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چکیده
ورزشیهايسازي موفق مدیریت دانش در سازمانبندي عوامل مؤثر در پیادهحاضر، شناسایی و اولویتپژوهش از هدف 

ماهیت و نظرو از بوده کاربردي ، هدفلحاظبه. این پژوهش باشدمیتفسیري ساختاريسازيمدلبا استفاده از رویکرد
در بخش ؛استآماري این پژوهش از دو بخش تشکیل شده ۀجامع.قرار داردتحلیلیـتوصیفیدر زمرة مطالعات روش

اساس منطق ورزشی برهايسازي مدیریت دانش در سازمانمنظور شناسایی عوامل کلیدي موفقیت در پیادهاول به
هاي هاي ورزشی اعم از سازمان تربیت بدنی، فدراسیوننفري از کارکنان سازمان250ۀهاي تحلیل عاملی، یک نمونمدل

بررسی و و موردگشتاي انتخابگیري تصادفی طبقههاي منتخب به روش نمونهبدنی استانزشی و ادارات کل تربیتور
کهخبرگاننفر از 10شده، از بندي عوامل کلیدي شناساییمنظور اولویتبهنیزدر بخش دوم. قرار گرفتتحلیلوتجزیه

عامل نهکه دهدمینشان تحلیل عاملی تأییدينتایج.گردیداستفادهداشتندپژوهشموضوعبرعملیوتسلط علمی
هاي اشوري اطالعات، فرایندهاي دانشی، پاددانش، فرهنگ، منابع انسانی، فنامدیریت، ساختار سازمانی، معماري

شمار ورزشی بههايسازي مدیریت دانش در سازمانعنوان عوامل کلیدي موفقیت در پیادهانگیزشی و محتواي دانش به
باالترین قدرت نفوذ و کمترین ،که عامل مدیریتبیانگر آن استسازي ساختاري تفسیري نتایج مدل،. همچنینآیندمی

عامل کلیدي دیگر دارد.هشتوابستگی را در بین 

سازي ساختاري تفسیري، مدیریت دانشهاي ورزشی، مدلسازمانکلیدي:واژگان

:sa.naghavi@chmail.irEmailنویسنده مسئول  *
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مقدمه
ورزشی،مختلفهايعرصهدرمؤثرواکارحضورمنظوربهورزشیهايسازمانوورزش،امروزه

ندارند.را1دانشمدیریتمختلفهايحوزهبهتربیشتوجهجزايچارهو اجتماعی،اقتصادي
جوامعزندگیمختلفهايالیهدرورزشیهايسازمانونفوذ ورزشوورزشدرگراییتخصص
بهتوجهاست.ساختهناپذیراجتنابامريرامتغیر فعلیومختلفشرایطباپذیريانطباقبشري،

-عرصهدرورزشیهايسازمانوورزشپویايعملکردوحضورةکنندفراهمتواندمیدانشمدیریت

).1392،56، پولو خزائیسلیمی،جابري(باشدهاي گوناگون
منظور جریان دانش را بهۀتواند چرخییندهایی است که ماراهبردها و فرۀمجموع،مدیریت دانش

نفعان در کل سازمان مدیریت نموده و دانش ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و ذيبرآورده
). 1389،32نعمتی، نیاز سازمان را در اختیار صاحبان منافع آن سازمان قرار دهد (مطلوب و مورد

ةر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاداي است که امگستردهمدیریت دانش فرایندحقیقت،در
؛ 1388،11مقدم، جعفريدهد (توجه قرار میصحیح از اطالعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد

ها هاي سازمانترین دارایی). در دنیاي امروز، دانش یکی از مهم2011،2849، و همکاران2باتی
مدیریت دانش را چالش ،نظرانو صاحبپژوهشگرانگروهی از است کهدلیلهمیناست و شاید به

راحتی آن را که بتوان بهنحويبه،هاي فردي جهت تبدیل آن به یک موضوع اطالعاتیکشف دانایی
استفاده کردیند کارهاي روزمره اهاي اطالعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فردر پایگاه

و ؛ اجمل2009،167، 4؛ چانگ و وانگ2007،21شاکر،؛ 2004،373، 3کنند (اسمیتتعریف می
یعنی ؛سازمانیۀترین سرمایدلیل ارتباط مدیریت دانش و ارزشمندبه).2010،159، 5همکاران
. یابدافزایش میروز به، اهمیت این موضوع نزد اندیشمندان و مدیران اجرایی روز6هاي فکريسرمایه

- ها ارزشیافته، براي سازمانهاي فکري سازمانبه داراییهاي انسانیسرمایهمدیریت دانش با تبدیل 

با تغییر دانش به یک منبع راهبردي براي رقابت و ).2004،157ن،احساورولندد (کنآفرینی می
کارگیري آن حیاتی هاي خلق، اشتراك و بهف بر روشاها و جوامع، نیاز به توسعه و اشربقاي سازمان

شود دانش و توزیع آن منجر میةبه تقاضا براي افزایش ذخیر،تقاضا براي دانشبراین،. عالوهشودمی
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ترمعقولتصمیماتاتخاذامکان، برتردانشبرتکیهباهاسازمانمدیریت).2005،11، 1چو و لم(
دانشمدیریت،روایناز؛آورندمیفراهمرادانشبرمبتنیبهبود عملکردهايومهمموضوعاتدر

تبدیلچگونگیتاآن هستندپیدرهاسازمانوشودمحسوب میدانشخودازترمهمايمقوله
روشنوتبیینراگروهیوفرديهايو مهارتدانشبهسازمانیوفرديهايدانستهواطالعات

نیازمند ،آمیز مدیریت دانشاجراي موفقیتهمچنین، ). 2011،159، 2میلس و اسمیت(نمایند
تاکنون، ). 2005،583، 3شی و چینگجانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است (نگرشی همه

مختلفی انجام شده است. هايپژوهششناسایی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش ارتباط بادر
اند و سعی مطالعه قرار دادهصورت کلی مورد، موفقیت مدیریت دانش را بهپژوهشگرانگروهی از 

است هاییآنویژهپوشش قرار دهند. این مطالعات، بهتري را تحتطیف وسیعتاحدامکان،اند کرده
اسکیرم و پژوهشتوان به ها میاینۀاند. از جملکه در اوایل جنبش مدیریت دانش صورت گرفته

راکلیديملعاهفت،دانشمدیریتسازيخصوص پیادهها در) اشاره کرد. آن1997(4آمیدن
رهبري،زانداو چشممعماريکار،وکسببهمستحکمالزام:ازندهستعبارتکهکردندشناسایی

