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Survey the Effect of Willingness to Share Knowledge of Staff 

on the Effective Strategic Areas of Team Sports Federations 

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to survey the effect of the role of willingness to share 

knowledge of the staff on the effective strategic areas of team sports federations. The 

method of the present study was descriptive and survey type which is applied based 

on the purpose. The statistical population of the study includes the employees of the 

national team sports federations (N = 350) and 183 people were selected as a statistical 

sample using the Morgan table and random sampling method. The collection tool of 

this research is based on the strategic areas questionnaires of Moghimi Organization 

(2015) and Taylor and Todd's (1995) Tendency to Share Knowledge Questionnaire. 

The reliability coefficient of both questionnaires was above 0.7, which indicates the 

acceptable reliability of the questionnaires used. Data analysis was performed using 

descriptive statistics indicators such as frequency distribution and inferential statistics 

and structural equation modeling with the partial least squares (PLS) approach. The 

results showed that the tendency to share employees' knowledge affects the strategic 

areas of team sports federations. The tendency of employees to share knowledge has 

a significant effect on culture with a path coefficient of 0.289, on infrastructure with 

a path coefficient of 0.370, on capability with a path coefficient of 0.457, on resources 

with a path coefficient of 0.459, on information with a path coefficient of 0.710. The 

findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.257, which 

indicates that the research model has a higher than average fit. According to the 

results, managers need to provide conditions in sports federations so that knowledge 

sharing is well developed among employees. 

Keywords: Knowledge Sharing, Strategic Areas, Team Sports Federations, 

Tendency to Knowledge Sharing. 
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 یهادانش کارکنان بر حوزه میبه تسه لیتما ریتأث یبررس

 یم یت یهاورزش یهاونیمؤثر فدراس کیاستراتژ

 

 چکیده

های های استراتژیک مؤثر فدراسیون هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه 

کاربردی است. ،  های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف ورزش 

  183باشند که تعداد  ( می N=350هایِ تیمیِ کشور ) هایِ ورزش جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون 

نمونه  روش  به  و  مورگان  جدول  از  استفاده  با  ابزار  نفر  شدند.  انتخاب  آماری  نمونه  عنوان  به  تصادفی،  گیری 

( پرسشنامه تمایل به 1394های استراتژیک سازمان مقیمی)های حوزه با اقتباس از پرسشنامه  پژوهشگردآوری این  

ابزارهای پژوهش مورد تأیید  CVRکه روایی صوری و محتوایی )  است(  1995تسهیم دانش تیلور و تاد ) ( این 

قبول  بوده که نشان از پایایی قابل   7/0اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه باالی  

های مورد استفاده دارد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و  امه پرسشن

( انجام شده است.  PLSسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی )آمار استباطی و روش مدل 

های تیمی تأثیرگذار  های ورزش فدراسیون های استراتژیک  نتایج نشان داد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه 

، بر 370/0، بر زیرساخت با ضریب مسیر  289/0است. تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر فرهنگ با ضریب مسیر  

تأثیر معناداری    710/0، بر اطالعات با ضریب مسیر  459/0، بر منابع با ضریب مسیر  457/0توانمندی با ضریب مسیر  

دهد مدل است که نشان می  0.257در این پژوهش، برابر با  GOFا حاکی از آن است مقدار دارد. همچنین یافته ه

 پژوهش از برازش باالتر از متوسط برخوردار است. 
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    مقدمه
  یی خود شکوفا  یها برانسلخواسته قدیمی همه    و  است وجود داشته    رباز یمفهوم دانش از د

ی  هاسال  است.   شدهشروع    1980دهه    لیاوا  به صورت مدون از دانش  بررسی  اما    ، بوده است

شود که در این دوره اقدامات  میدانش شناخته    تیریمد  نسل  ن یبه عنوان اول  1990-1995

تعربیشتر   مد  مزایای  یبررسو    دانش   تیریمد  فیبر  بود.    تیریبالقوه  دوم متمرکز  نسل 

  ی سازمان  دیجد  یهاپست  ها سازماندر برخی  .  به وجود آمد 1996در سال    دانش یت  ریمد

ایجاد شد و بحث تسهیم دانش به عنوان یکی از رویکردهای مهم    مانند مدیریت ارشد دانش 

و همکاران،   )خانی  مطرح شد  بار  اولین  برای  نسل  این  در  دانش  امروزه 1392مدیریت   .)

است،   متالطم  فزاینده  محیط  در  افراد  قطع  یی جازندگی  عدم  آن    تی که  است در    غالب 

(Lopolito et al, 2015  .)نده یدرباره آ  ی که دانش نامشخصاست    یمعن  نیبه ا  ت ی عدم قطع  

توانند به طور کامل  یها نمسازمان است که    یمعن  ن یبه ا  تالطمدارد.  نآن وجود    یامدهای و پ

متغ  کسب  یخارج   یرهای همه  بر  است  ممکن  که  تورا  را  بگذار  ری ثأکارشان  و د  کنترل 

  د یها باشرکت ،یو رقابت  دهیچیپ  ط ی مح  کیبقا در    یبرا(.  Bolisani, 2008)  نمایند  ی ن یبش ی پ

  شده   داریپا  یبه منابع رقابت   ی برای دستیابی دی کل  ،کنند و دانش   تیریمنابع دانش خود را مد

 مایزت  تواندیآن م  یری ادگی   ییدانش است که توانا  ن یا(.  Storey & Barnet, 2000)  است

 Bagnoli؛ Edvinsson, 2002ت )اس  دی ها مف سازمان یرقابت  گاهیجا  تیدر تقوو  کند داجیا

& Vedovato, 2012  .)به عنوان بخش  ت یری مد  یایشناخت ارزش دانش و مزا از    یدانش 

  گیری از آن متداول ها بهرهدر برخی سازمان است، اما هنوز    شی سازمان در حال افزا  یاستراتژ

  ی رقابت  یاستراتژ  یدی کننده کلن ییثر تعؤدانش م  تیریمد(.  Dayan et al, 2017نشده است )

 دیجد  ییساختار معنا کی  « 1دانش یاستراتژ»(. Snyman & Kruger, 2004) شرکت است 

  جاد ی ا  ،هدف آن.  است  کی استراتژ  تیریو مد  دانش   تیریکننده ادغام مداست که منعکس 

  ی برا  یری گمیدر تصم  کیمنبع استراتژ  کیبا در نظر گرفتن دانش به عنوان    دیارزش جد

در نگاه اول مدیریت دانش  (.  Bolisani & Bratianu, 2017)  است  یرقابت   تیبه مز  یاب ی دست 

 

1. knowledge strategy 
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ساده  می   بسیار  نظر  مشکالت به  اما  مسیر  یرسد،  دارد  در  وجود  اوقات  .  آن  پاسخ  بسیاری 

دستورالعمل خاصی برای اجرای  برخی اوقات  وجود ندارد و    صحیحی برای همه مشکالت

  ، با این مسائل ه . برای مواجه نیستو مفاهیم مختلف و متنوع مدیریت دانش موجود  ها روش

استراتژی  موضوع یا  برای مدیریت دانش  استراتژی  از  ایجاد  به یکی  سازی مدیریت دانش 

 (. Kubo & Saka, 2002) محققان این حوزه تبدیل شده است هایدغدغه

ساختار    ،یتواند در مواجهه با فرهنگ سازمانیدانش م  تیریدنشان داده است که م  هاپژوهش 

از    یکی(.  Zheng et al, 2011) سازمان داشته باشدمثبتی در    رات ی سازمان تأث  ی و استراتژ

مد  یاصل  یهاتی فعال حوزه  فرا  تیریدر  است.    ندیدانش،  دانش  عمق  تسهیم  و  وسعت 

ق  دارد که به سیستم تزری  مندموثق و نظام  به حجم دانش   یمدیریت دانش، بستگ   یهاسیستم

 Al-Busaidi)  است   یمدیریت دانش حیات   یفرآیندها  ی. بنابراین تسهیم دانش براشودیم

et al, 2010  .)  و   دیدانش جد  جادیاها بیشتر شده است و  در این سال دانش    م ی تسه اهمیت

(. همچنین تسهیم  Van Wijk et al, 2008بهبود عملکرد سازمانی از نتایج تسهیم دانش است )

می  هز  هاسازمانی  هانه یهزتواند  دانش  آن  از  غفلت  در صورت  و  دهد    ی هانه یرا کاهش 

  (. Wang & Wang, 2012) کند  پیدا می   ش یافزا  گذشتهی  ها سازمان به علت تکرار تجربه 

تواند فقط با یک رویکرد تکنیکی و فنی مورد توجه واقع شود  دانش نمیو تسهیم  مدیریت  

نی  های مختلف سازمان مثل ساختار، فرهنگ و فرایند را نیز پشتیباباید قادر باشد تا جنبه   بلکه

و تسهیم    تیریکه با موضوع نوظهور مد  یااز افراد حرفه  یاری بس(.  Spender, 1996)  نماید

  ک یبا    برنامه  کیبه عنوان    یحت  ای  پروژه  کیبه عنوان    این موضوعکار دارند به  ودانش سر

برا آن،    یاعالن  می  شدهیزیربرنامه  انیپا  کیآغاز  نظر نگاه  در  آن  برای  بودجه  و  کنند 

تر به فرایند تسهیم دانش و تأثیرگذاری  اما نیاز است دقیق  (.Dayan et al, 2017گیرند )می

های سازمان به نتایج مثبت ختم شود.  مختلف سازمانی توجه شود تا استراتژی های  بخش  در

بررسی  مطالعه و  شود.  های ورزشی نیز موضوع تسهیم دانش مبحث مهمی تلقی می در سازمان 

تواند  می ها  آن  قی دق   لی تحلوهیو تجز  ها، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آنکیاستراتژ  هایحوزه 

  ی ورزش  یهات ی شدن فعال   یجهانهای ورزشی بسیار کمک کند.  مان به توسعه و پیشرفت ساز

افزا  نه باعث  انسان  ش یتنها  منابع  عملکرد  ورزشیسازمان  ینقش  باعث  ،های    شی افزا  بلکه 
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  شده است منابع در کل سازمان    یسازکپارچهی  ی در حال توسعه برا  یها یتوجه به استراتژ

(Som, 2008).  از روش تکناستفاده  و  به عوامل    کیاستراتژ  تیریمد  ی هاکی ها  توجه  و 

حوزه أت در  استراتژیک  ثیرگذار  نقص   بههای  رفع  توس  دنی رس  ی برا  هامنظور  اهداف    عه به 

به سازمان امکان    کیاستراتژ  تیریمد.  است  یضرور  الزم و  های ورزشی  در سازمان  داریپا

عمل    یصورت انفعال  خود به   دهن یدر مورد آ و نمایدخالق و نوآور عمل   یاوه ی به ش دهدیم

  ی عمود  یکپارچگ های استراتژیک به وضوح ی(. حوزه1393)یداله زاده و همکاران،    نکند

  ی بخش  ن یب  یسازو هماهنگ  یکند، پردازش افقی م  لی را تسه  ن یی از باال و پا  تیهدا  بهبودو  

از   یک های استراتژی ی(. حوزه Jorfi, 2011)نماید می لی به باال را تسه ن ییو بهبود عملکرد پا

 ,Heisig) دانش استو تسهیم    تیریمدهای  نظام  لی تحل وهیشده در تجز   ییشناسا  یابعاد اصل

ه  ها و فرمولسازمان   ی رقابت   ت یبر مزاین توانایی را دارد که  دانش  و تسهیم    تیری مد(.  2009

پ  کردن از طریق فرایند    یک سازمان،  گذارد. همچنین بتأثیر    سازمان  یاستراتژ  یسازادهی و 

ها و  در رابطه با نقاط قوت و ضعف و فرصت و تسهیم دانش  مدیریت دانش ایجاد استراتژی 

دانش   تیریمد  .گرددمیمدیریت دانش برای رسیدن به اهداف خود آگاه    تهدیداتی از جنس 

بنابرا  ی سازمان  ی ندهایدر همه فرآ   ان یب  ایبه صورت پوآن    یاستراتژ  دیبا  ن یحضور دارد و 

  ی در استراتژ   راتیی تغ ،  دانش   تیریمد  یدر استراتژ  راتیی است که تغ   یبدان معن  ن یشود. ا

منبع    کیبه عنوان    باید  دانش ( و  Abou-Zeid, 2008)  نمایدمی  انی کار سازمان را بوکسب

ش   کیاستراتژ گرفته  نظر  بنابرا( Storey & Barnett, 2000)  د ودر  م  ،ن ی.  رود  یانتظار 

(.  Wu & Lin, 2009) نماینددانش خود استفاده    یها ییموفق شدن از دارا  یبراها  شرکت

منبع    کیبه عنوان  را  دانش    ،در سطوح مختلف  رانیدهد که مدینشان م  یمطالعات متعدد

دارد که چگونه    ی ها بستگشرکت آن   تی اعتقاد دارند موفق  و  رندی گیدر نظر م  کیاستراتژ

ها  آن  ی انسان  هیسرما  ی دانش بر مبنا  نیدارند که ا  نان ی و اطم  کنندیم  تیریدانش خود را مد

ارتباط    دیدانش با  تیریاند که مداستدالل کرده  سندگانینو  یبرخ(.  Heisig, 2014)  است

  داریپا  ی رقابت   تیمز  ک یبه    توان یم   قیطر  نیتنها به ا  رایز  ، داشته باشد  یبا استراتژ  یکینزد

نشان    یاری بس.  ( Bagnoli & Vedovato, 2012؛  Zack, 2005) افت یدست   محققان  از 
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 ,Matos et al)  دارد   ی دانش خوب بستگ  تیریشرکت خوب به مد  یاند که استراتژداده

2013.)  

