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 چکیده 

ادارۀ کل ورزش و جوانان استان  در استراتژیکبا تفکر  دانش مدیریت فرایندهای رابطۀ از مدلی ارائۀ پژوهش این از هدف

ها توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از حیث ارتباا  باین متریرهاای پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده البرز بود.

پاژوهش،  پییاینۀ بررسای باا منظاور صاور  پیااییای باود. بادینپژوهش از نوع علی بود. روش انجام پژوهش نیا  ب 

ساخت  شد و روایای آن  ایپرسینام  آن و براساس طراحی پژوهش اولیۀ مدل سپس شدند، شناسایی هشپژو متریرهای

 اختیاار یید شاد و پاس از تعیاین پایاایی درتأنظران دانیگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی توسط جاعی از صاحب

 باین وتحلیل شاد و نتااین نیاان داد کا تج یا افا ار لیا رل شاده باا نرمیآورجاعهای گرفت. داده آماری قرار جامعۀ

با تفکار اساتراتژیک در جامعاۀ  دانش، ذخیرۀ و کارگیریب  دانش، دانش، تسهیم تولید دانش، شامل مدیریت فرایندهای

 مورد مطالع  ارتبا  وجود دارد.

 

 های کلیدیواژه

 .دانشذخیرۀ  تولید دانش، تفکر استراتژیک، کارگیری دانش، تسهیم دانش،ب 

                                                           

  : 52247488563 نويسندة مسئول : تلفن                                                   madjidjalali@hotmail.com:Email

                   



 5931بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی،                                                         

 

862 

  مقدمه
 است. برخالف اطالعا  و دانش بر تأکید، ویکمبیست قرن هوشاند هایسازمان میخصۀ تریناساسی

 و مدیریتکسب،  یازمند، نبوده پییرفت  تکنولوژی دارای امروزی هایسازمان ،گذشت  هایسازمان

، دانش. ناپذیرندپایان ترییرا  پیگیری و مدیریت، ییکارا بهبود منظورب  اطالعا  و دانش از برداریبهره

 . در(01) سازد ماکن را هانوآوری و آورد وجودب  جهان در را ترییراتی تواندمی ک  است قدرتاندی اب ار

 استرقابت  اساسی منبع شود ومی ها محسوبسازمان برای راهبردی منبع نخستین دانش، امروز جهان

در  دانش مدیریت ب  مندیعالق  و رودشاار میب  هاسازمان برای رقابتی م یت عنوانب  حاضر حال و در

سال در  باار اولاین دانش مدیریت . اصطالح(4)اف ایش است  در حال روزروزب  هاسازمان از بسیاری

، اف ارنرم مهندسی، مصنوعی هوش، مداردانش سیستم از ترکیبی دانش (. مدیریت04) مطرح شد 0۹۹4

اهایت مدیریت  .(62)است  مفاهیم رفتار سازمانی و انسانی منابع مدیریت، وکارکسب فرایند بهبود

 چگون  دانندمی ک  هاییسازمان. گرفت نادیده تواننای امروزی پیچیدۀ و جهانی محیط در را دانش

 یسوب  امروزه ما. بود خواهند ینده موفقآدر  ،کنند مدیریت و توزیع، کسب مؤثر طورب  را اطالعا 

 از آن از ترمهم بلک ، اطالعا  ب  دستیابی طریق ازفقط ن رقابتی  م یت ک  کنیممی حرکت مسیری

 ینترمهم دانش دانایی، عصر ب  شدن وارد با واقع . در(06) شودحاصل می جدید دانش ایجاد طریق

 و گیریبهره و کسب یجاد،در ا آنها توانایی ب  هاسازمان موفقیت و شودمحسوب می سازمان سرمایۀ

 چهار این. است دانشو کاربرد  انتیار، ثبت، ایجاد فرایند دانش مدیریت .(01) دارد بستگی دانش انتقال

-می فراهم را مجدد بازخورد و آموزش، آموزش زمینۀ سازمان یک برای دانش حوزۀ مدیریت در عامل

. شوداستفاده می سازمان هایقابلیت احیای و انتیار، پاالیش ،ثبت، ایجاد یبرا معاولطور ب  آورد ک 

 ب  حاضر حال در ک  چارچوبی و دانش فرایند ب  بردن توسع ، پی معیارهای بییتر هرچ  دانستن برای

