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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
انجام شد .جامعۀ آماری این پژوهش را که با روش توصیفی ـ پیمایشی صورت گرفت ،کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان
به تعداد  746نفر تشکیل دادند .نمونۀ آماری نیز با استفاده از جدول حجم نمونۀ کرجسای و مورگان و نیز نمونهگیری
تصادفی ساده 255 ،نفر بهدست آمد .نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بهصورت مستقیم بر هوش
سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر میگذارد .همچنین ،فرهنگ سازمانی بهصورت مستقیم بر مدیریت دانش
کارکنان اثرگذار میباشد .با توجه به نتایج بهنظر میرسد که برای توسعۀ هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان،
توجه ویژه به فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،وزارت ورزش و جوانان ،هوش سازمانی
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مقدمه
در طول سالهای اخیر که تغییرات محیطی سریع ،بسیاری از سازمانها را تهدید میکند ،تحوالت و
تغییرات سریع در تکنولوژی و انفجار اطالعات باعث شده است که سازمانها فشار بیشتری را برای بقا
در محیط رقابتی کنونی تحمل کنند (کالنتریان ،براتیمرنانی و صلواتی1391 ،؛  .)348در چنین
شرایطی ،داشتن مزیت رقابتی پایدار ،حیاتی بوده و پایدارترین مزیت رقابتی ،داشتن نیروی انسانی
ارزشمند میباشد (ریلی و اسکات2010 ،1؛  .)2نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین دارایی سازمانها و
نیز بهعنوان یك مزیت رقابتی مطرح است و از باارزشترین منابع و سرمایههای یك سازمان محسوب
میشود (باقرزاده ،راشدی و بافنده1391 ،؛ .)42
اما گاهی سازمانها بیشتر از آنکه توسط محیط و رقبای خود آسیب ببینند ،توسط نیروی انسانی
خود آسیب میبینند .عدم تبحر اجرایی ،تعارضهای اداری در تمامی سطوح ،فقدان رهبری و هدایت،
قوانین و مقررات و رویههای بیربط ،همگی مسائل بازدارندۀ یك سازمان برای بهکارگیری کل نیروی
ذهنی است که سازمان برای آن متحمل هزینه میشود .اگرچه ،ممکن است تكتك افراد برای انجام
کارهای بزرگ باهوش و توانا باشند؛ اما اثربخشی جمعی آنها هدر میرود (ستاری قهفرخی1386 ،؛
)2؛ لذا ،به نظر میرسد که صرفاً بهکارگیری نیروهای باهوش در سازمان نمیتواند تضمینکنندۀ بقای
سازمان در این محیط رقابتی باشد.
به اعتقاد آلبرخت )2003( 2هنگامی که افراد باهوش در یك سازمان استخدام میشوند ،تمایل به
"کندذهنی دستهجمعی" 3پیدا میکنند؛ لذا ،وی در مقابل واژۀ "کندذهنی سازمانی" ،از واژۀ "هوش
سازمانی" 4استفاده میکند و تنها راه درمان کندذهنی در سازمان را بهرهگیری از مدل هوش سازمانی
میداند .کرفوت )2003 ( 5نیز بیان میکند سازمانهایی که نمیتوانند به اطالعات مفید دست یابند
و دانش خود را تسهیم نمایند ،به کندذهنی سازمانی دچار میباشند (ارستین ،پوتاس ،حامداغلو و
کیسا2011 ،6؛  .)11256مفهوم هوش سازمانی شامل :توانایی یك سازمان برای پردازش ،تبادل و
سنجش اطالعات برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در فعالیتهای آن سازمان ،بهویژه برنامهریزی،
سازماندهی ،رهبری و کنترل و نظارت بر مأموریتهای آن میباشد (فهامی ،محمودی دهکردی و

1. Reilly & Scott
2. Albrecht
3. Stupidity Collective
4. Organizational Intelligence
5. Kerfort
6. Erçetin, Potas, Hamedoğlu and Kisa

نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش...

53

محزونیه 1392 ،؛  .)2همچنین ،ماتسون و ماتسون )2001( 1شانس عملکرد در سازمانهای هوشمند
را در مقایسه با سازمانهایی با بهرۀ هوشی سازمانی پایینتر ،تقریب ًا پنج برابر میدانند.
عالوه براین ،هوش سازمانی چیزی فراتر از مجموع هوش اعضای سازمان است .به بیاندیگر ،هوش
سازمانی توانایی سازمان در حل مسائل و مشکالتی است که حاصل ساختار سازمانی ،ارتباطات مطلوب،
سرمایههای دانشی و فرایندهای استراتژیك میباشد (جمالزاده1392 ،؛  .)128بهرۀ هوشی سازمانها
نیز همانند بهرۀ هوشی افراد قابلاندازهگیری است .سازمانهای باهوش ،توان ذهنی خود را همانند
توان فیزیکیشان افزایش میدهند (فالحشمس ،بوداقی خواجهنوبر و دلنواز اصغری.)150 ،1391 ،
افزایش هوش سازمانی موجب میگردد سازمانها اطالعات محیط اطراف خود را سریعتر و با دقت
بیشتری تجزیهوتحلیل کنند ،نتایج حاصل را به طریق سودمندی ذخیره نمایند و در مواقع مقتضی
دردسترس تصمیمگیرندگان قرار دهند .این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر سازمان
تسریع کرده و اثربخشی فرایند تفکر و تصمیمگیری جمعی را به نحو چشمگیری بهبود میبخشد
(غالمی ،غفوریان و معنویپور1390 ،؛  .)90خدادادی و همکاران ( )1392نیز در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که سازمانهای ورزشی هوشمند ،دارای بهرهوری بیشتری میباشند.
سازمان با بهرهگیری از هوش سازمانی ،اثربخشی استفاده از ساختارهای اطالعاتی موجود را در راستای
اهداف خویش افزایش داده و اطالعات از حالت عملیاتی و محدودشده ،به استفاده در الیههای اجرایی
سازمان برای استفادۀ مدیران توسعه داده میشود( .با توجه به اینکه مدیران در سازمانهایی فعالیت
میکنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود میباشند ،و نیز هوش سازمانی به تحصیل و کسب
دانش اشاره دارد که از راه به کارگیری انسان ،رایانه و سایر وسایل صورت میپذیرد و دانش مرتبط با
محیط فعالیت سازمان (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) را مد نظر قرار داده است (بیكزاد،
عالئی و اسکندری1389 ،؛ )146؛ بنابراین هوش سازمانی به یکی از مسائل مهم سازمانی تبدیل شده
است .امروزه ،با اطمینان کامل میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی میتواند
قدرت رقابتپذیری یك سازمان را افزایش دهد و آن را از دیگر سازمانها متمایز سازد (آلبرخت،
2003؛  .)3آلبرخت هوش سازمانی را شامل هفت مؤلفه میداند که عبارت هستند از:

