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هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی ایران بود .روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی
متوالی بود .جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان فدراسیونهای ورزشی ( 15فدراسیون) بود .روش نمونهگیری بهصورت طبقهای -تصادفی انجام
گرفت .بدینصورت که ابتدا تمامی فدراسیونها به دو طبقه فدراسیونهای گروهی و فدراسیونهای انفرادی تقسیم شدند .سپس  1فدراسیون گروهی و 51
فدراسیون انفرادی بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد کارکنان در فدراسیونهای انتخابشده حدود  094نفر بود .بر اساس جدول مورگان و به شیوه
اختصاص بهینه تعداد  084پرسشنامه بین فدراسیونهای نمونه توزیع شد که تعداد  001پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد
بهعنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد .ابزار تحقیق پرسشنامهای با شش بخش استراتژی و رهبری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی دانشمحور،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (الوسون ) 0442 ،بود .روایی و پایایی پرسشنامه قبل از استفاده مورد بررسی و تأیید
قرار گرفت .از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدلیابی معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل ،برای ارائه مدل تحقیق استفاده
شد .نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با دادهها مناسب بود و ضریب تأثیر چهار عامل استراتژی و رهبری ( ،)4/89ساختار سازمانی
( ،)-4/50فرهنگ سازمانی دانشمحور ( )4/00و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )4/59بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی معنیدار بود.
کلید واژهها :استراتژی و رهبری ،فدراسیونهای ورزشی ،فرهنگ سازمانی دانشمحور ،مدیریت دانش.
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 .0استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سنندج
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مقدمه
ما امروز در عصر دانش به سر میبریم؛ عصری که عمدهترین سرمایه سازمانها ،دانشی است که به آن دسترسی دارند (ربیعی
مندجین و رمضانی میمی )581-040 :5291 ،و سازمانهایی که میدانند دانش و اطالعات را چگونه باید مدیریت کنند،
رهبران صنعت خود خواهند بود (اردالن و همکاران .)52-24 :5291 ،در واقع سازمانهای امروزی به منظور کسب و حفظ
مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی ،نیاز دارند که بهطور مؤثر به سوی منابع دانش حرکت کنند (وانگ 5و همکاران:0441 ،
 .)0059-0020اگرچه ارزش دانش ،همواره در حال افزایش است ،اما اکثر سازمانها با مشکالت زیادی به دلیل نادیده گرفتن
اثر مدیریت دانش ،روبهرو هستند (مادیشنوس 0و همکاران .)520-515 :0455 ،مینگ پی 2و همکاران ( )0455ارزش دانش
در سازمان را در خلق مزایای بیشمار و افزایش توانایی سازمان حائز اهمیت میدانند و بیان میکنند برای کسب مزایای
پایدار رقابتی توجه به فعالیتهای دانشمدار شامل خلق و تحقیق ،ذخیره ،اشتراك ،انتقال و بکارگیری دانش اهمیت بسیار
زیادی دارد و میبایست مدیریت دانش مؤثری را پرورش و سوق داد .مدیریت دانش نگرشهای نظامند را برای یافتن ،درك
و استفاده از دانش برای خلق ارزش بهکار میگیرد (جیسن و اولسن ،)5518-5588 :0451 ،0به توسعهی شایستگیهای
فردی و افزایش بازده عملکرد سازمانی کمک میکند (تریوال و دیمیتریوسب )088-091 :0451 ،و سهم چشمگیری در بهبود
کیفیت کار ،داشتن اطالعات به روز ،افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای کسبوکار ،رضایتمندی مشتری و بهبود
تصمیمگیری دارد بهگونهای که منافع حاصل از بکارگیری مدیریت دانش سبب شده تا اغلب سازمانها تالشهایی برای
پیادهسازی این فرایند انجام دهند (رویال 1و همکاران.)201-212 :0449 ،
اجرا و پیادهسازی موفقیتآمیز ،مهمترین رکن مدیریت دانش در سازمان است ،بهگونهای که تجربه شکستِ بسیاری از
سازمانها در مورد پیادهسازی مدیریت دانش به آن جهت است که این سازمانها نتوانستند شاخصهای کلیدی استقرار
مدیریت دانش را به درستی شناسایی کنند و یا اینکه به همه عناصر حیاتی مدیریت دانش بهطور جدی توجه نکردهاند
(ایرانبان .)501-500 :5291 ،سازمانها باید تالش کنند تا جای ممکن ،از فنون و طرحهای موجود دانش بهعنوان اهرمهایی
برای راهاندازی مدیریت دانش خود استفاده کنند .با توجه به گوناگون بودن طرحهای مدیریت دانش ،الزم است تا مشترکات
میان این طرحها شناخته شوند ،چرا که بکارگیری ترکیبی از طرحهای مختلف ،بیش از تمرکز بر طرحی خاص ،احتمال
ثمربخشی بیشتری دارد (داونپورت و پروساك .)5-51 :5998 ،1برای پیادهسازی و بکارگیری مدیریت دانش در یک سازمان،
تغییرات فیزیکی و منطقی و ساختارهای خاص در هدایت عملیات مورد نیاز میباشد .این پیششرطها برای استقرار مدیریت
دانش بهعنوان زیرساختهای مدیریت دانش و نیز توانمندسازهای مدیریت دانش معرفی شدهاند .در واقع توانمندسازهای