 فرایندهای دهندۀنیان زیر مراحل. دارد اهایت ،بپردازند دانش مدیریت ب  تا دهدمی اجازه هاسازمان

 : است شده بیان( 6114) 0توسط بس است ک  مدیریت دانش

 میخص با افراد توسط دانش. شودمی ناشی افراد هایو مهار  تجربیا  از دانش: 6دانش ایجاد

وجود  سازمانی در دانش چنانچ  گاهی. شودمی علم خلق توسعۀ یا کارها انجام جدید هایشیوه کردن

 . شودمی سازمان وارد بیرونی دانش باشد، نداشت 

                                                           
1. Bose 

2. Create Knowledge 
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 از بسیاری. شود ذخیره اطالعاتی هایپایگاه در اشاولی  شکل ب  باید ایجادشدهدانیی : 0دانش ثبت

 .کنندمی استفاده دانش نگهداری و ضبط مختلف برای منابع از هاسازمان

 مکانی، بتواند از زمان و هر در تا گیرد قرار سازمان تاام افراد دسترس باید در دانش: 6دانش انتیار

 . کند استفاده آن

 کارب  فرایند سازمان و خدما ، محصوال  جهت در باید سازمانی دانش کلی طورب : 3دانش کاربرد

در  کند، میخص آن مناسب جای در را دانش صحیح شکل یراحتب  نتواند سازمانی اگر. شود گرفت 

 .(7) شد خواهد مواج  میکل با رقابتی یهاعرص 

 موفق مدیران موفقیت نیان ترینب رگ نیدهری یبرنام  و غیرمرتبط وقایع و رخدادها تفسیر توانایی

 خود ک  ،است سازمان یک در استراتژیک تفکر هاان واقع در هاتوانایی این ک  است کنونی هایسازمان

 ب  استراتژیک توانایی این. تواناندسازی است و تعالی ب  سازمان یک رساندن برای اساسی کابود مبین

 و کنند کنترل و بینیپیش، آن را درك، تیخیص دهند را آینده وقایع بتوانند تا کندمی کاک کارکنان

 ادبیا  در(. 60) دهند قرار خود تأثیر تحت را آتی ترییرا ، گیرند قرار ترییرا  تأثیر تحت آنک  جایب 

 مفهاوم نویسندگان برخی ؛دارد وجود استراتژیک تفکر مفهوم برای متعددی تعاریف، استراتژیک مدیریت

 کارب  استراتژیک مدیریت و ری ی استراتژیکبرنام  چاون دیگاری مفااهیم بارای را اساتراتژیک تفکار

 دارنادمای بیاان آشکارا و اندکرده تارک  استراتژیک مدیریت فرایند بر دیگر (. نویسندگان61اند )برده

 ک  اندپذیرفت  تلویحاً یا (66کرد ) خواهد کاک استراتژیک تفکر ب ، خوب استراتژیک ری یکا  برنام 

(. 64سازد )آسان می سازمان در را استراتژیک تفکار، شدهطراحی خوب استراتژیک مدیریت سامانۀ یک

و  استراتژیک است ریا یبرنام  و استراتژیک تفکر مفهوم دو بین آشکار تاای ی ب  قائل 4مینت برگ

 بر ری ی استراتژیکبرنام  وی دیدگاه از .نیست استراتژیک تفکر استراتژیک ری یبرنام : گویدمی

 سروکار فعلی هایبندی استراتژیصور  و ج ییاا  بسط، تفسیر باا و کندمی تارکا  وتحلیلتج ی 

 و تجسم خلق برای و خالقیت شاهود از استفاده، ترکیب بر استراتژیک تفکر دیگر، سوی از. دارد

 پس باید ک  است فرایندی ری ی استراتژیکبرنام  گویادمای و دارد تأکید ساازمان از منسجم تصویری

                                                           
1. Capture Knowledge 

2. Disseminate Knowledge 

3. Application Knowledge 

4. Mintzberg 
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 استراتژیست اظهار یک تفکر عنوان با خود معتبر کتاب در 0اومی (.07)شود  واقع استراتژیک تفکر از

 و روحی فیار کارمندانتان و خود ب  هر اندازه ،ندهید تیخیص را اساسی اگر موضوعا  کا  داردمای