1. Matheson & Matheson
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بینش راهبردی ،1سرنوشت مشترك ،2میل به تغییر ،3روحیه ،4همسویی و
و فشار عملکرد. 7
میزان هوش سازمانی سازمانها ،همانند هوش انسانها متفاوت است؛ بدینمعنا که مجموعهای از
عوامل درونی و بیرونی در بروز و رشد آن تأثیر میگذارد .سازمانها نیز همانند انسانها ،درجهای از
هوشمندی را به نمایش میگذارند .برخی از سازمانها بسیار کندذهن هستند و حتی نمیتوانند
سیگنال های بسیار قوی از تغییرات محیط خود را تشخیص دهند و در پاسخ به این محركها بسیار
ناتوان میباشند .این سازمانها به آرامی یاد میگیرند و بدون هیچگونه درك و بینشی ،اشتباهات قبلی
خود را تکرار مینمایند (غالمی و همکاران1390 ،؛ .)90
حال ،این سؤال مطرح میشود که این تفاوت در میزان هوش سازمانی در سازمانهای مختلف ،ناشی
از چه عواملی است؟ پاسخ را باید در زیرسیستمها یا بسترهای الزم برای پیادهسازی هوش سازمانی
در سازمان جستجو نمود .هالل و همکاران )2006( 8هوش سازمانی را تابعی از پنج زیرسیستم
میدانند :ساختار سازمان ،فرهنگ ،روابط ذینفعان ،مدیریت دانش 9و فرایندهای استراتژیك (شاهین
و فخیمیآذر1390 ،؛  .)218عالوهبراین ،مدیریت دانش یك استراتژی به منظور خلق ،دستیابی و
پشتیبانی از منبع حیاتی دانش میباشد (مهیر و سوگییاما2009 ،10؛  .)18پیادهسازی مدیریت دانش
رکن مهمی در مدیریت دانش میباشد که توسط پژوهشگران مختلفی موردبررسی قرار گرفته است .به
زعم اومرزل )2010( 11فرایند مدیریت دانش شامل پنج عنصر اکتساب دانش ،ذخیرهسازی دانش،
تبادل دانش ،استفاده از دانش و اندازهگیری تأثیر مدیریت دانش میباشد.
در سازمانهای ورزشی ،پژوهشهای مهمی در زمینۀ مدیریت دانش و هوش سازمانی انجام شده است.
از آن جمله میتوان به پژوهش خدادادی و همکاران ( )1387اشاره کرد که دریافتند بین مدیریت
دانش و هوش سازمانی در سازمانهای ورزشی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،در
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پژوهش دیگری سپهوند و همکاران ( )1393به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش بر هوش سازمانی
اثرگذار میباشد.
ازآنجاکه دانش نقش راهبردی مهمی دارد ،بسیاری از سازمانها به علت مزیت رقابتی دانش و اهرم
قدرت و نفوذ آن ،مدیریت دانش را بهشکل مؤثری بهکار میگیرند (وو و لی2007 ،1؛  .)842ماسا و
تستا )2009( 2معتقد هستند که مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر بروندادهای نوآورانۀ سازمان ،بهبود
محصوالت و پیشبرد کارکنان دارد .هاسکل و تئو )2010( 3نیز بر این باور هستند که مدیریت دانش
سبب دسترسی به تجارب ،دانش و مهارتهایی میشود که درمجموع ،تواناییهای جدید ،قدرت اجرای
عملیات بیشتر ،تشویق خالقیت و نوآوری ،شیوۀ بهکاربردن بهتر دانش موجود در سازمان و استفادۀ
بهتر از دانش در فرایند تجارت روزبهروز را در سازمان ایجاد میکنند.
اما برای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان باید عوامل بسیاری را مدنظر قرار داد .برنامههای
مدیریت دانش نباید بهعنوان برنامهای منفك از دیگر برنامههای سازمانی مطرح شود .یکی از مهمترین
عوامل موفقیت در مدیریت دانش ،فرهنگ 4است .بهعبارتدیگر ،مدیریت دانش بدون مدیریت فرهنگ
سازمانی 5به اهداف خود دست نمییابد (وانگ و نو2010 ،6؛  .)120پژوهشگران بسیاری از فرهنگ
سازمانی بهعنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر بر مدیریت دانش نام بردهاند .در سازمانهای ورزشی نیز
پژوهشهایی دراینزمینه انجام شده است؛ از آن جمله میتوان به پژوهش نظری و همکاران ()1392
که دریافتند فرهنگ سازمانی مناسب ،زمینهساز پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان موردمطالعه
بوده است اشاره کرد.
شاین )2004( 7فرهنگ سازمانی را الگویی از پنداشتهای اساسی یك سازمان معرفی میکند که در
طول زمان بهوسیلۀ یك گروه برای مواجهه با مشکالت ،سازگاری با محیط خارجی و ایجاد هماهنگی
و یکپارچگی سازمانی ایجاد شده و توسعه یافته است و از قابلیت اطمینان بسیار باالیی برخوردار
میباشد؛ بهگونهای که این الگوی رفتاری برای اعضای جدید ،روشهای صحیح دركکردن ،فکرکردن
و احساسنمودن را آموزش دهد (تونگ ،تاك و وونگ2013 ،8؛ .)13
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عالوهبراین ،پژوهشهای بسیاری در زمینۀ فرهنگ سازمانی در سازمانهای ورزشی انجام شده است؛
از آنجمله میتوان پژوهش قربانی و همکاران ( )1388را نام برد که نتایج آن نمایانگر فرهنگ متوسط
سازمان تربیتبدنی (وزارت ورزش و جوانان) بود .همچنین ،صابونچی و همکاران ( )1388و صفاری و
شهرزاد ( )1389فرهنگ سازمانی را در سازمان تربیتبدنی ضعیف گزارش کردهاند.
همچنین ،گرینبرگ )2011( 1معتقد است که فرهنگ سازمانی چندین نقش مهم را در سازمان ایفا
میکند .فرهنگ تعهدی را نسبت به مأموریتهای سازمان ایجاد مینماید و هنگامی که فرهنگ قوی
