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 فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان تأثیربررسی ، تحقیقهدف اصلی این 
 کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقیگري مدیریت دانش در ادارهبا میانجی

، شامل تمامی مدیران نمونه آماري برابر با کل جامعه آماري و. باشدمی
 بودند کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیمعاونین و کارکنان اداره

)224N=(  نفر 213که در نهایت )ابزار . ) در تحقیق شرکت کردند%95
اثربخشی ، )1999کامرون و کویین ( نامه فرهنگ سازمانیسه پرسش، تحقیق

بودند که روایی  )2003ت دانش الوسن (یریو مد  )2002سازمانی هسو (
ید یأت علمی مدیریت ورزشی تأاز نظرات پانزده عضو هی صوري آنها با استفاده

هاي داده. مدآدست ه) بα< 0,7( نیزها نامهپایایی پرسشمیانگین شد و 
 SPSSنرم افزارهاي آماري ، تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاري

نتایج . تحلیل شدند SMART PLSیابی معادالت ساختاري مدل و 18
 بر مدیریت دانش و 2,45 فرهنگ سازمانی بر اثربخشی تأثیرنشان داد 

 داريمعنی تأثیرهمچنین مدیریت دانش . دار استمثبت و معنی، 15,194
ی اثربخش فرهنگ سازمانی بر تأثیر، در نهایت. بر اثربخشی داشت 723,6

. دار بودمثبت و معنی 6,723*  15,194 سازمانی با میانجیگري مدیرت دانش
 انشد طور مستقیم و از طریق میانجی مدیریتبه فرهنگ سازمانی بنابراین

 . گذاردمی اثربخشی سازمانی در ورزش اثر بر
 

 ها واژهد یکل
 .هاي ورزشیسازمان، مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، فرهنگ سازمانی

 
 

This study aimed to investigate the effect of 
organizational culture on the organizational effectiveness 
with meditating of knowledge management in the 
directorate office of sport and youth in East Azerbaijan 
province. The population (N=224) included all managers, 
deputies and employees in the directorate of youth and 
sport office in East Azerbaijan province Finally, 213 
people (95%) participated in the study as sample. 
Research tools were the culture of Cameron & Quinn’s 
(1999), organizational effectiveness of Hsu (2002) and 
knowledge management of Lawson’s (2003) 
questionnaires. The validity was confirmed and reliability 
was obtained as α > 0. 7. The data were analyzed using, 
SPSS 18 and SMART PLS. The results showed the effect 
of culture on organizational effectiveness (2. 45) and on 
knowledge management (15. 194) is significant. Also, the 
effect of culture on effectiveness with the meditating role 
of knowledge management (6. 723*15. 194) was 
significant. Therefore, culture affected the effectiveness 
directly and with meditating of knowledge management.  
 
Keywords 
Organizational culture, Organizational effectiveness, 
Knowledge management. Sport organizations.  
 
 
 

 

ل ورزش و کگري مدیریت دانش در ادارهفرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی تأثیر
 جوانان استان آذربایجان شرقی
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 همقدم
پویا و رقابتی شده است ، امروزه شرایط محیطی به حدي پیچیده

براي بقاي بلند مدت خود باید توانایی ارتقاي ها که سازمان
ثر از ؤم ةاستفاد، بدین منظور. داشته باشنداثربخشی سازمانی را 

راي بمؤثر عوامل سازمانی و همچنین بررسی روابط بین آنها گامی 
از جمله عوامل اثرگذار که نقش مهمی . رسیدن به اثربخشی است
ی برخ. فرهنگ حاکم بر سازمان است، در اثربخشی سازمانی دارد

راي هنگ نیست و بجز فر پردازان معتقدند سازمان چیزي به نظریه
 فرهنگ. ختشناخت یک سازمان باید فرهنگ آن سازمان را شنا

اي پدیده که رودمی شمارسازمان به هر اجتماعی هویت، سازمانی
 در که است پنهانی بلکه نیرویی، نیست مشاهده و قابل ملموس

نیروي  یک عنوانبه کند ومی عمل مشهود و ملموس وراي امور
، دارد (گودرزيمی وا مشابه عملیاتی و فعالیت به را افراد، جمعی
هر  ةاصلی پیکر و سازمانی از اجزاي حیاتی فرهنگ. )1390

 سازمان اعضاي همتاي بی تعامالت اساس بر که است سازمان
 معتقدند که فرهنگ مدیریت دانشمندان، رواز این. گیردمی شکل

 افزایش و سازمانی رفتار تقویت براي اهرم مناسبی، سازمان
 بنابراین. )2012، 1است ( دادزیه و همکاران اثربخشی سازمانی

