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 مقدمه
تحوالت و  ،کندها را تهدید میهای اخیر که تغییرات محیطی سریع، بسیاری از سازماندر طول سال

برای بقا  را ها فشار بیشتریتغییرات سریع در تکنولوژی و انفجار اطالعات باعث شده است که سازمان

در چنین (. 348؛ 1391، مرنانی و صلواتیبراتیالنتریان، کدر محیط رقابتی کنونی تحمل کنند )

و پایدارترین مزیت رقابتی، داشتن نیروی انسانی  بودهحیاتی  ،شرایطی، داشتن مزیت رقابتی پایدار

 و هاسازمان ترین داراییاصلی عنوانهب (. نیروی انسانی2؛ 2010، 1ریلی و اسکات) باشدمیارزشمند 

محسوب  یك سازمان هایسرمایه و منابع ترینباارزش ازو  است مطرح رقابتی مزیت یك عنوانبه نیز

 (. 42؛ 1391، بافندهو  ، راشدیباقرزادهشود )می

 توسط نیروی انسانی ،آسیب ببینند خود رقبای و محیط توسط کهآن از بیشتر هااما گاهی سازمان

 هدایت، و رهبری سطوح، فقدان تمامی های اداری درتعارض تبحر اجرایی، بینند. عدممی آسیب خود

 نیروی کل کارگیریهبرای ب سازمان یك ۀبازدارند مسائل همگی ربط،های بیرویه و مقررات و قوانین

انجام  برای افراد تكتك است ممکناگرچه، شود. می هزینه آن متحمل برای سازمان که است ذهنی

؛ 1386تاری قهفرخی، سرود )می هدر هاآن جمعیاثربخشی  اما باشند؛ توانا و باهوش بزرگ کارهای

بقای  ۀکنندتواند تضمیننمی کارگیری نیروهای باهوش در سازمانهرسد که صرفاً ببه نظر می ،لذا ؛(2

 سازمان در این محیط رقابتی باشد.

شوند، تمایل به افراد باهوش در یك سازمان استخدام می هنگامی که (2003) 2به اعتقاد آلبرخت

هوش " ۀ، از واژ"کندذهنی سازمانی" ۀوی در مقابل واژ ،کنند؛ لذاپیدا می 3"جمعیکندذهنی دسته"

گیری از مدل هوش سازمانی کند و تنها راه درمان کندذهنی در سازمان را بهرهاستفاده می 4"سازمانی

توانند به اطالعات مفید دست یابند هایی که نمیسازمانکند نیز بیان می (2003)  5داند. کرفوتمی

، پوتاس، حامداغلو و ارستین) ندباشمی به کندذهنی سازمانی دچار ،نماینددانش خود را تسهیم و 

توانایی یك سازمان برای پردازش، تبادل و  :. مفهوم هوش سازمانی شامل(11256؛ 2011، 6کیسا

ریزی، برنامه ویژههب ،های آن سازمانت برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در فعالیتسنجش اطالعا

هامی، محمودی دهکردی و فباشد )های آن میسازماندهی، رهبری و کنترل و نظارت بر مأموریت

                                                           
1  . Reilly & Scott 

2  . Albrecht 

3  . Stupidity Collective 

4  . Organizational Intelligence 

5  . Kerfort 

6. Erçetin, Potas, Hamedoğlu and Kisa  
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های هوشمند شانس عملکرد در سازمان (2001) 1ماتسون و ماتسونهمچنین،  (.2؛ 1392، محزونیه 

 . دانندبرابر می پنجتر، تقریبًا نهوشی سازمانی پایی ۀهایی با بهررا در مقایسه با سازمان

 هوش ،دیگربیان است. به سازمان اعضای هوش مجموع از فراتر چیزی سازمانی هوشبراین،  عالوه

 مطلوب، ارتباطات سازمانی، ساختار حاصل که است و مشکالتی مسائل حل در سازمان توانایی سازمانی

 هاهوشی سازمان ۀبهر(. 128؛ 1392 زاده،جمال) باشدمی فرایندهای استراتژیك و دانشی هایسرمایه

 همانند را خود ذهنی توان باهوش، هایاست. سازمان گیریاندازهافراد قابل هوشی ۀبهر همانند نیز

 (.150، 1391، دلنواز اصغریو نوبر خواجه بوداقی ،شمسدهند )فالحمیافزایش  شانتوان فیزیکی

 دقت با و ترسریع را خود اطراف محیط اطالعات هاسازمان گرددمی موجب سازمانی هوش افزایش

 مقتضی مواقع در و نمایند ذخیره یسودمند طریق به را حاصل نتایج نند،ک تحلیلوتجزیه بیشتری

 سازمان بستر در را و دانش اطالعات تبادل جریان امر این. دهند قرار گیرندگانتصمیم دسترسدر

 بخشدمی بهبود چشمگیری نحو به را جمعی گیریتصمیم و تفکر فرایند اثربخشی و کرده تسریع

ی به این پژوهشدر  نیز (1392خدادادی و همکاران ) .(90 ؛1390، پورمعنویو  ، غفوریان)غالمی

 .باشندمی وری بیشتریهای ورزشی هوشمند، دارای بهرهرسیدند که سازماننتیجه 

 استایر در را موجود ساختارهای اطالعاتی از استفاده اثربخشی سازمانی، هوش از گیریبهره با سازمان

 اجرایی هایالیه در استفاده به ،شدهو محدود عملیاتی حالت از اطالعات و داده افزایش اهداف خویش

 فعالیت هاییسازمان در مدیران اینکه به توجه با) شود.می داده توسعه مدیران ۀبرای استفاد سازمان

 کسب و تحصیل به سازمانی هوشو نیز  ،باشندمی خود خارجی و داخلی محیط از متأثر که کنندمی

 با مرتبط دانش و پذیردمی صورت وسایل سایر و رایانه انسان، کارگیری به راه از که دارد اشاره دانش

، زادبیك) است داده قرار نظر مد را( خارجی محیط هم و داخلی محیط هم) سازمان فعالیت محیط

بنابراین هوش سازمانی به یکی از مسائل مهم سازمانی تبدیل شده  (؛146؛ 1389، عالئی و اسکندری

 تواندمی سازمانی از هوش استفاده ی ویشناسا که کرد ادعا توانمی کامل اطمینان با ،امروزه .است

آلبرخت، ) سازد ها متمایزسازمان دیگر از دهد و آن را افزایش را سازمان یك پذیریرقابت قدرت

