

( نشان دادند 2010) المه و همكارانعهمچنین،  (.59، 1392 ی،و احمد ییشهال ی،هنر ی،)سبحان

ین عامل در ایجاد دانش ترمهمفناوری اطالعات  ،مدیریت دانشۀ کنندکه در بین عوامل تسهیل

نظیر آن در حمایت از ارتباطات، همكاری، های بییتقابلاساس فناوری اطالعات برباشد. اهمیت یم

ای به این ( در مطالعه2011چان و محامد ) درمقابل، باشد.یمتوضیح اکتشاف دانش و یادگیری قابل

 دشویمدر موفقیت مدیریت دانش محسوب  عوامل ضعیف ازنتیجه دست یافتند که عامل فناوری، 

ذخیره و  لحاظبهممكن است فناوری اطالعات  زیرا، ؛باشدینمراستا های پژوهش حاضر همیافتهکه با 

، اما در ارتباط با تسهیم دانش مطرح باشدعامل موفقیت مدیریت دانش  عنوانبه ،1توزیع دانش آشكار

ی امبادلهاین امر نیازمند فرایندهای  زیرا، داشته باشد؛تأثیر کمتری  ،و ایجاد دانش جدید 2پنهان

 آن، جهت اهای مرتبط ببا توجه به اهمیت فناوری اطالعات و شاخص ،بنابراین؛ چهره استبهچهره

که  شودپیشنهاد می ملی المپیک ۀکمیت در اطالعات فناوری ابزارهای از استفاده عامل یارتقا و بهبود

افزارهای تخصصی و در ارتباط با نرم شود فراهم مطلوب صورتبه اینترنت ۀشبك به کارکنان دسترسی

 و داده پایگاهشود. همچنین،  ارائههای مختلف های الزم به کارکنان حوزهآموزش ،مدیریت دانش

 مدیریت مستندات هاییستمس و از دگردایجاد در سازمان صورت مطلوب به اطالعاتۀ ذخیر

  شود. استفاده اداری امور انجام برای الكترونیكی

                                                 
1. Explicit Knowledge 

2. Tacit Knowledge 
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بر مدیریت دانش  کنندگییلتسهاثر  ،سازمانی فرهنگپژوهش نشان داد که  هاییافتهبراین، عالوه

 ؛باشدسازمانی  باید فرهنگ ملی المپیک ۀکمیت در دانش مدیریت استقرار اصلی ۀهست ،روینازا ارد؛د

تمایل  هاگروهافراد و  ،که در آنسازمانی است  مستلزم وجود یک فرهنگ ،انتقال و خلق دانش زیرا،

را با یكدیگر  یشدانش خو خود، راستای منافع متقابلو در داشته باشنددارند با یكدیگر همكاری 

 و (2013) همكاران و نجاتیان همین موارد در پژوهش(. 343، 2009، 1تسهیم نمایند )ریچتر و وگل

 و گرادانش عوامل انسانی، وجود فرهنگ . توجه بهشودیممشاهده  نیز (1390نكودری و یعقوبی )

ها سازماندر  دانش مدیریت سازیپیادهدر  موفقیت یلدال ینترمهم، (فرهنگ) مناسب انسانی زیربنای

عامل  به مربوط دانش مدیریت سازیپیاده از مشكالت درصد 50 که هستند آن از حاکی آمارها است.

 25 حدود تنها کدامهر ،فناوری و ساختاری ۀحوز اب مرتبط مشكالت و است انسانی نیروی و فرهنگ

( 1386نیاز آذری و عمویی ) براین،عالوه (.2 ،1386 نظافتی، و افرازه جاللی،)دارند  نقش درصد در آن

 که ردندامدیریت دانش بر استقرار  تأثیری و نیروی انسانی سازمانی فرهنگدر پژوهشی دریافتند که 

با  بر این باور هستند که هاسازمانبرخی از باشد؛ زیرا، نمی با نتایج پژوهش حاضر همخوان این امر

سازی مدیریت بهبود پیاده بهتوانند یمیک از عوامل انسانی، فنی و فناوری گذاری بر روی هرسرمایه