 در سازمانیهاي مأموریت و اهداف با متناسب منسجم و فرهنگ
 مطلوبی طورهب سازمان آن اثربخشی و کارآیی، حاکم باشد سازمان
 . )1384، یابد (شجاعی و همکارانمی افزایش

فرآیندهاي  ۀهمپس از فرهنگ که متغیري اثرگذار بر 
ها در سازمان 2به موضوع مدیریت دانش اخیراً، سازمانی است

هاي تالش ةمدیریت دانش دربردارند. بسیار توجه شده است
، ایجاد ،مربوط به کسبهاي مدیریتی به منظور تسهیل فعالیت

 کارگیري دانش از طریق افرادهتوسعه و ب، انتقال، تسهیم، ذخیره
. )2000، 4؛ سولیمان و اسپونر2001، 3(روولی هاستو گروه

تا  کندها کمک میفرایندي است که به سازمان، مدیریت دانش
عنوان حافظه سازمانی مهم را که بههاي اطالعات و مهارت

، طور معمول سازماندهی نشده استشود و بهمحسوب می
این موضوع . سازماندهی و منتشر نمایند، انتخاب، شناسایی

ریزي راهبردي و برنامه، ل یادگیريحل مسائسازمان را به 
سازد (گوپتا و قادر می مؤثرهاي پویا کارآ و گیريتصمیم

هاي بینی کنندهمدیریت دانش نه فقط از پیش. )2000، 5همکاران

                                                                                                                                                    
1. Dadzie et al.  
2. Knowledge management 
3. Rowley  
4. Soliman & Spooner 
5 . Gupta et al.  
6 . Zheng 
7. Organizational effectiveness 
8. Chelladrai 
9. Bosua & Venkitachalam 

بلکه همچنین به عنوان واسطه بین ، شودمی اثربخشی محسوب
(زنگ و  کندعوامل سازمانی و اثربخشی سازمانی عمل می

لذا با توجه به پیوستگی مفهوم و کارکرد . )2010 6، همکاران
 7اثربخشی سازمانی رسدنظر میفرهنگ و مدیریت دانش به

ی اثربخش، البته. فرهنگ سازمان باشد تأثیرتواند تحت می
یري آن گانگیز است و اندازهپیچیده و بحثاي سازمانی واژه

در این تحقیق نیز چنین فرض . )1987، 8مشکل است (چالدوراي
 تأثیرشده است که اثربخشی سازمانی از فرهنگ سازمانی 

 نقش متغیر میانجی مهمی مانند، و در همین رابطه پذیردمی
وا و بوس ۀتوان نادیده گرفت که به گفتمدیریت دانش را نمی

کلیدي اثربخشی سازمانی هاي از محرك )2013(  9ونکیتاچاالم
ترین منابع براي بقا و سعادت است و از مهم در نظر گرفته شده

 . رودشمار میسازمان به
 ،فرهنگ سازمانی صورت گرفته است ةتحقیقات متعددي دربار

) فرهنگ سازمانی را بر اساس 1389پور و همکاران (مثال فیض
پاکدل ، ) بر اساس مدل کوبین و گارت1389سعیدي (، رابینز مدل

و راشدي و همکاران ، مدل دنیسون) بر اساس 1393و همکاران (
فرهنگ سازمانی را مورد بررسی ، هافتسد مدل ) براساس1391(

ي هاهمچنین تحقیقاتی نیز در مورد فرهنگ سازمان. اندقرار داده
، )2009( 11چوي و اسکات، )2000( 10ورزشی توسط کولیر

علیمردانی و ، )1393عباسی و همکاران (، )1393( يدعامریس
عالوه بر . ) انجام شده است1394( یوسفیری) و م1393همکاران (

 این تحقیقاتی در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است که
 14) و گلد و همکاران1997( 13ویگ، )2014( 12توان به داونسمی

 هايتحقیقاتی در سازمان، به همین ترتیب. ) اشاره کرد2001(
، )2014( 16پاالنن، )2007( 15اوریلی و نایت ۀورزشی به وسیل
آشوري و همکاران ، )2016( 18سلمان، )2016( 17ارهارت و ریوس

) 1395) و نقوي و همکاران (1395نظریان و مختاري (، )1394(
هر  ةبا وجود تحقیقات متعدد و پراکنده دربار. صورت گرفته است

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ، یک از متغیرهاي تحقیق مانند
 ةمچنین تحقیقات بسیار محدود دربارهاي ورزشی؛ و هدر سازمان

، عیدي و همکاران ،1391، ورزشی ( آکوهاي اثربخشی سازمان
این عوامل کالن بر اثربخشی سازمانی  تأثیررسد می ) به نظر1391