  که عبارت هستند از: داندمؤلفه می هفتآلبرخت هوش سازمانی را شامل (. 3؛ 2003

                                                           
1  . Matheson & Matheson 
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 6کارگیری دانشه، ب5تجانسسویی و ، هم4، روحیه3، میل به تغییر2، سرنوشت مشترك1بینش راهبردی

 . 7و فشار عملکرد

ای از مجموعه معنا که؛ بدینها متفاوت استانسان هوش مانندهها، میزان هوش سازمانی سازمان

ای از ها، درجهها نیز همانند انسانگذارد. سازمانعوامل درونی و بیرونی در بروز و رشد آن تأثیر می

توانند حتی نمی و ها بسیار کندذهن هستندبرخی از سازمانگذارند. هوشمندی را به نمایش می

 ها بسیارهای بسیار قوی از تغییرات محیط خود را تشخیص دهند و در پاسخ به این محركسیگنال

اشتباهات قبلی  ی،گونه درك و بینشگیرند و بدون هیچها به آرامی یاد میند. این سازمانباشمی ناتوان

 .(90؛ 1390)غالمی و همکاران، یند نماخود را تکرار می

های مختلف، ناشی شود که این تفاوت در میزان هوش سازمانی در سازماناین سؤال مطرح می ،حال

سازی هوش سازمانی ها یا بسترهای الزم برای پیادهاز چه عواملی است؟ پاسخ را باید در زیرسیستم

هوش سازمانی را تابعی از پنج زیرسیستم  (2006) 8هالل و همکاران در سازمان جستجو نمود.

شاهین یندهای استراتژیك )او فر 9نفعان، مدیریت دانشدانند: ساختار سازمان، فرهنگ، روابط ذیمی

یابی و منظور خلق، دست مدیریت دانش یك استراتژی بهبراین، عالوه. (218؛ 1390، آذرفخیمیو 

 دانش مدیریت سازی(. پیاده18؛ 2009، 10یامایر و سوگی)مهباشد پشتیبانی از منبع حیاتی دانش می

گرفته است. به  قرار بررسیمورد مختلفی پژوهشگران توسط که باشدمی دانش مدیریت در مهمی رکن

سازی دانش، اکتساب دانش، ذخیرهعنصر  پنجیند مدیریت دانش شامل افر (2010) 11زعم اومرزل

 باشد.میگیری تأثیر مدیریت دانش اندازهتبادل دانش، استفاده از دانش و 

انجام شده است.  و هوش سازمانی مدیریت دانش ۀمهمی در زمین هایپژوهشهای ورزشی، در سازمان

اشاره کرد که دریافتند بین مدیریت  (1387) خدادادی و همکاران پژوهشتوان به از آن جمله می

چنین، در هم مثبت و معناداری وجود دارد. ۀطهای ورزشی رابدانش و هوش سازمانی در سازمان

                                                           
1  . Strategic Vision 

2  . Shared Fate 
3  . Appetite for Change 

4  . Heart 

5  . Alignment and Congruence 

6  . Knowledge Deployment 

7  . Performance Pressure 
8  . Halal  

9  . Knowledge Management 

10  . Meyer & Sugiyama 

11  . Omerzel 
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بر هوش سازمانی  به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش (1393سپهوند و همکاران ) دیگری پژوهش

 .باشدمیاثرگذار 

 اهرم و دانش رقابتی مزیت علت به هاسازمان از بسیاری دارد، مهمی راهبردی نقش دانش کهجاآناز

(. ماسا و 842؛ 2007، 1وو و لیگیرند )می کاربه یمؤثر شکلبه را دانش مدیریت آن، و نفوذ قدرت

 بهبود سازمان، نوآورانۀ دادهایبرون بر مثبتی ند که مدیریت دانش تأثیرهست معتقد (2009) 2تستا

دانش  ند که مدیریتهست نیز بر این باور (2010) 3. هاسکل و تئودارد کارکنان بردو پیش محصوالت

اجرای  جدید، قدرت هایتوانایی ،مجموعدر هک شودمی هاییمهارت و دانش تجارب، به دسترسی سبب

 ۀاستفاد و سازمان در دانش موجود بهتر بردنکاربه ۀشیو نوآوری، و خالقیت تشویق بیشتر، عملیات

 .کنندمی ایجاد سازمان در را روزبهروز تجارت یندافر در از دانش بهتر

های باید عوامل بسیاری را مدنظر قرار داد. برنامه سازی مدیریت دانش در سازمانپیادهاما برای 

ترین یکی از مهمهای سازمانی مطرح شود. ای منفك از دیگر برنامهعنوان برنامهنباید به مدیریت دانش

ریت فرهنگ مدیریت دانش بدون مدی ،دیگرعبارتاست. به 4فرهنگ در مدیریت دانش، عوامل موفقیت

بسیاری از فرهنگ  پژوهشگران (.120؛ 2010، 6و نو وانگیابد )به اهداف خود دست نمی 5سازمانی

 نیزهای ورزشی . در سازماناندثر بر مدیریت دانش نام بردهعنوان یکی از عوامل بسیار مؤسازمانی به

 (1392نظری و همکاران ) پژوهشتوان به از آن جمله می ؛زمینه انجام شده استاینهایی درپژوهش

مطالعه مورد سازی مدیریت دانش در سازمانهساز پیادکه دریافتند فرهنگ سازمانی مناسب، زمینه

 .ه است اشاره کردبود

 در که کندمی معرفی یك سازمان اساسی هایپنداشت از الگویی را سازمانی فرهنگ (2004) 7شاین

 هماهنگی ایجاد و خارجی محیط سازگاری با مشکالت، با مواجهه برای گروه یك ۀوسیلهب زمان طول

 برخوردار باالیی بسیار قابلیت اطمینان از واست  یافته توسعه و شده ایجاد سازمانی یکپارچگی و

 کردنفکر کردن،درك صحیح هایجدید، روش اعضای برای رفتاریالگوی  این که ایگونهبه باشد؛می

  .(13؛ 2013، 8وونگ و ، تاكتونگ)آموزش دهد  را نمودناحساس و

                                                           
1  . Wu & Lee 

2. Massa & Testa 

3  . Haskel & Jonathan 

4  . Culture 

5  . Organizational Culture 

6  . Wang & Noe 

7  . Schein 

8  . Tong, Tak, Wong  
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؛ انجام شده استورزشی  هایسازمان درفرهنگ سازمانی  ۀزمین در بسیاری هایپژوهش ،براینعالوه