باشد ،کارکنان سازمان خود را بهعنوان عضوی از ساختار و پیکرۀ سازمان احساس میکنند .همچنین،
فرهنگ برای کارکنان سازمان حس هویتی را فراهم میآورد؛ بدینترتیب که ادراك از سازمان و
ارزشهای آن را تعیین میکند و کارکنان بیشتر میتوانند در مأموریتهای سازمان مشارکت کرده و
خود را بخشی از این مأموریتها بدانند .درنهایت ،فرهنگ استانداردهای رفتاری را تعیین نموده و
تقویت میسازد و از طریق هدایت کالم و عمل کارکنان ،ثبات رفتاری را در سازمان فراهم میکند
(نقل در تونگ و همکاران2013 ،؛  .)14در ارتباط با اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در
سازمانهای ورزشی ،گودرزی و همکاران ( )1388دریافتند که بین فرهنگ سازمانی و انتقال مدیریت
دانش رابطۀ مثبتی وجود دارد.
بنابراین ،یکی از مهمترین تواناسازهای مدیریت دانش ،فرهنگ باز سازمان است .عدم وجود فرهنگ
سازمانی که مشوق همکاری ،اعتماد ،اشتراك دانش ،گوشدادن ،یادگیری و خالقیت باشد میتواند
مانع اصلی توسعه و بهکارگیری یك پروژۀ موفقیتآمیز مدیریت دانش باشد.
ازآنجاکه حفظ و توسعۀ مزیت رقابتی یکی از بزرگترین دغدغههای سازمانهای امروزی میباشد و
شتاب تغییرات در محیط سازمانها سرسامآور شده است ،هوشمندی سازمانها و بهخصوص
سازمانهای ورزشی امری ضروری بهنظر میرسد؛ زیرا ،سازمانهای ورزشی نیز در معرض تغییرات
مداوم قرار دارند (رمضانیان ،مالئی و آبساالن1392 ،؛  )186و وزارت ورزش و جوانان نیز بهعنوان
سازمان اصلی متولی ورزش کشور از این قاعده مستثنی نمیباشد .با توجه به اهمیت هوش سازمانی
در محیط متغیر امروزی و نیاز سازمانها به آن ،بهنظر میرسد که برای تبدیل سازمان به سازمانی
هوشمند باید محیط داخلی و خارجی سازمان را تحلیل کرد و بستری مناسب جهت پیادهسازی
استراتژیهای هوش سازمانی را فراهم آورد .ازسویدیگر ،سازمانهای ورزشی بهمنظور حضور کارا و
مؤثر در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز توجه بیشتر به حوزههای مختلف
مدیریت دانش ندارند و توجه به مدیریت دانش میتواند فراهمکنندۀ حضور و عملکرد پویای ورزش و
سازمانهای ورزشی در عرصههای گوناگون باشد (جابری ،سلیمی و خزائیپول1392 ،؛  .)56همچنین،
1. Greenberg
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تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش قابلانکار نمیباشد و شناخت فرهنگ سازمانی و
انسجامبخشیدن به آن و نیز تحول در جهت اهداف سازمانی میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در
بهکارگیری موفق مدیریت دانش در سازمان به مدیران ورزشی کمك کند؛ بههمیندلیل ،اگر قصد
داریم که وزارت ورزش و جوانان را به سازمانی هوشمند تبدیل کنیم و نیز بهدنبال این هستیم که
دانش را بهگونهای مؤثر و در راستای اهداف سازمانی بهکار گیریم ،باید بهدنبال شناخت محیط مساعد
سازمانی و شیوههای مناسب هدایت سازمانی باشیم .با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مدیریت دانش
میتواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود .شایانذکر است که ارزشها و فرهنگهای حاکم بر
سازمانها از جمله عوامل تعیینکننده در بهکارگیری موفق مدیریت دانش میباشند (نظری ،هادوی،
تندنویس و باقری1390 ،؛  .)79بهدلیل اینکه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بهعنوان
عناصر تأثیرگذار در توسعۀ ورزش کشور و نهادینهکردن آن نقش مهمی را ایفا میکنند ،اطالع از
وضعیت فرهنگ سازمانی و میزان بهکارگیری مدیریت دانش کارکنان این سازمان بسیار حائزاهمیت
است؛ لذا ،نتایج این پژوهش میتواند اثرات مثبتی را در اذهان مدیران و کارکنان وزارت ورزش و
جوانان درجهت افزایش کارایی و اثربخشی آنها بر جای گذارد و در این رهگذر ،از طریق بهکارگیری
روشهای آموزشی علمی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،سطح توانایی آنها را در زمینۀ
مدیریت دانش باال برده ،دیدگاه آنها را نسبت به فرهنگ سازمانی و اهمیت آن تغییر میدهد و
درنهایت ،آنها را به استفاده از مدیریت دانش ترغیب مینماید .درصورت محققشدن این امر ،میتوان
به افزایش هوش سازمانی در این وزارتخانه امیدوار بود؛ بنابراین ،اهمیت توسعۀ هوش سازمانی در
وزارت ورزش و جوانان ،پژوهشگر را برآن داشت تا با انجام پژوهش حاضر به این سؤاالت پاسخ گوید
که آیا فرهنگ سازمانی بر میزان هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است یا
خیر؟ و اینکه آیا مدیریت دانش بر میزان هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار
میباشد؟
همچنین ،بهمنظور نیل به هدف فوق ،براساس بررسی پیشینۀ پژوهش (پژوهشهای صالحی و
همکاران1390 ،؛ یعقوبی و همکاران 2010 ،و کاشف و همکاران )1388 ،مدل مفهومی پژوهش
بهصورت شکل شماره یك تدوین شده است.
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درگیرشدن در کار
سازگاری