یندهايافرویافتهتوسعهوريفنازیرساختمستمر،یادگیريخلق دانش،وتسهیمفرهنگدانش،
31درصورت اکتشافیبهاي گسترده مطالعهبانیز)1998(5همکارانداونپورت وسازمانی.دانش
دانشمدیریتسازيبا پیادهمرتبطکلیديعواملتعیینبهشرکت24در دانشمدیریتةپروژ

عبارتکهکردندرا شناساییموفقیتکلیديعاملهشتموفق،ةپروژ18میانازهاآن. پرداختند
هايکانالاستاندارد،وپذیردانش انعطافساختارمشترك،هدفوزبانصنعت،ارزش: ازبودند

وانگیزشیاقداماتفنی،وسازمانیزیرساختپسند،دانشفرهنگدانش،انتقالبرايچندگانه
موفقیت در کلیديعواملشناساییبهکهدیگريبراین، پژوهشعالوهارشد.مدیریتحمایت

باهاآنابتدا،. گرفت) انجام 2000(6جوشیوهلسپلمدیریت دانش پرداخته است، توسطيقلمرو
تکنیکاستفاده از با،نهایتردواستخراج نمودندراعواملازايدستهدانش،مدیریتادبیاتۀمطالع
واز متخصصانالمللیبینتأیک هیازمتشکلخبرگانیۀجامعدرراشدهشناساییعوامل،دلفی
مدیریتی،(اثرگذارهاازاصلیۀطبقسههاآن. دادندقرارارزیابیمورددانشمدیریتاندرکاراندست
. کردندمعرفیراداردقراراثرگذارهااینازیکهردروندرعوامل کلیديکه)محیطیومنابع
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کنترل،هماهنگی،: ازندهستعبارتکهباشندمیکلیديعاملچهاردارايمدیریتیاثرگذارهاي
وغیرمالیمالیمنابعافراد،از دانش،متشکلمنابعاثرگذارهايهمچنین، .هاشاخصورهبري
واقتصاديجووزمانیاضطرار،بازاررقابت،دربرگیرندةمحیطیکه اثرگذارهايحالیدرهستند؛
- موفقیتسازيپیادهبرايراگوناگونیکلیديعوامل)2003(1و همکارانچریدسباشند.میدولتی

منابعمدیریتاستراتژي،کهکردندشناساییسازمانايوظیفههايحوزهدردانشمدیریتآمیز
کهدر پژوهشیبراین، عالوهبود. هاآنکلیديعواملازکیفیتوبازاریابیوري اطالعات،نافانسانی،
دانش مدیریتسیستمکارگیريهبدرموفقیتکلیديعواملخصوصدر)2005(2و همکارانهانگ
به شرح دانشمدیریتسیستمکلیدي موفقیت درعاملهفتدادند،انجامداروسازيصنعتبراي

زیرساخت، سازمانیفرهنگ،دانشی اثربخشو ساختارالگوگیرياستراتژي: گردیدزیر شناسایی 
و یادگیريمحیط،ارشدمدیریتقويتعهدورهبري،آموزش افرادودرگیري، اطالعاتیسیستم
هاي مدلۀنیز با ارائپژوهشگرانگروهی از تیمی.کاروايحرفهآموزشازارزیابیومنابعکنترل

جهتسازي مدیریت دانش، عواملی را نیاز براي پیادههاي موردسنجش آمادگی و بررسی زیرساخت
، محمدي و همکاران عنوان نمونهبه؛اندخود نام بردههاي در مدلسازي موفق مدیریت دانشپیاده

هاي کوچک و متوسط ارائه منظور تعیین میزان آمادگی سازمانبهراسیتماتیکۀیک مطالع)2009(
،ساختار سازمانی،زیرساخت فنی، دیدگاه مناسب براي تغییرها پنج عامل سازمانی شامل:کردند. آن

فرهنگ سازمانی را در ارزیابی میزان آمادگی و موفقیت مدیریت دانش لحاظ وپشیبانی از تغییر
دست عوامل موفقیت مدیریت دانش را از بررسی ادبیات مدیریت دانش بهنیز گروهی دیگر کردند.

) را نام 2010(4) و لیندنر و والد2009(3وي و همکارانمطالعاتتوان زمینه میایناند که درهآورد
خود به عوامل موفقیت شامل: صداقت و فرهنگ سازمانی باز، رهبري و حمایت پژوهش ها در برد. آن

ارشد، مشارکت کارکنان، آموزش کارکنان، کار تیمی درست، تقویت کارکنان، زیرساخت مدیریت 
یندهاي دانشی در سازمان اشاره اهاي اطالعاتی، سنجش عملکرد در مدیریت دانش و فرسیستم
هاي متعددي پیرامون مدیریت دانش صورت گرفته پژوهش،شودگونه که مالحظه میهمانکردند.

ها، بندي عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمانشناسایی و اولویتخصوص در، امااست
درزمینهایندرچندانیهايکه پژوهشموضوعاینبهعنایتبااست.مطالعات اندکی انجام گرفته
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- سازمان تربیتکهو با توجه به ایناستنگرفتهصورتکشورهاي ورزشیورزش و سازمانةحوز

آیند که حساب میهایی بهسازمان، در زمرةهاي ورزشیبدنی و فدارسیونکل تربیتبدنی، ادارات 
در پی افزایش ، هاآنتأثیر توجه و حساسیت افراد جامعه به اثربخشیتحتها عمدتاً مدیران آن

جهت هاي مؤثر هاي رقیب هستند، یکی از شیوهرقابت با سازمانۀاثربخشی و کسب برتري در صحن
گیري از سیستم اثربخش مدیریت المللی و افزایش اثربخشی سازمان، بهرهبینۀت در صحنحفظ رقاب

عواملبندياولویتوشناساییمنظوربهپژوهشیانجام،بنابراینباشد؛میها دانش در سازمان
ومتولیانعنوانبهورزشی کشورهايسازماندردانشمدیریتسازيپیادهدرموفقیتکلیدي
- بهضروريدارند،سطوحتمامدرکشورورزشۀتوسعدرمهمینقشکهکشورورزشریزانبرنامه

هاي زیر پاسخ داده شود: عوامل رو، در این پژوهش تالش شده است تا به سؤالایناز ؛رسدمینظر
وند؟موارد هستهاي ورزشی کدامسازي سیستم مدیریت دانش در سازمانکلیدي موفقیت در پیاده

منظورهسؤاالت باینبهدادنپاسخچگونه است؟هاي ورزشیعوامل در سازماناین ارتباط و اولویت 
باشد.میهاي ورزشی حیاتیسازي سیستم مدیریت دانش در سازمانپیاده

پژوهششناسیوشر
. باشدمیتحلیلیـماهیت و روش، توصیفینظرمو از بودهکاربردي، هدفلحاظبهحاضرپژوهش
پژوهشگرانۀوسیلشده بهبندي عوامل کلیدي معرفیابتدا پس از مطالعه و دستهپژوهشدر این 