مدیریت دانش بهعنوان عاملی جهت سنجش آمادگی سازمانها برای پیادهسازی مدیریت دانش در نظر گرفتهشده است .از
نظر هالت 1و همکاران ( )0441وجود توانگرهای مدیریت دانش ،داللت بر آمادگی مدیریت دانش دارد .با اینحال ،اینکه
چگونه و چه عواملی سبب موفقیت آنها میشود ،مستلزم بررسیهای گستردهای است .در واقع بکارگیری موفق مدیریت
دانش فعالیتی یکروزه نیست ،بلکه به یک برنامه منسجم و متشکل از یک سری عوامل حیاتی نیازمند است تا عملکرد آن
در سازمان موفقیتآمیز گردد .مدیریت دانش مزایای بسیار زیادی برای سازمانها اعم از سازمانهای ورزشی به همراه دارد.
مدیریت دانش عالوه بر بهبود کیفیت کاری ،برخورداری از اطالعات بهروز و بهبود در تصمیمگیری ،به این سازمانها کمک
میکند تا بتوانند به نیازهای مراجعهکنندگان پاسخ دهند .الجرم بهنظر میرسد استقرار و بکارگیری مدیریت دانش در
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سازمانهای ورزشی با توجه به وسعت و تنوع فعالیتها ،اهمیت آنها و پیچیدگی سازمان نیز امری ضروری است (هالبیرت و
توهی.)95-555 :0445 ،
سازمانها و نهادهای ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و تعامل این سازمانها با عوامل
مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازمانهای ورزشی ملی و بینالمللی و مهمتر از همه عوامل
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب میشود که این سازمانها در معرض خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار
گیرند .از اینرو ضروری است تا این سازمانها برای حفظ جایگاه و موفق بودن در حفظ رسالت سازمانی خود از طریق
بکارگیری مدیریت دانش و دیگر روشهای علمی ،عملکرد خود را بهبود بخشند (موسیوند و فرازیانی .)55-05 :5290 ،امروزه
ورزش و سازمانهای ورزشی به منظور حضور کارا و مؤثر در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز
توجه بیشتر به حوزههای مختلف مدیریت دانش ندارند .توجه به مدیریت دانش ،میتواند فراهمکننده حضور و عملکرد پویای
ورزش و سازمانهای ورزشی در عرصههای گوناگون باشد .از این رو برای حفظ برتری و حرکت به سمت برتر بودن در این
سیستم پیچیده و رقابتی ،مدیریت دانش و دانش سازمانیِ سازمانهای ورزشی اهمیت بیشتری پیدا میکند .ون هوی و ژن5
( )0455بیان میکنند مدیریت رویدادهای ورزشی بر اساس مدیریت دانش یکی از نوینترین شیوههای پیشرفت کارایی و
ادراك مدیریتی در سازمانهای ورزشی و سازماندهی و برگزاری رویدادهای ورزشی مختلف است .آنها همچنین بیان داشتند
مدیریت دانش در بهبود سطح دانایی و اثربخشی سازمانی تأثیر بهسزایی دارد .از اینرو ضروری است تا این سازمانها برای
حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از طریق بکارگیری مدیریت دانش و دیگر روشهای علمی عملکرد خود
را بهبود بخشند.
پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش نیازمند نگرشی همهجانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است .چالش اصلی
سازمانها ،درك مدیریت دانش و چگونگی پیادهسازی آن است .امروزه بزرگترین آرزوی سازمانها تعریف یک سیستم
مدیریت دانش مناسب و اداره آن به یک روش کارساز است؛ اما اینکه چگونه سازمانها در طراحی و پیادهسازی مدیریت
دانش موفق خواهند شد از طریق شناسایی عوامل کلیدی امکانپذیر است .افراد مختلف دستهبندیهای متفاوتی را بهکار
بردهاند و هرکدام به نتیجهای رسیدهاند که همگی آنها قابلتأمل میباشد .برای نمونه به چند عامل ذکرشده در تحقیقات
اشارهای میشود:
رویال و همکاران ( )0449بیان میکنند منافع حاصل از بکارگیری مدیریت دانش سبب شده تا اغلب سازمانها تالشهایی
برای پیادهسازی این فرایند انجام دهند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات تواناساز مدیریت دانش
در توسعه محصول میباشد.
نتایج تحقیق لینگ 0و همکاران ( )0449نشان داد ارتباطات ضعیف ،تفاوت در سطوح علمی ،کمبود اعتماد ،روابط غیر
شفاف بین سیستم مدیریت دانش و اهداف سازمان ،کمبود حمایت مدیریت ،کمبود پاداشها و تشویقیها ،ناکارآمدی جریانات
دانشی و ارتباطی سازمان و فرهنگ سازمانی از موانع تسهیم دانش در سازمان است .ژنگ 2و همکاران ( )0454از بین عوامل
فرهنگ سازمانی و ساختار و استراتژی ،فرهنگ سازمانی را عامل مهمتری برای موفقیت مدیریت دانش میدانند ،همچنین در
تحقیق آنها ساختار غیرمتمرکز بهعنوان یک عامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش مشاهده شد .میلیس و اسمیت)0455( 0
یکی از راهکارهای اثربخش افزایش رویکردهای دانشمدار و تسلط جامع مدیریت دانش در روال فعالیتهای سازمانی را
تغییرات در ساختار سازمانها و گرایش به سمت سازمانهای هموارتر به جای سلسله مراتب سازمانی برای انتقال و کسب و
خلق دانش نشان میدهد .اِرهارت 1و همکاران ( )0450نیز در پژوهشی که به مطالعه دو تیم (فوتبال آمریکایی و هاکی روی
1. Wenhui & Zhen
2. Ling
3. Zheng
4. Mills & Smith
5. Erhardt