فرهنگ سازمانی
چشمانداز
استراتژیك

انطباقپذیری
مأموریت

سرنوشت مشترك
میل به تغییر

هوش سازمانی

روحیه
خلق دانش
اتحاد و توافق
استقرار دانش
کاربرد دانش
مدیریت دانش

تثبیت دانش

فشار عملکرد

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش

تسهیم دانش

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر هوش سازمانی
کارکنان وزارت ورزش و جوانان میباشد ،از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شد و بهصورت میدانی
به اجرا درآمد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال ( )1392به تعداد
 746نفر تشکیل دادند .نمونۀ آماری نیز با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسای و مورگان 1و با
استفاده از روش نمونهگیری دردسترس 255 ،نفر برآورد شد .همچنین ،برای جمعآوری دادهها از سه
پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
پرسشنامۀ ارزیابی فرهنگ سازمانی دنیسون )2000( 2که دارای  60گویه بوده و مبتنی بر چهار بعد
درگیرشدن در کار ،توانمندسازی ،سازگاری ،انطباقپذیری و مأموریت میباشد.
پرسشنامۀ مدیریت دانش حداد )2007( 3که دارای  21گویه و چهار مؤلفه است که مؤلفههای آن
شامل :خلق دانش ،تثیبت دانش ،استقرار دانش و تسهیم دانش میباشد.
1. Kerjsey & Morgan
2. Denison Organizational Culture Questionnaire Assessment
3. Hadad
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پرسشنامۀ هوش سازمانی آلبرخت ( )2003که دارای  39سؤال و هفت خردهمقیاس چشمانداز
استراتژیك ،سرنوشت مشترك ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد ،توافق و کاربرد دانش میباشد.
ذکر این نکته ضرورت دارد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامههای پژوهش توسط  10تن از
متخصصان مدیریت ورزشی تأیید گردید .همچنین ،بهمنظور تعیین روایی سازه 1از تحلیل عاملی
تأییدی مورداستفاده قرار گرفت.
شاخصهای نیکویی برازش بهترتیب برای فرهنگ سازمانی ( ،)P=0/001 ،AGFI=0/76مدیریت
دانش ( )P=0/001 ،AGFI=0/83و هوش سازمانی ( )P=0/001 ،AGFI=0/69بهدست آمد که تناسب
کامل الگو با دادههای مشاهدهشده را تأیید میکند.
عالوهبراین و بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامههای مذکور ،در مطالعهای مقدماتی 30 2پرسشنامه در
میان جامعۀ آماری توزیع گردید که ضریب پایایی درونی برای پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی
( ،)α=0/893مدیریت دانش ( )α=0/898و هوش سازمانی ( )α=0/912بهدست آمد .با توجه به نتایج
آلفای کرونباخ ،میتوان گفت که ضرایب آلفای بدست آمده میزان قابل قبولی دارد و ابزارهای
اندازهگیری نیز سازگاری داخلی خوبی دارند.
همچنین ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شد که توسط نرمافزار اس .پی .اس.
اس نسخۀ  20صورت گرفت .برای تعیین برازش مدل نیز مدل معادالت ساختاری (3)SEM
مورداستفاده قرار گرفت که بهوسیلۀ نرمافزار لیزرل 4نسخۀ ( )8/75انجام شد.
نتایج
یافتهها نشان میدهد که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی ،درگیرشدن در کار با ( SD=0/68و )M=3/02
بیشترین مقدار را دارد و انطباقپذیری با ( SD=0/49و  )M=2/83کمترین مقدار را بهخود اختصاص
داده است .همچنین ،در بین ابعاد مدیریت دانش ،تسهیم دانش دارای بیشترین مقدار میباشد
( SD=0/663و  )M=3/28و تثبیت دانش ،کمترین مقدار ( SD=0/661و  )M=2/91را از آن خود کرده
است .در بین ابعاد هوش سازمانی نیز اتحاد و توافق با ( SD=0/419و  )M=3/69بیشترین مقدار را
دارد و میل به تغییر با ( SD=0/712و  )M=2/82کمترین مقدار را بهخود اختصاص داده است (جدول
شماره یك) .شایانذکر است که برای آزمون برازش مدل پژوهش از شاخصهای برازش مدل استفاده
شد (هومن.)235 ،1392 ،
1. Construct Validity
2. Pilot Study
3. Structural Equation Modeling
)4. Linear Structural Relationship (LISREL
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جدول  -1توصیف آماری فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن
متغیر

فرهنگ سازمانی

مدیریت دانش

هوش سازمانی

میانگین

انحراف استاندارد

درگیرشدن در کار
سازگاری
انطباقپذیری
مأموریت
فرهنگ سازمانی
خلق دانش
استقرار دانش
تثبیت دانش
تسهیم دانش
مدیریت دانش

3/02
2/92
2/83
2/85
2/91
3/21
3/08
2/91
3/28
3/12

0/68
0/54
0/49
0/52
0/46
0/814
0/8
0/691
0/663
0/712

مؤلفهها

چشمانداز استراتژیك

3/42

0/72

سرنوشت مشترك
میل به تغییر
روحیه
اتحاد و توافق
کاربرد دانش
فشار عملکرد
هوش سازمانی