گر فرهنگ متوسط که نتایج آن نمایانرا نام برد ( 1388قربانی و همکاران ) پژوهش توانمی جملهاز آن

 و صفاری و( 1388) همکاران و بود. همچنین، صابونچیبدنی )وزارت ورزش و جوانان( سازمان تربیت

  .اندکرده گزارش ضعیف بدنیتربیت سازمان در را سازمانی فرهنگ (1389) شهرزاد

 ایفامعتقد است که فرهنگ سازمانی چندین نقش مهم را در سازمان  (2011) 1گرینبرگهمچنین، 

قوی  که فرهنگ هنگامی و دنمایهای سازمان ایجاد مینسبت به مأموریت ی راکند. فرهنگ تعهدمی

کنند. همچنین، سازمان احساس می ۀعنوان عضوی از ساختار و پیکرباشد، کارکنان سازمان خود را به

ادراك از سازمان و  ترتیب کهبدین؛ آوردفراهم میرا  یحس هویتفرهنگ برای کارکنان سازمان 

های سازمان مشارکت کرده و توانند در مأموریتکند و کارکنان بیشتر میا تعیین میهای آن رارزش

و  نموده فرهنگ استانداردهای رفتاری را تعیین ،نهایتها بدانند. درخود را بخشی از این مأموریت

 کندثبات رفتاری را در سازمان فراهم میسازد و از طریق هدایت کالم و عمل کارکنان، تقویت می

اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در  ارتباط بادر  (.14؛ 2013تونگ و همکاران،  درنقل )

مدیریت  انتقال و سازمانی فرهنگ دریافتند که بین (1388) همکاران و گودرزیهای ورزشی، سازمان

 وجود دارد. مثبتی رابطۀ دانش

عدم وجود فرهنگ یریت دانش، فرهنگ باز سازمان است. ترین تواناسازهای مدبنابراین، یکی از مهم

تواند می دادن، یادگیری و خالقیت باشدسازمانی که مشوق همکاری، اعتماد، اشتراك دانش، گوش

 .آمیز مدیریت دانش باشدموفقیت ۀکارگیری یك پروژهمانع اصلی توسعه و ب

باشد و می های امروزیسازمان هایدغدغه ترینبزرگ از یکی رقابتی مزیت ۀتوسع و که حفظجاآناز

خصوص هها و بهوشمندی سازمان ،آور شده استها سرسامسازمان محیط در تغییرات شتاب

های ورزشی نیز در معرض تغییرات سازمان ؛ زیرا،رسدنظر میهای ورزشی امری ضروری بهسازمان

 عنوانبه جوانان نیز و ورزش و وزارت (186؛ 1392، ، مالئی و آبساالنمداوم قرار دارند )رمضانیان

. با توجه به اهمیت هوش سازمانی باشدمیاز این قاعده مستثنی ن کشور ورزش متولی اصلی سازمان

رسد که برای تبدیل سازمان به سازمانی نظر میها به آن، بهدر محیط متغیر امروزی و نیاز سازمان

سازی باید محیط داخلی و خارجی سازمان را تحلیل کرد و بستری مناسب جهت پیاده هوشمند

 و کارا حضور منظوربه ورزشی هایدیگر، سازمانسویفراهم آورد. از را های هوش سازمانیاستراتژی

 مختلف هایحوزه به بیشتر توجه جز ایچاره اجتماعی، و ورزشی، اقتصادی مختلف هایعرصه در مؤثر

 و ورزش پویای عملکرد و حضور کنندۀفراهم تواندمی دانش مدیریت به ندارند و توجه دانش یریتمد

 همچنین، .(56؛ 1392پول، خزائی سلیمی و جابری،)باشد  گوناگون هایعرصه در ورزشی هایسازمان

                                                           
1  . Greenberg 
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 و سازمانی فرهنگ شناخت و باشدمین انکارقابل دانش مدیریت بر سازمانی فرهنگ تأثیر

 در کارآمد ابزاری عنوانبه تواندمی سازمانی اهداف جهت در تحول نیز و آن به بخشیدنانسجام

قصد  اگر ،دلیلهمینبه ؛کند کمك ورزشی مدیران به سازمان در دانش مدیریت موفق کارگیریبه

 که هستیم این دنبالو نیز به وزارت ورزش و جوانان را به سازمانی هوشمند تبدیل کنیم داریم که

 مساعد محیط شناخت دنبالبه باید گیریم، کاربه سازمانی اهداف راستای در و مؤثر ایگونهبه را دانش

 دانش مدیریت شده،انجام هایپژوهش به توجه با. باشیم سازمانی هدایت مناسب هایشیوه و سازمانی

 بر حاکم هایفرهنگ و هاارزش ذکر است که. شایانشود سازمانی عملکرد بهبود باعث تواندمی

، هادوی، نظری) باشندمی دانش مدیریت موفق کارگیریبه در کنندهتعیین عوامل جمله از هاسازمان

 عنوانبه جوانان و ورزش وزارت کارکنان و مدیران کهاین دلیل. به(79؛ 1390 ،باقری و تندنویس

 از اطالع کنند،می ایفا را مهمی نقش آن کردننهادینه و کشور ورزش ۀتوسع در تأثیرگذار عناصر

 اهمیتحائز بسیار سازمان این کارکنان دانش مدیریت کارگیریهب میزان و سازمانی فرهنگ وضعیت

 و ورزش وزارت کارکنان و مدیران اذهان در را مثبتی اثرات تواندمی پژوهش این نتایج ،لذا است؛

 کارگیریهب طریق از رهگذر، این در و گذارد یجار ب هاآن اثربخشی و کارایی افزایش جهتدر جوانان

 ۀزمین در را هاآن توانایی سطح جوانان، و ورزش وزارت کارکنان و مدیران علمی آموزشی هایروش

 و دهدمی تغییر آن اهمیت و سازمانی فرهنگ به نسبت را هاآن دیدگاه ،برده باال دانش مدیریت

توان شدن این امر، میدرصورت محقق. نمایدمی ترغیب دانش مدیریت از استفاده به را هاآن ،نهایتدر

هوش سازمانی در  ۀتوسع بنابراین، اهمیت ؛وار بودددر این وزارتخانه امی به افزایش هوش سازمانی

 گوید پاسخ االتؤس این به حاضر پژوهشبا انجام  تاداشت  برآن را پژوهشگر وزارت ورزش و جوانان،