61

مدلسازی عوامل مؤثر بر ...

یخ) واقع در شمال شرقی آمریکا به نمایندگی از ساختار کار گروهی بلند و تخت پرداختند .بیان کردند در تیم با ساختار کار
گروهی مسطح ،بر قابلیتهای انتقال دانش ضمنی به بازیکنان تأکید میشود .پارنت 5و همکاران ( )0450در تحقیق خود،
بازیهای المپیک زمستانی  0454ونکوور را مورد بررسی قرار دادند که منتج به مدل توسعه فرایند انتقال و مدیریت دانش
برای کمیته سازماندهی بازیهای المپیک و سهامداران آن شد .نتایج نشان داد که منابع دانش ،فرهنگ سازمانی و بهویژه
افراد برای پیادهسازی و اجرای فرایند انتقال و مدیریت دانش دارای اهمیت میباشند .تادورویچ و همکاران ( )0451در تحقیق
خود نشان دادند که پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و پروژهها بر سه محور اصلی انسان ،فرایند و فناوری اطالعات و
ارتباطات تکیه دارد ،اما فرایندهای پیادهسازی مدیریت دانش در محیط سازمانها با محیط پروژهها دارای تفاوتهایی
میباشد؛ سازمانها دارای محیط عملیاتی میباشند و از خواص آن تبعیت میکنند .در محیط عملیاتی فعالیتها تکرارپذیرند،
تداوم دارند و تغییرات به تدریج روی میدهند .در صورتیکه در پروژهها فعالیتها یکتا بوده و تغییرات دفعی میباشند .در
سازمانها منابع پایدارند در صورتیکه در پروژهها منابع متغیر میباشند .همین تغییر منجر به تغییر در ماهیت فرایندهای
مدیریت دانش پروژهها میشود (تادورویچ و همکاران .)110-182 ،0451 ،لی و همکاران ( )0451در پژوهشی به بررسی
رابطه مدیریت دانش با مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطهای نوآوری فناورانه پرداختند .نتایج نشان داد که مدیریت دانش
تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری فناورانه و مزیت رقابتی دارد (لی و همکاران.)521-515 :0451 ،
امروزه سازمانهای ورزشی متعددی ،عهدهدار اشاعه ورزش در سراسر دنیا هستند .فدراسیونهای بینالمللی ورزشی ،از
جمله این سازمانها بوده که در سطح کشورهای مختلف دارای زیرمجموعههایی به نام فدراسیونهای ملی هستند .در کشور
ایران ،فدراسیونهای ورزشی ،مؤسسات عمومی غیرانتفاعی بوده که اداره رشتههای مختلف ورزشی را به عهده داشته و
بهعنوان باالترین مرجع ذیصالح ،در هر رشته ورزشی فعالیت میکنند .این سازمانها همچنین ،بهمانند بازوان توانمند ورزش
در هر کشوری عمل نموده و در سیاست گذاری ،نظارت و ارزیابی بر عملکرد زیرمجموعههای خود دخالت دارند .اُریلی و نایت0
( )0441مطرح کردند که سازمانهای ملی ورزش اهداف سودآوری دارند ،این سازمانها مسئول رشد و توسعه ورزش در
کشور خویش هستند و ابزار کار و ساختاری که موجب تسهیل کارآمدی در ایجاد و نشر دانش برای بقا و رشد در این
سازمانها میشود ،اهمیت بسیاری دارد و قادر است عملکرد آنها را متحول سازد .فدراسیونهای ورزشی باید برای پیشرفت
در فعالیت ها و اهداف خود ،از تسهیم اطالعات و خلق دانش میان کارکنانش حمایت کنند تا از این طریق موجبات پیشرفت و
رقابت خارجی را فراهم کنند .فرایندهای مؤثر کارآمد را تعریف کنند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند و زمینه انتقال و
تسهیم دانش سازمانی خلقشده توسط کارکنان را فراهم آورند .لذا با توجه به آنچه ذکر شد الزم است فدراسیونهای ورزشی
برنامه جامع و فراگیری در زمینه مدیریت دانش داشته باشند و به همه عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش توجه نمایند .از
آنجا که پژوهشهای چندانی در زمینه مدیریت دانش در حوزه ورزش کشور صورت نگرفته است و با توجه به تأکید دولت به
اقتصادهای دانشمحور در افق توسعه کشور و همچنین مزایای مدیریت دانش و شناخت بهتر عوامل موفقیت آن که زمینه
مناسب و بنیان مستحکمی برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش فراهم میسازد .انجام پژوهشی به منظور بررسی عوامل
مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی بهعنوان متولیان اصلی ورزش حرفهای کشور و همچنین بهعنوان
باالترین مراجع ذیصالح در هر یک از رشتههای ورزشی که نقش مهمی در توسعه ورزش کشور در تمام سطوح دارند،
ضروری به نظر میرسد؛ لذا محقق بر آن شد تا این عوامل را بررسی کند و مشخص کند که در پیادهسازی مدیریت دانش
چه عواملی تأثیرگذارند.

1. Parent
2. O'Reilly & Knight
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
روش پژوهش آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود .که با توجه به هدف جزء تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری تحقیق
شامل تمام کارکنان فدراسیونهای ورزشی ( 15فدراسیون) بود .روش نمونهگیری بهصورت طبقهای -تصادفی انجام گرفت.
بدینصورت که ابتدا تمامی فدراسیونها به دو طبقه فدراسیونهای گروهی و فدراسیونهای انفرادی تقسیم شدند .سپس 1
فدراسیون گروهی و  51فدراسیون انفرادی بهصورت تصادفی و با توجه به نسبت این فدراسیونها از مجموع فدراسیونهای
فعال انتخاب شدند .تعداد کارکنان در فدراسیونهای انتخابشده حدود  094نفر بود .تعداد  084پرسشنامه بر اساس جدول
مورگان و کرجسی و به شیوه اختصاص بهینه بین فدراسیونهای نمونه توزیع شد که به جهت اطمینان کار ،چندین پرسشنامه
بیشتر از الگوی پیشنهادی مورگان و کرجسی در بین فدراسیونها توزیع شد (نادری و سیف نراقی )5294 ،و در پایان تعداد
 001پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد که همین تعداد بهعنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شد.
به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی ،مطالعه اولیهای با انجام مصاحبه
با اساتید دانشگاهی و متخصصین در حوزه مدیریت دانش و رؤسا و مسئولین و ذینفعان ارشد فدراسیونها انجام شد .تجزیه و
تحلیل دادههای کیفی در یک فرایند  1مرحلهای و با تابعیت از الگوی زیر صورت گرفت:
 -5مرور متن نوشتاری دادهها ،کسب احساس کلی نسبت به آنها و تعیین چگونگی بخشبندی متن نوشتاری.
 -0انتخاب بخشهایی از متن نوشتاری دادهها بهصورت اطالعات کدگذاری شده.
 -2مرور کدهای تدوینشده و ادغام آنها بهصورت دستههای عمدهتر اطالعات.
 -0کاهش دستهها ،حذف دستههای تکراری و ادغام دستههای کوچکتر در دستههای عمدهتر به حدود  04دسته.
 -1تبدیل دسته کدها به  1تا  1موضوع.
 -1انتخاب کدهایی (مقولههایی) بهعنوان موضوع بحث و مشخص کردن بقیه مقولهها برای توصیف آنها در گزارش
تحقیق (بازرگان.)5292 ،