 (. 61شد ) نخواهد حاصل شکست و سردرگای ج  اینتیج  سرانجام ید،وارد کن فی یکی

 بر دانش مدیریت هایشیوه نقش بررسی»( در پژوهیی با عنوان 6104و هاکاران ) 6کریستینا

های مدیریت دانش تأثیر نیان دادند ک  شیوه« صادرا  با استفاده از روش مدلسازی معادال  ساختاری

ک  وجود مدیریت دانش شر  الزم و ن  کافی برای بهبود طوریبس ایی بر صادرا  خواهد داشت، ب 

-( با مروری بر تئوری مدیریت دانش و جهت6104)3ین زمین  الکسیا در ها(. 00صادرا  خواهد بود )

دیران برای ایجاد دانش جدید بستگی ها ب  توانایی موری در سازمانکند ک  بهرهینده بیان میآهای 

وکار کند در محیط کسبید میتأکآال . هاچنین ینماشو ن   استدارد و دانش عامل اصلی تولید 

در  (.1کارگیری فرایندهای مدیریت دانش بستگی دارد )ی یک شرکت تا حد زیادی ب  ب سودآورجدید 

با مدیریت دانش ارتبا   آنگرا و تاامی ابعاد ( نیان داد بین رهبری تحول6104) 4گالردپژوهیی دیگر 

سازمانی  یادگیری در دانش مدیریت ید بر اثرتأک( نی  با 6104) 1(. ناصر03چیاگیری وجود دارد )

یرگذار است. وی اثبا  کرد ک  از بین تأثبر یادگیری سازمانی  آننیان داد ک  مدیریت دانش و عوامل 

(. 0۹) استیرگذاری یادگیری سازمانی تأثین عامل بر ترمهمهای مدیریت دانش، محتوای دانش مؤلف 

 منبع با ارتبا  مدیریت و دانش مدیریت هایقابلیت ( در پژوهیی با هدف بررسی تأثیر6104) 2شو می

های ب رگ دارد دانش تأثیر مثبتی بر عالکرد شرکت شرکت ب  این نتیج  رسید ک  مدیریت عالکرد بر

 کیفیت کل مدیریت از یچندبعد ارتبا  ( با هدف بررسی6104) 7(. در پژوهیی دیگر کنگ63)

(TQM )دانش مدیریت و (KM) ی ی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی رابطۀ ربرنام ید کرد ک  تأک

دارد. هاچنین نیان داد ک  مدیریت فرایند تأثیر شایان توجهی داری با ابعاد مدیریت دانش مثبت و معنا

هدف چگونگی  ( در مطالعۀ خود با6104و هاکاران ) 8انجال (.02بر کسب دانش و توزیع دانش دارد )

ها نیان دادند ک  مدیریت دانش بر دستیابی ب  اهداف مدیریت تأثیر مدیریت دانش بر کارایی پروژه

                                                           

1. Ohmae 

2. Cristina 

3. Alexia  

4. Gelard 

5. Naser 

6. Shu-Mei 

7. Keng 

8. Angela 
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های مدیریت ( در تحقیقی با هدف تأثیر سیستم6104و هاکاران ) 0چارلس (.2یرگذار است )تأثپروژه 

  استفاده از فرایندهای مدیریت دانش در سازمان اف ایش هرچک   ددانش بر پییرفت شرلی نیان دادن

( نیان داد ک  6104) 6جاال (.۹کند )ای شدن حرکت میی حرف سوب یابد، سازمان با سرعت بییتری 

نقش  نوآوران گذارند. هاچنین عالکرد تأثیر مثبتی بر عالکرد عالیا  می آنش و ابعاد مدیریت دان

  (.08کند )ای بین مدیریت دانش و عالکرد ایفا میواسط 

 دانش مدیریت با یسازمان فرهنگ ارتبا »( در پژوهیی با عنوان 0388گودرزی و هاکاران )

ی وجود ارابط ، نیان دادند ک  بین فرهنگ تسهیم و تولید دانش «بدنی تربیت سازمان ستادی مدیران

ندارد، ولی بین فرهنگ تسهیم و انتقال دانش ارتبا  مثبتی وجود دارد. هاچنین نیان دادند ک  بین 

( در پژوهش 03۹1(. در هاین زمین  انصاری )3ی مدیریت دانش ارتبا  معناداری وجود دارد )هامؤلف 

ررسی ارتبا  مدیریت دانش و خالقیت در ادارۀ کل تربیت بدنی استان تهران، نیان داد خود با هدف ب