و    کندیتمرکز م  ند،یهدف، نه تنها فرآ  یبر رو  در این زمینه وجود دارد کهی  هایکردیرو

ها بر  سازمان  ن یکه از عهده ا  دیجد  یهاتی دانش و قابل  تیر یابتکارات مد  کیهدف استراتژ

ممکن   دیجد  کردیرو  ن یاشاره کرده است ا  1ونگر (.  Swan, 2013)  ردی گیرا در بر م  دیآیم

مسائل اصل به  پوکسب  یات ی حوزه ح  یهادامنه   ییتوجه کند. شناسا  یاست  دادن    وندی کار، 

  ر ی ثأ ت  ی ابیو ارز  ی رسم  یدانش استراتژ  جاد یا  ،یدانش و الزامات سازمان  تیریابتکارات مد

 یبرا(.  Wenger, 2009رویکرد است )های این  ی از مزیتدانش بر سطوح سازمان  تیریمد

، دانش  نماید  انی خود را ب  کی هدف استراتژ  دیو دانش، سازمان با  یاستراتژ  انی رابطه م   انی ب

  سه یخود مقا  یو آن را با دانش واقع   یی مورد نظر خود را شناسا  یاستراتژ  یاجرا  یبراالزم را  

استراتژ  یهاشکاف  گونهاین کند،   م  کیدانش  نشان  را  (.  Skyrme, 2002)  دهدیخود 

  ی رقابت   تیمز  کیمنابع خود و حفظ    تیریمد  یبرا  رانهی شگیپ  کردیرو  کیاز    دیها باسازمان

برای  سازمان  .نماینداستفاده   باید  استراتژها  استراتژ،  یانتخاب  ن   یضمن   یاز    ی استراتژ  زی و 

خواهد    دی در سازمان مف   یخارج   ن یو همچن   یدانش داخل  می تسه   یکه براد  ن استفاده کن  حیصر

تواند  یوجود دارد که م یاز موانع اجتماع  یار ی حال، بس ن یا  با(.  Singh & Rao, 2018) بود

در به    ییایمزا  چی کارکنان ممکن است ه مانند اینکه    ، دانش شود  تیریمانع از اشتراک و مد

دان  گذاشتن  کاف ،  ش اشتراک  خود    یاجرا  یبرا  یبازجذب  سازمان    ی تعهد  واشتراک  به 

  ن ی ب   یهامحدود به ارتباط و مهارت  باشد و  ف ی ضع  تواندیم  ی رهبر  . به نوبه خود شندنداشته با

توانا  ،یفرد در  برا  ییو  ال  تیحما  یآن  تعهد  براو  اشتراک  یزم  باشد   یگذاربه   دانش 

(Wang et al, 2007  .) دانش نوآورانه    ینشیگز  اری هدفمند و بس  تی بهتر است که ماه  ن یهمچن

  یاستراتژ کنندیتالش م رانیکه مداین با توجه به  ،استارزشمند . این ادراک می را درک کن

ب(.  Chen et al, 2018)  به دست آورندبرای سازمان خود    یتریرقابت    ی استراتژ  ن یارتباط 

مد  سازمان حال  تیریو  در  م  یدانش،  قرار  بحث  مورد  اغلب  به طور    رد،ی گیکه  در عمل 

  (.Lee & Choi, 2003) استگرفته شده دهیناد یاگسترده
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بخواه  ب   تسهیم  می اگر  با  ری تأث  ن یشتری دانش  باشد،  داشته  را  و  دیممکن  به   یاژه یدقت 

در   رانیمد  یاساس   یها از چالش   ی ک. یشود  نهی زم  ن یدر اسازمان    یها یاستراتژهای  حوزه

ی است و  و سازمان  یفرد  ترعیسر  یری ادگایجاد تسهیم دانش در بین کارکنان برای ی  سازمان

)مهدیان راد و همکاران،  تواند در آن تأثیرگذار باشد  هایی که تسهیم دانش می توجه به حوزه 

  یی اجرا  یاستراتژ  دیدانش با  تیریکه مدکند  ( در پژوهش خود بیان می 2005)  1. دارچ( 1397

مزا  رکتشداخلی   اشتراک    یبرا  دی کل  ن یترکند. کارکنان مهم  بی را ترک  یرقابت   یایو  به 

هایی  تواند در بخش ها می لذا تسهیم دانش در بین آن  ،هستند سازمان  کیگذاشتن دانش در  

های  این راستا نیاز است تسهیم دانش با دقت بیشتری در سازماناز سازمان اثرگذار باشد. در 

 استراتژیک های  در کدام حوزهتا مشخص شود تسهیم دانش  ورزشی مورد بررسی قرار گیرد  

دارند.  ها در کدام حوزهبرای بهبود سازمانی  تواند داشته باشند و پتانسیل بهترتأثیر بهتری می 

ها بسیار  و توسعه مطلوب آن  یآت  یهابرنامه  نیتدوبرای  های ورزشی  این فرایند به سازمان

بود.  کمک خواهد  حوزه پژوهش کننده  بر  دانش  تسهیم  بر  تأثیر  زمینه  در  که  های  هایی 

بسیار محدودند و در زمینه سازمان انجام شده است  انجام    پژوهشیهای ورزشی  استراتژی 

است.   مقاله  نشده  این  بر  أتدر  دانش  تسهیم  بررسی  حوزه ثیر  استراتژی  این  گرددمیهای   .

این   به  پاسخ  دنبال  به  که    پرسش پژوهش  تسه  لیتما  ری تأث است  بر    میبه  کارکنان  دانش 

   ؟استی چگونه می ت  های ورزش هایون ی مؤثر فدراس کیاستراتژ هایحوزه

 مبانی نظری 

 های استراتژیک حوزه

ها،  گذاری، تعیین و تدوین استراتژیهای سازمانی، هدفگیریمدیریت استراتژیک، جهت

استراتژی استراتژی، کنترل  اجرای  در  توجه  بسترسازی  به  نیاز  استراتژیک  ها، رویکردهای 

به حوزه استراتژیک سازمان دارد. حوزهاصولی و دقیق  یا  هایی که میهای  توانند موفقیت 

ی و فناوری اطالعات  ، توانمندزیرساختفرهنگ، منابع،    عدم موفقیت سازمان را رقم زنند.

  ه زاددالهیهای سازمان نقش کلیدی دارند )از عواملی است که در موفقیت سازمان و استراتژی
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 Galbraith ؛   Schaap, 2006؛   Liu et al, 2009؛  Azarian et al, 2013؛  1393و همکاران،  

& Kazanjian, 1986 این حوزه با  )( و تسهیم دانش  دارد  ارتباط   ,Uma Mageswariها 

 (.   Rahman et al, 2017؛  Jafari et al, 2017؛  2014

راه   یک ی  فرهنگ:  در    یهااز  سازمانتوسعه  جمله  همه  از  لحاظ    ی ورزش  یهاسازمانها  از 

از عوامل  (.  فرهنگ  2012)رضایی و جعفری،    استی  سازمانتوسعه فرهنگ    تی فی و ک   تی کم

برا  یدی کل مهم  گام  رضوی،    استی  ورزش   یهاسازمان  یهاتی فعال  وسعه ت  یو  و  )قربانی 

قدرت و    فرهنگ،ت.  آن اس  یفرهنگ سازمان  سازمان در گرو  یهاتیفعال  تی موفق (.  2012

اجتماع  م  یتوان  در  به حرکت  را  از حرک  ای  آوردیاست که سازمان  را    دارد یبازم ت  آن 

نتایج  1393زاده و همکاران،  )یداله نشان می2020)  1داویدوینس  پژوهش (.    فرهنگ دهد  ( 

دارد.   دانش  تسهیم  در  مهمی  ریبیرنقش  و جهت  تیر ی مد(  2001)  2همچنین    ی ر ی گدانش 

)اعتماد باال،    اشتراکیبا فرهنگ    ی هاسازمانبررسی کرد. نتایج نشان داد    را   ی فرهنگ سازمان

.  (Ribiere, 2001احتمال موفقیت بیشتری دارند )  دانش  تیریباال( با ابتکارات مد  یهمبستگ

 تیریمد  یهاو با تالش   یکار یتر در سطح واحدهایقو  یفرهنگ   یهابا ارزش   ییهاسازمان

  ن، در مراحل مختلف تدوی  (. Román et al, 2004کنند )میکسب    یشتری ب  تیدانش موفق 

  زانلحاظ کنند تا به می   زاستراتژی فرهنگی را نی   ستیباها میسازمان   ،ی استراتژیاباجرا و ارزی

 مانندفرهنگ    اتبا توجه به خصوصی   .ی و انسجام درونی اهداف خود بپردازندرونتطابق بی 

 رپذیقو تطبی   دن،بو  ک اکتسابی بودن، اشتراکی بودن، قابل انتقال بودن، الگویی بودن، سمبولی 

  ص به تشخی  توانندفرهنگ سازمان می  تیرعالی سازمان با اعمال مدی  رانودن فرهنگ، مدیب

 (. 1394آن بردارند )زواره،  تباورهای ناسازگار و تثبی رباورهاو هنجارهای ناسازگار، تغیی 

ی مستلزم درک فرهنگ سازمانی و تعامل  طدر هر شرای  های مهم سازمانری گی متصمی

های مشترکی  نظام باورها و ارزش  ،فرهنگ سازمانی .  است  تیرمدی  ماتبالقوه آن با تصمی 

ی در  که  هدای  دآیمی  وجود  بهسازمان    کاست  را  سازمان  آن  افراد  رفتار  و  می  تو  کند 

بسیمی نقش  انتخاب    ارتواند  با  سازمان  فرهنگ  اگر  باشد.  داشته  انتخاب  در  مهمی 
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ی سازمان اختالل  اتعملی   نددر فرای   ،باشد  در تضاد  کننداتخاذ می  رانکه مدی  یهایاستراتژی

  ت یرشده و عدم مدی  جادهای ای سکری  جهی نتخواهد آمد و گاهی اوقات در  ش پی   دیشدی

.  ( 1397منجر شود )مرادی،   سازمانتواند به نابودی و ورشکستگی  ها میسکری  ن ای   ح،صحی 

پشتی   استراتژی،  زی آم تاجرای موفقی  به  بر  بانمنوط  به همی ی فرهنگ حاکم    نسازمان است. 