 یا است گذارتأثیر جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی هوش میزان بر سازمانی فرهنگ که آیا

 گذارتأثیر جوانان و ورزش وزارت کارکنان سازمانی هوش میزان بر دانش مدیریت آیا کهو این خیر؟

 ؟باشدمی

 و صالحی هایپژوهش) پژوهش ۀپیشین بررسی اساسبر فوق، هدف به نیل منظوربه همچنین،

 پژوهش مفهومی مدل( 1388 همکاران، و کاشف و 2010 همکاران، و یعقوبی ؛1390 همکاران،

 .است شده تدوین شماره یك شکل صورتبه
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 پژوهشمدل مفهومی  ـ1شکل 

 

  پژوهش شناسیروش
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر هوش سازمانی  پژوهش این که هدفاین به توجه با

صورت میدانی هب و استفاده شدپیمایشی  ـ توصیفیروش از  باشد،میکارکنان وزارت ورزش و جوانان 

به تعداد ( 1392) کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال ۀرا کلی پژوهشآماری  ۀجامع به اجرا درآمد.

با  و 1و مورگانبا استفاده از جدول حجم نمونه کرجسای  نیزآماری  ۀند. نموننفر تشکیل داد 746

سه  ها ازآوری دادهبرای جمعهمچنین، . برآورد شدنفر  255دسترس، گیری درروش نمونهاستفاده از 

 :نامه به شرح زیر استفاده شدپرسش

عد بچهار  و مبتنی بر بوده گویه 60که دارای  (2000) 2ارزیابی فرهنگ سازمانی دنیسون ۀنامپرسش

 باشد.میپذیری و مأموریت شدن در کار، توانمندسازی، سازگاری، انطباقدرگیر

های آن است که مؤلفه مؤلفه چهارگویه و  21دارای  که (2007) 3مدیریت دانش حداد ۀنامپرسش

 باشد. شامل: خلق دانش، تثیبت دانش، استقرار دانش و تسهیم دانش می

                                                           
1  . Kerjsey & Morgan   

2  . Denison Organizational Culture Questionnaire Assessment  
3  . Hadad 

 فرهنگ سازمانی

 هوش سازمانی

انداز چشم

 استراتژیك

 سرنوشت مشترك

 میل به تغییر

 روحیه

 اتحاد و توافق

 دانشکاربرد 

 
 فشار عملکرد

 مدیریت دانش

 خلق دانش

 تسهیم دانش

 تثبیت دانش

 استقرار دانش

 شدن در کاردرگیر

 سازگاری

 پذیریانطباق

 مأموریت
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انداز چشم مقیاسخرده هفتسؤال و  39دارای  که (2003هوش سازمانی آلبرخت ) ۀنامپرسش 

 .باشدمیاستراتژیك، سرنوشت مشترك، میل به تغییر، روحیه، اتحاد، توافق و کاربرد دانش 

تن از  10 توسط پژوهشهای نامهروایی صوری و محتوایی پرسشذکر این نکته ضرورت دارد که 

از تحلیل عاملی  1تعیین روایی سازه منظورهبهمچنین، . گردیدمتخصصان مدیریت ورزشی تأیید 

 .مورداستفاده قرار گرفتتأییدی 

(، مدیریت =76/0AGFI= ،001/0P) ترتیب برای فرهنگ سازمانیهای نیکویی برازش بهشاخص 

دست آمد که تناسب ه( ب=69/0AGFI= ،001/0P) ( و هوش سازمانی=83/0AGFI= ،001/0P) دانش

 کند.شده را تأیید میهای مشاهدهکامل الگو با داده

نامه در پرسش 30 2ای مقدماتیهای مذکور، در مطالعهنامهمنظور تعیین پایایی پرسشبهبراین و عالوه

فرهنگ سازمانی  ۀنامکه ضریب پایایی درونی برای پرسش گردیدمیان جامعۀ آماری توزیع 

(893/0=α( مدیریت دانش ،)898/0=αو هوش سازمانی ) (912/0=αبه ).نتایج به توجه با دست آمد 

 ابزارهای و دارد قبولی قابل میزان آمده بدست آلفای ضرایب که گفت توانمی کرونباخ، آلفای

 . دارند خوبی داخلی سازگاری نیز گیریاندازه

 .اس .یپ .افزار استوسط نرم که استفاده شد توصیفی آمار از هاداده تحلیلوتجزیههمچنین، جهت 

 3(SEM) مدل معادالت ساختاری نیزبرای تعیین برازش مدل صورت گرفت.  20 ۀاس نسخ

 ( انجام شد.75/8ۀ )نسخ 4افزار لیزرلنرم ۀوسیلبهمورداستفاده قرار گرفت که 

 

 نتایج
 (M=02/3و  SD=68/0درگیرشدن در کار با )، که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی دهدمی ها نشانیافته

خود اختصاص کمترین مقدار را به (M=83/2و  SD=49/0پذیری با )انطباق ورا دارد بیشترین مقدار 

 باشدمی بیشترین مقداردارای ابعاد مدیریت دانش، تسهیم دانش  بین درهمچنین، . است داده

(663/0=SD  28/3و=M )و تثبیت دانش، کمترین مقدار (661/0=SD  91/2و=M را ) از آن خود کرده

را ( بیشترین مقدار M=69/3و  SD=419/0اتحاد و توافق با ) نیز در بین ابعاد هوش سازمانی. است

)جدول  ه استخود اختصاص دادکمترین مقدار را به (M=82/2و  SD=712/0)و میل به تغییر با دارد 

 استفاده مدل برازش هایشاخص از پژوهش برازش مدل آزمون برایذکر است که شایان(. شماره یك

 (.235، 1392)هومن،  شد

                                                           
1. Construct Validity 

2  . Pilot Study 

3  . Structural Equation Modeling 

4  .  Linear Structural Relationship (LISREL) 
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 های آنتوصیف آماری فرهنگ سازمانی و مؤلفه -1دول ج

 استانداردانحراف  میانگین هامؤلفه متغیر

 فرهنگ سازمانی

 68/0 02/3 درگیرشدن در کار

 54/0 92/2 سازگاری

 49/0 83/2 پذیریانطباق

 52/0 85/2 مأموریت

 46/0 91/2 فرهنگ سازمانی

 مدیریت دانش

 814/0 21/3 خلق دانش

 8/0 08/3 استقرار دانش

 691/0 91/2 تثبیت دانش

 663/0 28/3 تسهیم دانش

 712/0 12/3 دانشمدیریت 

 