 مدیریت بین معناداری و مثبت ارتبا  و است متوسط حد در کل ادارۀ در خالقیت و دانش ک  مدیریت

 با ارت سازیاجتااعی و سازیی، بروندانش مدیریت چهارگانۀ ابعاد بین از و دارد وجود خالقیت و دانش

 تحلیل»( نی  در پژوهیی با عنوان 03۹0بدری اذرین و هاکاران ) .(0دارند ) خالقیت با معناداری

 در متریر س  بین از نیان دادند ک « انسانی منابع عالکرد و دانش مدیریت اج ای بین رابطۀ رگرسیونی

 کل ادارۀ در انسانی منابع عالکرد می ان بینیپیش در را تأثیر بییترین دانش تحصیل متریر، مدل

  .(6دارد ) شرقی آذربایجان استان بدنی تربیت

 استراتژیک بسیار تفکر بر تسلط دهند، ترییر را یطیانمح و خود آیندۀ خواهندمی ک  کسانی برای

 مهار  اف ایش ری ان بااست. مدیران و برنام  اندازچیم ایجاد نقطۀ آغازین استراتژیک، تفکر است. مهم

 آن، تحقق در جهت و کنند ترسیم را سازمان آیندۀ اندازچیم توانندمی استراتژیک کارکنان، تفکر

ب  هاین سبب شناخت عوامل و متریرهای سازمانی ک  موجب  .بگیرند پیش در را مناسبی استراتژی

یان ب پژوهشک  در پییینۀ طورهاانایجاد تفکرا  استراتژیک در کارکنان شود، اهایت بس ایی دارد و 

هایی در خصوص مدیریت دانش و ارتبا  آن با سایر متریرها هاچون شد، در داخل کیور پژوهش

فرهنگ سازمانی، خالقیت و عالکرد نیروی انسانی صور  گرفت  است، ولی تا ب  حال ارتبا  مدیریت 

م پژوهیی یت ورزشی میاهده نیده است و ل وم انجامأمورهایی با دانش با تفکر استراتژیک در سازمان

                                                           

1. Charles 

2. Gamal 
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بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش شود. با این عنوان احساس می

 با تفکر استراتژیک در بین کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز بود.

 مدل مفهومی پژوهش

متریر  عنوانب عنوان متریر مستقل و متریر تفکر استراتژیک در این پژوهش متریر مدیریت دانش ب 

های ساختاری( ارتبا  متریرهای مدیریت دانش وابست  در نظر گرفت  شد. با تکنیک تحلیل مسیر )مدل

ر مکنون تبدیل یری ب  متریگاندازههای و تفکر استراتژیک بررسی شد. با تکنیک تحلیل عاملی، مدل

 شوند. می

 

  

 مدل مفهومی پژوهش .5شکل 

 پژوهشی شناسروش

ها توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از حیث ارتبا  بین پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده

م ایای آن  نیترمهممتریرهای پژوهش از نوع علی بود. روش انجام پژوهش نی  پیااییی بود ک  از 

ۀ متریر مستقل و تفکر مثابب از: مدیریت دانش  اندعبار های پژوهش قابلیت تعایم نتاین است. متریر

 ۀ متریر وابست .مثابب استراتژیک 

 ابزار گردآوری اطالعات 

های مورد نیاز از ، اطالعا  و یافت مدیریت دانش و تفکر استراتژیکمنظور بررسی ارتبا  بین ب 

و سؤالی برای سنجش مدیریت دانش  08 . پرسینامۀآمددست ب  نام از دو نوع پرسی یریگهرهطریق ب

منظور روایی سؤالی برای سنجش تفکر استراتژیک طراحی شده است. هاچنین ب  04ۀ پرسینام

چهار بعد )خلق دانش، تسهیم دانش،  در قالبها از تحلیل عاملی استفاده شد. مدیریت دانش پرسینام 
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سنجیده شده است. متریر تفکر  لیکر ای گ ین پنن رۀ دانش و کاربرد دانش( و در مقیاسذخی

، تفکر سیستای، ارتباطا  استراتژیک و اندازچیماستراتژیک نی  در قالب پنن بعد خالقیت، 

 وتحلیل استراتژیک بررسی شده است. تج ی 

 روايی و پايايی 

اتژیک با استفاده از نظر جاعی از اعضای هیأ  علای روایی پرسینامۀ مدیریت دانش و تفکر استر