3/31
2/82
3/47
3/69
3/21
3/52
3/35

0/80
0/712
0/648
0/419
0/533
0/631
0/632

جدول شماره دو نشاندهندۀ شاخصهای برازش مدل پژوهش میباشد.
براساس خروجی مدل ،مقدار آمارۀ  x2برابر با ( )131/15بوده و درجۀ آزادی آن معادل ( )59میباشد
که از مقدار بحرانی  x2با درجۀ آزادی ( )50کمتر بوده و نشاندهندۀ تأیید مدل است .همچنین ،ارزش
 Pمتناظر با آن و برابر با ( )0/081است و با توجه به اینکه بیشتر از ( )0/05میباشد ،قابلقبول بوده
و تأیید میشود .مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ( 1)RMSEAکه دیگر شاخص نیکویی
برازش میباشد نیز برابر با ( )0/034است و ازآنجاکه کمتر از ( )0/05میباشد ،قابلقبول بوده و
نشاندهندۀ تأیید مدل پژوهش است.
در ارتباط با دیگر شاخصهای نیکویی برازش برای معادالت ساختاری باید گفت که مقدار شاخص بنتلر
ـ بونت ( ،2)NFIشاخص برازش تطبیقی ( ،(CFI3شاخص نیکویی برازش ( 4)GFIو میانگین مجذورات
( 5)AGFIمیبایست بیشتر از ( )0/90باشد که در مدل پژوهش بهترتیب این مقادیر برابر با (،0/92
1. Root Mean Squared Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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 0/95 ،0/91و  )0/92هستند و همگی نشاندهندۀ برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش میباشند.
همچنین ،مقدار شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس ( 1)RMRنیز میبایست کوچكتر از ()0/05
باشد که در مدل پژوهش معادل ( )0/039است و برازش مدل را نشان میدهد .با توجه به شاخصها
و خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت که دادهها نسبتاً با مدل منطبق هستند و شاخصهای
ارائهشده نیز بیانگر این موضوع میباشند که درمجموع ،مدل ارائهشده مناسب بوده و دادههای تجربی
بهخوبی با آن منطبق میشوند (جدول شماره دو).
جدول 2ـ شاخصهای برازش مدل پژوهش
مقدار

مالک

تفسیر

خی دو
ارزش پی
شاخص نیکویی برازش

131/15
0/079
0/95

کمتر از 184/890
بیشتر از 0/05
بیشتر از 0/90

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

شاخص برازش

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

0/034

کمتر از 0/05

برازش مطلوب

شاخص بنتلر ـ بونت
شاخص میانگین مجذورات
شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش مقتصد هنجارشده

0/92
0/92
0/039
0/91
0/081

بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
کمتر از 0/05
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/05

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

همانگونه که در مدل تحلیل مسیر 2مالحظه میشود ،فرهنگ سازمانی بهطور مستقیم با ضریب
مسیر )0/52( 3و مدیریت دانش بهطور مستقیم با ضریب مسیر ( )0/44بر هوش سازمانی کارکنان
وزارت ورزش و جوانان اثرگذار میباشند .فرهنگ سازمانی نیز بهصورت مستقیم و با ضریب مسیر
( )0/47بر مدیریت دانش کارکنان اثرگذار است .در اثرگذاری فرهنگ سازمانی بهترتیب درگیرشدن
در کار با بار عاملی ( ،)0/27مأموریت با بار عاملی ( ،)0/25سازگاری با بار عاملی ( )0/24و انطباقپذیری
با بار عاملی ( )0/21بیشترین نقش را دارند .در اثرگذاری مدیریت دانش نیز بهترتیب تثبیت و تسهیم
دانش با بار عاملی ( )0/24و خلق و استقرار دانش با بار عاملی ( )0/23بیشترین نقش را دارند.
عالوهبراین ،در اثرگذاری هوش سازمانی بهترتیب فشار عملکرد با بار عاملی ( ،)0/19میل به تغییر و
سرنوشت مشترك با بار عاملی ( ،)0/18کاربرد دانش و چشمانداز استراتژیك با بار عاملی (،)0/17
1. Root Mean Square Residual
2. Path Analysis
3. Path Coefficient
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اتحاد و توافق با بار عاملی ( )0/16و روحیه با بار عاملی ( )0/15دارای بیشترین نقش میباشند .در
جدول شماره سه ،تأ ثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر
هوش سازمانی نشان داده شده است.

شکل 2ـ مدل تحلیل مسیر نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت
ورزش و جوانان
جدول 3ـ تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر هوش سازمانی
نام متغیر
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کلی