 هوش سازمانی

 72/0 42/3 انداز استراتژیكچشم

 80/0 31/3 سرنوشت مشترك

 712/0 82/2 میل به تغییر

 648/0 47/3 روحیه

 419/0 69/3 اتحاد و توافق

 533/0 21/3 کاربرد دانش

 631/0 52/3 فشار عملکرد

 632/0 35/3 هوش سازمانی

 

 باشد.می پژوهشبرازش مدل های شاخصدهندۀ شانشماره دو نجدول 

 باشدمی( 59) آن معادل آزادی ۀدرج بوده و( 15/131) برابر با 2x ۀمقدار آمار ،براساس خروجی مدل

ارزش  ،است. همچنین مدل تأیید دهندۀنشان و بوده کمتر (50)آزادی  با درجۀ 2xمقدار بحرانی  ازکه 

P  بوده قبول، قابلباشد( می05/0) از بیشتر کهاین به توجه با واست ( 081/0) برابر باو متناظر با آن 

 نیکویی دیگر شاخص که 1(RMSEAشود. مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد )می تأیید و

 و بوده قبولقابل باشد،( می05/0) از جاکه کمترو ازآناست ( 034/0) نیز برابر با باشدمی برازش

 است. پژوهش مدل تأیید دهندۀنشان

 شاخص بنتلر مقدار که باید گفت ساختاری معادالت برازش برای نیکویی هایشاخص دیگردر ارتباط با 

مجذورات  میانگینو  4(GFIی برازش )ی، شاخص نیکوCFI)3، شاخص برازش تطبیقی )2(NFIبونت ) ـ

(AGFI)5 92/0) ترتیب این مقادیر برابر بابه پژوهشباشد که در مدل ( 90/0) از بایست بیشترمی ،

                                                           
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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. باشندمی پژوهشدهندۀ برازش مطلوب و تأیید مدل همگی نشان وهستند  (92/0و  95/0، 91/0

( 05/0) از ترکوچك بایستمی نیز 1(RMRکوواریانس ) و ماندهباقی مقدار شاخص واریانس ،همچنین

 هاشاخص به توجه دهد. باو برازش مدل را نشان می است( 039/0معادل ) پژوهش مدل در باشد که

 هایشاخص و هستند منطبق مدل با ها نسبتاًداده که گفت توانمی لیزرل افزارنرم هایخروجی و

 تجربی هایداده و بوده مناسبشده مدل ارائه مجموع،در باشند کهمی موضوع این نیز بیانگر شدهارائه

 (.شماره دوشوند )جدول می منطبق آن با خوبیبه

 پژوهش های برازش مدلـ شاخص2جدول  

  

طور مستقیم با ضریب هشود، فرهنگ سازمانی بمالحظه می 2گونه که در مدل تحلیل مسیرهمان

بر هوش سازمانی کارکنان ( 44/0) طور مستقیم با ضریب مسیرهو مدیریت دانش ب( 52/0) 3مسیر

 با ضریب مسیرو مستقیم  صورتهب نیز . فرهنگ سازمانیدنباشمیوزارت ورزش و جوانان اثرگذار 

شدن ترتیب درگیربر مدیریت دانش کارکنان اثرگذار است. در اثرگذاری فرهنگ سازمانی به( 47/0)

پذیری و انطباق( 24/0) سازگاری با بار عاملی (،25/0) مأموریت با بار عاملی (،27/0) در کار با بار عاملی

ترتیب تثبیت و تسهیم به نیز بیشترین نقش را دارند. در اثرگذاری مدیریت دانش( 21/0)با بار عاملی 

بیشترین نقش را دارند. ( 23/0) و خلق و استقرار دانش با بار عاملی( 24/0) دانش با بار عاملی

میل به تغییر و (، 19/0) ترتیب فشار عملکرد با بار عاملیبه زمانیدر اثرگذاری هوش سابراین، عالوه

 (،17/0) انداز استراتژیك با بار عاملیکاربرد دانش و چشم (،18/0) سرنوشت مشترك با بار عاملی

                                                           
1. Root Mean Square Residual 

2. Path Analysis 

3. Path Coefficient 

 تفسیر مالک مقدار شاخص برازش

 برازش مطلوب 890/184کمتر از  15/131 خی دو

 برازش مطلوب 05/0از  بیشتر 079/0 ارزش پی

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  95/0 شاخص نیکویی برازش 

 برازش مطلوب 05/0از  کمتر 034/0 ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  92/0 شاخص بنتلر ـ بونت

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  92/0 میانگین مجذوراتشاخص 

 برازش مطلوب 05/0از  کمتر 039/0  کوواریانس و ماندهباقی واریانسشاخص 

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  91/0 شاخص برازش تطبیقی 

 برازش مطلوب 05/0از  بیشتر 081/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده 
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در . باشنددارای بیشترین نقش می( 15/0) و روحیه با بار عاملی( 16/0) اتحاد و توافق با بار عاملی

ثیر مستقیم، غیرمستقیم و کلی متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر أ، ته سهشمارجدول 

 هوش سازمانی نشان داده شده است.

 
مدل تحلیل مسیر نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ـ 2شکل 

 ورزش و جوانان

 
 

 فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر هوش سازمانیثیر مستقیم، غیرمستقیم و کلی متغیرهای أتـ 3 جدول

 کلیتأثیر  غیرمستقیمتأثیر  مستقیمتأثیر  نام متغیر

 52/0+24/0=76/0 52/0*47/0=24/0 52/0 فرهنگ سازمانی

 44/0 - 44/0 مدیریت دانش

 

 گیریبحث و نتیجه
، بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت پژوهشهدف از این 

کارکنان وزارت ورزش و نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی ورزش و جوانان بود. 