سازمانی را  گیی که فرهنهاسازمانبنابراین، در ؛ دانش و حفظ مزیت رقابتی در سازمان کمک نمایند

عوامل انسانی اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل فنی و فناوری  ،دهندیمدوم اهمیت قرار  ۀدر درج

های بندی شاخصو اولویت سازمانی فرهنگ، با توجه به اهمیت روازاین؛ (36 ،2002، 2دارد )ونترز

 سازمانی فرهنگ ابزارهای از استفاده عامل یارتقا و بهبود ، جهتهااساس ضرایب تأثیر آنمرتبط بر

ی هادورهآشنایی کارکنان با سیستم مدیریت دانش، که برای شود پیشنهاد می ملی المپیک ۀکمیت در

اعتماد در الزم است که  ،های مختلف برگزار گردد. همچنینو گردهمایی در حوزه هاکارگاهآموزشی، 

جایگزین سیستم پاداش سنتی  ،شدهاساس دانش تسهیمسیستم پاداش بربین افراد تقویت گردد و 

 شود.

  دارد؛دانش  یریتبر مد کنندگیتسهیلاثر  ،استراتژی مدیریت دانش نشان داد که هایافته، براینعالوه

 ،دیگرسویازکند. یم رهبری و هدایت ،محورسازمان دانش یک به شدنتبدیل جهترا در سازمان و

 سازمانی برای کارکنان ارزش موجب ایجاد دانش برای مدیریت مشخص و روشن یک استراتژی وجود

نتایج برخی (. 97 ،1388)والمحمدی،  شودیم هاارزش این بر هاآن و تمرکز توجه ،نتیجهدر و

 نیز با تأکید بر حمایت مدیریت ارشد و (1942 ،2011چان و محامد، مانند )شده انجام مطالعات

ذکر شایاناستراتژی مدیریت دانش در اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان همخوانی دارد.  داشتن

                                                 
1. Richter &Vogel 

2. Venters 
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 ۀکنندیلعوامل تسه یندر ب) یتاهمدوم  ۀاستراتژی مدیریت دانش در درجدر این پژوهش، است که 

 کمترین ،استراتژی عامل که ( نیز دریافتند1390نكودری و یعقوبی ) است. قرار گرفته (دانش یریتمد

همخوانی دارد.  حاضر پژوهش هاییافتهبا  این امر دارد که دانش مدیریت تسهیلدر  را اهمیت

ی کوچک و هاسازمان( که بر روی 1388های والمحمدی )حاضر با یافته پژوهش هاییافتهحال، بااین

 برای( که از روش دلفی 1389دسترنج ممقانی و همكاران ) نیز با پژوهش و گرفتمتوسط انجام 

های اخوان و نتایج پژوهش حاضر با یافته براین،عالوهباشد. یم مغایرند استخراج عوامل استفاده نمود

 ۀاستراتژی مدیریت دانش تنها در مرحل ،هاآناز دیدگاه  زیرا، ؛( نیز همخوانی ندارد1389همكاران )

؛ ترین اهمیت را داردکم ،تولید دانش ۀو در مرحل استبیشترین اهمیت  دارای یری دانشکارگبه

 مدیریت دانش درۀ کنندعنوان عامل تسهیلبنابراین، با توجه به اهمیت استراتژی مدیریت دانش به

که کارکنان، دانش و تجربیات خود را در  گرددای فراهم زمینهشود پیشنهاد می ملی المپیک ۀکمیت

 براین،عالوهالگوساز فرهنگی برای کارکنان باشند.  ،، مدیرانزمینهاینو درهند اختیار دیگران قرار د

و  نندهای مدیریت دانش را مطابق با راهبردهای سازمان تعیین کاهداف و برنامه بایستمی مدیران

هایی کردن دستورالعملنمایند. مقرر بازنگری راهبردها دردانش سازی موفق مدیریت منظور پیادهبه

های موفق مدیریت دانش و تشویق کارکنان جهت برای اجرای یک سیستم موفق الگوبرداری از نمونه

تواند در مینیز  های ملی المپیک سایر کشورهاالگوبرداری رقابتی از عملكردهای مناسب کمیته