ی از عناصر مهم به  ک در همه الگوهای استراتژی، فرهنگ به عنوان ی  باًخاطر است که تقری

)قدمی و علی نیا،   ابدیمی ت فرهنگ با استراتژی سازمان اهمی رابطه شناسایی  و  رودشمار می

ی.  ( 1394 فرهنگ  می  کنوع   ماهی سازمان  بر  )استرات  تتواند  سازمان  استراتژی   ژی   و 

بسزایی   رثی أانتخاب استراتژی منابع انسانی سازمان ت   ن ی( و همچنیلتحلی   ،نگر،  تدافعیندهآی

( مشخص  2017رحمان و همکاران )  پژوهش (. در  1395داشته باشد )نوروزی فرد و زمانی،  

دانش  تسهیم  برای  شد  عوامل    ، شد  بیان  همچنین  هستند.  تأثیرگذار  زیرساخت  و  فرهنگ 

 تواند تأثیرگذار باشد. برای تسهیم دانش می فناوری اطالعات 

به    زیرساخت: را  سازمان  ساختاری  تشکیالت  که  است  عواملی  زیرساخت  از  منظور 

سازمان برای توسعه و پیشرفت  های سازمان است.  آورد و از پشتیبان و حامی فعالیت وجود می

مستمر و بهینه در جهت دستیابی به  سازی مناسب استراتژی باید از کلیه منابع به طور  و پیاده

ها و پرداختن به کارهای موازی جلوگیری  کاریاهداف مورد نظر استفاده نماید و از دوباره

که  کنند  خود بیان می  پژوهش ( در  2019)  1(. سوسا و روچا 1386کند )زمانی و همکاران،  

  ر متغی   طاحتمالی در محی   راتو واکنش به تغیی ها  نظام افراد و    تیرمتفاوتی برای مدی  کردروی

بهبود عملکرد سازمان  وجود دارد و زیرساخت مناسبی  به مزیابها و دستی برای  رقابتی    تی 

است.    دارپای وبالگ انجمن  ،یاجتماع   یهارسانه  مانند  یفناور  رساختیزنیاز  و  ها،  ها 

متداول  یمجاز  یهاشبکه سازمانرساختاریزترین  از  برای  مهم   & Sousa)  استها  های 

Rocha, 2019  شمار مدیریت دانش بهره  ها بخواهند از منافع بی چنانچه سازمان(. همچنین

همکاران،   و  )رحیمی  آورند.  فراهم  را  مناسبی  زیرساختی  عوامل  بایستی  . (1392گیرند 

 

1 . Sousa & Rocha 
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انجیون ون و  در  2020)  1هونگ  می   پژوهش (  بیان  است  خود  عاملی  زیرساخت  که  کنند 

  (.Van Hong & Nguyen, 2020ها دارد )ی سازماناستراتژ را در  ری تأث   ن یشتری ب

توانایی بیشتر مدیران سبب تصمیم آگاهانه آنان در حوزه استراتژی و سازمان   توانمندی:

داند که با حفظ  (. یک مدیر توانمند به خوبی می1396شود )تاری وردی و همکاران،  می

جویی در منابع شرکت شده که در نهایت سبب  منابع استفاده نشده در بلندمدت، سبب صرفه 

البته توانمندسازی   (. Christos & Vlismas, 2016)شود افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می

بر مشکل و زمان  اردر عمل بسی   دار،به توسعه پای  لی برای نی ت یراستراتژی مدی  کبه منظور ی

مند و  دارد )عقل تیربه مدی ازنی  ندها فرآی ربوده و مانند سای  ند فرآی کاست. توانمندسازی ی

( کارکنان سازمان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته  1384اکبری،  

می سازمان  رشد  و  پیشرفت  موجب  آنان  توانمندسازی  و  و هستند  نظریات  بررسی  شود. 

ها را در دو بعد فردی و توان آنسازی می های توانمندسازی از بابت منشأ ایجاد توانمندمدل 

بندی کرد. در توانمندسازی فردی بیشتر به نقش فرد و خصوصیات روانشناختی  سازمانی دسته

آن برای توانمندسازی اشاره شده است، ولی در توانمندسازی سازمانی ضمن پذیرفتن نقش  

بـه وجود و مهیا بودن مؤل توانمندسازی  به عنوان  فه و جایگاه اساسی فرد در  های سازمانی 

می  تأکید  توانمندسازی  ایجادکننده  عوامل  یا  رستمی،  بسترسازها  و  )جزنی  (. 1390شود 

)  2آلشرو  پژوهش های  یافته نشان می2017و همکاران  بر   دانشدهد تسهیم  (  مثبت  به طور 

  .گذاردمی ردر سازمان تأثی  ماعضای تی ناعتماد و همکاری بی 

ها، فرایند و هر چیزی است که تحت کنترل ها، توانمندی بع، داراییمنظور از منا  منابع: 

ی  هاتدرزمینه فعالیکند اثربخشی بیشتری داشته باشد.  سازمان است و به مجموعه کمک می

ی  رگذارکه باعث تأثی   کندی ما  ف ی ایدمنابع نقشی کلی   کاستراتژی  تیری مدیالمللن ورزشی بی

 (.1393)یداله زاده و همکاران،    شودی سازمان میهااستراتژیدر توسعه سازمان ورزشی و  

(. Obeidat et al, 2017استراتژی است )  ت عامل  بر موفقی   ن تری در دسترس بودن منابع مهم

 Van)سازی استراتژی در بین عوامل داخلی سازمان دارد  ادهمنابع نقش کلیدی در توسعه و پی 
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Hong & Nguyenm, 2020  .)میهم ایجاد  زمانی  سازمان  بیشتر  رشد  و  که  افزایى  شود 

شایستگی  و  منابع  همراه  به  افراد  و  خدمات  تقویتمحصوالت،  و  مکمل  کننده  هایشان، 

باعث می این موضوع  و  باشند  و شود که عملکرد کل کسبیکدیگر  و محصوالت  وکار 

سازمان بسیار    . هماهنگی بین منابع مختلفباشدتک  خدمات بیشتر از جمع عملکردی تک 

(. زمانی که  1393شود )فیاضی و اعرابی،  مهم است و از عوامل موفقیت سازمان محسوب می

هش پیدا کرده و به  ا کاهاز ظرفیت و منابع موجود بیشترین استفاده ممکن انجام شود، هزینه 

ایجاد  هایی موفق به  کنند. در شرایط رقابتی امروز سازمانمزیت رقابتی سازمان دست پیدا می

می رقابتی  فعالیتمزیت  به  نسبت  جانبه  همه  دیدگاهی  با  بتوانند  که  بخششوند  های  های 

های مختلف سازمانی از جمله منابع  ای در حوزهمختلف خود اقدامات دقیق و حساب شده

  (.1387سازمانی به عمل آورند )روزبهانی و همکاران، 

به    اطالعات: اطالعات  فناوری  و  اطالعات  نیامروزه  است  رقابت ی  از عنوان  مطرح  ی 

ی از راهبردهای مهم که در سند برنامه ملی ورزش استرالیا بر آن تأکید  ک(. ی1387)کیانفر،  

  (.launched & Petti, 2012د است )و روزآم  قهای ملی دقی آوری دادهفراهمشده است  

در   اساسی  نقش  دارد  استراتژی وجود  و  محیط  از  اثربخش  اطالعات صحیحی که  اجرای 

می استراتژی بهها  اطالعات  نیازمند  استراتژی  کنترل  برای  باشد.  داشته  بهتواند  و  روز  موقع 

های سازمان  ی و کنترل استراتژیابروشی مناسب در ارزی  ککنترل استراتژی های  نظاماست.  

ی  ات مل حی دهد و عواقرار می  تی دارد را مورد حمایشتربه توجه بی   ازی که نی یهاداشته و حوزه

شود  سازمانی می   نشی به اهداف و بی ابسازمان در دستی   تی که باعث موفقی دی کلی رهاو متغی 

قر توجه  مورد  افزایمی  اررا  یبهره  ش دهد.  سازمان  در  کنترل  ک وری  دستاوردهای  از  ی 

کمک    کاستراتژی با  که  و  های  نظامبوده  اثربخش   ، کارا  ابزاری  عنوان  به  اطالعات 

)رحیم خان    دنمای  کهدف نزدی  ن سازمان را به ای   کاستراتژی  تیرمدیتواند  می کننده  لتسهی 

یحوزدر    (.1392کریمی،   اطالعات  انسانی  منابع  استراتژی  که  آوری، برای جمع  کابزار 

مدی تصمی داده  تیرپردازش،  اتخاذ  منظور  به  استراتژیک،  اطالعات  و  جهت    ماتها  در 

توسعه منابع انسانی در همه سطوح است )نوروزی    ی واب، ارزشی ی، ارتقاابی، کارمندیزریبرنامه
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انتشار    و  رهپردازش، ذخی   ،گردآوری  ،یانسان  منابعی  اطالعات  نظام(. هدف  1395فرد و زمانی،  

ی  انسان  منابع  تیریمدهای  تیفعال  ترؤی و  لکنترل، تحلی   ،سازیاطالعات به منظور هماهنگ

ر به و ارتقا از سطح سنتی، ناگزی  خود  فیوظا  نهیبهی  فایای  برای  انسان  منابع  تیر. مدیاست

  که   استابزارهایی    ازی  کی یانسان  منابعی  اطالعات های  نظام.  است   شرفته ی پ ابزارهای    استفاده از

مدی  در  اطالعاتی  تکنولوژ  شرفتی پ  کمک  به است.    قراری  انسان  منابع  رانخدمت  گرفته 

  .(1395)نوروزی فرد و زمانی، 

 مدیریت دانش 

ای که  مدیریت دانش یک رویکرد یکپارچه خلق، تسهیم و بکارگیری دانش است به گونه

بهره بهبود  به  ومنجر  سودآوری  شود.    وری،  سازمانی  سرمایرشد  و  فکری  هاهدانش  ی 

یسازمان مزیک ها  از  میهاتی  محسوب  رقابت  اصلی  می  شودی  که    توانو  داشت  اذعان 

و اقدام   تی موفقی دامر مستلزم شناسایی عوامل کلی   ن دانش، قلب اقتصاد جهانی است و ای

 ش دان  تیرمدی  نظامدر مراحل مختلف طراحی و استقرار    رگذارعوامل تأثی   ن مبنای ای  عملی بر

سلیمی،   و  )رمضانی  اس1394است  شده  انجام  زیادی  تعاریف  دانش  مدیریت  برای  ت.  (. 

ی اثربخش  وهادانش است به شکلی که بتوان آن را به شی   م خلق و تسهی   ند دانش فرای  تیرمدی

به طور  1990دهه    لدانش در اوای  تیر(. مدی Hoffman et al, 2005در سازمان به کار برد ) 

دانش   تیرنسل مدی  ن به عنوان نخستی   1995تا    1990جدی وارد مباحث سازمانی شد. دوره  

ایمی   شناخته بسی   نشود. طی  اقدامات  بررسی    تیرمدی  فتعری   نه ی در زمیاردوره،  دانش، 

  تیردانش انجام شد. نسل دوّم مدی   تیرهای تخصصی مدیآن و طراحی طرح  بالقوّهفواید  

 دهای جدیدانش پست   تیرها برای مدیی از سازمان اربسی   وشد    دارپدی1996ال   س  در دانش  

دانش حاکی از آن   تیر(. اصول مدی1397  ،و سرداری   زادهکردند )حاجی   جاد ی اسازمانی  

و مهارتی خاصی را    نهو زمی   ردگی ها پا نمیدانش، خود به خود در سازمان   تیراست که مدی

  راندانش را به بخشی از مدی  تیراجرای مدی  فه ممکن است وظیها  طلبد. بعضی از سازمانمی

 (.1395)مجیدی و همکاران،  نمایند ضکارکنان خود تفوی  او ی
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  دانش میتسه

و تسهیم دانش    ها در انتقالسازمان   ییدانش، توانا  تیریو مهم در مد  ی دی از عوامل کل  یکی

ی  ار یبه سازمان  ی رقابت  تیبه مز یاب ی و انتقال مؤثر دانش، در دست  یری کارگو افراد با بهاست 

دانش،(.  Wang et al, 2015)  رسانندیم نظام  تسهیم  بهفعالیتی  دانش،    مند،  مبادله  منظور 

تجربه   و  و در  اطالعات  توزیع  شناسایی،  فرایند  یا  سازمان،  یا  گروه  یک  اعضای  میان 

  تر مسائل سازمان نسبت به گذشته است منظور حل مطلوب   بهد  برداری از دانش موجوبهره

(Yang & Wu, 2008  .)سازمانی   کارکنان به عنوان افراد  ییدانش عبارت است از توانا  می تسه  