اندکی در رابطه با تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر هوش مطالعات (. >01/0Pتأثیر دارد ) جوانان

خدادادی و همکاران . باشندمیحاضر همخوان  پژوهشکه همگی با نتایج  شده استسازمانی انجام 

خود دریافتند  هایپژوهش( در 2010( و یعقوبی و همکاران )2012بخش و رضایی )(، احسان2013)

 پذیرد.از فرهنگ سازمانی تأثیر می که هوش سازمانی
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زمان بر اعضای سازمان جستجو کرد. فرهنگ توان در قدرت اثرگذاری فرهنگ سادلیل این تأثیر را می

گیرد و سازی قرار میسازمانی عاملی است که توسط منابع انسانی سازمان مورد تقویت و نهادینه

 گروهی هویت یك گذارد. فرهنگ،تأثیر می ، بر منابع انسانیعنوان منبع مهم و استراتژیك سازمانبه

ها و ها، مأموریتسازی و انطباق خویش با سیاستهماهنگ در گروه اعضای به هویت، این که سازدمی

 انسانی فعال هوش دو از ترکیبی و سازمانی برآیند دیگر، هوشسویاز .کندهای سازمان کمك میهدف

 بسیار وابسته هوش سازمانی به نیروی انسانی سازمان ،رواین؛ ازباشدمی ماشینی مصنوعی و هوش

لذا، مدیریت فرهنگ  ؛کندهوش سازمانی معنا و مفهوم خاصی پیدا نمی ،و بدون نیروی انسانی بوده

 باشد؛میشدن به سازمانی هوشمند یابی به هوش سازمانی و تبدیلکارآمد برای دست یابزار، سازمانی

و  )توجه به انگیزه های آن در سازمانبنابراین، باالبردن فرهنگ سازمانی از طریق افزایش مؤلفه

ها در از مزایای تغییر و تحول، افزایش مشارکت آن هاسازی آنکارکنان سازمان، آگاههای خواسته

تواند در باالبردن هوش سازمانی کارکنان مفید واقع شود. وزارت ورزش و ( میغیره ها وگیریتصمیم

زایش مؤثری اف شکلکه بتواند هوش سازمانی را بهعنوان متولی اصلی ورزش کشور برای اینجوانان به

ای داشته باشد. فرهنگ ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه ویژه ،کار گیرددهد و در تمام سطوح به

ایجاد و حفظ مزیت  جهتبه سازمان در ،هوش سازمانی ۀبا ایجاد بستری مناسب جهت توسع سازمانی

 کند. شدن به سازمانی هوشمند کمك میرقابتی پایدار و تبدیل

ج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان نتای براین،عالوه

عنوان یکی های خود از فرهنگ سازمانی بهبسیاری در پژوهش پژوهشگران(. >01/0P) گذاردمیتأثیر 

 .اندیاد کردهدیریت دانش در سازمان سازی ماز عوامل بسیار تأثیرگذار و کلیدی بر پیاده

ترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان (، مهم2002) 1پائولین و ماسوناز نظر 

 با تنها باشد.شمار مدیریت دانش در میان کارکنان میفرهنگ تسهیم دانش و عدم درك مزایای بی

روابط  الگوی تدریجبه توانمی که است پذیرسازمانی انعطاف فرهنگ یك آوردنوجودهب و بررسی، تغییر

بنابراین،  ؛گرفت بهره رقابتی یك مزیت عنوانبه دانش مدیریت از و داد تغییر سازمان در را بین افراد

وجود آورند و افراد را ها باید محیطی برای اشتراك، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا بهسازمان

ترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش در آموزش دهند. مهم خود کردن تعامالتمفهومجهت بادر

یت دانش در میان کارکنان شمار مدیرسازمان، فقدان فرهنگ تسهیم دانش و عدم درك مزایای بی

 .باشدمی

ای ها چارهسازمان باشد،میترین ویژگی دنیای رقابتی، تغییر که امروزه مهمبنابراین؛ با توجه به این

ها را به درك، فهم آن که ندهست سازمان ندارند و ناچار ۀترین سرمایعنوان مهمکارکنان بهجز تکیه بر 

                                                           
1  . Pauleen & Mason  
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برد اهداف سازمان تشویق ها در پیشعملی از آن ایده ۀاستفاد نیز های جدید وها و ایدهدانسته ۀو ارائ

که رفتار کارکنان سازمان  ۀعنوان شالودهنمایند. این فعالیت نیازمند آن است که فرهنگ سازمانی ب

محور باشد و زمینه را برای استقرار های دانشپرور و حامی فعالیتباشد، فرهنگی دانشمتأثر از آن می

اران وزارت ورزش و ذگمدیران و سیاست ،لذا ؛یك سیستم مدیریت دانش در سازمان فراهم آورد

 ۀوسیلرا به در سازمان ی مدیریت دانشسازبا علم به این مسأله، بستر الزم برای پیاده بایستمیجوانان 

ذکر شایاند. نماینفراهم ایجاد و حفظ فرهنگی که مناسب مدیریت دانش باشد و از آن حمایت کند، 

 ای به تسهیم دانش خود با دیگر کارکنان ندارند. بسیاری از کارکنان، عالقهاست که 

دانش بر هوش سازمانی کارکنان وزارت  ها مشخص گردید که متغیر مدیریتدر بررسی یافتههمچنین، 

 (،2014) سپهوند و همکاران هاییافتهاین نتیجه با  که (>01/0P) ورزش و جوانان تأثیر دارد

  .باشدمیهمخوان  (2012یعقوبی و همکاران ) و (2012) پورمنصف و چناری

دانش  ۀمستلزم کاربرد خالقانانجامد، اما این امر گیری سازمان هوشمند میکاربرد مؤثر دانش، به شکل

 هوش در فاکتور مهمی سازمان دانش بنابراین، مدیریت باشد؛میتوسط رهبران و کارکنان سازمان 

 است. اگر قوانین وابسته سازمان ساختار و قوانین و سازمان مدیریت به نوعیبه خود که است سازمانی

ثبت  برای الزم ۀانگیز و تشویقی فاکتورهای کارکنان و نشود اصالح دانش مدیریت اساسبر سازمان

 باید ابتدا ،لذا ؛رفت نخواهد پیش هوشمندی سمت به سازمان باشند، نداشته را خود دانش و تجربیات

 هایروش ،سپس و شود ثبت سازمان مرکزی ۀسامان در سازمان کارکنان توسط یمناسب قالب با دانش

 زمان هر در دانش آن از بتوان تا باشد داشته وجود نیاز زمان در آن بازیابی برای معتبری مناسب و

 در آن کاربرد و بازیابی ۀبهین هایروش گرفتننظردر بدون دانش مناسب کرد. ثبت استفاده یمکان و

 فاکتورهای یارتقا ۀواسطبه سازمانی هوش یارتقا .شود سازمان به هوشمندی منجر تواندنمی سازمان