02

مدلسازی عوامل مؤثر بر ...

بر اساس نتایج مطالعه ،پنج عامل استراتژی و رهبری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی دانشمحور ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و مدیریت منابع انسانی بهعنوان عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی در این تحقیق
در نظر گرفته شدند.
ابزار مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه بود .این پرسشنامه شامل شش بخش بود:
 -5پرسشنامه مدیریت دانش برگرفته از پژوهش الوسون .)0442( 5این پرسشنامه دارای شش بخش :ایجاد دانش ،جذب
دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش است.
 -0پرسشنامه استراتژی و رهبری دانشمحور (استراتژیها و سیاستهای دانشمحور ،حمایت مدیریت ارشد ،رهبری
دانشپرور)
 -2پرسشنامه ساختار سازمانی (تمرکز ،رسمیت ،پیچیدگی)
 -0پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانشمحور (فرهنگ مشارکت ،فرهنگ یادگیری ،فرهنگ اعتماد ،فرهنگ تسهیم دانش)
 -1پرسشنامه فناوری اطالعات و ارتباطات (زیرساخت  ،ICTآشنایی و شناخت  ،ICTبکارگیری )ICT
 -1پرسشنامه مدیریت منابع انسانی (انگیزش و پاداش ،ارتباطات اثربخش ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،کار تیمی)
بخشهای دو الی شش پرسشنامه ،محقق ساخته و برگرفته از مصاحبهها و پیشینه تحقیق است که شاخصهای هر کدام
نیز ذکر شده است .تمام بخشهای پرسشنامه ،در مقیاس  1ارزشی لیکرت تنظیم شدهاند .روایی صوری و محتوای تمام
بخشهای پرسشنامه به تأیید  50نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید .همچنین به منظور تعیین روایی
سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .همچنین محقق به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامهها در یک مطالعه
مقدماتی  24پرسشنامه را در جامعه آماری مورد نظر توزیع و پس از تکمیل جمعآوری نمود ،سپس اقدام به تعیین پایایی
پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ نمود .میزان ضریب آلفای کرونباخ استراتژی و رهبری ( ،)4/90ساختار
سازمانی ( ،)4/82فرهنگ سازمانی دانشمحور ( ،)4/90فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)4/94مدیریت منابع انسانی ( )4/90و
مدیریت دانش ( )4/91قابل قبول بود .از آمار توصیفی برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و از روش مدلیابی
معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل ،برای مدلسازی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی
استفاده شد.

یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای توصیفی تحقیق 10 ،درصد پاسخدهندگان مرد و  01درصد زن بودند 52 .درصد پاسخدهندگان دارای
تحصیالت کاردانی 10 ،درصد تحصیالت کارشناسی 08 ،درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و  1درصد دارای تحصیالت
دکتری بودند رشته تحصیلی  22درصد پاسخدهندگان مرتبط با تربیت بدنی بود و رشته تحصیلی  11درصد آنها غیر مرتبط با
تربیت بدنی بود که این امر نشاندهنده کمبود نیروی انسانی دارای تحصیالت آکادمیک ورزشی در فدراسیونهای ورزشی
میباشد .میانگین نمره مدیریت دانش در مقیاس پنج ارزشی لیکرت 2/29 ،0بود .میانگین نمره استراتژی و رهبری (،)2/00
ساختار سازمانی ( ،)2/80فرهنگ سازمانی دانشمحور ( ،)2/21فناوری اطالعات و ارتباطات ( )2/12و مدیریت منابع انسانی
( )2/18بود.
برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها بهصورت تکمتغیره از شاخصهای کشیدگی و چولگی و برای تعیین نرمال بودن
چند متغیره از ضریب مردیا استفاده شد و با توجه به نسبتهای بحرانی بهدست آمده برای هر متغیر ( )t>0/18فرض عدم
نرمال بودن توزیع دادهها رد شد .همچنین نتایج مربوط به آماره تولرانس و عامل تورم واریانس نشان داد که بین متغیرهای
1. Lawson
2. Likert
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مستقل همخطی چندگانه وجود ندارد (به دلیل رعایت اختصار و رعایت تعداد صفحات مقاله ،نتایج گزارش نشده است).
همچنین به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج
جدول  5نشان داد که بین تمام متغیرها در سطح معنیداری  4/45ارتباط معنیداری وجود دارد ،اما میزان ارتباط باالتر از 4/8
نبود که همگی نشانگر عدم هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل تحقیق حاضر است و در نتیجه یکی دیگر از پیش
شرطهای آزمون مدل تحقیق تأیید شد.
جدول  :1ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
استراتژی و رهبری
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی دانش محور
فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریت منابع انسانی