0/52
0/44

0/52*0/47=0/24
-

0/0+52/24=0/76
0/44

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت
ورزش و جوانان بود .نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و
جوانان تأثیر دارد ( .)P<0/01مطالعات اندکی در رابطه با تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر هوش
سازمانی انجام شده است که همگی با نتایج پژوهش حاضر همخوان میباشند .خدادادی و همکاران
( ،)2013احسانبخش و رضایی ( )2012و یعقوبی و همکاران ( )2010در پژوهشهای خود دریافتند
که هوش سازمانی از فرهنگ سازمانی تأثیر میپذیرد.
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دلیل این تأثیر را میتوان در قدرت اثرگذاری فرهنگ سازمان بر اعضای سازمان جستجو کرد .فرهنگ
سازمانی عاملی است که توسط منابع انسانی سازمان مورد تقویت و نهادینهسازی قرار میگیرد و
بهعنوان منبع مهم و استراتژیك سازمان ،بر منابع انسانی تأثیر میگذارد .فرهنگ ،یك هویت گروهی
میسازد که این هویت ،به اعضای گروه در هماهنگسازی و انطباق خویش با سیاستها ،مأموریتها و
هدفهای سازمان کمك میکند .ازسویدیگر ،هوش سازمانی برآیند و ترکیبی از دو هوش فعال انسانی
و هوش مصنوعی ماشینی میباشد؛ ازاینرو ،هوش سازمانی به نیروی انسانی سازمان بسیار وابسته
بوده و بدون نیروی انسانی ،هوش سازمانی معنا و مفهوم خاصی پیدا نمیکند؛ لذا ،مدیریت فرهنگ
سازمانی ،ابزاری کارآمد برای دستیابی به هوش سازمانی و تبدیلشدن به سازمانی هوشمند میباشد؛
بنابراین ،باالبردن فرهنگ سازمانی از طریق افزایش مؤلفههای آن در سازمان (توجه به انگیزه و
خواستههای کارکنان سازمان ،آگاهسازی آنها از مزایای تغییر و تحول ،افزایش مشارکت آنها در
تصمیمگیریها و غیره) می تواند در باالبردن هوش سازمانی کارکنان مفید واقع شود .وزارت ورزش و
جوانان بهعنوان متولی اصلی ورزش کشور برای اینکه بتواند هوش سازمانی را بهشکل مؤثری افزایش
دهد و در تمام سطوح بهکار گیرد ،ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه ویژهای داشته باشد .فرهنگ
سازمانی با ایجاد بستری مناسب جهت توسعۀ هوش سازمانی ،به سازمان درجهت ایجاد و حفظ مزیت
رقابتی پایدار و تبدیلشدن به سازمانی هوشمند کمك میکند.
عالوهبراین ،نتای ج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان
تأثیر میگذارد ( .)P<0/01پژوهشگران بسیاری در پژوهشهای خود از فرهنگ سازمانی بهعنوان یکی
از عوامل بسیار تأثیرگذار و کلیدی بر پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان یاد کردهاند.
از نظر پائولین و ماسون ،)2002( 1مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان ،فقدان
فرهنگ تسهیم دانش و عدم درك مزایای بیشمار مدیریت دانش در میان کارکنان میباشد .تنها با
بررسی ،تغییر و بهوجودآوردن یك فرهنگ سازمانی انعطافپذیر است که میتوان بهتدریج الگوی روابط
بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش بهعنوان یك مزیت رقابتی بهره گرفت؛ بنابراین،
سازمانها باید محیطی برای اشتراك ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضا بهوجود آورند و افراد را
درجهت بامفهومکردن تعامالت خود آموزش دهند .مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در
سازمان ،فقدان فرهنگ تسهیم دانش و عدم درك مزایای بیشمار مدیریت دانش در میان کارکنان
میباشد.
بنابراین؛ با توجه به اینکه امروزه مهمترین ویژگی دنیای رقابتی ،تغییر میباشد ،سازمانها چارهای
جز تکیه بر کارکنان بهعنوان مهمترین سرمایۀ سازمان ندارند و ناچار هستند که آنها را به درك ،فهم
1. Pauleen & Mason
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و ارائۀ دانستهها و ایدههای جدید و نیز استفادۀ عملی از آن ایدهها در پیشبرد اهداف سازمان تشویق
نمایند .این فعالیت نیازمند آن است که فرهنگ سازمانی بهعنوان شالودۀ سازمان که رفتار کارکنان
متأثر از آن میباشد ،فرهنگی دانشپرور و حامی فعالیتهای دانشمحور باشد و زمینه را برای استقرار
یك سیستم مدیریت دانش در سازمان فراهم آورد؛ لذا ،مدیران و سیاستگذاران وزارت ورزش و
جوانان میبایست با علم به این مسأله ،بستر الزم برای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان را بهوسیلۀ
ایجاد و حفظ فرهنگی که مناسب مدیریت دانش باشد و از آن حمایت کند ،فراهم نمایند .شایانذکر
است که بسیاری از کارکنان ،عالقهای به تسهیم دانش خود با دیگر کارکنان ندارند.
همچنین ،در بررسی یافتهها مشخص گردید که متغیر مدیریت دانش بر هوش سازمانی کارکنان وزارت
ورزش و جوانان تأثیر دارد ( )P<0/01که این نتیجه با یافتههای سپهوند و همکاران (،)2014
پورمنصف و چناری ( )2012و یعقوبی و همکاران ( )2012همخوان میباشد.
کاربرد مؤثر دانش ،به شکلگیری سازمان هوشمند میانجامد ،اما این امر مستلزم کاربرد خالقانۀ دانش
توسط رهبران و کارکنان سازمان میباشد؛ بنابراین ،مدیریت دانش سازمان فاکتور مهمی در هوش
سازمانی است که خود بهنوعی به مدیریت سازمان و قوانین و ساختار سازمان وابسته است .اگر قوانین
سازمان براساس مدیریت دانش اصالح نشود و کارکنان فاکتورهای تشویقی و انگیزۀ الزم برای ثبت
تجربیات و دانش خود را نداشته باشند ،سازمان به سمت هوشمندی پیش نخواهد رفت؛ لذا ،ابتدا باید
دانش با قالب مناسبی توسط کارکنان سازمان در سامانۀ مرکزی سازمان ثبت شود و سپس ،روشهای
مناسب و معتبری برای بازیابی آن در زمان نیاز وجود داشته باشد تا بتوان از آن دانش در هر زمان
و مکانی استفاده مناسب کرد .ثبت دانش بدون درنظرگرفتن روشهای بهینۀ بازیابی و کاربرد آن در
سازمان نمیتواند منجر به هوشمندی سازمان شود .ارتقای هوش سازمانی بهواسطۀ ارتقای فاکتورهای
وابسته مانند دانش سازمانی و مدیریت استراتژیك میتواند موجب ارتقای سازمان و افزایش
هوشمندی ،بهرهوری و تکامل سازمان گردد .عالوهبراین ،سازمانها برای بهدستآوردن سرعت رشد
باالتر در محیط پویا مجبور هستند به سمت بهبود هوش سازمانی حرکت کنند .ذکر این نکته ضرورت
دارد که پیادهسازی مدیریت دانش عاملی مهم در دستیابی به هوش سازمانی میباشد .در عصر حاضر،
پرداختن به هوش سازمانی با استفاده از دانش موجود ،یك ضرورت میباشد و استفاده از آن یکی از
مهمترین مزیتهای رقابتی کسبوکار محسوب میشود؛ زیرا ،سازمانهای موفق دریافتهاند که دانش،