 افزایش و سازمان یارتقا موجب تواندمی سازمانی و مدیریت استراتژیك دانش انندم وابسته

 رشد سرعت آوردندستهب برای هاسازمانبراین، عالوه .دگرد سازمان و تکامل وریبهره هوشمندی،

. ذکر این نکته ضرورت حرکت کنند سازمانی هوش بهبود سمت به ندهست مجبور پویا محیط در باالتر

 ،در عصر حاضر. باشدمی سازمانی هوش به یابیدست در مهم عاملی دانش مدیریت سازیپیاده دارد که

باشد و استفاده از آن یکی از پرداختن به هوش سازمانی با استفاده از دانش موجود، یك ضرورت می

دانش، اند که های موفق دریافتهسازمان ؛ زیرا،شودکار محسوب میوهای رقابتی کسبترین مزیتمهم

 هاآن و در میان کارکنان ست و اصول اولیه و اساسی مدیریت دانش در سازمانا های آنیترین دارامهم

 نگرند. عنوان عامل کلیدی و اصلی در موفقیت سازمانی میها به مدیریت دانش به. آنباشدمیموجود 

اتخاذ تصمیمات و که هوش سازمانی توانایی یك سازمان در حل مشکالت، جاآنازهمچنین، 

به  ،تواند با تزریق اطالعات و دانش سازمان به هوش سازمانیباشد، مدیریت دانش میریزی میبرنامه
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. هدف هوش سازمانی، حفظ سازمان نمایدهای راهبردی سازمان کمك اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه

مقابل های مقتضی دراذ تصمیمهای بیرونی و اتخمقابل چالشسازی آن دردر وضعیت مناسب و آماده

چه بیشتر عوامل تولید دانش و اطالعات موجب تحقق هر ۀوسیلش بهنمدیریت دا وها است این چالش

افزایی میان هوش سازمانی و مدیریت دانش، به ارزیابی بهتر اتحاد و همذکر است که قابلشود. باال می

 کند. کالت کمك میمش رآمدن بفائق و گیری منطقیهای تصمیمموقعیت

 بایستمی جهت افزایش هوش سازمانیاهمیت مدیریت دانش در سازمان بر کسی پوشیده نیست و در

و  ، تسهیمنموده راحتی دانش را خلقای به مدیریت دانش نمود. اگر کارکنان بتوانند بهتوجه ویژه

ریزی در رتر خواهند بود. برنامهمسلماً در سازمان مفید و مؤث کنند،استفاده  از آن و نمایند توزیع

 ،راستااینشود. دریندهای هوش سازمانی میاباعث تقویت فر راستای تحقق ابعاد مدیریت دانش

 یو سعی در جذب افراد با تحصیالت عال در جذب کارکنان دقت کافی به عمل آورد بایستمیسازمان 

 سبب به توانند با تسهیم دانش خود در سازمانکارکنان دانشی می زیرا،سازمان داشته باشد؛  در

 در افزایش هوش سازمانی مؤثر باشند.و  وندمدیریت دانش در سازمان ش ۀدرآمدن چرخ حرکت

مقایسه با متغیر  که متغیر فرهنگ سازمانی در بودبیانگر این نکته  شماره پنج، جدول براینعالوه

گذاری بیشتری بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان برخوردار مدیریت دانش از تأثیر

هوش  برباشد. فرهنگ سازمانی ضمن تأثیر مستقیم حاکی از اهمیت بسیار زیاد این متغیر می است که

غیرمستقیم  شکل( باالتر است، به44/0( که در مقایسه با میزان تأثیر مدیریت دانش )52/0) سازمانی

. تأثیر باشدمیمؤثر  نیز هوش سازمانیبر ( 24/0) و از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش به میزان

باشد. تأمل می توجه واست که رقمی بسیار قابل( 76/0معادل )کلی فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی 

( 52/0برابر با )هوش سازمانی توان گفت که اگرچه تأثیر مستقیم فرهنگ سازمانی بر باره میایندر

شدت تأثیر  معنی که؛ بدینباشدمی( 76/0معادل )است، اما تأثیر همین متغیر بر مدیریت دانش 

توجه است. فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش نیز قابل

 صورتبه ،ش و جوانانفرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش در وزارت ورز دیگر،عبارتبه

 ،گذارد. این مطلب حاکی از این است که متغیر مدیریت دانشهوش سازمانی تأثیر میبر غیرمستقیم 

  کند.میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر هوش سازمانی را تعدیل می

در فرهنگ بیشترین نقش را  ،شدن در کار، درگیرمشخص شد مسیر تحلیل مدل در که گونههمان

شدن در کار کارکنان بیشتر باشد، گیری نمود که هرچه درگیرتوان چنین نتیجهمی ،لذا ؛داردسازمانی 

 ۀوسیلرسد که بهنظر میبه . با توجه به این نتیجهخواهد داشتها تأثیر بیشتری بر فرهنگ سازمانی آن

توان به افزایش فرهنگ می جوانان های درگیرشدن در کار کارکنان وزارت ورزش وتوجه به زیرمجموعه

 محور بر را سازمان سازند،می توانمند را خود افراد اثربخش، هایها امیدوار بود. سازمانسازمانی در آن
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 اعضای دهند.می توسعه سطوح تمام در را انسانی منابع هایو قابلیت دهندمی تشکیل کاریهایگروه

 .گیرنددر نظر می سازمان ۀپیکر از ایپاره عنوانبه را خود و شده متعهد خود کار به نیز سازمان

 تصمیمات این و دارند نقش گیریتصمیم در که کنندمی احساس سطوح تمامی در افرادهمچنین، 

 ،بنابراین ؛دارد پیوند سازمان اهداف با شکل مستقیمبه هاآن کار و باشدمیمؤثر  هاآن کار بر که است

های کارکنان ها و مهارتقابلیت ۀشود که به توسعبه مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می

ها داشته باشند. زمینه تمامیها در های آنخود بپردازند و سعی در آموزش کارکنان و بهبود توانایی

و به کار گروهی  نمایند های کاری کوچك، کارکنان را بیشتر در کار درگیربا ایجاد تیم براین،عالوه

در محل  که کنندمانند مدیران احساس هکه کارکنان  ایگونهبه ؛اجرای اهداف ارزش بگذارند جهتدر

 .باشندمیگو کار خود پاسخ

و تثبیت دانش بیشترین در تحلیل مسیر مدل مشخص شد که در مدیریت دانش، تسهیم  براین،عالوه