استراتژی و رهبری

ساختار

5
**-4/101
**4/100
**4/111
**4/192

5
**-4/015
**-4/191
**-4/108

فرهنگ سازمانی

5
**4/144
**4/102

فناوری اطالعات

5
**4/149

مدیریت منابع انسانی

5

** p< 4/45

به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی یک مدل فرضی طراحی
شد .پنج متغیر استراتژی و رهبری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی دانشمحور ،فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت
منابع انسانی بهعنوان متغیر مستقل(برونزا) و مدیریت دانش بهعنوان متغیر وابسته(درونزا) وارد مدل شدند .نمرات متغیرهای
مکنون استراتژیها و سیاستهای دانشمحور ،حمایت مدیریت ارشد و رهبری دانش پرور بهعنوان مؤلفههای استراتژی و
رهبری ،نمرات متغیرهای مکنون تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی بهعنوان مؤلفههای ساختار سازمانی ،نمرات متغیرهای مکنون
فرهنگ مشارکت ،فرهنگ یادگیری ،فرهنگ اعتماد و فرهنگ تسهیم دانش بهعنوان مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانشمحور،
نمرات متغیرهای مکنون زیرساخت  ،ICTآشنایی و شناخت  ICTو بکارگیری  ICTبهعنوان مؤلفههای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،نمرات متغیرهای مکنون انگیزش و پاداش ،ارتباطات اثربخش ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و کار تیمی بهعنوان
مؤلفههای مدیریت منابع انسانی و نمرات متغیرهای مکنون ایجاد دانش ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار
دانش و کاربرد دانش بهعنوان مؤلفههای مدیریت دانش در مرحله تحلیل عاملی برآورد شد .این مؤلفهها در مدل ساختاری
بهعنوان متغیر مشاهدهشده برای متغیرهای مکنون استراتژی و رهبری ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی دانشمحور،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش وارد مدل شدند .جدول زیر نتایج حاصل از اجرای مدل
ساختاری را نشان میدهد .بر این اساس با  91درصد اطمینان میتوان گفت که تأثیر استراتژی و رهبری ،ساختار سازمانی،
فرهنگ سازمانی دانشمحور ،فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی ،معنیدار
است.

00

مدلسازی عوامل مؤثر بر ...

جدول  :2برآورد پارامترهای مدل ساختاری
بار عاملی

t-value

عامل

ضریب اثر استاندارد

t-value

مؤلفه

4/94

51/25

استراتژی و رهبری

4/89

1/10

استراتژیها و
سیاستهای دانشمحور
حمایت مدیریت ارشد

51/14

4/88

رهبری دانشپرور

4/88

51/01

ساختار سازمانی

-4/50

-0/02

فرهنگ سازمانی
دانش محور

4/00

2/50

فناوری اطالعات و
ارتباطات

4/59

2/40

مدیریت منابع
انسانی

4/42

4/01

تمرکز
رسمیت
پیچیدگی
فرهنگ مشارکت
فرهنگ یادگیری
فرهنگ اعتماد
فرهنگ تسهیم دانش
زیر ساخت ICT
آشنایی و شناخت ICT
بکارگیری ICT
انگیزش و پاداش
ارتباطات اثربخش
آموزش
ارزیابی عملکرد
کار تیمی

4/18
4/81
4/11
4/80
4/88
4/10
4/81
4/10
4/88
4/81
4/81
4/85
4/81
4/81
4/80

54/90
51/55
50/11
51/20
51/05
50/10
51/05
50/08
51/44
51/80
51/10
50/00
51/05
51/14
51/22

شاخصهای برازش مدل نیز که در جدول  2ارائه شده است ،نشان میدهد برازش مدل با دادهها مناسب است.
شاخصهای مختلفی در مورد برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری وجود دارد که از میان آنها شاخص برازش تطبیقی
( )CFIو ریشه برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAبیشتر مورد توافق محققان قرار دارد .هومن ( )5295بیان میکند
مقدار  RMSEAباید کمتر از  4/5و سایر شاخصها ،بیشتر از  4/94باشد تا برازش مدل با دادهها تأیید شود (هومن.)5295 ،
در تحقیق حاضر  RMSEAدقیقاً  4/5شد ،بنابراین میتوان این مقدار را قابل قبول دانست .همچنین برای سایر شاخصها
مقدار باالی  4/9برازش مناسب مدل را نشان میدهد .همچنین بر اساس گفته داوودی و رضا زاده ( )5290اگر از بین
شاخصهای مختلف برازش مدل ،سه مورد دارای مقادیر مناسب باشد؛ برازش مدل قابل تأیید است .در پژوهش حاضر مقادیر
 NFI, CFI, FRIباالی  4/9است ،در نتیجه برازش مدل با دادهها تأیید میشود.
جدول  :3شاخصهای برازش مدل
معیارهای برازش مدل

ریشه برآورد واریانس
خطای تقریب

شاخص برازش تطبیقی

شاخص برازش
هنجار شده

شاخص برازش نسبی

شاخص

RMSEA

CFI

NFI

RFI

مقدار

4/544

4/91

4/91

4/91
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21
2 11
21
21
2 12
2 11
2 11
21
2 11

2 11
-2 6

2 11

سا تار ساز انی
2 22

2 11
2 11
2 11

دیری
ان انی

اب

21

21
2 11
2 16
21

شکل  :2مدل نهایی تحقیق
(عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی)

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازی عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی ایران بود در ادامه
نتایج آزمون مدل مورد بررسی قرار میگیرد:
استراتژی و رهبری