ی شد و ریگاندازهک  گفت  شد، در تحلیل عاملی روایی سازه نی  طورهااندانیگاه تعیین و تأیید شد و 

)بار عاملی در تاامی موارد باالتر از  ها هابستگی باالیی با متریر مکنون خود دارندنیان داد هاۀ سؤال

 بود(.  7/1

ی، آماردر جامعۀ  شدهعیتوزۀ اولیۀ پرسینام 31ها آلفای کرونباخ برای در زمینۀ پایایی پرسینام  

درصد محاسب   86/1و  87/1ترتیب ب  کیاستراتژمحاسب  شد ک  برای پرسینامۀ مدیریت دانش و تفکر 

 پایایی کافی و خیلی خوبی دارند.  هاپرسینام دهد شد ک  نیان می

 جامعۀ آماری 

نفر( بودند  0۹1ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز ) جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان

هر دو ی انتخاب شدند. آمارعنوان ناونۀ صور  تصادفی ساده ب نفر ب  067ک  براساس جدول مورگان 

 061 شدهعیتوزای هو از مجاوع پرسینام  توزیع شدکارکنان نفر از  067ابتدا میان  یریگاب ار اندازه

 وتحلیل شد.و تج ی انتخاب پرسینام  

 هاروش تحلیل داده

در این پژوهش از مدل معادال  ساختاری استفاده شد، بدین ترتیب ک  روابط علی مدیریت دانش و 

اف ار لی رل مورد سنجش قرار گرفت و تفکر استراتژیک از طریق ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم

ل و مرتبۀ دوم این پژوهش پاسخ داده شد. در مجاوع از تحلیل عاملی مرتبۀ او سؤاال براساس آن ب  

ی( و هاچنین تحلیل مسیر )مدل ساختاری( استفاده شد. بدین ترتیب ک  ابتدا ریگاندازههای )مدل

تحلیل عاملی مرتبۀ اول و دوم برای مفهوم مدیریت دانش و تفکر استراتژیک جهت صحت )روایی( 

و تفکر استراتژیک  سؤاال  انجام گرفت. سپس، از طریق تحلیل مسیر، رابطۀ علی میان مدیریت دانش

 مورد سنجش قرار گرفت.
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 های پژوهشیافته

 مدل ساختاری 

یری )تحلیل عاملی تأییدی مفاهیم مدیریت دانش گاندازههای پس از اطاینان یافتن از صحت مدل

عبار  دیگر رابطۀ میان مدیریت دانش و اصلی پژوهش آزمون شدند؛ ب  سؤاال و تفکر استراتژیک(، 

تفکر استراتژیک با هم سنجیده شد ک  در ذیل مدل در حالت تخاین استاندارد )ضرایب استاندارد( و 

 اند.ضرایب معناداری )عدد معناداری( مورد بحث قرار گرفت 

 

 

 استاندارد()ضريب  مدلسازی معادالت ساختاری .2شکل  

 

 )عدد معناداری( مدلسازی معادالت ساختاری .9شکل 
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 بررسی ارتباط بین متغیرها

های مدل )خلق دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش، ذخیرۀ دانش و برای بررسی رابطۀ بین متریر

 های ساختاری ) تحلیل مسیر(طور میخص، از مدلتفکر استراتژیک( از مدل معادال  ساختاری و ب 

های پژوهش از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده شد. شایان ذکر است برای پاسخ ب  پرسش

. استدرصد  1درصد و سطح خطا  ۹1شود. هاچنین برای کلیۀ مسیرها ضریب اطاینان استفاده می

ار بعدش نیان داده شده است، اثر مدیریت دانش بر تفکر استراتژیک و هر چه 0ک  در جدول  طورهاان

 معنادار بوده و رابطۀ مدیریت دانش و تفکر استراتژیک مستقیم است.