ست که هرچه تسهیم و تثبیت دانش در سازمان افزایش یابد، مدیریت ا معنابدانامر نقش را دارند. این 

 دانش مدیریت یندافر بر مستقیم طوربه که است عواملی از دانش دانش بیشتر خواهد شد. تسهیم

 یا و گروه فرد، یك از دانش ۀاشاع و انتقال منظوربه که است عاملی دانش . تسهیمگذاردمی تأثیر

 بایستمیبنابراین، وزارت ورزش و جوانان  ؛گیردمی انجام دیگر سازمان یا و گروه فرد، سازمان به

جهت در وجود آورد و افراد رابرای اشتراك، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به را محیطی

 با یك سازمان (، در2001)1ادل و درموت مك ۀعقید آموزش دهد. به کردن تعامالتشانمفهومبا

 درعوض ،د؛ زیرانماینمی تسهیم دیگران با را خود هایبینش و هاایده افراد، ،دانش تسهیم فرهنگ

 قدرت دانش،"غلط که تصور این و بینندمی طبیعی یندیافر را آن باشند، کار این به مجبور کهاین

ایجاد همچنین، (. 9140؛ 2012پورمنصف و چناری، ندارد ) وجود "داد دست از را آن نباید پس ؛است

شدن دانش ارزشمند بین کارکنان سازمان سبب به اشتراك گذاشته محیطی برای تسهیم دانش

د. شرط الزم برای گردمحور تبدیل سازمان به یك سازمان دانش موجبتواند این امر می و شودمی

و بتواند از آن استفاده کند، توزیع چه که کل سازمان تبدیل اطالعات و تجارب منفك به آن

گذاری دانش اشتراكبه مانندمسائلی  ،منظور. بدینباشدمیگذاشتن دانش درونی سازمان اشتراكبه

کیفیت انتقال دانش از سطح فردی به سطح  و نیز نیازموجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد

بررسی مورد بایستمیشد، از جمله مواردی است که دسترسی و استفاده باای که قابلگونهسازمانی به

های دانش با گیری گروهکارگیری سیستم تشویقی برای شکلتحقق بهتر این امر، به جهت قرار گیرد.

 شود.رسمی پیشنهاد میتعامالت رسمی و غیر

                                                           
1  . McDermott & O’Dell 
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این نتیجه دیگر نتایج نشان داد که در اثرگذاری هوش سازمانی، فشار عملکرد بیشترین نقش را دارد. 

، اثرگذاری بیشتری بر هوش سازمانی خواهد داشت. این مؤلفه شدنتقویت ست که درصورتا معنابدان

را صرفاً با کارهای اجرایی شرکت مشغول  (، مدیران و متخصصان نباید خود2003) آلبرخت ۀبه عقید

 افراداهداف راهبردی و تاکتیکی است. در یك سازمان هوشمند،  یگرو ها درموفقیت آن زیرا، ؛کنند

های خویش باور و اعتقاد دارند. رهبران به معتبربودن هدف زیرا،د؛ ندهوظایف کاری خود را انجام می

زمانی بیشترین تأثیر را این مهم ، اما نمایندحمایت از آن و  دهند توانند حس فشار کاری را ارتقامی

الزامی در کار برای مشارکت در  ۀجانب انتظارات دو عنوانسازمان به یاعضا تمامیط دارد که توس

گردد که مدیران وزارت ورزش و جوانان، اهداف و پیشنهاد می ،لذا ؛ها پذیرفته شده باشدموفقیت

دهند و کارکنان را در بی اهمیت ایگر، به تخصصایندخوبی مشخص نمهاندازهای سازمان را بچشم

به مدیران عالی و واحدهای تحقیقات نیروی انسانی وزارت ورزش ، مات سهیم سازند. همچنینتصمی

جهت خود که عامل مؤثری در نمنظور باالبردن هوش سازمانی کارکناشود بهو جوانان پیشنهاد می

نمودن به فرهنگ سازمانی توجه از طریق ،شودافزایش اثربخشی و میزان عملکرد کارکنان محسوب می

، تأکید براینعالوهد. نمایناستفاده  بازدهی بیشتر یابی بهمنظور دستمدیریت دانش به ۀو ایجاد چرخ

جهت افزایش هوش سازمانی های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان درویژه بر مؤلفه

اهداف خود  یابی بهن وزارت ورزش و جوانان برای دستاارذگرسد. سیاستنظر میکارکنان ضروری به

عنوان یکی از اجزای الینفك سازمان به فرهنگ سازمانی به بایستمی از طریق هوشمندسازی سازمان

 صورتهرسد که فرهنگ سازمانی بنظر میبهنشان داد،  پژوهشگونه که نتایج همان زیرا،توجه نمایند؛ 

 ،. همچنینار این متغیر داردنشان از اهمیت بسی و این باشدمیمستقیم بر هوش سازمانی تأثیرگذار 

 شکلههای مدیریت دانش، بمناسب برای اجرای استراتژی یبستر ایجاد ۀوسیلفرهنگ سازمانی به

 .باشدمیبر هوش سازمانی اثرگذار غیرمستقیم 

دهد که فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و هوش سازمانی اکنون به نشان می بررسی پیشینه پژوهش

از دست رفتن ها، سبب اند و عدم توجه به آنهای ورزشی تبدیل شدهی در سازمانمتغیرهای اثرگذار

عنوان به هوشمندی سازماناز سوی دیگر،  منابع ارزشمندی همچون افراد، دانش و هوش خواهد شد.

 کند.ها ایفا میای در موفقیت یا شکست آنها، نقش برجستهاصلی سازمان یکی از نیازهای

های عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم در سازمانسازمانی بهپژوهش حاضر، با بررسی نقش فرهنگ 

ورزشی، هم در افزایش میزان به کارگیری مدیریت دانش و هم در هوشمندسازی سازمان، نشان داد 

سوی  ها و اقدامات مدیریت دانش به نتیجه نخواهند رسید و ازکه بدون بستر فرهنگی مناسب، تالش

 سمت هوشمندی سازمانی حرکت نخواهد کرد.، به مدیریت صحیح دانشدیگر؛ سازمان بدون 
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ای فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و هوش سازمانی در وزارت ورزش و در پایان، مطالعۀ دورهلذا؛ 

یی هاها و ارتقای سطح آیتمجوانان با توجه به نقش اساسی این متغیرها در موفقیت یا شکست سازمان

 گردد.ند، پیشنهاد میهست تر از حد مطلوبکه پایین
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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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