بر اساس نتایج آزمون مدل تحقیق ،استراتژی و رهبری با ضریب اثر استاندارد  4/89مهمترین عامل مؤثر بر پیادهسازی
مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی بود .این امر نشاندهنده این موضوع است که مدیریت دانش تا حد خیلی زیادی
توسط استراتژی سازمان و رهبران و مدیران آن هدایت میشود .در واقع برای پیادهسازی مدیریت دانش ،نخست باید اقدام به
تعیین راهبرد دانش و هدایت آن در سازمان کرد .به سخن دیگر آنکه نخستین اقدام بنیادی در شروع پیادهسازی ،ایجاد
استراتژی مناسب است .با توجه به نتایج تحقیق ،بکارگیری مدیریت دانش نیازمند وجود رهبری دانش پرور ،تعیین استراتژی
و سیاستهای دانشمحور و حمایت مدیریت ارشد از فعالیتهای دانشی افراد در فدراسیونهای ورزشی است؛ بنابراین
استراتژی سازمان و رهبری مثبت و سازنده در سطوح مختلف مدیریت ،از مهمترین الزامات بکارگیری مدیریت دانش در
فدراسیون هاست .سایه استراتژی و رهبری در تمامی موارد چه ایجاد مشکالت و چه حل آنها و یا شکست و موفقیت
فعالیتهای سازمانی هویداست .در واقع میتوان گفت یک اصل ضروری برای موفقیت در برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد
تعهد استراتژیکی مستمر به مدیریت دانش توسط مدیران سطح باال و ارشد فدراسیونها است .در این راستا ،کان)0441( 5
استراتژی سازمان و حمایت مدیران ارشد را عاملی کلیدی در توفیق پیادهسازی مدیریت دانش بیان میکند .وانگ و اسپینوال0
1. Kuan
2. Wong & Aspinwall
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( )0441بیان داشتهاند که استراتژی و رهبری از عوامل مدیریتی بر روی پیادهسازی موفق مدیریت دانش مؤثر میباشند.
هانگ 5و همکاران ( )0441در مطالعه خود در صنعت داروسازی حمایت مدیریت ارشد را از ابعاد حیاتی تأثیرگذار بر مدیریت
دانش بیان کردهاند و لینگ و همکاران ( )0449کمبود حمایت مدیریت را از موانع تسهیم دانش میدانند .با توجه به اهمیت
استراتژی و رهبری در پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی اقدامات زیر پیشنهاد میشود :طراحی استراتژی و
چشم انداز دانشی روشن در فدراسیون ،تنظیم قوانین و مقررات مناسب جهت ارتقا و ترقی شغلی مدیران و کارکنان بر اساس
معیارهای دانشی ،تعهد مدیران به تدوین نظامنامههای علمی و دانشی (پشتوانه قانونی فرایندها) و مالکیت معنوی (ثبت
اختراعات و اکتشافات) جهت حمایت از فعالیتهای دانشی ،تخصیص بودجه و منابع مالی جهت فعالیتهای دانشی و ارتقای
سطح تحقیق و توسعه در راستای ارتقا فعالیتهای فدراسیونها.
فرهنگ سازمانی دانشمحور