 )تحلیل مسیر( نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاری .5جدول 

 مسیر سؤال
ضريب 

 استاندارد
 اعداد معناداری

 72/1 73/1 تفکر استراتژیک مدیریت دانش 0
 17/1 20/1 تفکر استراتژیک خلق دانش 6

 61/1 70/1 تفکر استراتژیک تسهیم دانش 3
 21/7 2۹/1 تفکر استراتژیک خیرۀ دانشذ 4
 27/7 74/1 تفکر استراتژیک دانشکاربرد  1

     

 برازش )مناسب بودن( مدل

هستند. بهترین شاخص مناسب  RMSEAو  X، df ،P value 6های خوب بودن برازش مدل شاخص

باشد، مدل برازش  3از  ترکوچکک  هرچ   استدو ب  درجۀ آزادی( )کایdf/6 Xاف ار لی رل در نرم

، هاان میانگین مجذور خطاهای مدل است. این شاخص RMSEA)تناسب( بهتری دارد. شاخص 

باشد،  18/1است، یعنی اگر کاتر از 81/1شود. حد مجاز این مقدار براساس خطاهای مدل ساخت  می

 شد، خیلی خوب است.با 11/1قابل قبول است، اگر کاتر از 

 های برازش مدل ساختاریشاخص .2جدول 

 میانگین مجذور خطاهای مدل درجۀ آزادی کای مربع هاشاخص
 124/1 62 02/37 هامقادیر شاخص

    

 
دهد ک  مدل مفهومی پژوهش از برازش خوبی برخوردار نیان می 6در جدول  آمدهدستب مقادیر 

ی مدیریت دانش بر تفکرا  استراتژیک تأیید شده است. با توج  ب  اینک  رگذاریتأثاست و روابط علی یا 
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دو ب  درجۀ آزادی هاچنین کای است و 18/1از  ترکوچک( 124/1میانگین مجذور خطاهای مدل )

دهد ک  می و نیان استاست، در نتیج  مدل دارای برازش و تناسب باالیی  3از  ترکوچک( 46/0)

 متریرها براساس چارچوب نظری پژوهش منطقی بوده است.ۀ شدمیتنظروابط 

 

 یریگجهینتبحث و 

 از و مبتنی بر دانش و استفاده بهتر یهاحلراه ارائۀ ب  نیاز ها،سازمان شدن پیچیده و میکال  اف ایش با

 برای مکالی عنوانیک ب تفکر استراتژ کند.می خودناایی ری ی استراتژیک،برنام  از اب ارهای قدرتاندتر

 با مقابلۀ سیستااتیک ب  تواندمی و شودمی سازمان شارده مناسب رویکرد استراتژیک، ری یبرنام 

کاک کند. هاچنین  نظر مورد نتاین ب  دستیابی و منابع تخصیص بهینۀ ها،فرصت درك معضال ،

ی ی دقیق و شناخت ربرنام ها ب  کارکنانی با توانایی بروز تفکرا  استراتژیک نیازمند دستیابی سازمان

های رو پژوهش حاضر در پی تبیین رابطۀ بین مؤلف ینازا. استۀ این تفکرا  آورندوجودعوامل ب 

 مدیریت دانش و تفکر استراتژیک با استفاده از روش مدل معادال  ساختاری بود.

ک ارتبا  مثبت و گون  مطرح شد ک  آیا بین مدیریت دانش و تفکر استراتژیینااصلی پژوهش  سؤال

و عدد  73/1اف ار لی رل با ضریب استاندارد معناداری وجود دارد. در پاسخ ب  این پرسش، خروجی نرم

این یافت  ب  این  نیان داد ک  بین مدیریت دانش و تفکر استراتژیک ارتبا  وجود دارد. 72/1معناداری 

ۀ صحیح از اطالعا  و تجربیا  داخلی سازمان نکت  اشاره دارد ک  شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاد

احتااالً موجب بهبود عوامل مرتبط با تفکر استراتژیک در بین کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان 

ها در راهبرد و ها و قو شود ک  با شناسایی ضعفالبرز خواهد شد. با توج  ب  این یافت  پیینهاد می

شاهد بروز  آن تبعب کارگیری دانش در بین کارکنان تسهیل شود تا ب ساختار سازمانی، کسب دانش و 

با بخیی از نتاین تحقیقا  کریستینا و هاکاران  سؤالتفکرا  استراتژیک باشیم. نتاین حاصل از این 

( 63( )6104( و شو می )02( )6104(، کنگ )03( )6104(، گالرد )1( )6104(، الکسیا )00( )6104)

ها ب  توانایی مدیران برای وری در سازمانکند ک  امروزه بهرهی مثال الکسیا بیان می. براستهاراستا