براي شناسایی عوامل کلیدي اي لیکرتدرجهپنجسؤال اصلی در مقیاس 36اي با نامهدیگر، پرسش
ظورمنه. بگردیدطراحی هاي ورزشیسازمانسازي سیستم مدیریت دانش در موفقیت در پیاده

براي ،آماريۀشده قبل از توزیع در جامعهاي شناسایینامه، عوامل و شاخصسنجش روایی پرسش
ها و مراکز پژوهشی مختلف ارسال شد و نفر از استادان و کارشناسان مدیریت دانش در دانشگاه25

استفاده از دلیل بههمچنین،. گشتنهایی اعمال ۀنامها در پرسشنظرات و تغییرات پیشنهادي آن
ۀنتیجکهبراي بار دوم سنجیده شد ۀنامروش تحلیل عاملی در تحلیل اطالعات، روایی پرسش

پژوهشآماري بخش اول این ۀجامعبراین، عالوهباشد. ها مینمایانگر مطلوبیت روایی پرسش،تحلیل
و ادارات کل یورزشهايیونفدراسی،بدنیتسازمان تربشامل:یورزشهايکارکنان سازمانرا

دادن نتایج به تعمیم،هادلیل انتخاب این سازمان.تشکیل دادندمنتخبهاياستانیبدنیتترب
د که با استفاده از نفر بو1072پژوهش شاملآماري ۀجامعاست. هاي ورزشی کشور بودهسازمان

میان اعضاي اي صورت تصادفی ـ طبقهبهمه ناپرسش283آماري کوکران، ۀفرمول تعیین حجم نمون
عمجموازنامهشـپرس250تنهاکهشدمشخصآوريجمعازپسو گردیدتوزیع آماري ۀجامع

درصد 88نشانگر نرخ بازگشت این امرکهستاهدـشدادهشتـبرگ،هدـشعـیزتوينامههاپرسش
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نامهپایایی پرسش،1اس. اس. پی. اسافزار ها، با استفاده از نرمنامهآوري پرسشپس از جمعباشد.می
بر . در این پژوهش عالوهباشدمینامه که این مقدار مؤید پایایی باالي پرسشدست آمدبه) 93/0(

براي هریک از عوامل جداگانهصورتبهنیز نامه، تحلیل پایایی اي کل پرسشپایایی برۀمحاسب
- درارائه شده است.شماره یکها در جدول یک از آنکه نتایج حاصل براي هرکلیدي انجام گرفت

سازي ساختاري تفسیري ازشده، با استفاده از تکنیک مدلاساس عوامل کلیدي شناساییبرو ادامه 
رابطه،وجودها (عدمآنرابطۀعوامل،يدوبهدوۀمقایسباتاشدخواستهدهندگان (خبرگان)پاسخ
سازي ساختاري انجام فرایندهاي مدلکنند.را مشخصمتقابل)رابطۀوجودوطرفهیکرابطۀوجود

سازي سیستم مدیریت دانش در عوامل کلیدي موفقیت در پیادهبنديبه اولویت،نهایتتفسیري، در
در ذکر است که شایانانجامید. سازي ساختاري تفسیريمدلهاي ورزشی در قالب مدل سازمان

خبرگان که نفر از 10از نظرات ،نامهطراحی پرسشگیري انجام نشد و پس ازنمونهبخش دوم 
.گردیداستفاده داشتندپژوهشتسلط علمی و عملی بر موضوع 

نتایج آزمون پایایی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانشـ1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخعوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانشردیف

93/0فرهنگ1
./80منابع انسانی2
92/0وري اطالعاتفنا3
90/0فرایندهاي دانشی4
94/0هاي انگیزشیپاداش5
86/0محتواي دانش6
95/0مدیریت7
93/0ساختار سازمانی8
93/0دانشمعماري9

نتایج 
.دهدمینشانراپژوهشدرکنندگانشرکتشناختیجمعیتاطالعاتشماره دوجدول 

1. SPSS
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یبررسموردۀجامعشناختیجمعیتهايویژگیتوزیعـ2جدول 

مدرك تحصیلیجنسیتسازمان
درصدتعدادمدركدرصدتعدادجنس

بدنیسازمان تربیت
دیپلم4836زن

کاردانی
6

17
5/4

13

کارشناسی8564مرد
شدارکارشناسی

107
3

80
5/2

هاي ورزشیفدارسیون
دیپلم1521زن

کاردانی
30
22

43
31

کارشناسی5579مرد
ارشدکارشناسی

16
2

23
3

هاياستانبدنیکل تربیتةرااد
منتخب

دیپلم1226زن
کاردانی

22
11

47
23

کارشناسی3574مرد
ارشدکارشناسی

12
2

26
4

يهاسازي سیستم مدیریت دانش در سازمانشناسایی عوامل کلیدي موفقیت در پیادهمنظورهب
نتایج آزمون کرویت بارتلت راشماره سهورزشی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جدول 

- می) 82/0(حدوددر1اولکین-میر-کیزرگیريکفایت نمونهشاخص مقدار اساس، برایندهد. می

که دهدمیبودن آزمون کرویت بارتلت نیز نشان است. معناداربرداريکه نشانگر کفایت نمونهباشد
شرایط تحلیل عاملی برقرار است.

گیريکفایت نمونهبارتلت و نتایج آزمون کرویت ـ3جدول 
مقدارشاخص آماري
814/0گیريشاخص کفایت نمونه

721/11228آزمون کرویت بارتلت

630آزاديۀدرج

001/0يسطح معنادار

متغیر 36هاي اصلی و چرخش واریماکس، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، مؤلفه

1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)



1395، خرداد و تیر 36مطالعات مدیریت ورزشی شماره100

درصد از کل واریانس را تبیین 899/73بعد اصلی جاي گرفتند و نهدر ،شده در پژوهششناسایی
نمودند. این مقدار نشانگر مطلوبیت مدل در تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم مدیریت دانش 

آمده است.شماره چهار. نتایج نهایی تحلیل عاملی در جدول باشدمی

موفقیت سیستم مدیریت دانشبرايشدهعوامل استخراجتوسطشدهدادهتوضیحواریانسـ4جدول 

عوامل کلیدي
شدهدادهواریانس توضیحمقادیر ویژه

درصد تجمعیدرصد واریانسکلدرصد تجمعیدرصد واریانسکل
366/8239/23239/23059/8387/22387/22مدیریت
928/6245/19483/42105/7736/19123/42فرهنگ
684/2454/7938/49607/2242/7365/49دانشمعماري