مهمترین دارایی آنها است و اصول اولیه و اساسی مدیریت دانش در سازمان و در میان کارکنان آنها
موجود میباشد .آنها به مدیریت دانش بهعنوان عامل کلیدی و اصلی در موفقیت سازمانی مینگرند.
همچنین ،ازآنجاکه هوش سازمانی توانایی یك سازمان در حل مشکالت ،اتخاذ تصمیمات و
برنامهریزی میباشد ،مدیریت دانش میتواند با تزریق اطالعات و دانش سازمان به هوش سازمانی ،به
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اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامههای راهبردی سازمان کمك نماید .هدف هوش سازمانی ،حفظ سازمان
در وضعیت مناسب و آمادهسازی آن درمقابل چالشهای بیرونی و اتخاذ تصمیمهای مقتضی درمقابل
این چالشها است و مدیریت دانش بهوسیلۀ تولید دانش و اطالعات موجب تحقق هرچه بیشتر عوامل
باال میشود .قابلذکر است که اتحاد و همافزایی میان هوش سازمانی و مدیریت دانش ،به ارزیابی بهتر
موقعیتهای تصمیمگیری منطقی و فائقآمدن بر مشکالت کمك میکند.
اهمیت مدیریت دانش در سازمان بر کسی پوشیده نیست و درجهت افزایش هوش سازمانی میبایست
توجه ویژهای به مدیریت دانش نمود .اگر کارکنان بتوانند بهراحتی دانش را خلق نموده ،تسهیم و
توزیع نمایند و از آن استفاده کنند ،مسلماً در سازمان مفید و مؤثرتر خواهند بود .برنامهریزی در
راستای تحقق ابعاد مدیریت دانش باعث تقویت فرایندهای هوش سازمانی میشود .دراینراستا،
سازمان میبایست در جذب کارکنان دقت کافی به عمل آورد و سعی در جذب افراد با تحصیالت عالی
در سازمان داشته باشد؛ زیرا ،کارکنان دانشی میتوانند با تسهیم دانش خود در سازمان سبب به
حرکت درآمدن چرخۀ مدیریت دانش در سازمان شوند و در افزایش هوش سازمانی مؤثر باشند.
عالوهبراین ،جدول شماره پنج بیانگر این نکته بود که متغیر فرهنگ سازمانی در مقایسه با متغیر
مدیریت دانش از تأثیر گذاری بیشتری بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان برخوردار
است که حاکی از اهمیت بسیار زیاد این متغیر میباشد .فرهنگ سازمانی ضمن تأثیر مستقیم بر هوش
سازمانی ( )0/52که در مقایسه با میزان تأثیر مدیریت دانش ( )0/44باالتر است ،بهشکل غیرمستقیم
و از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش به میزان ( )0/24بر هوش سازمانی نیز مؤثر میباشد .تأثیر
کلی فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی معادل ( )0/76است که رقمی بسیار قابلتوجه و تأمل میباشد.
دراینباره میتوان گفت که اگرچه تأثیر مستقیم فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی برابر با ()0/52
است ،اما تأثیر همین متغیر بر مدیریت دانش معادل ( )0/76میباشد؛ بدینمعنی که شدت تأثیر
فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش نیز قابلتوجه است.
بهعبارتدیگر ،فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ،بهصورت
غیرمستقیم بر هوش سازمانی تأثیر میگذارد .این مطلب حاکی از این است که متغیر مدیریت دانش،
میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی را تعدیل میکند.
همانگونه که در مدل تحلیل مسیر مشخص شد ،درگیرشدن در کار ،بیشترین نقش را در فرهنگ
سازمانی دارد؛ لذا ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود که هرچه درگیرشدن در کار کارکنان بیشتر باشد،
تأثیر بیشتری بر فرهنگ سازمانی آنها خواهد داشت .با توجه به این نتیجه بهنظر میرسد که بهوسیلۀ
توجه به زیرمجموعههای درگیرشدن در کار کارکنان وزارت ورزش و جوانان میتوان به افزایش فرهنگ
سازمانی در آنها امیدوار بود .سازمانهای اثربخش ،افراد خود را توانمند میسازند ،سازمان را بر محور
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گروههایکاری تشکیل میدهند و قابلیتهای منابع انسانی را در تمام سطوح توسعه میدهند .اعضای
سازمان نیز به کار خود متعهد شده و خود را بهعنوان پارهای از پیکرۀ سازمان در نظر میگیرند.
همچنین ،افراد در تمامی سطوح احساس میکنند که در تصمیمگیری نقش دارند و این تصمیمات
است که بر کار آنها مؤثر میباشد و کار آنها بهشکل مستقیم با اهداف سازمان پیوند دارد؛ بنابراین،
به مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود که به توسعۀ قابلیتها و مهارتهای کارکنان
خود بپردازند و سعی در آموزش کارکنان و بهبود تواناییهای آنها در تمامی زمینهها داشته باشند.
عالوهبراین ،با ایجاد تیمهای کاری کوچك ،کارکنان را بیشتر در کار درگیر نمایند و به کار گروهی
درجهت اجرای اهداف ارزش بگذارند؛ بهگونهای که کارکنان همانند مدیران احساس کنند که در محل
کار خود پاسخگو میباشند.
عالوهبراین ،در تحلیل مسیر مدل مشخص شد که در مدیریت دانش ،تسهیم و تثبیت دانش بیشترین
نقش را دارند .این امر بدانمعنا ا ست که هرچه تسهیم و تثبیت دانش در سازمان افزایش یابد ،مدیریت
دانش بیشتر خواهد شد .تسهیم دانش از عواملی است که بهطور مستقیم بر فرایند مدیریت دانش
تأثیر میگذارد .تسهیم دانش عاملی است که بهمنظور انتقال و اشاعۀ دانش از یك فرد ،گروه و یا
سازمان به فرد ،گروه و یا سازمان دیگر انجام میگیرد؛ بنابراین ،وزارت ورزش و جوانان میبایست
محیطی را برای اشتراك ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضا بهوجود آورد و افراد را درجهت
بامفهومکردن تعامالتشان آموزش دهد .به عقیدۀ مك درموت و ادل ،)2001(1در یك سازمان با
فرهنگ تسهیم دانش ،افراد ،ایدهها و بینشهای خود را با دیگران تسهیم مینمایند؛ زیرا ،درعوض
اینکه مجبور به این کار باشند ،آن را فرایندی طبیعی میبینند و این تصور غلط که"دانش ،قدرت
است؛ پس نباید آن را از دست داد" وجود ندارد (پورمنصف و چناری2012 ،؛  .)9140همچنین ،ایجاد
محیطی برای تسهیم دانش سبب به اشتراك گذاشتهشدن دانش ارزشمند بین کارکنان سازمان
میشود و این امر میتواند موجب تبدیل سازمان به یك سازمان دانشمحور گردد .شرط الزم برای
تبدیل اطالعات و تجارب منفك به آنچه که کل سازمان بتواند از آن استفاده کند ،توزیع و
بهاشتراكگذاشتن دانش درونی سازمان میباشد .بدینمنظور ،مسائلی مانند بهاشتراكگذاری دانش
موجود و انتقال آن به محل مناسب و موردنیاز و نیز کیفیت انتقال دانش از سطح فردی به سطح
سازمانی بهگونهای که قابلدسترسی و استفاده باشد ،از جمله مواردی است که میبایست موردبررسی
قرار گیرد .جهت تحقق بهتر این امر ،بهکارگیری سیستم تشویقی برای شکلگیری گروههای دانش با
تعامالت رسمی و غیررسمی پیشنهاد میشود.