ید تأکآال . هاچنین وی ینماشو ن   استایجاد دانش جدید بستگی دارد و دانش عامل اصلی تولید 

کارگیری فرایندهای ی یک شرکت تا حد زیادی ب  ب سودآوروکار جدید کند در محیط کسبمی

های مدیریت دانش تأثیر دانش بستگی دارد. در پژوهیی دیگر، کریستینا نیان داد ک  شیوهمدیریت 
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ک  وجود مدیریت دانش شر  الزم و ن  کافی برای بهبود طوریبس ایی بر صادرا  خواهد داشت، ب 

 (.00صادرا  خواهد بود )

ک ارتبا  مثبت و یتفکر استراتژۀ خلق دانش و بین مؤلف ک  آیا دیگر پژوهش این بود سؤال

یک با ضریب استاندارد تفکر استراتژۀ خلق دانش و مؤلف. نتاین نیان داد ک  بین معناداری وجود دارد

دهد ک  خلق دانش نیان می سؤالارتبا  وجود دارد. نتیجۀ حاصل از این  17/1و عدد معناداری 20/1

تواند بر تفکر ی(، احتااالً میزمانسابرونی و سازماندرونب  طرق مختلف در سازمان )فردی، گروهی، 

یرگذار باشد. با توج  ب  تأثنگر کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز استراتژیک و نگرش تاام

شود شرایطی فراهم شود تا کارکنان بتوانند از جدیدترین منابع و پیینهاد می سؤالنتیجۀ حاصل از این 

گذاری در ی کاری و سرمای هاگروهمند شوند. هاچنین ایجاد دانش نظری در حیطۀ شرلی خود بهره

( 08( )6104های خلق دانش را ایجاد کند. در هاین زمین  جاال )تواند زمین های پژوهیی، میفعالیت

ۀ خلق دانش مؤلفدر پژوهیی  با هدف بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش بر عالکرد، نیان داد ک  

 تعامل حاصال، داناش تولید ک  است آن دانش دربارۀ اساسی بسیار ا  دارد. نکتۀبا عالکرد عالیا  ارتب

 تولید واحد تریناساسی اما ،گیارد شاکل افراد ذهن در است ماکن هاایده. است کار حین در هاانسان

 هستند. کاری یهاگروه سازمان یک در دانش

بعدی پژوهش بدین صور  مطرح شد ک  آیا بین تسهیم دانش و تفکر استراتژیک ارتبا   سؤال

ۀ تسهیم دانش و مؤلفمثبت و معناداری وجود دارد. نتاین حاصل از خروجی لی رل نیان داد ک  بین 

 سؤالارتبا  وجود دارد. نتیجۀ این  61/1و عدد معناداری  70/1تفکر استراتژیک با ضریب استاندارد 

دهد ک  اگر سازمان، اطالعا  موجود را در بین کارکنان توزیع کند و از این طریق موجب نیان می

اف ایش یادگیری کارکنان شود، احتااالً کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز از سطوح باال در 

وج  ب  این یافت  پیینهاد بروز تفکرا  استراتژیک و بروز راهکارهای خالقان  برخوردار خواهند شد. با ت

منظور حداکثرسازی تسهیم دانش، با های موجود ب ها با ایجاد ترییرا  در استراتژیشود سازمانمی

ها ب  انتقال دانش در سازمان کاک کنند. هاچنین نقش فرهنگ چرخش شرلی و ترکیب کردن تیم

ید و کارکنان درآان فرهنگ غالب سازمان عنوک  انتقال دانش ب یدرصورتسازمانی را نباید از یاد برد، 

این کار را بخیی از وظیفۀ کاری خود بدانند، تسهیم دانش میسر خواهد شد. نتاین این پژوهش با نتاین 

. ناصر در مطالعۀ خود با ست( هاراستا0۹( )6104( و ناصر )۹( )6104مطالعا  چارلس و هاکاران )

از جال   آنزمانی نیان داد ک  مدیریت دانش و عوامل سا یادگیری دانش بر مدیریت اثر هدف بررسی
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های مدیریت دانش، یرگذار است. وی اثبا  کرد ک  از بین مؤلف تأثتسهیم دانش بر یادگیری سازمانی 

 .استیرگذاری یادگیری سازمانی تأثین عامل بر ترمهممحتوای دانش 

تراتژیک ارتبا  مثبت و معناداری دیگر پژوهش این بود ک  ایا بین ذخیرۀ دانش و تفکر اس سؤال