فرهنگ دانشمحور مجموعهای از ارزشها و هنجارها در محیطهای سازمانی و بین سازمانی است که به مرور زمان توسعه
یافته و بهوسیله اعضا مورد پذیرش قرار گرفته و بر تولید ،مالکیت و استفاده از دانش تأثیر میگذارد .بر اساس دیدگاه
پاسخدهندگان ،این عامل با ضریب اثر استاندارد  4/00دومین عامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای
ورزشی بود؛ بنابراین با توجه به نتایج ،فرهنگ سازمانی بهعنوان یک نقشآفرین اصلی در پیادهسازی مدیریت دانش در
فدراسیونها میباشد .تالش فدراسیونها برای تبدیل شدن به سازمان دانشمحور در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که
ویژگیهای فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در آنها وجود داشته باشد .یکی از جنبههای فرهنگی که برای
مدیریت دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ مشارکت است .به عبارت دیگر تسلط فرهنگ فردگرایی بر فدراسیونها
موجب می شود تا افراد از انتقال دانشی که دارند مضایقه کنند ،بالعکس وجود همکاری و تعامل در میان کارکنان موجب
افزایش خلق و تبادل دانش و به تبع آن استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش میشود .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که
هر فدراسیونی که دارای بعد مشارکت در فرهنگ خود باشد برای پیادهسازی مدیریت دانش توانمندتر است .فرهنگی که در
آن یادگیری ارزشمند تلقی شده و تشویق میشود و عوامل مانع یادگیری در آن تحمل نمیشود نقش بسیار مهمی در
پیادهسازی مدیریت دانش بازی میکند .فرهنگ یادگیری ،توانایی فدراسیونها در خلق دانش و بکارگیری مدیریت دانش را
افزایش میدهد .مدیران فدراسیونهای ورزشی باید با تأکید بر یادگیری ،به کارکنان خود کمک کنند که نقش فعالتری در
پیادهسازی مدیریت دانش ایفا کنند .بدین منظور ،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد و گروهها به تسهیل فرایندهای
مدیریت دانش کمک قابل توجهی خواهد کرد .زمانیکه اعتماد در روابط بین افراد زیاد میشود ،افراد بیشتر در فرایند مدیریت
دانش ،شرکت میکنند .در واقع بدون داشتن درجه باالیی از اعتماد متقابل میان کارکنان ،آنها در مورد مقاصد و رفتارهای
یکدیگر بدبین خواهند شد و دانش خود را با یکدیگر تسهیم نمیکنند .در سازمانی که دارای فرهنگ تسهیم دانش است،
کارکنان ایدهها و بینشهای خود را با دیگران تسهیم میکنند؛ آنها این کار را یک فرایند طبیعی میدانند .مسلماً وجود چنین
فرهنگی در بین اعضای فدراسیون منجر به کاهش هزینهها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روشهای کاری در داخل
سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت خود مینماید؛ بنابراین دانش نباید در کنجی از فدراسیون و در ذهن
گروه خاصی محبوس گردد بلکه باید در گستره سازمان و بین اعضا توزیع شود .ایدهها زمانی بیشترین اثر را دارند که بین
همه توزیع میشوند و انتشار پیدا میکنند .با توجه به یافتههای پژوهش ،فدراسیونها باید در فرهنگ خود گرایش مثبتی به
دانش داشته باشند .فرهنگ سازمانی بهعنوان شخصیت و شالوده اساسی سازمان نقش مؤثری در برقراری سیستم مدیریت
دانش دارد ،در نتیجه فدراسیونها برای اینکه بتوانند بهگونهای مؤثر دانش فردی ،گروهی و سازمانی را نظم ببخشند و در کل
سازمان اشاعه دهند باید به فرهنگ سازمانی توجه کنند .در تحقیقات انجامشده چه در ورزش و چه خارج از آن ،تأثیر فرهنگ
سازمانی بر پیادهسازی مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفته است .ژنگ و همکاران ( )0454در تحقیق خود از بین عوامل
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سازمانی فرهنگ ،ساختار و استراتژی ،فرهنگ سازمانی را عامل مهمتری برای موفقیت مدیریت دانش میدانند .پارنت و
همکاران ( )0450در تحقیقی که در آن بازیهای المپیک زمستانی  0454ونکوور را مورد بررسی قرار دادهاند ،بیان کردند که
فرهنگ سازمانی برای پیادهسازی و اجرای فرایند انتقال و مدیریت دانش دارای اهمیت میباشد .با توجه به تأثیر فرهنگ
سازمانی دانشمحور بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی اقدامات زیر پیشنهاد میشود :تشویق ارائه ایدهها
و نظرات جدید و راهحل های تازه در فدراسیون و سعی در استفاده از آنها در طراحی مجدد فرایندها و روشهای کاری ،تشویق
به کسب دانش و اطالعات جدید ،تسهیل دسترسی کارکنان به اطالعات مربوط به کارشان ،طرحریزی فرهنگ سازمانی
جدید مبتنی بر ارزشهای یادگیری و تسهیم دانش ،ایجاد جو اعتماد و محیطی دوستانه همراه با همکاری و همدلی متقابل
اعضا بهگونه ای که کارکنان خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به دیگران احساس نکنند ،پایبندی به صداقت و
اخالقگرایی ،تأکید بر شفافیت و درك متقابل در تعامالت میان اعضا ،تدارك شرایطی برای شناخت کافی و قابل قبول اعضا
فدراسیون از یکدیگر ،تشویق کارکنان به تبادل دانش و تجربیاتشان با یکدیگر ،تشکیل جلسات گروهی به منظور تبادل
ایده ها و نظرات افراد ،شناخت موانع ساختاری عدم همکاری و مشارکت درون سازمانی و برون سازمانی در فدراسیون و اقدام
نسبت به رفع آنها.
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات شامل محدودهی وسیعی از اختراعات و رسانههای ارتباطی است که سیستمهای اطالعاتی و
افراد را به یکدیگر مرتبط میکنند و عبارتند از :پست الکترونیکی ،کنفرانس صوتی ،کنفرانس ویدئویی ،اینترنت ،نرمافزارها و
مانند آن .بر اساس نتایج تحقیق ،فناوری اطالعات و ارتباطات با ضریب اثر استاندارد  4/59سومین عامل مؤثر بر پیادهسازی
مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی بود .این امر مبین این است که فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در پیادهسازی
موفقیتآمیز مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی مؤثر است و هر چه میزان توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات در
فدراسیونها بیشتر شود ،بکارگیری مدیریت دانش افزایش مییابد .تکنولوژی و فناوری اطالعات یکی از عوامل ارتباطدهنده
بین بخشهای مختلف سازمان و زمینهساز انتقال دانش است .استفاده از فناوریهای روز چون ویدئو کنفرانسها ،اتاقهای
گفتگو ،وبالگها و پست الکترونی از ابزارهایی است که در یک محیط سالم ارتباطی امکان انتقال دانش را فراهم میسازد؛
بنابراین توجه به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یک ابزار کارساز و ضروری برای تحقق اهداف مدیریت دانش
در فدراسیونها اجتنابناپذیر است زیرا با فراهم آوردن معماری سازمانی مناسب ،پیادهسازی مدیریت دانش را در درون
سازمان امکانپذیر میسازد .در واقع نقش فناوری اطالعات و ارتباطات برای مدیریت دانش پشتیبانی از مخازن دانش،
افزایش دسترسی و تبادل دانش و تسهیالت محیط دانش است که تعامالت فردی ،گروهی و سازمانی را فراهم مینماید.