ید ؤمطالعات نیز مبرخی  ضمناً. کمتر مورد توجه قرار گرفته است

10 . Colyer 
11 . Choi & Scott 
12 . Downes 
13 . Wiig 
14 . Gold et al.  
15. O’Reilly & Knight 
16. Paalanen 
17 . Martin-Rios & Erhart 
18. Salman  
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ق و وجود رابطه و یا اثرگذاري بین برخی از متغیرهاي تحقی
ریت مدی تأثیر ۀاز مطالعات انجام شده در زمین. است آنهاهاي لفهؤم

توان به مطالعات اسمیت و میلز دانش بر اثربخشی سازمانی می
. چیدامبارانتان و بی، )2016چیو و چن (، )2015الدیب (، )2010(

 زاده فرد و عطاییقاضی، )1392رئیسی و همکاران (، )2015اس (
 تأثیرکه همه آنها  ) اشاره کرد1395همکاران (بروجنی و ، )1392(

. ندامدیریت دانش و ابعاد آن را بر اثربخشی سازمانی نشان داده
 يت دانش رویریقات مربوط به نقش فرهنگ در مدیتحق

م یتسه يرفتارها يرو یفرهنگ سازمان تأثیرمثل  یموضوعات
ن یت دانش و همچنیریمدهاي تیقابل يفرهنگ رو تأثیردانش و 

از  .ت دانش مورد توجه محققان بوده استیریت اقدامات مدیموفق
لی و ، )2003الوسن ( توان به تحقیقاتمی مطالعاتجمله این 
رحمتی اصل و ، )1388و همکاران ( يگودرز، )2013همکاران (

 غالمی و همکاران، )1393( شوهانی و همکاران، )1391( همکاران
فرهنگ سازمانی بر مدیرت  تأثیر) اشاره کرد که همگی 1394(

و  ین فرهنگ سازمانیب ۀهمچنین رابط. اندیید کردهأدانش را ت
جان دانگ، )2009توسط گریگوري و همکاران ( یسازمان یاثربخش

فر و عامري، )1388( قربانی و همکاران، )2009( فایرمن، )2009(
زاده هریس لیعشیخ، )1391امیدي و همکاران (، )1391( جهانی

 . یید شده اندأ) ت1392( زاده و همکاران) و شریف1392تجار (و 
میزان دستیابی سازمان به اهداف مطلوب  ،یسازمان یاثربخش

) که در تحقیقات اگوجافور و 2010، رود (زنگمی شماربه
) و زکی و 1983( 20گارتنر و رامنارایان، )2012( 19همکاران

، )8619( 21فریزبی. ) بررسی شده است1385همکاران (
 23چالدوراي و هاجرتی، )1987( 22چالدوراي و همکاران

و و یتریپاپادم، )1998( 25یالتق، )1995( 24کوسکی، )1991(
آکو ، )1382( يدیحم، )2015( 27شیلبوري و مور، )2000( 26لوریت
) نیز ابعاد اثر بخشی 1391) و عیدي و همکاران (1391(

 ،این تحقیقالبته در . ورزشی را بررسی کرده اندهاي سازمان
مدیریت دانش به عنوان یک متغیر میانجی بین فرهنگ سازمانی 

 براساس همین پیش. و اثربخشی مورداستفاده قرار گرفته است
یک  عنوانمدیریت دانش به ةکشف و بررسی نقش بالقو، فرض

، مناًض. تواند سبب درك بهتر اثربخشی باشدمی عامل میانجی
به عنوان متغیر میانجی در محققان بسیاري مدیریت دانش را 

توان به مطالعات زنگ و همکاران (زنگ و می اند کهنظر گرفته
هدایتی و همکاران ، )2016( 28تیت-ال، )2010، همکاران

                                                                                                                                                    
19. Oghojafor et al.  
20. Gaertner & Ramnarayan 
21. Frisby 
22. Chelladurai et al.  
23. Chelladurai & Haggerty 

) و استاك و عبدالملکی 1393آرزمجو و همکاران (، )1395(
) مدیریت دانش 2010زنگ و همکاران (، مثال. ) اشاره کرد1393(

رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار و را متغیر میانجی 
ا ) مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی ر2016استراتژي؛ ال تیت (

مدیریت منابع انسانی و هاي رابطه بین روشمتغیر میانجی 
) نیز در تبیین 1393عملکرد سازمانی؛ استاك و عبدالملکی (

نقش میانجیگري مدیریت دانش را ، سرمایه اجتماعی بر نوآوري
) در بررسی 1393همچنین آرزمجو و همکاران (. اندظر گرفتهدر ن

سازمانی بر عملکرد رقابتی و هدایتی و هاي توانمندي تأثیر
خود از مدیریت دانش به عنوان  ۀ) نیز در مطالع1395همکاران (

  .نقش میانجیگر در رابطه بین یادگیري و نوآوري بهره گرفتند
راي تحقیق کمتري ب دهدمی نشانها پژوهش ۀبررسی پیشین