اطالعا   کاری،به  تجر  یگذاراشتراکبه  در   و  سا  یانهی زمت  تخصص  در    ریبا  کارکنان 

غ و  رسمی  درو  ررسمیی تعامالت   & Refoua)  کاری واحدهای    ا یو    هامیتن  در 

Abbasisoorki, 2015).  اساسی های مدیریت ها در فعالیتترین گامتسهیم دانش یکی از 

ان را تشویق کنیم تا دانش  کن ثر دانش، باید کار ؤدانش است. به منظور دستیابی به تسهیم م

دانش و تخصص سازمانی باید به    ،. برای حفظ رقابت در بازار کار نمایندخودشان را تسهیم  

بهره بتوان  تا  شود  گذاشته  اعمال  اشتراک  این،  وجود  با  داد.  افزایش  را  سازمان  وری 

چالش موفقیت بسیار  تشویق  این  )اسماعیل آمیز  است  همکاران،  برانگیز  و  (.  1393پور 

در خود    نوآوری را  دو متالطم بای  رمتغی   ده،ی چپی  طهای امروزی برای رقابت در محی سازمان

  جاد نوآوری ای  جادهای ایی از راهک. یابنددست ی  داررقابتی پای  تکنند تا بتوانند به مزی  نهنهادی

)فرازجا و همکاران،    مو تسهی از چالش ک(. ی1395دانش است  اساسی سازمانی  های  های 

و  رفتار در کارکنان    ن ای  تمنظور تقوی دانش به  مبر تسهی  رگذارامروزی شناسایی عوامل تأثی 

همکاران،    زهانگی   جادای و  )سینایی  است  آنان  تسهی1396در  می  م(.  عملکرد   توانددانش 

بخشی  بهبود  را  دستی   دهسازمانی  موجب  مزیاب و  به  سازمان  و    تی  )فیلسوفیان  گردد  رقابتی 

به اشتراکابزارها و تکنیک(.  1396اخوان،   سرایی،  گذاری دانش شامل داستانهایی برای 

های دانشی، شناسایی  ها، پورتالهای دانشی، وبالگهای دانشی، پایگاهانجمن ها و کارگروه

است.   دانشی  تسهیکارکنان  از  نهایی  تبدی  مهدف  و  انتقال  برای  تالش  کارکنان،    ل دانش 

  شبرد کارایی و پی   شمنابع سازمانی به منظور افزای  وها  و دانش همه افراد به دارایی  اتتجربی 
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و    ادبنی   ن،آفری اما ارزش  دهیچ پی   ندفرآی  ک دانش به عنوان ی  م تسهی   بهتر امور سازمانی است.

های مختلف  تواند نقش مهمی در حوزهی سازمانی است و می های از استراتژیاری بسی  ربنازی

های کلیدی سازمان  شود تا حوزه   جادفراهم و ای  سازمانی در  طشرای  دسازمانی داشته باشد. بای

 (. 1397دانش داشته باشند )مهدیان راد و همکاران، بیشترین استفاده را از تسهیم 

 پیشینه پژوهش 

و    یرهبری  رساخت یچهار عنصر ز( نشان داد  1390زنجانی و همکاران )شامی  پژوهش نتایج  

فّناور و  ساختار،  فرهنگ،  استفاده    دانش   م ی تسه   یها  رساخت یز  در  اطالعات  یراهبرد، 

متوسط    دانش   میتسه  یها  رساختیز  تی وضع  یبررس . زیرساخت تسهیم دانش در  گرددمی

)  پژوهشنتایج  ارزیابی شد.   و همکاران  ع  دادنشان  (  1393منوریان  تمامی  مورد  که  وامل 

وری اطالعات، حمایت و تعهد مدیریت ارشد اساختار سازمانی، فن،  ازمانیسفرهنگ  بررسی )

بندی عوامل به  وزن نهایی و اولویت  ،در نهایتعوامل فردی( بر تسهیم دانش تأثیر دارند.    و

(، فناوری اطالعات  %16(، عوامل فردی )%23تیب مربوط به متغیرهای فرهنگ سازمانی )تر

  پژوهش جینتا. است( %11( و ساختار سازمانی ) %12(، حمایت و تعهد مدیریت ارشد )13%)

ها  دانش در شرکت  تیریمد  یری نشان داد که سطح بکارگ (  1394فر )نیو کیا  امین بیدختی

مطلوب حد  همچن   یدر  دارد.  معن   ن یقرار  اجزا  تی ریمد  ن یب  یاردیرابطه  و  با    یدانش  آن 

سازمان نتا  یعملکرد  عالوه  به  دارد.  م  هالی تحل   جیوجود  م  دهدینشان  از    ی اجزا  انی که 

. در  شودیم  دهید  یدانش با عملکرد سازمان  لی بعد تحص   ن یب  اطارتب   ن یشتری دانش ب  تیریمد

با عملکرد سازمان  یهمبستگ   ن یکه بعد توسعه دانش کمتر  یحال   ج ینتا  دارد.   یو ارتباط را 

ب(  1394)  یمی و سل  ی رمضان  پژوهش  با   تیریمد  نظام  ترنهیبه   یاجرا  ن ینشان داد که  دانش 

توانمند  یناورف  ی:هاشاخص شاخص  فرهنگ  یاطالعات،  و  عنصر    ،یسازمانساختار 

  پژوهش  جیوجود دارد. نتا ی رابطه معنادار دانش  تیریمد ندیو عنصر فرا یت یریمد یتوانمند

اطالعات، شاخص    یناورف  ی: هادانش با مؤلفه  تیری مد  نظام  ترنهیبه  یاجرا  ن ی نشان داد که ب

  دانش   تیریمد  ندیو عنصر فرا  یت یریمد  یعنصر توانمند  ،یسازمانساختار و فرهنگ  یتوانمند

معنادار دارد.  یرابطه  )  پژوهش   جی نتا  وجود  همکاران  و  م(  1395فرازجا  که  ینشان  دهد 
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دهد که  ینشان م جیدانش دارد. نتا م ی و تسه  جادیبا ا یمثبت دار و ی رابطه معن  یساختار سازمان 

مثبتیمعن  رابطه  یفرهنگ سازمان و  ا  یدار  تسه   جادی با  با  فرهنگ  رابطه  اما  ندارد،    م یدانش 

  ی مثبت  دار ویرابطه معن   یانسازم  یدهد که استراتژینشان م  جی دار و مثبت است. نتایدانش معن

نشان    ن یهمچن   جی. نتاستی دار ن یدانش معن   میتسه  با   یدانش دارد، اما رابطه استراتژ  جاد یبا ا

ایم تسه  جادیدهد که  معن  میو  رابطه  مثبت یدانش  و  نوآور  ی دار  و   1بیر   دارد.  یسازمان  یبا 

( پژوهش خود  2005همکاران  ب( در    یسازمان  یری ادگیو    کیاستراتژ  تیریمد  ن یبه رابطه 

  ط یبا مح دیسازمان با یاستراتژ کیرقابت موفق،  ی که برا کنندیم انیها باند. آننگاه کرده

خود    یباشد که با استراتژ  ییهاتی قابل  یدارا  دیحال سازمان با  ن یخود همسو باشد، و در ع

ارشد به    تیریمد  ت،ی با موفق  یسازگار  یبرا  هک  کنندیها ادعا مداشته باشد. آن  یهمخوان 

کند که    یرا رهبر کی ستماتیس  ی سازمان  یری ادگی  ندیفرآ  کی دارد تا    ازی شجاعت و مهارت ن 

تغ با  را  س   ،یطراح   ن یادی بن  ریی سازمان  منظر  و  اح   ی اسی فرهنگ  افزاکندیم  ای دوباره  با    ش ی. 

شود که تجارب و دانش گسترده  یم شهی تر از هممهم مسئله  نی ا ،یسازمان طیدر مح راتیی تغ

 ه ادار ( نشان داد1396ساداتی و همکاران ) پژوهش د. نتایج ادغام کن یسازمان را در استراتژ

ن بهبود و  ازی کل آموزش و پرورش    ی سازمان  ک یاستراتژ  یهامستمر در حوزه  یبازنگر  به 

اطالعات) فناوری  و  توانمندی  ساختار،  منابع،  دا(  فرهنگ،  یخود  پژوهش    یهاافتهرد. 

)یداله همکاران  و  حوزه(  1393زاده  تحقق  درجه  داد  منابع    یها نشان  اطالعات،  فرهنگ، 

ها  حوزه  ن و ای  در حد مطلوب قرار ندارند  یغرب  جانیادارات ورزش و جوانان استان آذربا

 به بهبود دارند.  ازی ن

( بیان می(  2014اوما مگسواری  پژوهش خود  زیکند  در  ی،  توانمند،  رساختفرهنگ، 

  مان ی اسن ارتباط دارند.  مدیریت دانش و تسهیم دانش    باو فناوری اطالعات    اطالعاتو    منابع

و   کیاستراتژ  تیریمد  ن ی متقابل ب   یوابستگ ( در پژوهش خود با بررسی  2004)  2و کروگر 

استراتژ  تیریمد کردند    کیدانش  موفقبیان  منظور  بهرهشرکت  تی به  در  از    یبردارها 

خود،    یهاییدارا ب  ک یدانش  مناسب  استراتژ  تی مورأم  ن یتناسب  و  سازمان  اهداف    ی و 

 
1. Beer 

2. Snyman & Kruger 
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با  تیریمد آن  اجماعشود  دای پ  دیدانش  مد  کیاستراتژ  تیریمد  نیب  .  دانش    تیریو 

تنها شامل تجز  کیاستراتژ بلکه  ی م  یخارج   طیمح  لی تحلوهینه  از    ل ی تحل  کیشود،  جامع 

میبرتر  ی هانهی زم شامل  را  شرکت  مد  تدوین   د ی کل  ن، یبنابراشود.  ی  سازنده    تیریمدل 

های  زمینه  از  ییهادانش   ژهیاز دانش، به و  یاهیپا  ،استراتژیک  دانش   تیریو مد  کیاستراتژ

لین و  وو  است.  شرکت  استراتژ2009)  1برتر  استراتژ  ی(  و  را   تیریمد  یسازمان  دانش 

استراتژ آن.  کردند  یبنددسته اجرا  تیریمد  یها  دانش را    تیریمد  یی دانش و موضوعات 

ب   یهمبستگ  کیکردند و    یبندطبقه موضوعات    نی ها همچنکردند. آن  دای ها پآن  ن ی مثبت 

  ی همبستگ کیکردند و  یبندعملکرد شرکت را طبقه یهادانش و شاخص تیریمد یاجرا

ب  در  افتندیها  آن  ن ی مثبت  )  پژوهش .  همکاران  و  بین  2017دایان  ارتباط  متخصصان  اکثر   )

کرده توصیه  سازمان  در  را  دانش  مدیریت  و  تنها  استراتژی  اما  مهم    41اند  را  آن  درصد 

)  پژوهش   جینتااند.  دانسته م(  2019باقرزاده و همکاران  اشتراکینشان  به    ی گذاردهد که 

استراتژ و  میانجی  ی نوآور  یدانش  باز ب  نقش  نوآوری  نوآور  ین  عملکرد  دارد.  و    ج ینتای 

کارتر  اطالعات ناقص، محافظه  طیتحت شرا  تسهیم دانش   دهدینشان م(  2018کون )  پژوهش 

ارزش    یابیارز  به  کیو سطح تالش انتقال دانش به طور استراتژ  رسدیبه نظر متر  سخت   و

دهد که عوامل  ینشان م(  2019پور و همکاران )جامی  پژوهش   جینتابستگی دارد.    ی افت یدر

دانش شامل فرهنگ    تیریو مد  یتجار  یهای استراتژ  ن یب  کیاستراتژ  یی موثر بر همسو  یاصل

حاکمانی بندانش  رو  تیریمد  ت ی ،  و  ب   تیریمد  کیاستراتژ  کردیدانش  ارتباط    نی دانش، 

و    یطی مح  مل، عوایمنابع انسان  یهاتی ، قابلیعال  تیریمد  یبان یدانش و تجارت، پشت   تیریمد

 اطالعات است.  ی و فناور ی رقابت 

سازمان همه  دانش    یورزش   هایسازمان  جمله  از  هادر  از    یاری بس  یربنا یزتسهیم 

م   یسازمان  هاییاستراتژ و  مهم  تواندیاست  داشته    یمختلف سازمان  هایدر حوزه   ینقش 

های استراتژیکی تأثیر بهتری  در چه حوزه . بنابراین نیازمند بررسی است که تسهیم دانش  باشد

سازمان    کیاستراتژ  ی هابه حوزه  مناسببه توجه    از ی ن  سازمان  دراستراتژیک    تیریمد  دارد.