938/1383/5321/55911/1309/5675/54ساختار سازمانی
816/1044/5366/60856/1156/5831/59اطالعاتفناوري

316/1655/3021/64305/1624/3455/63فرایندهاي دانشی
224/1399/3420/67292/1588/3042/67محتواي دانش

203/1340/3760/70237/1436/3478/70هاي انگیزشیپاداش
130/1139/1899/73232/1421/3899/73منابع انسانی

هاي سازي سیستم مدیریت دانش در سازمانپس از شناسایی عوامل کلیدي موفقیت در پیاده
،منظوراینرايشود. بمی1تعاملی ساختاريکردن این عوامل در ماتریس خودنوبت به وارد،ورزشی

که صورتاینبه؛باشدمیشماره پنجکه کلیت آن همانند جدولگردیداي طراحی نامهنخست پرسش
دهندگان خواسته شد که و از پاسخگردیدجدول ذکر شده در سطر و ستون اول نه فاکتور انتخاب
مدیران ستادي نفر از 10این ماتریس توسط دوي عوامل را مشخص کنند.بهنوع ارتباطات دو

اساتید دانشگاه کهو بدنیة کل تربیتراهاي ورزشی و ادمدیران فدارسیون، بدنیسازمان تربیت
تحلیل وبراي تجزیهاین ماتریس .تکمیل گردیدداشتندپژوهشموضوعبرعملیوتسلط علمی

دادن ارتباطات براي نشانتشکیل و صورت زوجی بهعوامل کلیدي مدیریت دانشمابینفیارتباط 
از چهار عالمت ذیل استفاده گردید:هاآنبین 

1. Structural Self Interaction Matrix
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V:طرفه از ارتباط یکiبهj

A:طرفه از ارتباط یکjبهi

X:طرفه از ارتباط دوi بهjو بالعکس
O: هیچ ارتباطی بینiوjوجود ندارد

تعاملی ساختاريماتریس خودـ5جدول 
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XOVVXVXXفرهنگ
XVVVVVVمدیریت

XOVVXVساختار سازمانی
XVVVAاطالعاتفناوري 
XXVVدانشمعماري
AAVهاي انگیزشیپاداش

AXمنابع انسانی
Oمحتواي دانش

فرایندهاي دانشی

که با تبدیل صورتبدین؛رسیمتعاملی به ماتریس دریافتی اولیه میپس از تشکیل ماتریس خود
-برحسب قوائد و قوانین ذیل می،به اعداد صفر و یکتعاملی ساختاريخودماتریس نمادهاي روابط

:توان به ماتریس دریافتی اولیه دست پیدا کرد
باشد V) در ماتریس خودتعاملی ساختاري jستونوi(محل تالقی سطر (i,j)که ورودي در صورتی
شود.داده می، صفر قرار(j,i)در ماتریس دسترسی یک و در ورودي (i,j)در ورودي 
در ماتریس (i,j)باشد در ورودي Aدر ماتریس خودتعاملی ساختاري (i,j)که ورودي در صورتی

شود.، یک قرار داده می(j,i)دسترسی صفر و در ورودي 
در ماتریس (i,j)باشد در ورودي Xساختاري در ماتریس خودتعاملی(i,j)که وروديدر صورتی

شود.، یک قرار داده می(j,i)دسترسی صفر و در ورودي 
در ماتریس (i,j)باشد در ورودي Oدر ماتریس خودتعاملی ساختاري (i,j)در صورتی که ورودي 

شود.، صفر قرار داده می(j,i)دسترسی صفر و در ورودي 

i

j
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پذیري در روابط متغیرها، نمودن انتقالپس از تشکیل ماتریس دریافتی اولیه، با دخیلبراین، عالوه
توان فاز بعدي از مراحل اجراي متدولوژي ترتیب میاینآید. بهدست میماتریس دریافتی نهایی به

بین متغیرها در داستفاده از روابط متعدۀرا به انجام رساند. نتیج1سازي ساختاري تفسیريمدل
میزان قدرت نفوذ هر متغیر و ، جدولایندر،. همچنینباشدمشاهده میقابلشماره ششجدول 

است. قدرت نفوذ هر متغیر عبارت است از تعداد نهایی وابستگی هر متغیر نشان داده شده
د. میزان وابستگی نها نقش داشته باشد در ایجاد آننتوان) که میآن متغیرمتغیرهایی (شامل خود

شوند.که باعث ایجاد متغیر مذکور میعبارت است از تعداد نهایی متغیرهایینیز 

ماتریس دریافتی نهاییـ6جدول 
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1111111018فرهنگ
1111111119مدیریت

1011111017ساختار سازمانی
0001011115وري اطالعاتفنا

1011111118دانشمعماري
0000011002انگیزشیهاي داشپا

0000001102منابع انسانی
0001111104محتواي دانش

1111111018دانشیفرایندهاي
؟535668956قدرت وابستگی

تعیین سطح منظورهشود. ببندي میماتریس دریافتی نهایی به سطوح مختلف دسته،بعدۀدر مرحل
خروجی، ورودي و مشترك ۀها، سه مجموعکدام از آنهريازامتغیرها (عوامل) در مدل نهایی، به

هاخروجی و ورودي آنۀمتغیر یا متغیرهایی که اشتراك مجموع،جدولاولیندر. گردیدتشکیل 
- عنوان متغیر سطح باال محسوب میبهسازي ساختاري تفسیريمدلمراتب یکی است در سلسله

1. Interpretive Structural Modeling
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خالصهدلیلبهکهآمددستبهمتغیرهاۀگانششسطوح،جدولششدر،حاضرپژوهشدر.شوند
است.آمدهشماره هفتجدولدرجدولششایننهاییۀنتیج،نویسی

فسیريتسازي ساختاري مدلمراتب سلسلهدرسطوحتعیینـ7جدول 
سطحمجموعۀ مشتركمجموعۀ وروديمجموعۀ خروجیعواملردیف

پنجم9-5-3-2-91-5-3-2-91-7-6-5-4-3-2-1فرهنگ1
ششم9-2-91-2-91-8-7-6-5-4-3-2-1مدیریت2
پنجم9-5-3-91-5-3-2-91-7-6-5-4-3-1سازمانیساختار3
چهارم9-94-5-4-3-2-91-8-7-6-4اطالعاتفناوري4
پنجم9-8-5-3-91-8-5-3-2-91-8-7-6-5-4-3-1دانشمعماري5
دوم96-8-6-5-4-3-2-71-6انگیزشیهايپاداش6
اول8-97-8-7-6-5-4-3-2-81-7انسانیمنابع7
سوم8-7-85-7-5-4-82-7-6-5دانشمحتواي8
سوم9-5-4-3-2-91-5-4-3-2-91-7-6-5-4-3-2-1دانشیفرایندهاي9