ه طور کهمان. کشف روابط بین این متغیرها انجام گرفته است
ابعاد و موارد پنهان و آشکار  ) معتقدند2006چالدوراي و مادال (

وجود از جمله . هاي ورزشی وجود دارندبسیاري در سازمـان
هاي فرهنگفرهنگ سازمانی متمایز که احتماالً ترکیبی از خرده

ورزشی مانند اداره کل هاي سازمان، بر این اساس. متفاوت است
توانند داراي می ذربایجان شرقی نیزآورزش و جوانان استان 

ضروري است نقش فرهنگ ، بنابراین. فرهنگ متنوعی باشند
سازمانی در جهت مدیریت و تسهیم دانش بررسی شوند تا 

کل ورزش و جوانان مشخص گردد چقدر بر اثربخشی در اداره
ب مقام کس، عالوه براین. گذارندمی تأثیرذربایجان شرقی آ استان

ورزش و جوانان  ةسوم کشوري استان آذربایجان شرقی در حوز
وزارت ورزش دلیلی بر توانمندي نیروهاي ورزشی این استان 

وجود منابع انسانی بسیار مستعد و جمعیت جوان ، است و همچنین
و  المللی هستندبین هاي ملی ومند به حضور در عرصهکه عالقه

مندي مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان به ویژه عالقه
ح مدیریت دانش صحی، ذربایجان شرقی به کسب مزیت رقابتیآ

و ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب سبب شده است تا این موضوع 
 . )1(شکل در یک مدل مفهومی طراحی و مورد بررسی قرار گیرد
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 پژوهشمدل مفهومی . 1شکل 

 
 پژوهششناسی  روش

نی تحلیلی است که به شکل میدا -از نوع توصیفی، این تحقیق
معاونین و کارکنان ، آماري شامل تمامی مدیران ۀجامع. انجام شد

سا و ؤو ر اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
هستند که در  هاورزش و جوانان شهرستان کارکنان ادارات

 کل، نمونه آماري در این تحقیق. باشندمی نفر 224، مجموع
نفر در تحقیق حاضر شرکت  213آماري را شامل شد که  ۀجامع

ستان بدنی ارات تربیتانامه به ادبراي توزیع پرسش. )%95کردند (
امی تم نامه بهآذربایجان شرقی مراجعه و پرسشهاي و شهرستان

بدنی ورزش و جوانان تحویل رات تربیتاساي ادکارکنان و رؤ
داده شده و در مواردي که نیاز به توضیحات اضافی در خصوص 

از  .عمل آمدها و متغیرهاي تحقیق بود؛ پیگیري الزم بهلفهؤم
 ،فرهنگ سازمانی (کامرون و کوییناستاندارد هاي پرسشنامه

 ،تخصص ساالر، خویشاوندي دال داراي چهاربعؤس 24) با 1999
 ۀامنبازار و بوروکرات؛ براي متغیر اثربخشی سازمانی از پرسش

، تخصصی ال با چهار بعد فنی وؤس 19) داراي 2002هسو (
روابط با کارکنان و روابط محیطی؛ براي متغیر ، گیريتصمیم

ال با ؤس 24) داراي 2003الوسن ( ۀنامت دانش از پرسشیریمد
-تسهیم و به، ذخیره، دهیسازمان، کسب، دانشبعد خلق  6

براي تعیین روایی پرسشنامه از نظرات و . کارگیري استفاده شد
استاد مدیریت ورزشی جهت تعیین روایی صوري  15 پیشنهادهاي

ییدي براي بررسی روایی محتواي أو همچنین از تحلیل عاملی ت
راي نیز بیید روایی أپس از ت. نامه استفاده شدپرسشهاي سازه

قدار م نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد وپایایی پرسش
نامه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی و پایایی پرسش

) به دست آمد که 0,89، 0,86، 0,76مدیریت دانش به ترتیب (
و تحلیل  منظور تجزیهبه. بودها بیانگر قابلیت اطمینان پرسشنامه

از مدل معادالت ساختاري شامل مدل بیرونی و مدل ها داده

براي این منظور از نرم افزارهاي آماري . درونی استفاده شد
SPSS 18 یابی معادالت ساختاري و نرم افزار مدلSMART 

PLS بهره گرفته شد . 
 