 .کننده باشدموفقیت مدیریت دانش کمک

 دارد؛دانش  یریتبر مد کنندگیتسهیلاثر ساختار سازمانی  نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر،در

دارای  سازی مدیریت دانش در سازمان مستلزم آن است که عوامل مختلف سازمانیپیاده زیرا،

 در که اساسی تغییرات د.نو از انسجام و هماهنگی درونی الزم برخوردار باش اشندهای خاصی بیژگیو

 ساختار در تأثیرگذاری ۀدهندنشان است گرفته صورت دانایی عصر در فرهنگ و فناوری محیط،

که  رودیم پیش ساختارهایی سمت به مراتبیو سلسله رسمی ساختارهای از تدریجبه که باشدمی

نوریان، عسگری و )مد نباشیم محورتراعتماد و ترمنعطف تر،تعاملی جامع، عقالنیت از تراحساسی

 یتأثیر ،سازمانی که ساختار دریافتند( 2013) همكاران و نجاتیانهمچنین،  .(16 ،1386، آشنا

نشان  هایافته .باشدیمراستا منفی بر مدیریت دانش دارد که با نتایج پژوهش حاضر هم و مستقیم

مدیریت دانش برخوردار  ۀکنندتسهیل ین اهمیت در بین عواملترکمد که ساختار سازمانی از ندهیم

حال، نتایج پژوهش اخوان و اینباشد. بایم( همسو 2005های وانگ و اسپینوال )است که با یافته

ساختار سازمانی  ،هاآناز دیدگاه ؛ زیرا، های پژوهش حاضر همخوانی ندارد( با یافته1389همكاران )

دانش  ۀتولید و عرض ۀو در مرحل باشدمیاهمیت  ۀرین رتبیری دانش دارای باالتکارگبه ۀتنها در مرحل
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ین عامل در ترمهم( ساختار سازمانی را 1386، منوریان و همكاران )براینعالوه. استبدون اهمیت 

ی هادر سازمان ینقش مهم یررسمیساختار و روابط غ ،هاآن زعمبهدانند. یمموفقیت مدیریت دانش 

 ؛کندیکمک م یرسم یساختارها یحصرفاً به تشر ،یهاول ساختاری ابعاد کهیحالدر ؛محور دارنددانش

 یدانش اقتصاد یدجد توانند نیازهاییکه م یمحوردانش یهاتوسعه و شناخت سازمان ی، براروینااز

روابط  محور،روابط اعتماد یررسمی،روابط غیل قباز  یترجامع یبه ابعاد ساختار ،را برآورده سازند

 بنابراین، با توجه به اهمیت ساختار سازمانی؛ باشدمی یازن گرابرون یو روابط تعامل یرفراگ یعاطف

 ساختار سازمانی در از استفاده عامل یارتقا و بهبود ، جهتمدیریت دانش ۀکنندعنوان تسهیلبه

نظر و جدیدملی المپیک مورد ت ۀساختار موجود در کمیت کهشود پیشنهاد می ملی المپیک ۀکمیت

 ،اساسایند. بربده ترمراتبییرتر و غیرسلسلهپذانعطافای خود را به ساختارهای و ج بگیرداصالح قرار 

چیدگی عمودی منظور کاهش پیهای اطالعاتی و ارتباطی بهگردد ضمن استفاده از فناوریپیشنهاد می

 ۀزمانی رسمی برای ادارها و واحدهای ساپستو  هاسازی و پاداش به آنو افقی سازمان، گروه

های همچنین، کاهش قوانین و مقررات و رویه های دانشی و نوآورانه در سازمان ایجاد گردد.فعالیت

برقراری  ۀنكردن صرف نحوهای سازمانی، مبتنیانجام وظایف و فعالیت ۀمورد نحورسمی و مكتوب در

 ۀشده و تدارك شرایطی برای ادارتعیین های رسمی و از پیشی بر رویهسازماندرونارتباطات و روابط 

محوری علم ۀور ترغیب روحیمنظرسمی میان افراد بهاساس توافقات غیرها و انجام امور بریتموقعبرخی 

 تواند مفید باشد.گرایی در کارکنان میو دانش

دانش در شود جهت استقرار مدیریت های پژوهش حاضر پیشنهاد میبا توجه به یافته ،طورکلیبه