هاي ورزشیعوامل کلیدي مدیریت دانش در سازمان،شودطور که در جدول فوق مالحظه میهمان
کهداردترین سطح قرار عامل مدیریت در پایین،اند. در این بخشبندي شدهسطح طبقهششبه 

. باشدمیهاي ورزشی مدیریت دانش در سازماناهمیت باالي این عامل در اجرايدهندةنشان
وري فناعامل نیز و دانش در سطح پنجمعوامل فرهنگ، ساختار سازمانی و معماريهمچنین، 

ترین اند و در پایینسازي ساختاري تفسیري شناخته شدهترین عوامل در مدلاز مهم،اطالعات
نفوذ باالي این عوامل در عوامل سطوح باالتر و نشان از قدرتامراند که اینسطوح آن قرار گرفته

هاي ورزشی دارد. سازي مدیریت دانش در سازمانها در پیادهاهمیت آننیز 
ساختاري ۀمدل اولیتوانمیماتریس دریافتی نهایی، نیزیک از عوامل و با توجه به سطوح هر

سطححسببرمتغیرهاابتدا،منظورهمینبه. کردترسیمهاپذیريگرفتن انتقالنظربا درراتفسیري
قرارسطحششدرمتغیرها،حاضرپژوهشدر.شوندمیتنظیمپایینبهباالازترتیببههاآن

در منابع انسانیترین قدرت نفوذ و عامل ترین سطح با بیشدر پایینمدیریتکه عامل ندگرفت
اند.وابستگی قرار گرفتهترین باالترین سطح با کمترین قدرت نفوذ و بیش
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مدل نهایی ساختاري تفسیريـ1شکل 

،شدهبنديبا استفاده از سطوح اولویتگرفته در جداول و اشکال فوق وهاي انجامبه بررسیبا توجه
شوند. بندي میدر چهار گروه طبقهوابستگی ـ تحلیل قدرت نفوذ وعوامل کلیدي با تجزیه،نهایتدر

دارند. شود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی اول) میگروه(1اولین گروه شامل عوامل خودمختار
این عوامل تا حدودي از سایر عوامل مجزا هستند و ارتباطات کمی دارد. گروه دوم شامل عوامل 

گروه شود که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند.دوم) را شامل میگروه(2وابسته
دارند. در واقع سوم) هستند. این عوامل قدرت نفوذ و وابستگی باالیی گروه(3سوم عوامل پیوندي

1. Autonomous
2. Dependent
3. Linkage

انگیزشیپاداش

فرایندهاي دانشیمحتواي دانش

وري اطالعاتناف

معماري دانش فرهنگساختار سازمانی

مدیریت

منابع انسانی
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1گروه چهارم عوامل مستقلشود.هرگونه عملی بر روي این عوامل منجر به تغییر سایر عوامل می

ازکهیباشند. این عوامل از قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی برخوردارند. عواملچهارم) میگروه(
ند. واضح است که این متغیرها شواصطالحاً عوامل کلیدي خوانده می،قدرت نفوذ باالیی برخوردارند

هاي (یک) در هر گیرند. از طریق جمع کردن وروديدر یکی از دو گروه مستقل یا پیوندي جاي می
، 2011، 2آید (چاندرمولی و ترنسودست میسطر و ستون قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرها به

مدیریت دانش در شکل شماره دو نشان یک از عوامل کلیدي ). قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر250
داده شده است.

29

فوذ
ت ن

قدر

1،58

گروه 93گروه سوم
چهارم

7

46

5

84

3گروه اولگروه دوم

762

1

987654321
قدرت وابستگی

وابستگیـنمودار قدرت نفوذـ2شکل 

اند و این نگرفتهگانه در گروه اول قرار نهیک از عوامل هیچ،شودطور که در شکل فوق دیده میهمان
گرفتن دارد. قرارهاي ورزشیعوامل در اجراي مدیریت دانش در سازماناهمیت تمامینشان از 

پذیري تأثیردهندةنشاننیزهاي انگیزشی و محتواي دانش در گروه دومعوامل منابع انسانی، پاداش

1. Independent
2. Chandramowli & Transue
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عاملی که در گروه پنج،شماره دوشکل براساس. باشدمیتر ح پایینوعوامل سطازباالي این عوامل 
"عوامل پیوندي"ها به آنکهند هستاز قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخورداراند سوم قرار گرفته

سازي در شکل مدل.شودشود. هرگونه تغییر در این عوامل باعث تغییر در سایر عوامل میگفته می
باید ،نهایتدراند. تصاص دادهخود اخرا بهپنجو چهار، سهح واین عوامل سط،ساختاري تفسیري

و داراي است عنوان عامل مستقل شناخته شده که در گروه چهارم بهنام بردراعامل مدیریت
گرفتن این عامل در گروه چهارم و در باشد. قرارباالترین قدرت نفوذ و کمترین تأثیرپذیري می

سازي موفق مدیریت زیاد آن در پیادهبودن این عامل و اهمیتنشان از کلیدي،آنۀباالترین نقط
هاي ورزشی دارد.دانش در سازمان

گیريبحث و نتیجه
ترین بزرگ،سازي آن است. امروزهدرك مدیریت دانش و چگونگی پیاده،هاچالش اصلی سازمان

. باشدمیآن به یک روش موفق ةتعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و ادار،هاآرزوي سازمان
ۀتوسعدرمهمینقشکهکشورورزشریزانبرنامهومتولیانعنوان بههاي ورزشیسازمانشک، بی

باید در طراحی و استقرار سیستم مناسب مدیریت دانش، در ،دارندسطوحتمامدرکشورورزش
این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدي موفقیت و اقدام کهرو ظاهر شوندهاي پیشنقش سازمان

گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش مبناي این عوامل تأثیرعملی بر
دانش یریتمدسازيیادهدر پیتموفقیديعوامل کلییشناسامنظورهپژوهش حاضر بدر.باشدمی

- عامل بهنه،آنۀنتیجعاملی اکتشافی استفاده شد که دری از روش تحلیل ورزشهايدر سازمان

یدنیاي واقعبا علم به این موضوع که این عوامل در،د. سپسگردیعنوان عوامل کلیدي شناسایی 
، از باشندمیهاي درونی و ذاتی و داراي وابستگیبودهمستقل از هم ناولویت یکسانی ندارند و 

سازيیادهپۀزمینشده دراولین عامل شناساییشد. استفادهسازي ساختاري تفسیريمدلتکنیک 
اسکیرم و پژوهشمدیریت است. این یافته با نتایج عامل ،یورزشهايدانش در سازمانیریتمد