 هاي پژوهشیافته
) مرد %72,80نفر ( 155، دهندهپاسخ 213از بین ، در این تحقیق

) از %15,96نفر ( 34همچنین . باشند) زن می%27,2نفر ( 58و 
دهندگان ) از پاسخ%84,04نفر ( 179دهندگان مجرد و پاسخ

دهندگان در رشته ) از پاسخ%50,7نفر ( 108. بودندمتأهل 
) %12,7نفر ( 27، ) در مدیریت%12,7نفر ( 27، مدیریت ورزشی

 48ان و دهندگان در عمر) از پاسخ%1,4نفر ( 3، در حسابداري
ان درمی، ضمناً. شناسی تحصیل کرده بودند) در روان%22,5نفر (
) داراي تحصیالت %48,83نفر ( 104دهندگان؛ نفر از پاسخ 213

) داراي تحصیالت کارشناسی ارشد %35,21نفر ( 75، کارشناسی
نفر  43. باشند) داراي تحصیالت دکتري می%15,96نفر ( 34و 
نفر  47، سال 5-1سابقۀ فعالیت  ) از کارکنان داراي20,19%(
-15) مابین %12,66نفر ( 27، سال 10 -6) مابین 22,07%(

نفر  28سال و  16 -20) مابین %31,92نفر ( 68، سال11
 . باشندسال می 20از  ) داراي سابقۀ فعالیت بیش13,15%(

ــیف یافته ــان می 1در جدول ها توص دهد بین ابعاد فرهنگ نش
گرایی در این اداره کل وضعیت بهتري تخصـص بعد ، سـازمانی 

همچنین بین ابعاد اثربخشـــی . نســـبت به ســـه بعد دیگر دارد
گیري وضـعیت بهتري نسبت به سه بعد  بعد تصـمیم ، سـازمانی 
ــوي دیگر بین ابعــاد مــدیریــت دانش. دیگر دارد بعــد ، از سـ

سازماندهی دانش داراي وضعیت بهتري نسبت به سه بعد دیگر 
 . است

شود تمام متغیرها از می مشاهده 2گونه که در جدول همان
یک معیار دیگر ، (CR)پایایی نسبی برخوردارند و پایایی ترکیبی 

گیري است که برخالف آلفاي براي ارزیابی پایایی مدل اندازه
کرونباخ بارهاي عاملی متغیرهاي مشاهده شده را برابر فرض 

ر بارهاي عاملی این معیار نسبتی از مجموع مقادی. کندنمی
متغیرهاي پنهان به مجموع بارهاي عاملی به عالوه واریانس 

متغیر است و حداقل  1تا  0مقدار این ضریب نیز بین . خطا است
نتایج حاصل از . توصیه شده است 7/0مقدار قابل قبول براي آن 

. ارائه شده است 2محاسبه ضرایب پایایی ترکیبی در جدول 
توان نتیجه گرفت تمامی ، میشدهبراساس مقادیر محاسبه 

 شمارهمتغیرهاي تحقیق از لحاظ پایایی ترکیبی نیز مطلوب ب
 . رودمی

 تحقیقهاي توصیف یافته .1جدول 

 استفاده دانش تسهیم دانش ذخیره دانش سازماندهی دانش کسب دانش خلق دانش شاخص
 2,113 2,9789 2,1405 3,5440 2,994 2,7700 میانگین

 فرهنگ سازمانی

 مدیریت دانش 

 اثربخشی سازمانی 
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 0,36 0,57 0,40 1,03 0,75 0,77 واریانس
  بروکراتیک بازار گراتخصص خویشاوندي شاخص
 2,8593 3,0615 3,663  3,0893 میانگین
 0,36 0,39 0,84 0,54 واریانس
 روابط محیطی کارکنان گیريتصمیم فنی شاخص
 2,5638 2,3580 3,143 2,6697 میانگین
 0,36 0,41 0,66 0,52 واریانس

 
 هاي تحقیقعاملی سازه يبارها. 2جدول 

 AVE CR مقادیر استاندارد سطح معنی داري ابعاد  عامل

 فرهنگ سازمانی

 0,79 0,52 0,74 17,87 خویشاوندي
 0,8 0,52 0,84 40,73 تخصصی ساالري

 0,87 0,65 0,59 8,99 بازار
 0,7 0,58 0,65 10,82 بروکراتیک

اثربخشی 
 سازمانی

 0,76 0,52 0,79 7,21 امور فنی
 0,82 0,5 0,90 13,64 گیريتصمیم

 0,77 0,54 0,80 26,91 روابط با کارکنان
 0,76 0,52 0,82 21,31 روابط محیطی

 مدیریت دانش

 0,79 0,52 0,81 30,00 خلق دانش
 0,80 0,52 0,88 57,34 کسب دانش

 0,87 0,65 0,89 76,76 سازماندهی دانش
 0,7 0,58 0,53 9,37 ذخیره دانش
 0,75 0,52 0,78 24,95 تسهیم دانش
 0,72 0,58 0,57 9,80 استفاده دانش

 
از معیار کیفیت جهانی که توسط آماتو و ، براي برازش مدل

 . استفاده شد، مطرح شد 2004در سال  همکاران

GOF =  

 مدل میانگین اشتراك هر عامل و کیفیت، 
اي هر عامل پنهان بر 2Rمیانگین  . سنجدبیرونی را می