به  ،یی که دارای میانگین پایینی هستندهامؤلفهسازی و بهبود ضمن آماده ،ملی المپیک ایران ۀکمیت

مطلوب از ای هتوان نتیجیم شكل،بدینی دارای اولویت باال توجه بیشتری مبذول شود. هامؤلفه

 تابع کاریراه هر هرچندکه  داشت توجه باید ،دست آورد. همچنینبه را سازی مدیریت دانشپیاده

 یکامل و جامع کارراه راحتیبه توانینم وباشد میو سازمان  سیستم آن بر حاکم ضوابط و ایطشر

 اساسبر رسدیم نظربه که است شده ارائه پژوهش مدلی این در اما ،نمود ارائه هانظام تمام برای را

 ۀکمیت در دانش مدیریت سازیپیاده فرایند بررسی در انتخابی مدل و ررسیبمورد هاییرساختز

 استقرار اصلیۀ هست ،شد بیان این از پیش چنانچه ،دیگرسوی. ازاست کارگیریبهقابلملی المپیک 

 دارایی عنوانبه انسانی منابع ؛ زیرا،باشد منابع انسانی بایستمی ملی المپیک ۀکمیت در دانش مدیریت

های بسیاری از سازمان شود ومی گرفته نظر در دانش مدیریت سیستم در یک موفقیت برای مهمی

 گذاریسرمایه ۀآماد ،کاری جهانی محیط در خود ها و تجاربانداز، قابلیتدر چشم منظور ارتقاموفق به

های از افراد دارای قابلیت مدیرانالزم است  که رسدیمنظر به بنابراین، ؛منابع انسانی هستند بر

گیری عملكرد مرتبط با مدیریت دانش و های اندازههای دانشی، شاخصتخصصی متناسب با سازمان
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استفاده  ملی المپیک ۀعملكردی کمیت مختلفهای حوزه بین متقابل دانشی ارتباط و هماهنگی

فناوری اطالعات،  رت هستند از:عبا نیز سازی موفق مدیریت دانشسایر عوامل مؤثر در پیادهنمایند. 

 د.نگیربتوجه قرار ، استراتژی مدیریت دانش و ساختار سازمانی که باید موردفرهنگ سازمانی

در این پژوهش، به روشنی مشخص است  در ارتباط با مدیریت دانش بر اساس تحقیقات اشاره شده

های مدیریت دانش در هر سازمان بر اساس اهداف و راهبردهای آن ها و پروژهکارگیری نظامکه به

کارگیری سیستم توجهی در ارتباط با بههای قابلسازمان متفاوت است. عالوه بر آن ضد و نقیض

ها ناشی از تجربه عوامل مختلف این تناقضخورد که مدیریت دانش مطلوب در هر سازمان به چشم می

 کارگیری مدیریت دانش است. لذا، این پژوهش که بر اساس بررسی مطالعات انجام شده درمؤثر در به

کننده مدیریت تالشی در جهت ارائه عوامل تسهیل است، و ملی جهانی سطح در ،سال های اخیر

 باشد.دانش در کمیته ملی المپیک ایران می

تواند می یرانا یکالمپ یمل ۀیتدانش در کم یریتمد ۀکنندعوامل تسهیل ییشناسا ۀینزم درپژوهش 

 :داشته باشددر ایران  ویژه، به یریتمد دانش یعلم ۀجهت کمک به بدنرا در یدیفوا ،یرز یلدالبه

و  یراندانش در ا یریتارتباط با مد شده درانجام مطالعات ۀیشینپژوهش به پ یعلم یجنتا افزودن

 یریتمد ۀکنندعوامل تسهیل ۀارائ، دنقرار دار ابتدایی ۀکه هنوز در مرحل یهای ورزشدر سازمان ویژهبه

 یراندر ا یهای ورزشفرهنگ حاکم بر سازمان بر مبنایو  یکالمپ یمل ۀیتدانش که برخاسته از کم

حال در یگرهای دو سازمان که در کشورها پژوهشگران یرسا یبرا یهای پژوهشفرصت یجادا نیز و باشد

 باشند.پژوهش می
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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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