 

1. Wu & Lin 
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حوزه  هاپژوهش   در دارد.   که  است  شده  ز  مانند  ییهامشخص  منابع،    رساخت، یفرهنگ، 

  داشته   توانندی مسازمان    ت ی عدم موفق   ای  تیدر  موفق   ی مهم  نقش اطالعات    یو فناور  یتوانمند

  یک ی  کیاستراتژ  تیریمد  در .  است  ح ی صح  تیریمد  ازمندین   هابخش  نیا  خاطر  نیبد  باشند؛

)فرهنگ، منابع،  کیاستراتژ  یهاحوزه   ن ی ابا  ی استراتژ ییهمسو به  توجه   مهم موضوعات از

  ی حاک   یپژوهش نه یشی و پ ینظر ی اطالعات( است. مرور مبان یو فناور ی توانمند رساخت، یز

ها تمرکز شده بر اهمیت و بررسی تسهیم دانش در سازمان  هاپژوهش که در بیشتر  از آن است  

  مشخص نشده است  یورزش  یهاسازمان  در  ی استراتژ یهاحوزه دانش بر   میتسه  ر ی تأثاست. 

ا  است.های استراتژیک موثر شناسایی نشده  و حوزه به  هر مدل و   یساز ادهی پ  نکهی با توجه 

ن  ییالگو برااست  الگوآن    رگذاری تأث  یها حوزه  یبررس   ازمندی در سازمان    ر ی تأث  یبررس   ی. 

  پژوهش  یمفهوم  مدل  یورزش  یهاسازمان  درمؤثر    کیاستراتژ  ی هادانش بر حوزه  میتسه

 .  است شده ارائه   شکل ن یبد
 

 پژوهش مدل مفهومی . 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیرساختا

 منابع

توانمند

 ی

 اطالعات

فرهن

 گ

تمایل به تسهیم 

 دانش
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   شناسی پژوهشروش 
کلی   حاضرهدف  پژوهش  ت  از  تسهیم ثیرأمطالعه  به  حوزه تمایل  بر  کارکنان  های  دانش 

 پژوهش .  جمهوری اسالمی ایرا بوده است  گروهیهای  های ورزشاستراتژیک  فدراسیون 

پیمایشی است    -توصیفی   هایپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع  

هایِ  را کارکنان فدراسیون   پژوهش که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این  

ها به استناد تعداد  دهند که تعداد آنجمهوری اسالمی ایران تشکیل می  گروهیهایِ  ورزش

که  در نهایت    استنفر    350های مذکور برابر با  اعالم شده توسط واحد کارگزینیِ فدراسیون

گیری تصادفی، به عنوان نمونه  نفر با استفاده از جدول مورگان  و به روش نمونه  183تعداد  

حاضر،   پژوهش  در  شدند.  انتخاب  دادهآماری  پرسشنامه حوزها  برای گردآوری  های  هاز 

( و پرسشنامه تمایل به تسهیم دانش  1394استراتژیک سازمان، با اقتباس از پرسشنامه مقیمی )

حسینی   پژوهش و روایی آن در    استگویه    4که شامل    گردیده( استفاده  1995)  1تیلور و تاد 

( همکاران  و  استاندارد حوزه1394سرخوش  پرسشنامه  است.  تأیید شده  استراتژیک (  های 

های استراتژیک سازمان گویه بوده که حوزه  32(،  مشتمل بر  1394سازمان مقتبس از  مقیمی )

قالب   در  اندازهؤم  5را  اطالعات(  منابع،  توانایی،  زیرساختار،  )فرهنگ،  می لفه  کند.  گیری 

شماره    هایپرسش فرهنگ،  لفه  ؤمدر پرسشنامه مذکور، مربوط به    9تا    1شماره    یهاپرسش 

توانایی،   لفه  ؤممربوط به    21تا    17شماره    هایپرسش زیرساختار،  لفه  ؤممربوط به    16تا    10

مربوط به    31تا    27شماره    های پرسش منابع و  لفه  ؤممربوط به    26تا    22شماره    هایپرسش 

رواستاطالعات  لفه  ؤم پرسشنامه.  محتوایی  و  صوری  مقیمی    کیاستراتژ  ی هاحوزه  ایی 

متخصص  15توسط   از  استراتژیک  انفر  مدیریت  و  مدیریت ورزشی  کارشناسان حوزه  و  ن 

. هر دو  بود 7/0بیش از  هایپرسش در هر یک از  CVRضریب و  یید شدأسازی و تمتناسب 

مخالفم طراحی شده    موافقم تا کاماًل  ای لیکرت، از کاماًلگزینه  5پرسشنامه بر اساس طیف  

  . استدموگرافیک مربوط به نمونه آماری  پرسش  6و دربرگیرنده 

 

 

1. Taylor & Todd 
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 ها های مختلف پرسشنامه. بخش1 جدول
 هاپرسش ها گویه عامل

 

 

 های استراتژیک حوزه 

 9-1 فرهنگ 

 16-10 زیرساخت 

 21-17 توانایی 

 26-22 منابع

 31-27 اطالعات 

 4-1 تسهیم دانش  دانش تسهیم 

 

به منظور ارزیابی ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در یک مطالعه مقدماتی )پیش  

تعداد   جمع  30آزمون(  از  پس  و  توزیع  ورزشی  مدیران  بین  پرسشنامه  مبنای  عدد  آوری 

و همچنین    هاپرسش ارزیابی پایایی ابزار مورد نظر قرار گرفت. با توجه به واریانس هریک از  

  SPSSواریانس کل آزمون که به دست آمد، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  

حوزه  پرسشنامه  برای  آن  مقدار  که  گردید،  فرهنگ  محاسبه  در  سازمان  استراتژیک  های 

زیرساخت  861/0سازمانی   توانمندی  815/0،  منابع  762/0،  اطالعات  828/0،  به   805/0، 

به تسهیم دانش   پرسشنامه تمایل  برای  و  به    87/0دست آمد  توجه  با  به دست آمده است. 

توان  لذا می  قابل قبول است،  70/0انسانی، ضریب آلفای باالتر از  های علومکه در پژوهشاین 

پرسشنامه توزیع    183در این پژوهش تعداد    پایایی پرسشنامه مذکور را مطلوب ارزیابی نمود.

مورد به دلیل نقص در   34پرسشنامه برگشت داده شد. همچنین  151گردید که از این تعداد 

م  پرسشنامه قابل قبول، مبنای انجا  117اعتباری حذف گردید و در نهایت تعداد  تکمیل و بی

دینگ  گرفت.  قرار   انجام برای نیاز مو هنمون حداقل (،1995)  همکاران و   1پژوهش 

)به    انددانسته مورد 150   تا 100 بین  را ساختاری را معادالت یابیمدل  هحیط  در هاپژوهش 

 تحلیل از ،پژوهش  هایفرضیه و مفهومی مدل آزمون (. برای1393نقل از قنبرپور نصرتی،  

 بدین  استفاده  مورد  افزارشد. نرم  استفاده ساختاری معادالت یابیلاز مد استفاده  با  هاداده

 هایمدل ارائة برای جزئی مربعات حداقل روش از افزاربود. این نرم 2smart plsمنظور

 

1. Ding 
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 ابزار یک عنوان ، به1جزئی مجذورات  حداقل  کند. روشمی  استفاده ساختاری معادالت

 هاداده نرمال توزیع نمونه، حجم به زیرا  ،است توجه مورد ساختاری سازیمدل قدرتمند

  (.Chin et al, 2003) نیست حساس گیریاندازه مقیاس بازة و

 هایافته

)  طورهمان توصیفی در جدول  آمار  نتایج  نشان می2که  پژوهش    117دهد  (  در  آزمودنی 

نفر( آنان زن بودند.   19درصد )  40نفر( از آنان مرد و    71درصد )  60حاضر شرکت داشتند،  

سال بودند و به لحاظ سطح تحصیالت    40تا    30نفر( در رده سنی    52درصد )  44همچنین  

ری  نفر( دارای سابقه کا 40درصد ) 34نفر( دارای مدرک کارشناسی ارشد،  71درصد ) 61

شناختی بطور کامل  های جمعیت( هر کدام از ویژگی2جدول )سال بودند. در  20تا  11بین 

 نشان داده شده است. 
 ها شناختی نمونه های جمعیت توصیف ویژگی  .2جدول 
 درصد فراوانی  فراوانی  های جمعیت شناختی ویژگی

 60 71 مرد  جنسیت

 40 46 زن

 رده سنی 

 

 

 

 10/33 12 سال 30تا  20

 44/33 52 سال 40تا  30

 31/33 37 سال 50تا  40

 13/33 16 سال به باال  50

 19 22 کارشناسی سطح تحصیالت 

 60 70 کارشناسی ارشد 

 21 25 دکتری

 22 26 سال 5کمتر از  سابقه کاری

 25 29 سال 10تا   5

 34 40 سال 20تا  11

 19 22 سال 30تا  21

 

1  . partial least squares 
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 بیشتر یا برابر باید هاپرسش  از هریک عاملی بارهای ضرایب  :1عاملی  بارهای ضرایب

( نشان داده شده  2(. ضریب بارهای عاملی در شکل )Hulland et al, 1999باشد )  4/0   از

بنابراین    4/0 از  ها پرسش  عاملی بارهای  تمامی (2)  شکل به  توجه با    است. بیشتر است. 

 گیریاندازه برای شدهانتخاب نشانگرهای اهمیت و بررسی دقت برای که سازه روایی

 جهت را مناسبی عاملی ساختارهای مانده،یباق نشانگرهای دهدمی نشان شد، انجام هاسازه

  آوردند. می فراهم مدل پژوهش  در  موردمطالعه  ابعاد گیریاندازه

 ضرایب بارهای عاملی . 2ل شک

 

 بیشتر است. بنابراین روایی  4/0 از هایپرسش   عامل بارهای تمامی (2)  شکل به توجه با

 هاسازه گیریاندازه برای شدهانتخاب نشانگرهای اهمیت و بررسی دقت برای که سازه

 

1. factor loading 
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 جهت را مناسبی عاملی ساختارهای  مانده،یباق نشانگرهای دهدمی نشان شد، انجام

 . آوردندمی فراهم مدل پژوهش  در  موردمطالعه  ابعاد گیریاندازه

نتایج پایایی، ضریب پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراجی و ضریب پایایی اشتراکی  .3جدول 

 متغیرهای پژوهش 

 1متغیر مکنون  ردیف
ضریب آلفای 

 کرونباخ 

ضریب پایایی 

 ( CR) 2ترکیبی 

میانگین واریانس  

 (AVE) 3استخراجی

ضریب پایایی 

 اشتراکی

 50/0 50/0 89/0 87/0 اطالعات  1

 50/0 50/0 86/0 84/0 توانمندی  2

 57/0 57/0 92/0 82/0 زیرساخت  3

 67/0 67/0 91/0 82/0 فرهنگ  4

 50/0 50/0 81/0 74/0 منابع 5

تمایل به تسهیم   6

 دانش

88/0 90/0 73/0 73/0 

برای سنجش و بررسی پایایی ابزارها و متغیرهای پژوهش، از ضریب پایایی اشتراکی و  

 5/0ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب پایایی اشتراکی تمامی متغیرها بیش از  

پژوهش داشت و ضریب آلفای   هایبا سازه  هاپرسش بود که نشان از تعمیم پذیری باالی  

دهنده پایایی  بود که این دو معیار نشان  7/0غیرهای پژوهش باالتر از  کرونباخ در مورد همه مت

 مناسب متغیرهای پژوهش داشت. 