همچنین فناوری اطالعات بهعنوان ابزار توانمندسازی دانش به فرایندهای ایجاد دانش در محیطهای علمی کمک میکند
که این امر باعث ارتقای فراگردهای مرتبط با دانش در فدراسیون میشود .همسو با تحقیق حاضر ،جنیس و آلفمن)0440( 5
زیرساخت فنی منسجم شامل شبکهها ،پایگاههای اطالعاتی ،مخازن دانش و کامپیوترها را از ویژگی مدلهای موفق مدیریت
دانش معرفی میکنند .کان )0441( 04تکنولوژی اطالعات و زیرساختهای سازمانی را از عوامل کلیدی توفیق در پیادهسازی
مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط میداند و رویال و همکاران ( )0449فناوری اطالعات را بهعنوان تواناساز
مدیریت دانش در توسعه محصول معرفی میکنند .تادورویچ و همکاران ( )0451در تحقیق خود نشان دادند که فناوری
اطالعات و ارتباطات از محورهای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و پروژهها میباشد .با توجه به تأثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی اقدامات زیر پیشنهاد میشود :ایجاد سامانه نقشه
دانش :منظور ایجاد بانک اطالعاتی است که مشخص میکند کدام یک از کارکنان در چه موضوعی و در چه بخشی از
فدراسیون دانش خاصی را داراست تا در صورت نیاز بتوان به آن دسترسی یافته و از آنها در جهت حل مشکالت فدراسیون،
1. Jennex & Olfman
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بهترین استفاده ممکن را برد .آموزشهای ضمن خدمت و ارتقا مهارتهای فنیوحرفهای کارکنان در استفاده از سیستمهای
اطالعاتی و همچنین آشنایی بیشتر آنها با کاربردها و مزایای هر یک از این فناوریها را مدنظر قرار دهند ،در غیر این صورت
این فناوریها به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرند .وجود بهترین و مناسبترین ابزارهای تکنولوژیک بدون توانایی کارکنان
در استفاده از آنها بهرهای عاید سازمان نخواهد نمود .بر این اساس میتوان انجام اقداماتی نظیر ارائه آموزشهای الزم در
شناخت ابزارهای تکنولوژیک و نحوه استفاده از آنها و آموزش  ICDLرا مدنظر قرار داد .بهمنظور ایجاد زیرساخت مناسب
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در فدراسیونها برای پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش سرمایهگذاری بیشتری شود.
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی روال حاکم بر مشاغل ،نظامها ،فرایندهای عملیاتی ،افراد و گروههایی است که برای دستیابی به هدفی
مشترك تالش میکنند .بر اساس نتایج تحقیق این عامل با ضریب اثر استاندارد  -4/50چهارمین عامل مؤثر بر پیادهسازی
مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی بود .با توجه به نتایج تحقیق ،تأثیر ساختار سازمانی در پیادهسازی مدیریت دانش
منفی بود .بهگونهای که هر اندازه ساختار سازمانی در فدراسیونها متمرکز ،رسمی و پیچیدهتر باشد بکارگیری مدیریت دانش
با موفقیت کمتری همراه است .با توجه به یافتههای پژوهش ،ساختار سازمانی تأثیر کمتری نسبت به سایر عوامل بر
پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی دارد ،اما با این وجود مدیریت دانش برای اینکه قابلاستفاده باشد نیازمند
هماهنگی با ساختار سازمانی موجود در فدراسیونها میباشد .مدیران فدراسیونها باید سعی کنند ساختاری را در فدراسیون
خود تعریف کنند و مستقر نمایند که در آن از فعالیتهای دانشی حمایت شود و تقویتکننده مدیریت دانش در فدراسیون
باشد .از این رو فدراسیونها بایستی دارای ساختار منعطفی باشند تا پخش دانش و همکاری بین مرزهای سنتی سازمان را به
طرف مرزهای خالق دانشی سوق دهند .از سوی دیگر با توجه به نتایج تحقیق ،عوامل رسمیت و تمرکز تأثیر زیادی بر
مدیریت دانش دارند .ساختار متمرکز ،از ارتباطات بین واحدها و فراوانی پخش ایدهها جلوگیری میکند .همچنین به علت
داشتن کانالهای ارتباطی زمانبر باعث انحراف و ناپیوستگی ایدهها میشود ،لذا برای اطمینان از توزیع مناسب دانش
ضروری است که کانالهای ارتباطی در فدراسیونها روان باشند .همسو با تحقیق حاضر ،اُریلی و نایت ( )0441عنوان
میکنند ساختاری که موجب تسهیل کارآمدی در ایجاد و نشر دانش برای بقا و رشد در سازمانهای ورزشی میشود ،اهمیت
بسیاری دارد و قادر است عملکرد آنها را متحول سازد .ژنگ و همکاران ( )0454در تحقیق خود که  245سازمان را مورد
بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که ساختار غیرمتمرکز بهعنوان یک عامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش میباشد.
پژوهش میلیس و اسمیت ( )0455یکی از راهکارهای اثربخش افزایش رویکردهای دانشمدار و تسلط جامع مدیریت دانش
در روال فعالیتهای سازمانی را تغییرات در ساختار سازمانها و گرایش به سمت سازمانهای هموارتر میدانند .اِرهارت و
همکاران ( )0450نیز در پژوهشی که به مطالعه دو تیم (فوتبال آمریکایی و هاکی روی یخ) واقع در شمال شرقی آمریکا به
نمایندگی از ساختار کار گروهی بلند و تخت پرداختند .بیان کردند در تیم با ساختار کار گروهی مسطح ،بر قابلیتهای انتقال
دانش ضمنی به بازیکنان تأکید میشود .با توجه به تأثیر ساختار سازمانی بر پیادهسازی مدیریت دانش در فدراسیونهای
ورزشی اقدامات زیر پیشنهاد میشود :اهتمام مدیریت فدراسیون در راستای کاهش قوانین و مقررات و رویههای رسمی و
مکتوب در مورد نحوه انجام وظایف و فعالیتهای سازمانی ،افزایش روابط و تعامالت غیررسمی در فدراسیون ،افزایش
تفویض اختیار به کارکنان و رده های پایین سازمانی در مورد نحوه انجام وظایفشان ،افزایش میزان استقالل عمل و قدرت
تصمیم گیری کارکنان در مورد کارشان ،افزایش امکان اخذ تصمیمات در هر سطحی که به بهترین اطالعات دسترسی دارند.
با توجه به مطالب مذکور ،پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی به آشنایی هرچه بیشتر
مدیران ستادی نسبت به دانش جهت تدوین استراتژیهای الزم و هدایت این راهبردها در مسیر بکارگیری مدیریت دانش و
تبدیل به سازمان یادگیرنده مرتبط است .نتایج بیانگر این موضوع است که اگر مدیران فدراسیونهای ورزشی کشور به دنبال
بکارگیری موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان خود هستند ،باید به ایجاد ساختاری سازنده برای فعالیتهای دانشی و
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سازمان یادگیرنده در سازمان خود مبادرت ورزند و فرهنگ یادگیری ،اعتماد ،مشارکت و تسهیم دانش را در مجموعه خود
تقویت کنند .در این راستا فدراسیونهای ورزشی که بهمانند بازوان توانمند ورزش در هر کشوری عمل نموده ،باید فرایندهای
مؤثر کارآمد را تعریف کنند ،به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش و کاربرد آن در سطوح مختلف سازمان اقدام
نمایند و زمینه انتقال و تسهیم دانش سازمانی خلقشده توسط کارکنان را فراهم آورند که در نهایت این عوامل باعث ارتقا
خلق و جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار و کاربرد دانش در فدراسیونها میشود.
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