، وي و همکاران )2003و همکاران (چریدس،)1998همکاران (داونپورت و)،1997آمیدن (
-عامل مدیریت با توجه به دارا،در پژوهش حاضردارد.خوانی هم)2010) و لیندنر و والد (2009(

تفسیري ترین سطح مدل ساختاريدر پایین،ترین میزان وابستگیبودن باالترین قدرت نفوذ و کم
هاي سازي مدیریت دانش در سازمانبودن این عامل در پیادهکه نشان از کلیديه استقرار گرفت

-همعنا است که بدان. این بشودمحسوب میبناي مدل سنگعنوان فونداسیون و ورزشی دارد و به
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زمینه براي عوامل ،آنۀنتیجدرتانمودروي آن تأکید بایستمیشروع کارکرد سیستممنظور
ترین توجه را به عوامل دیگر که در سطوح مدیران باید بیش،اساساینشود. برسطوح باالتر فراهم 

،هاي ورزشیسازمانمدیریتکه توان چنین استدالل کردمی،لذا؛ندداشته باشاندبعدي قرار گرفته
دادنقرارسرمشقمنظورهبمدیراندارند.دانشمدیریتهايموفقیتبراثرگذاريدررانقش اصلی

بایستمیهاآن،مثالبراي؛کنندعملنقشهايمدلعنوانبه،دانشمدیریتجهتدرمطلوبرفتار
دنبالبهوبگیرندیادپیوستهودهندنشانراسازماندردیگرانبادانشتسهیم برايخودةاراد

مهمبسیارنمایش بگذارندبهعملدرراخودرفتارهايمدیرانکهاینباشند.جدیدهايو ایدهدانش
ونند کتقلیدمدیرانازها نیزآنتا رند گذااثرکارکنانبرتوانندمیتربیشهاآنکار،اینبا.باشدمی

دهند.دانش افزایشمدیریتدرمشارکتبهراخودتمایل
)، 2005ران (هانگ و همکا.باشدمیفرهنگدر این ارتباطشدهشناساییدومین عامل براین، عالوه

-پیادهجهترامدلی،)2010لیندنر و والد () و2009)، محمدي و همکاران (2009وي و همکاران (

نتایج .باشدمیفرهنگها،مدلایناز عوامل کلیدي دریکیکردند کهمطرحدانشسازي مدیریت 
تفسیري قرار دارد و پژوهش حاضر بیانگر آن است که عامل فرهنگ در سطح پنجم مدل ساختاري

ی ورزشهايدانش در سازمانیریتمدسازيیادهپترین عامل براي عنوان کلیديپس از مدیریت، به
- توان بهینهمیسازي آننقش محرك را دارد و با بهینهاین عامل، معنا کهبدینشود؛ محسوب می

در سازمان، مدیریتدانشازحمایتیفرهنگبا ایجاد ،بنابراین؛ شدن عوامل دیگر را انتظار داشت
هايالیهتمام در،یعنی؛شمار رودبهسازماناندازچشمومأموریتازبخشیبایستمیدانش

رادانشمدیریتمدیران،وکارکناناي کهگونهبهباشد؛داشتهنمودسازمانهايفعالیتوسازمانی
شده در این مطالعه که در سطح پنجم مدل سومین عامل شناساییبدانند. خودکارازبخشی

اسکیرم چون هاي مختلفی همانی است که در مدلتفسیري قرار دارد، عامل ساختار سازمساختاري
توان چنین میمورد این ) بدان اشاره شده است. در2009) و محمدي و همکاران (1997و آمیدن (

سازمانیساختاریکۀتوسع،دانشمدیریتسازيپیادهبرايکلیديۀجنبدیگراستدالل کرد که
با این یافته که معماري دانش است،شدهچهارمین عامل شناساییبراین، عالوه.باشدمیمناسب
است که عامل اینبیانگر هاي مایافته.همخوانی دارد) 1997اسکیرم و آمیدن (پزوهشنتایج 

هاي با عاملو داراي ارتباط متقابلتفسیري قرار دارد معماري دانش در سطح پنجم مدل ساختاري
شرایط براي عوامل سطوح باالتر فراهم ،با تحقق این عواملوباشدمیساختار سازمانی و فرهنگ 

خواهد شد.
تفسیري قرار دارد، شده در این مطالعه که در سطح چهارم مدل ساختاريعامل شناساییپنجمین 

تأکید شده مدیریت دانشهاي است که بر این عامل نیز در اکثر مطالعات و مدلفناوري اطالعات 
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)، 2005)، هانگ و همکاران (2003و همکاران (یدس)، چر1997هاي اسکیرم و آمیدن (یافتهاست.
.هستند) از این جمله2010) و لیندنر و والد (2009)، وي و همکاران (2009محمدي و همکاران (

افزاري قوي براي یک بستر نرم،کند که فناوري اطالعات) بیان می2007شاکر (،زمینهایندر
طور سیستماتیک مدیریت دانش را در بوده که بهمدیریت دانش و افزایش تأثیر آن در سازمان 

توانمندسازهايازیکیاطالعاتفناوريتوان گفتمی،بنابراین؛نمایدسازمان پشتیبانی و تسهیل می
شروعاطالعاتایستايآرشیویکازآنقابلیتباشد کهمیدانشمدیریتسازيدر پیادهکلیدي
باعثاطالعاتیابد. فناوريمیادامهیکدیگربهافراداتصالنیزواطالعاتبهافراداتصالباشده و

حمایتراافرادبینو ارتباطاتهمکاريوشودمیاطالعاتبازیافتودسترسیسریع،جستجوي
سازمانیدانشمدیریتازحمایتدرراهاي متنوعینقشتواندمیاطالعاتفناورياصل،درکند.می
کند.ایفا

که در سطح سوم مدل ساختاريدر پژوهش حاضرشده ششمین عامل شناساییبراین، عالوه
مطرح شده نیز ) 2010و همکاران (اجملکه در مدلباشدمیتفسیري قرار دارد، محتواي دانش 

کهندجاي داداصلیعاملششدرراهاآنودندکرگردآوريراشاخص32، ها در پژوهشیاست. آن
که در سطح سوم مدل نیزشده هفتمین عامل شناسایی.بودعواملهمینازیکیمحتواي دانش

)، وي و 1997اسکیرم و آمیدن (،زمینهایندر.تفسیري قرار دارد، فرایندهاي دانشی استساختاري
سازيیادهپرا یکی از عوامل اصلیفرایندهاي دانشی،)2010) و لیندنر و والد (2009همکاران (

.اندعنوان کردهدانشیریتمد
تفسیري قرار دارد، مدل ساختاريدومشده در این مطالعه که در سطح هشتمین عامل شناسایی