آزمون از  همبستگی،  میزان  و  همگرا  روایی  آوردن  بدست  برای  پایایی  همچنین،  های 

برای  دو شرط الزم  اینکه  به  توجه  با  ارزیابی شد.  استخراجی  واریانس  میانگین  و  ترکیبی 

همراه با میانگین    8/0ا و همبستگی یک سازه دارا بودن پایایی ترکیبی بیشتر از  روایی همگر

های  در مورد سازه  3؛ بنابراین با توجه به نتایج جدول  است  5/0واریانس استخراجی حداقل  

 باشند و تأیید شدند.ها میمکنون، نشان دهنده همبستگی و پایایی باالی داده

 

1. latent variable 

2. Composite Reliability (CR)  

3. Average Variance Extracted (AVE) 



 83 |همکاران قربانی و 

 

 

 واگرا  روایی نتایج .4جدول 

 منابع فرهنگ  زیرساخت  توانمندی  تسهیم دانش  اطالعات  متغیر

      71/0 اطالعات 

     85/0 69/0 تسهیم دانش 

    75/0 55/0 57/0 توانمندی 

   75/0 72/0 45/0 53/0 زیرساخت 

  83/0 75/0 37/0 37/0 51/0 فرهنگ 

 82/0 71/0 71/0 28/0 28/0 46/0 منابع
 

 موجود  های خانه در  که حاضر پژوهش  در متغیرهاAVE   مقدار جذر   (4بر اساس جدول )

 زیرین هایخانه در که هاآن میان همبستگی  مقدار از اند،گرفته قرار  ماتریس  اصلی قطر در

 مدل واگرای روایی ،بنابراین  .است برابر تقریباً یا  بیشتر اند،گرفته قرار  اصلی  قطر راست  و

 ت. اس مناسبی حد در

 Q2  و معیار  R2، معیار   t  آماره شامل ،ساختاری مدل برازش:  1ساختاری  مدل برازش

 است.

  است   t  آماره ساختاری مدل برازش بررسی برای معیار ترین اساسی و اولین   :t   آماره

 و مسیرها بودن  معنادار درصد    95 اطمینان سطح در بتوان تا باشند بیشتر 96/1 از باید که

نشان داده    رهای مس t  هآمار مقدار  (3)  شکل در نمود.    تأیید را ساختاری مدل بودن  مناسب

   شده است.

 

 

 

 

 

 

1. structural model fit 
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 t آماره مقدار با همراه  پژوهش مفهومی مدل .3کل ش

 

است که نشان از معنادار بودن    96/1تمام مسیرها بیشتر از    t  آماره  (،  3شکل ) توجه با

 مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری دارد.  

. برای این معیار، سه  است مدل وابسته پنهان متغیرهای به مربوط   R2معیار  :R2  معیار

   R2مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی    عنوانبه   67/0، و    33/0،    19/0مقدار  

  ی اثرگذار  متغیرهای به  مربوط مقادیر تمامی(،  4به جدول )  توجه با(.  Chin, 1998باشد )می

 کهبیشتر از سطح متوسط است    کیتفکر استراتژو    کیاقدام استراتژ،  کیو نفوذ استراتژ

   مدل پژوهش دارد. مناسب برازش از نشان

 Q2و  R2ر  معیا نتایج .5جدول 

 𝑹𝟐 𝐐𝟐 متغیر

 0/ 152 0/ 340 فرهنگ 

 0/ 220 0/ 374 زیرساخت 

 0/ 324 0/ 410 توانمندی 
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 0/ 319 0/ 405 منابع

 0/ 820 0/ 627 اطالعات 

. برای این معیار، سه  سازدمی مشخص را مدل بینیپیش  قدرت معیار این :    Q2  معیار

  Q2مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی    عنوانبه   33/0، و    0/ 15،    02/0مقدار  

و نفوذ    یاثرگذارمتغیرهای    مقدار  (5)  جدول به توجه با(.  Henseler et al, 2009)  است

 مدل. بنابراین  استبیشتر از سطح متوسط   کیو تفکر استراتژ  کیاقدام استراتژ  ک،یاستراتژ

  ی برخوردار است.مناسب  برازشپژوهش از 

  GOFبرای بررسی برازش در یک مدل کلی تنها یک معیار به نام  :  1برازش مدل کلی 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  به  0/ 36،  25/0،  01/0شود. سه مقدار  ی ماستفاده  

GOF  است شده  محاسبه  Wetzels et al, 2009)  معرفی  زیر  فرمول  طریق  از  معیار  این   .)

 شود: می

GOF = √(Comunalitie) × R2 

دهد مدل است که نشان می  257/0در این پژوهش، برابر با    GOFبر این اساس، مقدار  

 دار است. پژوهش از برازش باالتر از متوسط برخور

 متغیرها  tضریب مسیر و آماره  نتایج. 6 جدول

 ها فرضیه
ضریب 

 مسیر 
 نتیجه  tآماره 

 تأیید  4/ 325 0/ 289 تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر فرهنگ  -1

 تأیید  5/ 427 0/ 370 تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر زیرساخت -2

 تأیید  7/ 075 0/ 457 تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر توانمندی  -3

 تأیید  6/ 654 0/ 459 تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر منابع  -4

 تأیید  13/ 199 0/ 710 تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر اطالعات  -5

 

1. Goodness of fit 
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 قرار آزمون مورد  پژوهش  هایفرضیه مدل، تأیید و بررسی از پس  بخش  این  در

د. مطابق با دهمی نشان را ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج هخالص(  6)   جدول  .گیرندمی

  289/0(، فرضیه اول مبتنی بر تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر فرهنگ با ضریب مسیر   5جدول )

معناداری   میزان  بر   325/4و  دانش  تسهیم  به  تمایل  تأثیر  که  دوم  فرضیه  است.  شده  تأیید 

دهنده  است که نشان  5/ 427و معناداری    370/0سنجد، دارای ضریب مسیر  زیرساخت را می

دارد. عالوه بر این فرضیه سوم نیز  دانش    می به تسه  لیبر تما  رساختیزتأثیر مثبت و معنادار  

  075/7و معناداری    0/ 457مبتنی بر تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر توانمندی با ضریب مسیر  

باشد با منابع میتأیید شده است. فرضیه چهارم پژوهش نیز که تأثیر تمایل به تسهیم دانش بر 

بر تأثیر    654/6و    0/ 459ضریب مسیر   مبتنی  نیز  مورد تأیید قرار گرفته است. فرضیه پنجم 

مسیر   با ضریب  اطالعات  بر  دانش  تسهیم  به  معناداری    710/0تمایل  تأیید شده   199/13و 

  است.

 گیری بحث و نتیجه
های اصلی گزارش شده از  موضوع مدیریت و تسهیم دانش به طور مداوم در میان دغدغه 

و اقدامات    ها به واسطه نزدیکی به تصمیم  دانش (.  Gottschalk, 2001است )مدیران بوده  

تواند باعث بهبود عملکرد و کیفیت خدمات  ها و اطالعات می سازمانی به مراتب بیش از داده

یز آن  آمای سیستماتیک است و اجرای موفقیتشود. مدیریت و تسهیم دانش مقوله سازمان  

اولویت و  شناسایی  فرخی،  نیازمند  است)نظری  سازمانی  مختلف  عوامل  (. 1390بندی 

های مهم و بهبود  تر در موضوعهای معقول ها با تکیه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصمیم سازمان

استراتژی    های حوزهبودن   دارا(.  Lai & Lee, 2007)  یابندمیعملکردهای مبتنی بر دانش را  

و مدیریت    است اگر باموفقیت  ه  های رسیدن ب ریزی شده یکی از راهروشن و به خوبی برنامه

  (.Kubo, 2006همسو باشد )دانش  تسهیم 

پژوهش  این  اصلی  تسه   ل یتما  ر ی تأث  یبررس   ، هدف  حوزه  م ی به  بر  کارکنان    های دانش 

دهد که  مینشان    پژوهش های  یافته .  استی  می ت   هایورزش  هایونیمؤثر فدراس  کیاستراتژ

تمایل به تسهیم دانش بر فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری دارد و متغیر تمایل به تسهیم دانش  



 87 |همکاران قربانی و 

 

 

  تمایل به تسهیم دانشر چه  کند. هدرصد از تغییرات فرهنگ سازمانی تبیین می  28به میزان  

  و ک  وان  های پژوهش با نتایج    ت. این یافته نیز بهبود خواهد یاف  ، فرهنگ سازمانی بهبود یابد

(، فرازجا و همکاران  1394)   یمی و سل  یرمضان(،  1393(، منوریان و همکاران )2005)  نوالیاسپ 

.  یست( همسو ن188حق نظر )  پژوهش و با    است ( همسو  2019پور و همکاران )(، جامی1395)

)  پژوهش  همکاران  و  می1393منوریان  نشان  با  (  را  ارتباط  بیشترین  دانش  تسهیم  که  دهد 

دهد که فرهنگ  ینشان م(  1395فرازجا و همکاران )  پژوهش  جینتادارد.    یفرهنگ سازمان

معن   یسازمان مثبتیرابطه  و  ا  ی دار  تسه  جادیبا  با  فرهنگ  رابطه  اما  ندارد،  دانش    میدانش 

ان فرهنگی را در سازمان  تسهیم دانش مناسب و تمایل مطلوب، کارکن دار و مثبت است.  یمعن 

های سازمانی بیشتر به یکدیگر  شود افراد در راستای فعالیتآورد که باعث می به وجود می

شود. تسهیم  کمک کنند. این فرآیند باعث اعتماد، صداقت و همکاری اعضا با یکدیگر می 

  شود تبعیت از کند و آگاهی آنان باعث می دانش درک نادرست کارکنان را تصحیح می

کار   این  فرهنگ سازمانی تالش شود.  بهبود  و حتی در جهت  بهتر شود  فرهنگ سازمانی 

تواند فرهنگ کار تیمی به جای عملکرد فردی را در سازمان ایجاد کند. کارکنان در این  می

آمیزی خواهند داشت و با اشتراک  فرایند به جای رقابت مخرب با یکدیگر همکاری مسالمت

(. در کشور ما 1390نوروزی،  کنند )فضل الهی و  سازمان کمک میدانش خود به بالندگی  

با فرهنگ به دلیل وجود فرهنگ افراد  متفاوت در سازمان های مختلف و حضور  ها و های 

از  فدراسیون  بسیاری  در  که  چرا  است.  اهمیت  حائز  موضوع  این  به  توجه  ورزشی  های 

باشد، تمایل بیشتری  فرهنگ خودش میها، افراد به مشارکت با عضوی که از قوم و  سازمان

می اوقات  نشان  برخی  دلیل  این  به  سا  کیدر    1شده  آموخته   یهادرس دهد.  به    ر یواحد، 

  ی سازمان با فرهنگ سازمان  ک. برای حل این مسئله نیاز است یشودی واحدها انتقال داده نم

باشند. فرهنگ تسهیم  ایجاد شود که افراد بیشتر از هر چیز دیگر به سازمان خود متعهد    یقو

  ک ی  تواند موجب  ارتباطات باز، احساس اعتماد و آگاهی در میان کارکنان شود ودانش می

های ورزشی برخی اوقات  . سازمان ردی بگ  اد ی ات گذشتهسازد تا از اشتباه ی را قادر م سازمان

 

1. lessons learned 
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غایرت  م  ،که در سازمان شکل گرفته استکه با فرهنگ سنتی  کنند  هایی تدوین می استراتژی

آورد. لذا برای تسهیم دانش مناسب در  ای به وجود میدارد و این موضوع مشکالت عدیده

فرهنگ  سازمان اگر  و  توجه شود  فرهنگ سازمان  به  اول  وهله  در  است  نیاز  های ورزشی 

  مناسبی وجود ندارد برای ایجاد فرهنگ سازمانی صحیح تالش شود.

تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر زیرساخت سازمان  دهد که  مینشان  پژوهش های یافته 

درصد از تغییرات زیرساخت سازمان    37تأثیر معناداری دارد و متغیر تسهیم دانش به میزان  

نیز بهبود خواهد  تمایل به تسهیم دانش بیشتر شود، زیرساخت سازمان  ر چه  کند. هتبیین می

نتایج  یاف با  یافته  این  زنجانی و همکاران  (، شامی2004)  روگرو ک  مانی اسن  هایپژوهش ت. 