1. McDermott & O’Dell
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دیگر نتایج نشان داد که در اثرگذاری هوش سازمانی ،فشار عملکرد بیشترین نقش را دارد .این نتیجه
بدانمعنا است که درصورت تقویتشدن این مؤلفه ،اثرگذاری بیشتری بر هوش سازمانی خواهد داشت.
به عقیدۀ آلبرخت ( ،)2003مدیران و متخصصان نباید خود را صرفاً با کارهای اجرایی شرکت مشغول
کنند؛ زیرا ،موفقیت آنها در گروی اهداف راهبردی و تاکتیکی است .در یك سازمان هوشمند ،افراد
وظایف کاری خود را انجام میدهند؛ زیرا ،به معتبربودن هدفهای خویش باور و اعتقاد دارند .رهبران
میتوانند حس فشار کاری را ارتقا دهند و از آن حمایت نمایند ،اما این مهم زمانی بیشترین تأثیر را
دارد که توسط تمامی اعضای سازمان بهعنوان انتظارات دو جانبۀ الزامی در کار برای مشارکت در
موفقیتها پذیرفته شده باشد؛ لذا ،پیشنهاد می گردد که مدیران وزارت ورزش و جوانان ،اهداف و
چشماندازهای سازمان را بهخوبی مشخص نمایند ،به تخصصگرایی اهمیت بدهند و کارکنان را در
تصمیمات سهیم سازند .همچنین ،به مدیران عالی و واحدهای تحقیقات نیروی انسانی وزارت ورزش
و جوانان پیشنهاد میشود بهمنظور باالبردن هوش سازمانی کارکنان خود که عامل مؤثری درجهت
افزایش اثربخشی و میزان عملکرد کارکنان محسوب میشود ،از طریق توجهنمودن به فرهنگ سازمانی
و ایجاد چرخۀ مدیریت دانش بهمنظور دستیابی به بازدهی بیشتر استفاده نمایند .عالوهبراین ،تأکید
ویژه بر مؤلفههای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان درجهت افزایش هوش سازمانی
کارکنان ضروری بهنظر میرسد .سیاستگذاران وزارت ورزش و جوانان برای دستیابی به اهداف خود
از طریق هوشمندسازی سازمان میبایست به فرهنگ سازمانی بهعنوان یکی از اجزای الینفك سازمان
توجه نمایند؛ زیرا ،همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد ،بهنظر میرسد که فرهنگ سازمانی بهصورت
مستقیم بر هوش سازمانی تأثیرگذار میباشد و این نشان از اهمیت بسیار این متغیر دارد .همچنین،
فرهنگ سازمانی بهوسیلۀ ایجاد بستری مناسب برای اجرای استراتژیهای مدیریت دانش ،بهشکل
غیرمستقیم بر هوش سازمانی اثرگذار میباشد.
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش و هوش سازمانی اکنون به
متغیرهای اثرگذاری در سازمانهای ورزشی تبدیل شدهاند و عدم توجه به آنها ،سبب از دست رفتن
منابع ارزشمندی همچون افراد ،دانش و هوش خواهد شد .از سوی دیگر ،هوشمندی سازمان بهعنوان
یکی از نیازهای اصلی سازمانها ،نقش برجستهای در موفقیت یا شکست آنها ایفا میکند.
پژوهش حاضر ،با بررسی نقش فرهنگ سازمانی بهعنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم در سازمانهای
ورزشی ،هم در افزایش میزان به کارگیری مدیریت دانش و هم در هوشمندسازی سازمان ،نشان داد
که بدون بستر فرهنگی مناسب ،تالشها و اقدامات مدیریت دانش به نتیجه نخواهند رسید و از سوی
دیگر؛ سازمان بدون مدیریت صحیح دانش ،به سمت هوشمندی سازمانی حرکت نخواهد کرد.
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 مدیریت دانش و هوش سازمانی در وزارت ورزش و، مطالعۀ دوره ای فرهنگ سازمانی،لذا؛ در پایان
جوانان با توجه به نقش اساسی این متغیرها در موفقیت یا شکست سازمانها و ارتقای سطح آیتمهایی
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Abstract
The present study explores the role of organizational culture and knowledge management
in organizational intelligence of the Iranian Ministry of Sport and Youth staff. The
research was descriptive, conducted according to survey method. The statistical
population of the study was the Sport and Youth Ministry staff (N = 746). Using Krejcie
and Morgan table, sample size was calculated to be 255 people who were selected through
simple random sampling. Results showed that organizational culture and knowledge
management had a direct effect on organizational intelligence. Also, organizational
culture had a direct effect on knowledge management of employees. According to the
results, it seems that in order to improve organizational intelligence among employees of
the Ministry of Sport and Youth, it is necessary to pay special attention to the culture and
knowledge management of the organization.
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