با نتایج حاضر یهاي مشابهنیز به یافته)1998همکاران (داونپورت و.باشدمیانگیزشیهايپاداش
اگرکهکندن میعنوانیز )2004(اسمیت.دندست یافتانگیزشیهايپاداشخصوص عامل در

خواهندتمایلدانشبهتربیشبرآیند،آنةاز عهدکارکنانکهباشداهدافیمبنايبرهاتشویق
تسهیمفرهنگدر،شودرقابتایجادباعثکهعملکرد فرديبهپاداشدهیارتباطشک،بیداشت.
وپولیهايپاداشبایستمیدانشمدیریتازحمایتدربود.اثربخش خواهدوکنندهتعیین،دانش

به، کارمندانبهپاداشتوان گفت دادنمیلذا،؛شودیکپارچهجامعپاداشیک سیستمدرپولیغیر
منظوربهبراین،عالوه.خواهد انجامیددانش اثربخشمدیریتجهتدرمثبترفتارتقویتوتحریک

تسهیممانندمعیارهاییربهاي تشویقیسیستمالزم است که موفق،محوردانشسازمانیکایجاد
نگرشبهبایستمیهاییسیستمکنند. چنیننوآورانه تمرکزهايحلراهوخالقیتتیمی،کاردانش،

عملکرد برتأکیدباکارکنانبهپاداشاعطاي،ویژهبه،دهندپاداشگروهیو کارهايگراریسکهاي
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نهمین عامل درنهایت، کرد. خواهدتحریکراکارمندانبیندانشۀمبادلازباالییسطحگروهی،
)، 2000جوشی (وهلسپلنتایج پژوهشبا پژوهشۀیافتاین. باشدمیمنابع انسانی ،شدهشناسایی
- در.همخوانی دارد) 2010) و لیندنر و والد (2009)، وي و همکاران (2003و همکاران (چریدس

مدیریت ومدیریت دانش، مدیریت افراد استکه کنند بیان می)2010(اجمل و همکاران زمینه، این
توان گفت با توجه به ماهیت اجتماعی مدیریت دانش، میرو،ازاینباشد؛میافراد، مدیریت دانش 

. درباشدمیممکن گرفتن موارد مرتبط با کارکنان تقریباً غیرنظرموفقیت چنین سیستمی بدون در
که نشان از تفسیري قرار گرفتدر باالترین سطح مدل ساختاريمنابع انسانی عامل ،حاضرپژوهش

تر خود دارد. پذیري باالي این عامل از عوامل سطح پایینتأثیر
منظور عامل (اگرچه با درجات متفاوت) بهنهگیري کرد که هر توان نتیجهبا توجه به بحث باال می

تر و شناخت درك بیشدلیلبهتنهاهابندي آنو اولویتباشند سازي مدیریت دانش مهم میپیاده
-میپژوهششده در این بندي انجامشناسایی عوامل و اولویت،باشد. همچنینگذارتر میعوامل تأثیر

منظورهو اعضاي تیم مدیریت دانش، بهاي ورزشیسازمانعنوان راهنمایی براي مدیران تواند به
- سازمانکه جاآناز.مدیریت دانش باشدةبراي پروژراهبردهاي مناسبریزي صحیح و تدوین برنامه

هاي مدیریت دانش ممکن است در یک مقطع زمانی قادر به مدیریت تمام جنبههاي ورزشی
- لیتجهت تنظیم فعاهاي ورزشیسازمانتواند به میپژوهششده در این بندي انجامنباشند، اولویت

ۀتوان در ترسیم نقشمیشده، از عوامل کلیدي شناساییچنین. همنمایدهاي مدیریت دانش کمک 
راهبرد دانش کمک گرفت.

که باید بین شده در مدل و با توجه به اینگرفتن عوامل کلیدي شناسایینظر، با دردرهرصورت
طراحی و منظورهبرقرار شود، پیشنهادهاي زیر بینگاشت مناسبهاي پژوهشیافتهها وپیشنهاد

:باشدمیارائه آمیز سیستم مدیریت دانش قابلاستقرار موفقیت
شغلی،دانشارتقايفرصتایجاددانش،جایگاهونقشبهنسبتمسئوالندیدگاهونگرشتغییر

برايتشویقیابزارهايکارگیريبهافراد،شغلیاغتنايمنظوربهشغلیآزاديواعطاي استقالل
تسهیمبرايراهبرديریزيبرنامهاجرايدارند،خطرپذیريونوآوريخوب،عملکردکهکارکنانی

کارکناندانش برايهايبستهتعریفودانش
بهخودشغلیدانشانتقالجانبازراخطريکارکنانکهايگونهبه؛سازماندراعتمادجوایجاد

فراینديتعریفوافراددیگربهدانشانتقالبهمداردانشافرادتشویق،نکننداحساسدیگر افراد
گیردقراربرداريبهرهموردکارمنداندانشبراساس آنکه
سازمان،دراطالعاتوهادادهدارينگهوحفظبرايفراینديتدوینمنظوربهکارگروهتشکیل

تعلقووفاداريو افزایش سازماندربازنشستگیشرفدریاو کلیديمدار،دانشافرادشناسایی
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سازمانازهاآندانش شدنخارجاز ) امکانحددر(نیز جلوگیري وافرادگونهایندرسازمانی
ودروندرارتباطیهايشبکهگسترشتوجیهی،وآموزشهايکارگاهوهاهمایشبرگزاري

ارتقايوهاتجربهودانشتربیشتعاملبرقراريهدفبادانشاجتماعاتایجادسازمان وبیرون
سازماندردانشتسهیم
وتبادلروندتسریعمنظوربهايشبکهنظامگسترشومراتبیسلسلهساختارنظامدرتجدید

سازماندردانشتسهیماهدافتحققراستايدرمتفاوتهايتخصصومسئولیتافراد باتعامل
سازماندردانشصاحبافرادجذبوکارکناندانشسطحبردنباالمنظوربههاییایجاد مشوق
سازماندرایجاد دانشراستايدر
المللی و هاي مؤثر جهت حفظ رقابت در صحنۀ بینیکی از شیوههر تقدیر باید قبول داشت که به

و با باشد؛ها میگیري از سیستم اثربخش مدیریت دانش در سازمانافزایش اثربخشی سازمان، بهره
ها در سالیان اخیر و تأکید رنگ شدن نقش مدیریت دانش در موفقیت و شکست سازمانتوجه به پر 

اختیار نبودن هاي کاري و همچنین درسازي مدیریت دانش در محیطمدیران ارشد کشور به پیاده
هاي متعددي در این زمینه صورت گرفته پژوهشکشور؛درمدل جامع در خصوص مدیریت دانش

صورت گرفته یهاي دانشپیرامون ضرورت مدیریت دانش و سازمان،هااین پژوهشاست. هر کدام از 
بندياولویتوهاسازماندرمدیریت دانشازگیريبهرهطرُقتشریحجهتدراالسفمعاست. ولی