. سوسا و روچا  است( همسو  2019، و سوسا و روچا )(1392و همکاران،    یمی رح(  1390)

دانش و  به    یابی ها و دستبهبود عملکرد سازمان  یبراکنند  خود بیان می  پژوهش ( در  2019)

زنجانی و همکاران  شامی  پژوهش به زیرساخت مناسب نیاز است. نتایج    داریپا  یرقابت   تیمز

  ی و راهبرد، فرهنگ، ساختار و فّناور   یرهبری  رساخت یچهار عنصر زدهد  ( نشان می1390)

ماه  دانش   میتسه  یهارساختیز  در  اطالعات و  آتشک  هستند.  )مهم  استقرار  1388زاده   )

شود. اگر تسهیم دانش  های مناسب میبرداری از زیرساخت مناسب مدیریت دانش باعث بهره

مناسبی در سازمان جریان داشته باشد باعث باال رفتن آگاهی و اطالعات افراد از    به شکل

و اشتباهات    هانهیهزدهد که تسهیم دانش  نشان می  هاپژوهش شود.  های مناسب میزیرساخت 

فرآ در  سازمانکسب  یندهایرا   ساخت زیر  (.Oyemomi, 2014)  دهدمیکاهش  ی  وکار 

که   است  اهداف  رسالت،  هامأموریتسازمان  راه ک ها،  برنامه ب الن،  و  ی کهای  ردها  ک  لی 

( و بهبود  1393)عبدالملکی و همکاران،    نندکآن منتقل می   ختلفهای مش خ سازمان را به ب

می آن مناسب  دانش  تسهیم  است.  سازمان  موفقیت  کلید  و  ها  پیچیدگی  رسمیت،  بر  تواند 

اگر تسهیم دانش در سازمان با تفکر  تمرکزی که در یک سازمان وجود دارد تأثیرگذار باشد.  

را بهبود    اطالعات   یو فناور  ی ساختار سازمان  ، یفرهنگ سازمانتواند  می   ، و تدبیر اجرا شود

بررسی    پژوهش( در  2004)  و کروگر  مانی اسندهد.   با  ب  ی وابستگخود   ت یریمد  ن یمتقابل 

مد  کیاستراتژ استراتژ  تیریو  کردند    کیدانش  موفقبیان  منظور  در  شرکت  تی به  ها 

و اهداف سازمان و    تیمورأم  ن یتناسب مناسب ب  کیدانش خود،    یهاییاز دارا  یبرداربهره
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. زمانی که دانش در سازمان به اشتراک گذاشته  شود  دای پ  دی دانش آن با  تیریمد  یاستراتژ

های مناسب و مطلوب سازمان کند و به زیرساختهای سازمانی افزایش پیدا میشود قابلیت

میبیشت  توجه  دانش صورت  شود. در سازمانر  تسهیم  از دالیلی که  یکی  نیز  های ورزشی 

 گیرد این است که بستر و زیرساخت اجرایی بهتری برای مجموعه فراهم و مهیا شود. می

دهد که تسهیم دانش بر توانمندی سازمانی تأثیر معناداری دارد  مینشان    پژوهش های  یافته 

ر چه  کند. هدرصد از تغییرات توانمندی سازمان را تبیین می  45میزان  و متغیر تسهیم دانش به  

ت. این یافته با نتایج  نیز بهبود خواهد یاف  توانمندی سازمانی  بهبود یابددر سازمان    تسهیم دانش 

)  های پژوهش  در هر  .  است( همسو  2007) وانگ  و همکاران  ( و  1394رمضانی و سلیمی 

تا به توانمند شدن   ه شودکارکنان قرار داد اری در اخت  یو دانش اطالعات دیبا در ابتدا یسازمان

وظا انجام  در  همکاران،    نماید  کمک  فیآنان  و  راد  به 1396)مهدیان  و  خلق   .)

تواند توانمندی فردی و جمعی کارکنان سازمان را افزایش دهد.  گذاری دانش میاشتراک

ی فردی بیشتر توجه شود. به هر  هانیاز است به خصوصیات و ویژگی فردی توانمندسازی در

دارای ویژگی  از سایرین است. در تسهیم دانش فردی  حال هر فرد  متفاوت  های خاص و 

به خاطر مهارت  باشد و  ممکن است  بهتری در جلسات رودررو داشته  بیان قابلیت  های فن 

سیستمی  های فناوری قابلیت بهتری در فضای آنالین و  فردی به خاطر مهارت در زیرساخت

  بستر   عنوان  به   سازمانی  هایمؤلفه   کردنمهیا  بیشتر به    سازمانی  توانمندسازی  داشته باشد. در 

شود. تسهیم دانش مناسب باعث مهارت  می  تأکید  توانمندسازی  ایجادکننده  عوامل  یا  سازها 

از   استفاده درست  انجام وظایف و  به روز  های  نظامبیشتر کارکنان در  و  اطالعاتی موجود 

تسهیم    یگذاراشتراکشود.  می به  می  دانش و  منجر  بتواند  نفس  به  اعتماد    شتر ی احساس 

و موجب ادامه فعالیت با روحیه و توانمندی بهتر کارکنان خواهد شد.    کارکنان سازمان شود 

ن در  مشارکت و توسعه کارکنا  یبرادر سازمان  موجود    یزش ی پاداش و انگهای  نظامهر چه  

های تیمی بهتر فراهم باشد منجر به توسعه توانمندی افراد در زمینه تسهیم دانش خواهد  قالب

 شد. 

دهد که تسهیم دانش کارکنان بر منابع سازمانی تأثیر معناداری  مینشان    پژوهش های  یافته 

به تسهیم دانش کارکنان منابع سازمانی    45به میزان    دارد و متغیر تمایل  درصد از تغییرات 
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همی   تبیین  چه  کند.  کارکنانر  دانش  تسهیم  به  یابد   تمایل  سازمانیبهبود  منابع  بهبود    ،  نیز 

و همکاران    ری ب،  (2019و همکاران )  پوریجام  هایپژوهش ت. این یافته با نتایج  خواهد یاف

محدود  استهمسو  (  2005)   دارچ،  (2005) اطالعات  تسهیم  اگر  روی  .  بر  امر  این  باشد 

منابع تأ به  بیان    پژوهش در    (2019و همکاران )  پوریجامثیر خواهد داشت.  دسترسی  خود 

از    منابع  یها  ت ی قابلکنند  می اصلیکی  همسو  ی عوامل  بر    نیب  کیاستراتژ  ییموثر 

خود    پژوهش( در  1395است. شکاری و همکاران )  دانش  تیریو مد  یتجار  یهایاستراتژ

منابع مالی  انسانی   فناوری،منابع،   م  و  بر مدیریت دانش دانستهؤرا عوامل  و    تیریمداند.  ثر 

تواند اثربخش واقع  می ،زمانی که با منابع داخلی و خارجی سازمان همسو باشددانش تسهیم 

این منابع نه تنها  . کندکمک های فکری سرمایه ت ارتقاء و تقویو به  ( Darroch, 2005)شود

منابع بلکه   شامل  انسانی  اطالعاتی  و  فکری  نیروهای  و  می  نیز  شامل  با  شود  است  الزم 

شده و در تسهیم دانش سازمان مورد استفاده    شناسایی   های صحیح مدیریت،شیوه   کارگیریهب

)موسی  و همکاران،  قرار گیرد  در  1392خانی  که  منابعی  که  است  نیاز  دانش  تسهیم  در   .)

انسانی سازمان چه میزان توانمندی در این امر  ها قرار دارد توجه شود. منابعاختیار فدراسیون 

و آموزش مناسب    دارند، فدراسیون چه میزان منابع مالی و مادی در اختیار دارد تا زیرساخت

توان کارایی بیشتری برای منابع انسانی، برای تسهیم دانش  را فراهم کند. با تسهیم دانش می 

  های بهتری برای منابع مالی متصور شد.قابلیت

دهد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر اطالعات سازمانی تأثیر  می نشان    پژوهش های  یافته 

درصد از تغییرات اطالعات    71معناداری دارد و متغیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان به میزان  

  ، اطالعات سازمانی بهبود یابدتمایل به تسهیم دانش کارکنان  ر چه  کند. هسازمانی را تبیین می

(، منوریان 1396مهدیان راد و همکاران )  هایپژوهش ت. این یافته با نتایج  نیز بهبود خواهد یاف 

( همکاران  سل  ی رمضان(،  1393و  )1394)  ی می و  کون  و  همسو  2018(  به  .  است(  توجه  با 

از اطالعات نیاز دارند تا اطالعات  تری  ه سریعبه چرخ ها  سازمان  تغییرات موجود در محیط

گیری به موقع دردسترس افراد سازمان قرار داشته باشد و هر چه تسهیم  موردنیاز جهت تصمیم

دانش بهتری در سازمان وجود داشته باشد این فرایند بهتر در سازمان جریان پیدا خواهد کرد.  

در حوزه    یاطالعات کارکنان، نقش مهم  تین از ام  یمثبت بر آگاه  ری تأث  لی به دل  دانش یم  سهت
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آگاه( Safa & Von Solms, 2016)  دارد ت  اطالعا  ت ی امن  امن   ی .  عامل    نیترمهم  تیاز 

( بیان 1393عبدالملکی و همکاران )  .اطالعات در سازمان است  تی نقض امن  سکیکاهش ر

انتقال و تبادل دانش  سازی،  ههای اطالعاتی مناسب برای ذخیرفراهم نمودن سامانه کنند  می

گرو اینترانت،  اینترنت،  ب همانند  آسان  دسترسی  جهت  الزم  امکانات  نمودن  فراهم  ه  افزار، 

ی نمودن امکانات الزم جهت دسترسی آسان به نرم افزارهام  افزارهای مناسب، فراه سخت

های  مهارت  زمانی تأثیر دارد که تسهیم دانش مناسبی در سازمان وجود داشته باشد ومناسب 

سامانه در  الزم   از  برگزاراستفاده  طریق  از  همکاران  برای  اطالعاتی  های  آموزشی  های 

(.  1393ها باید مورد توجه قرار گیرد )عبدالملکی و همکاران، در بخش زیرساخت  موردنیاز

ب  چنانچه سازمانی در داخل    شیکارکنان خو  انی تعامل اثربخش را در م  شتریبتواند هر چه 

واحگروه و  سازمانیها  ب  ش یافزا  دهای  مبادالت  می   شتری دهد،  اثربخشی  به  نسبت  تواند 

 حاصل کند  نانی اثربخش دانش سازمانی اطم  تیریمد  جهیو در نت   ش ی افراد خو  انیاطالعاتی م

راد،   اطالعات  1396)مهدیان  مدیریت  مد  ،آوریجمع  یبرا(.    و  ها داده  تیریپردازش، 

اگر تسهیم دانش در کارکنان سازمان برقرار باشد در بسیار مهم است و    کاستراتژی  اطالعات

ساده مسیر  کرد  سازمان  خواهد  طی  اطالعات  مدیریت  برای  زمان  ی)نوروزتری  و    ، یفرد 

چرا که با وجود اطالعات    ،تر نیز شده است اهمیت اطالعات در عصر حاضر مهم  (.1395

اطالعابی تسهیم  با  که  است  مهم  بسیار  اطالعات  انفجار  و  اطالعات  شمار  فقط  ت صحیح 

بیشتر   اطالعاتی  چه  شود  مشخص  دقیق  باید  شود.  گذاشته  اشتراک  به  سازمان  در  مناسب 

توان چنین  . میاستهای ورزشی و چه اطالعاتی مخرب و غیرقابل استفاده  مناسب فدراسیون

  گیرد.بیان کرد که مدیریت اطالعات صحیح با تسهیم دانش مناسب صورت می

کلی طور  بر  تسه   ،به  دانش  ی  سازمانهای  نظام  تی موفقو    کیاستراتژ  های حوزهیم 

و استراتژی منحصر    نظامهر سازمان    (. البتهYang, 2007؛  1389پور،  تأثیرگذار است )موسی

به فردی دارد که نیاز است تسهیم دانش در آن نظام بررسی شود و ارتباطی برای عملکرد  

اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد    می تسه صحیح و ضمنی مدیریت دانش فراهم شود.  