سنجد و براي هر کیفیت مدل داخلی را می، 2R. باشدزا میبرون
، دهدرا توضیح میزا بر طبق عامل پنهان که آنعامل درون
 نشان را کیفیت بهتر مدل، 0,36برازش باالتر از. شودمحاسبه می

دهد که این مدل توسط حداقل مربعات جزیی به خوبی تبیین می
 . باشدمی 0,636برازش این مدل برابر با . شده است

 
 

 

فرهنگ سازمانی از طریق  تأثیرمحاسبه برازش مدل  .3جدول 
 مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان

 

 communality 2R 
 0,68 0,67 مدیریت دانش

 0,60 0,69 اثربخشی سازمانی
 - 0,51 فرهنگ سازمانی

GOF = 0. 636 
 

نوبت به بررسی و آزمون مدل ، پس از بررسی برازش مدل
هاي آزمون الگوي ساختاري یا فرضیه. رسدمی ساختاري
داري ضریب معنی، )Betaشامل بررسی ضرایب مسیر (، پژوهش

 . باشدمی 2R مسیر و مقادیر
، اعداد روي مسیر، استنشان داده شده  1طور که در مدل همان

واریانس ، هاي مکنوناعداد داخل عامل ضرایب مسیر و
 ،معیار ضروري براي سنجش مدل ساختاري. باشندشده میتبیین

2Rycommunalit ×

ycommunalit
2R
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) 1998چین (. زاستمکنون درونهاي عامل )2Rضریب تعیین (
را به ترتیب  PLSدر مدل مسیر  0,19و  2R  0,67 ،0,33مقادیر

ي مدل هااگر سازه. کندتوصیف می متوسط و ضعیف، قابل توجه
عامل  2یا  1زا را تنها با مکنون درونهاي درونی خاصی عامل

. ) قابل قبول است0,33متوسط ( 2R، زا تبیین کنندمکنون برون
زا وابسته به چند عامل برون زامکنون درونهاي اما اگر عامل

. شد) با0,67باید حداقل در سطح قابل توجه ( 2Rارزش ، باشند

شده اثربخشی سازمانی واریانس تبیین، 1بر اساس نتایج مدل
درصد از  60، یعنی عامل فرهنگ سازمانی باشدمی 0,60برابر با 

شده بیینواریانس ت. کنندبینی میتغییرات عامل اثربخش را پیش
یعنی عامل فرهنگ . باشدمی 0,68مدیریت دانش برابر با 

 بینیمدیریت دانش را پیشدرصد از تغییرات  0,68، سازمانی
 . نشان داده شده است 4نتایج بطور خالصه در جدول . کنندمی

 

  
 مانی از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان در حالت استانداردفرهنگ ساز تأثیرمدل ساختاري  .1مدل 

 

 
 (فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمان)داري مدل ساختاري در حالت معنی .2مدل 

 
 



 117 . . .  دانش تیریمد گريیانجیسازمان با م یبر اثربخش یفرهنگ سازمان تأثیرنژاد و همکاران: رحیم رمضانی 

 

 نتایج فرضیه هاي تحقیق .4جدول 

 نتیجه آمارهT ضریب مسیر عامل وابسته عامل میانجی عامل مستقل فرضیه
 فرهنگ سازمانی 1

 
 تأیید 15,194 0,829 مدیریت دانش

 تأیید 2,045 0,177 اثربخشی سازمانی فرهنگ سازمانی 2
 تأیید 6,723 0,624 اثربخشی سازمانی مدیریت دانش 3
 تأیید 6,723*15,194 0,624*0,829 اثربخشی سازمانی مدیریت دانش فرهنگ سازمانی 4

 
فرهنگ  تأثیرمقدار ضریب استاندارد ، 4بر اساس نتایج جدول 

داري برابر و سطح معنی 0,829سازمانی بر مدیریت دانش برابر با 
بیشتر  1,96داري حداقل باشد که از سطح معنیمی 15,194با 
مقدار ، ینهمچن. بنابراین فرضیه تحقیق مورد تأیید است. باشدمی

فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی  تأثیرضریب استاندارد 
باشد که از می 2,045 داري برابر باو سطح معنی 0,177برابر با 

بنابراین . باشدبیشتر می 1,96داري حداقل برابر با معنی سطح
 . فرضیه مورد تأیید است

مدیریت دانش بر اثر بخشی  تأثیرمقدار ضریب استاندارد 
باشد می 6,723 داري برابر باو سطح معنی 0,624سازمانی برابر با 

. باشدبیشتر می 1,96داري حداقل برابر با که از سطح معنی
 تأثیردارد مقدار ضریب استان. شودمی رضیه تحقیق تأییدبنابراین ف

ریت گري مدیمیانجی فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی با
داري برابر با و سطح معنی 0,624*0,829 دانش برابر با