نگرفتهصورتايشایستهحرکتکشورهاي ورزشیورزش و سازمانحوزةدر باالخصآن،عوامل
-ودهمؤثر بخود را منحصر در ذکر چند عامل که بر مدیریت دانش این مطالعات،و هر کدام از است

پژوهشایندراند.تر این مطالعات، این عوامل را مستقل از یکدیگر فرض کردهبیشاند و کردهاند، 
سازي مدیریت دانش در در پیادهمؤثرشناسایی عوامل برعالوهشده،برداشتهجلوبهگامیک

و از استپرداخته یکپارچهمدلدراین عوامل ینو ارتباط ببندي ؛ به اولویتورزشیهايسازمان
.استیشگامپپژوهشینلحاظ اینا

منابع
1. Ajmal, M., Helo, P., & Kekale, T. (2010). Critical factors for knowledge
management in project business. Journal of Knowledge Management, 14(1): 156-68.
2. Bhatti, W. Z., Zaheer, A., & Rehman, K. (2011). The effect of knowledge
management practices on organizational performance: A conceptual study. African
Journal of Business Management, 5(4): 2847-53.
3. Chandramowli, S., & Transue, M. (2011). Analysis of barriers to development in
landfill communities using interpretive structural modeling. Habitat International, 35(2):



111...        یتموفقیديعوامل کليبندیتو اولوییشناسا

246-523.
4. Chang, T. H., & Wang, T. C. (2009). Using the Fuzzy Multi-Criteria Decision
Making Approach for measuring the possibility of successful knowledge management.
The Journal of Information Sciences, 14(1): 156-68.
5. Chourides, P., Longbottom, D., & Murphy, W. (2003). Excellence in knowledge
management: An empirical study to identify critical factors and performance measures.
Measuring Business Excellence, 7(2): 29-45.
6. Chua, A., & Lam, W. (2005). Why KM projects fail: A multi-case analysis. Journal
of Knowledge Management, 9(3): 6-17.
7. Davenport, T., De Long, D., & Beers, M. (1998). Successful knowledge management
projects. Sloan Management Review, 39(2): 43-57.
8. Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2000). An investigation of factors that influence
the management of knowledge in organizations. Journal of Strategic Information
Systems, 9(2): 235-61.
9. Huang, J., Tzeng, G., & Ong, Ch. (2005). Multidimensional data in multidimensional
scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters, 105(2): 164-68.
10. Jaberi, A., Salimi, M., & Khazaeipool, J. (2014). Effect of intrinsic and extrinsic
motivation on employee knowledge sharing in sport organizations (case study physical
education employees Isfahan Province). Journal of Sport Management, 5(16): 55-75.
(Persian)
11. JafariMoghadam, S. (2010). Knowledge management in school based management
system. Journal of Management Education, 10(36): 5-27. (Persian)
12. Lindner, F., & Wald, A. (2010). Success factors of knowledge management in
temporary organizations. Journal of Project Management, 29(7): 877-88.
13. Mills, M., & Smith, T. A. (2011). Knowldege management and organizational
performance: A decomposed view. Journal of Knowledge Management, 15(1): 156-71.
14. Mohammadi, K., Khanlari, A., & Sohrabi, B. (2009). Organizational readiness
assessment for knowledge management. International Journal of Knowledge
Management, 5(1): 1011-29.
15. Nematy, M. (2011). Knowledge management, culture, higher education. Journal
growth of Technology, 2(7) 28-35. (Persian)
16. Roelandet, j., & Ehssan, S. (2004). Organizational factors and knowledge
management within large marketing departments: An empirical study. Journal of
Knowledge Management, 5(4): 156-71.
17. Shaker, A. (2007). Knowledge sharing and technological capabilities: The
moderating role of family involvement. Journal of Business Research, 6(1): 20-24.
18. Shih, H. A., & Ching, Y. H. (2005). Strategy alignment between KM HRM and
corporate development. International Journal of Manpower, 26(6): 583-4.
19. Skyrme, D. J., & Amidon, D. M. (2003). Creating the knowledge-based business.
London: Business Intelligence, (1): 103-106.
20. Smiti, G. (2004). Knowledge management and reference services. The Journal of
Academic Librarianship, 30(5): 368-81.
21. Wei, C. C., Choy, C. S., & Yew, K. (2009). Is the Malaysian telecommunication
industry ready for knowledge management implementation. Journal of Knowledge
Management, 13(1): 69-87.



1395، خرداد و تیر 36مطالعات مدیریت ورزشی شماره112

استناد به مقاله

). 1395ی. (عل،آبادي	یفشریمروتو ، .حبیب اهللاسید،میرغفوري،.یدعلیس،ينقو
دانش در یریتمدسازي	یادهدر پیتموفقیديعوامل کلبندي	یتو اولوییشناسا

.112-93، )36(8، ی. مطالعات مدیریت ورزشیورزشهاي	سازمان

Naghavi, S. A., Mirghafoori, S. H., & Morovati Sharif Abadi, A. (2016).
Identification and Prioritization of Key Factors in Successful
Implementation of Knowledge Management in Sport Organization.
Sport Management Studies. 8 (36): 93-112. (Persian)



113...        یتموفقیديعوامل کليبندیتو اولوییشناسا

Identification and Prioritization of Key Factors in
Successful Implementation of Knowledge Management in

Sport Organization

3A. Morovati Sharif Abadi,2Mirghafoori.S. H,1Naghavi.A.S

1. M.Sc. of Science and Arts University*

2. Associate Professor, University of Yazd
3. Assistant Professor, University of Yazd

Received Date: 2014/05/25 Accepted Date: 2015/03/07

Abstract

The aim of present study was to identify and prioritize factors in successful
implementation of knowledge management in sports organizations, using interpretive
structural approach model. The aim of present study is practical, its method and nature is
descriptive - analytical. The population of this study had two parts so that in order to
identify factors affecting organizational spirituality in Yazd university according to
survey analytical models, a 250 sample of sports organizations including physical
education, physical education office, sports federation employees were selected via
stratified sampling and were discussed and analyzed. In the second part of the scheme in
order to classify priority of the key factors identified, we cooperated with 10 experts who
had mastered the respected scientific research on the subject. Factor analysis showed that
9 factors of management organizational structure, architecture, science, culture, human
resources, information technology, knowledge processes, motivational rewards and
content knowledge are considered as the key success factors in the implementation of
knowledge management in sports organizations. Structural interpretation of model
results also showed that the management agent has highest leverage and least
dependency to other 8 key factors.

Keywords: Sports Organizations, Interpretive Structural Modeling, Knowledge
Management.
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