ارتبا   21/7و عدد معناداری  2۹/1وجود دارد. نتاین نیان داد ک  بین این دو متریر با ضریب استاندارد 

یک در استراتژتفکرا   آمدنی دانش ب  پدید مستندسازوجود دارد. این یافت  ب  این نکت  اشاره دارد ک  

استان البرز منجر خواهد شد. با توج  ب  نتاین حاصل، پیینهاد  بین کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان

ی ک  معنا و مفهوم خاصی اگون ب ی شود، کدگذارمنظور استفادۀ اثربخش از دانش، اطالعا  شود ب می

ها منتقل کند. هاچنین دانش باید براساس نیازهای یادگیری کارکنان و اهداف را ب  افراد و سازمان

 های ایجاد تفکر استراتژیک در کارکنان را پدید بیاورد.ی و ذخیره شود تا زمین بندطبق سازمانی 

گون  مطرح شد ک  آیا بین کاربرد دانش و تفکر استراتژیک ارتبا  مثبت و معناداری ینا آخر سؤال

ارتبا   27/7داری و عدد معنا74/1وجود دارد. نتیج  نیان داد ک  بین این دو متریر با ضریب استاندارد 

و تجارب خود را در  هاآموخت بتوانند  اگر کارکنانوجود دارد. این یافت  ب  این نکت  اشاره دارد ک  

یرند، احتااالً شاهد این خواهیم بود ک  در مواجه  با گ کارب های جدید برای بهبود عالکردشان موقعیت

ی پییبرد اهداف ادارۀ کل ورزش و برا اندازچیمهای سازمان از قدر  خالقیت و خلق مسائل و چالش

شود ساختار پیینهاد می سؤالجوانان استان البرز استفاده کنند. با توج  ب  نتاین حاصل از این 

سازمانی، فرهنگ و توانایی منابع انسانی ب  ساتی حرکت کند ک  ب  استفادۀ کاربردی از دانش 

سبب توسط کارکنان منجر شود و امنیت شرلی برای کارکنان فراهم شود تا ترس از اخراج ب  شدهکسب

صور  کاربردی اجرا کنند. هاچنین اشتباه را کاهش دهند و ب  افراد جرأ  ببخیند ک  دانش را ب 

 یت دانند، زیرا مین گام در فرایند مدیریت دانش میترمهمنظران، این مرحل  را بسیاری از صاحب

رقابتی، تنها ب  داشتن منابع غنی و سرشار از دانش بستگی ندارد، بلک  در گرو کاربرد آن منابع دانیی 

( 6104با نتاین مطالعۀ کارلو ) سؤالاز این  آمدهدستدر عالیا  و تصایاا  سازمانی است. نتیجۀ ب 

 .ست( در یک راستا2( )6104( و انجال و هاکاران )8)

ی ورزشی برای خلق ارزش و تحقق اهداف، ضروری است ک  استراتژیک فکر هاکارکنان سازمان

یک بنگرند تا بتوانند با توج  ب  ترییرا  محیطی و برخورد با اقتضائا  محیط داخلی و استراتژکنند و 

ها ب  خارجی خالقیت بییتری داشت  باشند. مجه  شدن کارکنان شاغل در بخش ستادی سازمان

ک  عامل بروز تفکرا  استراتژیک  استی ی دقیق و شناسایی عواملی ربرنام نیازمند تفکرا  استراتژیک، 
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. با توج  ب  نتاین پژوهش یکی از عواملی ک  احتااالً بر ایجاد تفکر استراتژیک تأثیر دارد، مدیریت است

شود تا با ایجاد ری ان و مدیران نیروی انسانی پیینهاد می. ازاین رو ب  برنام است آنهای دانش و مؤلف 

 آمدنوجود شاهد ب  آن تبعب هایی در جهت تحصیل دانش و استفاده از دانش گام بردارند تا سیاست

ی اطالعا  در سازمان آورجاعشود ک  تفکر استراتژیک در سازمان باشند. هاچنین پیینهاد می

ماکن است برای سازمان عنوان یک ارزش شناخت  شود و هاۀ کارکنان باید از هر نوع دانیی ک  ب 

 شوند، این دانش را کسب کنند. مواج  می آنک  با یهنگامی داشت  باشند تا بتوانند آگاهمفید باشد، 
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