داري حداقل برابر با باشد که از سطح معنیمی 6,723*15,194
 . ید استورد تأیبنابراین فرضیه تحقیق م. باشدبیشتر می 1,96

 
 گیريبحث و نتیجه

 یفرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان، بر اساس نتایج تحقیق
همکارانش  داري دارد که با نتایج تحقیقات گریگوري ومعنی تأثیر

) همسو 1388) و قربانی و همکاران (2009فایرمن (، )2009(
 انکارکن مشارکت سطح افزایش سبب چون فرهنگ قوي. است

-بهره افزایش جهت در مؤثر عاملی گردد ومی سازمانی اهداف و
 عوامل از سازمانی فرهنگ، از طرف دیگر. است اثربخشی و وري

 ابحس به دانش مدیریت وها سازمان خروجی و کارآیی بر اثرگذار
بر اساس اینکه در مدل کلی از بین چهار در این تحقیق . یدآمی

ساالري و از بین چهار بعد بعد تخصص ، بعد فرهنگ سازمانی
 هستند أثیرتداراي بیشترین ضریب ، گیرياثربخشی بعد تصمیم

تخصص هاي با فرهنگهایی توان بیان کرد که سازمانمی
گیري از نیروي کار گرایانه همواره سعی در جذب و بهره

متخصص و آگاه به فرایندهاي سازمانی خود دارند تا جایی که 
در  ،و با استفاده از منابع انسانی متخصصبتوانند از این طریق 

. گام مهمی بردارند، جهت اعمال تصمیمات مهم براي سازمان
رند گیمی که از فرهنگ تخصص ساالر بهرههایی در واقع سازمان

هاي سعی بر آن دارند تا سازمان را در مسیر نیل به اهداف و آرمان
و تصمیمات ها استفاده از ایده. خود به صورت علمی سوق دهند

ن چنی. نیروي کار موجود در سازمان نیز مؤید این موضوع است
توجه به نظرات و تصمیمات نیروي انسان را براي هایی سازمان

. دهدمی س امور قرارأدر ر، هم افزایی در فرایندهاي سازمان
نشان داد با وجود ، جواناننتایج تحقیق در اداره کل ورزش و 

ان میز، نگ سازمانی و اثر بخشی سازمانرابطه موجود بین فره
ا به شود تمی این رابطه قابل توجه نیست بنابراین پیشنهاد

کارکنان آزادي عمل و امکان ریسک پذیري بیشتري را بدهند تا 
 سعی در انجام، روحیه کارآفرینی و نوآوري مضاعف آنها با ایجاد

 . سازمان در مسیر اثر بخش نمایندهاي فعالیت
 فرهنگ سازمانی بر مدیریت تأثیر، نتایج تحقیق بر اساس
قات نتایج این تحقیق با نتایج تحقی. یید قرار گرفتأدانش مورد ت

گودرزي و همکاران ، )2003الوسن (، )2013لی و همکاران (
 شوهانی و همکاران، )1391رحمتی و همکاران (، )1388(
 فرهنگ. ) همسو است1394و غالمی و همکاران ( )1393(

 یسازمان فرهنگ و است دانش مدیریت الزمات از یکی سازمانی
ي هاطرح شکست پرده پشت و پنهان عوامل از یکی نامناسب
 براي مناسب سازمانی فرهنگ وجود و است دانش مدیریت
 دانش عملکرد مدیریت. است ضروري دانش مدیریت موفقیت

 خشیاثرب و است سازمانی اثربخشی روي آشکاري اتتأثیر داراي
 .شود اجرا دانش مدیریت که است گذارتأثیر زمانی سازمانی
 اياعض بین مفید دانش تسهیم و کردن وارد با دانش مدیریت
بر اساس اینکه . شودمی سازمان اثربخشی سبب، سازمان

تخصص ساالري از ابعاد فرهنگ سازمانی و سازماندهی دانش از 
 ،گذار هستندتأثیرمدیریت دانش به عنوان عوامل مهم  ابعاد

توان گفت به علت اینکه نیروي کار متخصص در بنابراین می
موقعیت شغلی متناسب با تخصصشان قراردارند و داراي خالقیت 

وري هستند در نتیجه دانش و اطالعات مورد نیاز و مفید آو نو
آن زمینه شناسایی و فهرست  سازمان را با توجه به تخصص در
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، رواین از. دهندفراد قرار میکرده و در دسترس سازمان و ا
شود تا با سوق دادن فرهنگ سازمانی به سمت و می پیشنهاد

تخصصی و دانش محور این امکان فراهم هاي سوي سازمان
دانشی و تمایالت علمی خود هاي شود تا کارکنان جهت گیري

آموزش مداوم براي تبادل دانش و اطالعات هاي را با کرسی
و فرهنگی تخصص گرایانه در سازمان با ایجاد ج. نشان دهند