افرادی دارد که  به  )مهدیان راد و همکاران،    کنند می  عیرا آسان و تسر  م ی تسه  نیا  بستگی 

های  تواند به حوزه گذاری بهتر دانش می. ابتکارات مدیریت دانش برای به اشتراک( 1396
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تواند به عملکرد مناسب و پایدار سازمان و این موضوع می  د کن کمک  استراتژیک سازمان  

( اخت  یو مهم هنگام  ی اتی ح  دانش (.  Rehman et al, 2015منجر شود  قرار    ار ی در  سازمان 

  دانش داشته باشند و افزون بر آن  یگذاراشتراک وی به همکار لیکه کارکنان تما ردی گیم

. البته نیاز  شده باشد  رابطه فراهم  نیا  در  توسط سازمان   زی ن  ی مؤثر  ی و سازوکارها  داتی تمه

سازی تسهیم  شود، موانع پیادهثر در تسهیم دانش توجه می ؤ است همان طور که به عوامل م

 .استراتژیک سازمان نیز مورد توجه قرار گیرد های  دانش در حوزه
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دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان   ت یرمدی  ر(. تأثی1397)  .احمد  ،سرداری  و  مانپی  زاده،حاجی

تأکی یانجمی  نقشبر    دبا  هولدیر یادگی  مطالعه:  )مورد  سازمانی  محصوالت    دتولی  نگی 

بصیر(مپتروشی قائد  امام    تیریمدفصلنامه    .ی  جامع  دانشگاه  سازمانی  دانش  راهبردی 
 .93-63(، 4)1، )ع(نحسی

بررس1394. )رضای عل  ،پورن یام  و   یعل  ، ایک   ؛مانیپ  ،اخوان  ی؛ دمهدیس  ،سرخوش  ینیحس رفتار   ی(. 

با فناور  ک یدانش کارکنان در    م یتسه  ی زیررفتار برنامه   هیبر نظر  یمبتن  شرفته یپ  ی سازمان 

 . 80- 61 :(4)4 ، ینوآور تیریمدشده. 

محمدی حامد؛  مژگانخانی،  ماجد  و  مهر،  مفاهی1392)  .هاشمی،  بر  مروری  دانش.    تیرمدی  م (. 

 . 25-18(، 1)2، مطالعات آموزشی نما آجا

کری   مرحی علیمخان  سی(.  1392)  .رضای،  نقش  استراتژی  ستمبررسی  کنترل   کاطالعات  در 
بی  ندهمی  سازمان،  کاستراتژی مدی  ن کنفرانس  انجمن    ک،استراتژی  تیرالمللی  تهران، 

ای  تیرمدی -https://www.civilica.com/Paper-ICSM10  ران، راهبردی 

ICSM10_110.html 
ندی  بت (. شناسایی و اولوی 1392)  .علی  ،رمضانی  و  مهدی   ،یرافشارامی  ر؛امی  ه،ی قاضی کالیمرحی

محور های پروژه دانش در سازمان  ت یربه منظور استقرار نظام مدی  رساختی زیدعوامل کلی

-41(،  1)4،  انیرانمعدنکاری توسعه فدک ای  نگی هولدیمانکار های پیررسی موردی پروژه ب

60 . 

ی سازاده پی  تدانش و وضعی   تیرهای مدی(. شناسایی شاخص1394)  .ی، جمالمسلی  و  رمضانی، قباد

 .24-1(، 5)2 شناسی،مطالعات دانشها؛ )مطالعه موردی: دانشگاه کردستان(. آن

طالعی  ، سید حسن ونسبحاتمی  نا؛روزبهانی، سی مدیربکارگی(.  1387)  ، رضا.فرو  اصول    ت یری 
برنامه   کاستراتژی سازمانیزریدر  منابع  سی  ناولی  ،ی  برنامههاستمکنفرانس  منابع  زریی  ی 

-https://www.civilica.com/Paper  ران،سازمان، تهران، دانشگاه علم و صنعت ای

IRERP01- 
های استقرار   رساخت(. مطالعه زی1386)  .مانزاده، پی  ارمحمدی  و  قاسم   ،ینبی بی عشرت؛ حسی  ،زمانی

 . 66-49(، 2) 1علمی،  تئ اعضای هی دگاه دانش در دانشگاه اصفهان از دی تیرمدی

اقتصاد    ت،یرالمللی مدی  نکنفرانس بی  ،کاستراتژی  تیرنقش فرهنگ در مدی(.  1394)  .زواره، خسرو

سامانه  مالیو  پنداراندی  ،دبی  ،های    رهپو،   ش شرکت 
https://www.civilica.com/Paper-MEFS01-MEFS01_017.html 

https://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_110.html
https://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_110.html
https://www.civilica.com/Paper-IRERP01-
https://www.civilica.com/Paper-IRERP01-
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مطلوب بر اساس    ی راهبرد  هبرنامه  . ارائ (1396)  .یعل  ،یصالح  و   محمد  ،یصالح  ؛میدابراه یس  ،یسادات

)مطالع  کیاستراتژه  برنام  لیتحلو هیتجز سازمان  اداریمورد  هموجود  و   ه :  آموزش  کل 

 .50-34(، 8)4 ،ندهایفرآ یمجله مهندسپرورش استان مازندران(. 

دانش و    م یثر بر تسهؤعوامل م  ی(. بررس1396)  .یمهد  ، نداف  و  ده یحم  ،ساتیفر  ی؛حسنعل  یی،نایس

  ،(18)9  ،ییاجرا  تیر یپژوهشنامه مد.  یو بانکدار  یآن بر عملکرد فرد در صنعت مال  ریثأت

143-168 . 

  یفیک   یکردی. رو(1390)  .دیحم   ،انیمیرح  و  ریام  ،انیمان  ؛محمدرضا  ،مهرگان  ی؛ مهد  ی،زنجان  یشام

پژوهشنامه    .رکشو  یات یدانش در طرح جامع مال  م یتسه  یهارساختیز  تیوضع  یدر بررس
 . 91-67 ،(1) 27 ،پردازش و مدیریت اطالعات

های  . بررسی زیرساخت(1395)   .حمید  ،کشاورز  و   محمدرضا  ،اسمعیلی گیوی  ؛محمدرضا  ،شکاری

پژوهشگاه  در  سازمانی  هوش  بر  آن  تأثیر  و  دانش  علوم،    هایمدیریت  وزارت  به  وابسته 

 . 1097-1075 (، 4)31. اطالعاتژوهشنامه پردازش و مدیریت پ. تحقیقات و فناوری

بندی  بررسی و اولویت (.  1393)  .عبدالملکی، حسین؛ میرزازاده،  زهرا سادات و علیدوست، ابراهیم

 ت یریمطالعات مد  .عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
 . 104-97(، 1)2، در ورزش یرفتار سازمان

به    ل ی برای نیتیراستراتژی مدی  ک توانمندسازی: ی(.  1384)  .فیض اهلل،  و اکبری  امکمند، سیعقل
پای بی  نسومی  دار، توسعه  مدین کنفرانس  آری  ت،یرالمللی  پژوهشی  گروه    انا،تهران، 

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC03-IRIMC03_154.html 
دانش در روابط   میو تسه جادیا یانجینقش م یبررس  (.1395) .، علیاهللروح ی،نعمت ؛یمهد ،فرازجا

)مورد مطالعه: کارکنان بانک   یسازمان یبا نوآور یسازمان ی ساختار، فرهنگ و استراتژ نیب
دانشگاه    ه، یدریو اقتصاد، تربت ح  تیریمد  یالمللن یکنفرانس ب  ن یسوماستان بوشهر(،    یها

-https://www.civilica.com/Paper-MCED03  ه،یدری ح  تیربت

MCED03_005.html 
دانش در دانشگاه آزاد    تیریمد   یهارساختیز(.  1390)  .علینوروزی، عباسفضل الهی، سیف اله و  

 . 149-129  ، (15)4،  یابیآموزش و ارزش .  یعلم  ئت یه   یاعضا   دگاه یقم از د  ی و دولت  یاسالم
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مرجان سیدمحمد  و  فیاضی،  عناصر  1393)  .اعرابی،  با  انسانی  منابع  استراتژی  هماهنگی  الگوی   .)

ت و  عملکردأ سازمان  بهبود  بر  آن  مدیریت  پژوهش   .ثیر  )مطالعات  انتظامی  مدیریت  های 
 . 286-262(، 2)9، انتظامی(

)مطالعه   یدانش بر عملکرد سازمان  میرفتار تسه  ریتأث  یبررس  (.1396)  .مانیپ  ،اخوان  و  میمر  ،انیلسوفیف

 . 730-713( :3)32  ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.  (رانیا  یی: سازمان فضایمورد

نی  و  قدمی، محسن پریاعلی  با 1394)  .سای الکانی،  استراتژی  با  فرهنگ سازمانی  رابطه  بررسی   .)

 .36-29(، 22، )توسعه و تحول تیرفصلنامه مدی استفاده از مدل گلوب. 

( نجف.  آقایی،  و  زرندی، حسین  پورسلطانی  خبیری، محمد؛  امیر؛  نصرتی،  نقش  1393قنبرپور   .)

کارشناسان  در  شغل  ترک  به  تمایل  با  سازمانی  عدالت  با  ارتباط  در  شغلی  رضایت 

 . 683-696(، 4)6، نشریه مدیریت ورزشیهای ورزشی. فدراسیون

پورک   ، نوراهلل  ه؛یمرض  ی،کوهبنان  یدیمج و  مسعود.یانیصالح  مد  (.1395)  ،  و    تیرینقش  دانش 
و    یاقتصاد حسابدار  ت،یریمد  یکنفرانس جهان  ها،دانش در سازمان  کیاستراتژ  تیریمد

انسان ش  یعلوم  سوم،  هزاره  آغاز  ا  راز،یدر  شرکت  سبز،    ده یپژوهش  صنعت  بازار 
https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM01-

MEAHBTM01_468.html 
  . مالی  رانهای مالی توسط مدی(. نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی 1397)  .مرادی، مجید

 .92-77(، 26)7، مطالعات حسابداری و حسابرسی

،  مهربانانتشارات    .یصنعت  تی ری: مد11  تیریپژوهشنامه مد(.  1394)  . مقیمی، محمد و رمضان، مجید

 تهران.

ثر بر فرآیند تسهیم  ؤبررسی استراتژی های م(.  1393)  .خدیجه  ،یگانهو    فاطمه  ،فضلی  ؛عباس  ،منوریان

،  های مدیریت راهبردیپژوهش   .دانش )عوامل پیش برنده و بازدارنده( در سازمان دولتی

20(55 ،)105-131 . 

دانش در سازمان   میمدل تسه   ی. طراح(1397)  .صفر  ی،فضل  و    یمهد   ی،الوان  ؛احمد  ریام  ،راد  انیمهد

  ات ی. پژوهشنامه مالیسازمان  ت یو محبوب  یکشور و نقش آن در ارتقاء اثربخش  یاتیامور مال
 . 237-195، (38)26، (یعلم هی)نشر
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  ی ندهایرابطه فرا  ن یی(. ارائه مدل تب1392)  .زهرا  فه،یوظ  و   پور، طهمورثیحسنقلخانی، محمد؛  موسی

انسان  تیریمد منابع  توسعه  با  عال  یدانش  آموزش   ی،عموم  ت یریمد  یهاپژوهش .  یدر 

6(22)، 49-70 . 

  ی بر اجرا  رگذار یثأت  کِیاستراتژ  یهاشاخص   ی بندت یو اولو  یی(. شناسا1390. )میابراه  ی،فرخ  ینظر

 .78-63 ،(21)8 ،ی. علوم و فنون نظامدانش در آجا تیریمد

محمد فرد،  علی  و  نوروزی  طری  تیرمدی  (.1395)  .زمانی،  از  چالش   قاثربخش  و شناخت    ها 
 المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی.  نکنفرانس بی  ندومی  های منابع انسانی سازمان،تظرفی

ربابیداله حسن  ؛زاده،  محمدزاده،  و  میرمحمد    تیریمد  یهاحوزه   یابیارز(.  1393)  .کاشف، 

 . 237-223(،  24)6ی، غرب جان یادارات ورزش و جوانان استان آذربا کیاستراتژ
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