مطبوع و هاي علمی در سازمانهاي کنفرانساي برگزاري دوره
د بر توانمی ارائه دستاوردهاي علمی چون نتایج مقاالت پژوهشی

 . گذار باشدتأثیردانش سازمانی 
 مدیریت دانش بر اثربخشی تأثیر، بر اساس نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق با نتایج . یید قرار گرفتأسازمانی مورد ت
 چن و چیو، )2015( الدیب، )2010( میلز و تحقیقات اسمیت

همکاران  و رئیسی، )2015( اس. بی و چیدامبارانتان، )2016(
 همکاران و و بروجنی )1392( عطایی و فرد زاده قاضی، )1392(
بر اساس اینکه ، در مدل کلی این پژوهش. ) همسو است1395(

ز ا بعد سازماندهی دانش و، گانه مدیریت دانشششاز بین ابعاد 
ریب داراي ض، گیريبعد تصمیم، بین چهار بعد اثربخشی سازمان

انش توان گفت به علت اینکه دبنابراین می، زیادي هستند تأثیر
اطالعات مفید توسط نیروي کار متخصص شناسایی و  و

 ۀزمالبندي شده و در اختیار سازمان قرار گرفته است و فهرست
اشد بتصمیمات درست دسترسی به اطالعات دقیق و کافی می

بنابراین سازماندهی دقیق دانش توسط متخصصین منجر به 
ق بر اساس نتایج تحقی. تصمیمات اثربخش در سازمان شده است

شود تا با ایجاد شرایط براي یادگیرنده کردن سازمان می پیشنهاد
ن را به عنوان اجزاي کارکنا، یادگیريهاي و گستراندن فرصت

راهکار اساسی در این . یک سازمان یادگیرنده پرورش داده شود
 هايهاي مدون در راستاي برپایی پایگاهمسیر استفاده از سیاست

دیجیتال و یا هاي داده و فناوري اطالعات همچون کتابخانه
پخش کردن جزوات و گزارشات الکترونیک از نتایج دستاوردهاي 

 که بههایی سازمان. سنوات گذشته در سازمان استکارکنان 
آموزشی تخصصی در سطوح مختلف کارکنان هاي اجراي برنامه

در واقع در اندیشه نهادینه کردن دانش در ، ورزندمی مبادرت
یک پیشنهاد کاربردي براي این ، سازمان هستند که این خود

 . تحقیق است
از  نگ سازمانیفره تأثیر، بر اساس نتایج حاصل از تحقیق

. رفتیید قرار گأطریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان مورد ت
 سازمانی فرهنگ باهاي سازمان، سرآمد و پویاهاي سازمان
 افراد براي را کار مطلوب شرایط که هستند و برانگیزاننده مناسب
. دانندمی دانایی و اطالعات عصر را حاضر عصر. کنندمی فراهم
 به. است دانش و اطالعات تبادل است؛ مهم عصر در این آنچه

 دانش، ها سازمان موفقیت رمز گفت توانمی دیگر عبارت
 مدیران و آنهاست محوري و فرهنگ مداري انسان، محوري
هاي سازمان ایجاد نیازمند، امروز رقابتی دنیاي در کارآمد

 براي سازمانی ایجاد فرهنگ و دانش مطلوب مدیریت، یادگیرنده
 براي گیريمتصمی در آنچه. هستند خود سازمان پویاي شرایط

 سازگار روش یافتن، اهمیت دارد دانش مدیریت رویکرد گزینش
 از پیش باید، مدیران دانش، بنابراین. است سازمان فرهنگ با

 فرهنگ، خود مدیریت دانش فعالیت مبناي دربارة گیريمتصمی
 اعمال براي را الزمفرهنگی  بستر بشناسند و را خویش سازمانی
فاده شود تا با استمی بنابراین پیشنهاد. کنند فراهم خود مدیریت

از استانداردها و رویکردهاي مناسب تعریف شده به سازماندهی 
همچنین استفاده از . دانش و اطالعات در سازمان پرداخته شود

مراجع مستدل براي گرایش کارکنان به سمت فرهنگ دانش 
 تواند منجر به گسترش فرهنگمی یانهمحور و تخصص گرا

پژوهشی هاي استفاده از طرح. تخصص ساالري در سازمان شود
کاربردي از این هاي براي رفع مشکالت سازمان و یا ارائه راهکار

لف مختهاي بخش تواند تخصصی کردن فعالیتمی طریق نیز
 . سازمان را فراهم آورد
شود یم مطالعات در تحقیقات آتی پیشنهاد ۀدر راستاي توسع

کمیته ملی المپیک و ، تا این طرح در وزارت ورزش و جوانان
 . مورد مطالعه قرار گیردها فدراسیون
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