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 سازمانی آمادگی اساس بر دانش مدیریت مدل تدوین حاضر تحقیق از هدف
 که بود همبستگی نوع از تحقیق این. بود جوانان و ورزش وزارت کارکنان

. گردید آوريجمع پرسشنامه از استفاده با و میدانی شیوه به آن هايداده
 95 سال در جوانان و ورزش وزارت کارکنان تمامی شامل آماري جامعه

 گویه هر ازاي به. هستند) زن 321،مرد 569( نفر 890 تعداد به که باشدمی
. گردید معین نفر 350 نمونه حجم ترتیب این به که شد منظور نفر 5

 گیرياندازه ابزار. گرفت انجام در دسترس تصادفی روش به گیرينمونه
 باشدمی دانش مدیریت و سازمانی آمادگی پرسشنامه، هاداده آوريجمع براي

 ورزشی مدیریت اساتید از تن 15 تأیید مورد هاپرسشنامه صوري روایی که
 پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با هاآن پایانی همچنین
 مورد =α 75/0 و =α 78/0 ترتیب به دانش مدیریت و سازمانی آمادگی

 روش از استفاده با و ايدوجمله آزمون از استفاده با هاداده. گرفت قرار تأیید
. شدند تحلیل Smart-PLS افزارنرم طریق از ساختاري معادالت مدل
 ورزش وزارت کارکنان دانش مدیریت بر سازمانی آمادگی که داد نشان نتایج

 در دقیق و شفاف رویکردي تبیین .است داشته دارمعنی و مثبت اثر جوانان و
 رسد.ضروري به نظر می مدیریت دانش سیستم استقرار مزایاي با ارتباط
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 دانش تسهیم

The purpose of this study was to develop a knowledge 
management model based on the organizational 
readiness of the staff of the Ministry of Sports and 
Youth. This research was correlational and its data were 
collected using a questionnaire The statistical population 
includes all employees of the Ministry of Sport and 
Youth in 1995, which is 890 (569 men, 321 women). 
For each free parameter, 5 people were enrolled, thus the 
sample size was 350. Sampling was done using simple 
random sampling. The instrument for data collection 
was organizational readiness and knowledge 
management. The face validity of the questionnaires 
approved by 15 sports management professors and their 
ending by using Cronbach's alpha coefficient for 
organizational readiness and knowledge management 
questionnaire were α = 0.78 & α =0 /75 Approved .The 
data were analyzed using the binomial test and using 
structural equation modeling method through Smart-PLS 
software. The results showed that organizational 
readiness had a positive and significant effect on 
knowledge management of the staff of the Ministry of 
Sport and Youth. Explaining a clear and precise 
approach to the benefits of deploying a knowledge 
management system is considered necessary 
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 همقدم
سازي، پیشرفت سریع فناوري، اهمیت اخیر به دلیل جهانیقرن 

دنیاي تغییرات «علوم جدید در پیشرفت جوامع و غیره به عنوان 
بینی این نامگذاري شده است. ماهیت غیرقابل پیش» 1سریع

دهی متعددي را بر آن داشته است تا از طریق تغییرات سازمان
دهایی متفاوت از هاي گوناگون و اتخاذ راهبرکارگیري راهبه

رقبا، عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشیده و بدین طریق از 
 ).2006، 2رقباي خود پیشی گیرند (لوکاس و ریوا

در دنیایی که همه چیز براي سازمان مبهم و نامشخص 
قابتی عامل مهمی براي بقاي سازمان در مواجهه راست مزیت 

در چنین شرایطی رود. با تغییرات متناوب محیطی به شمار می
هایی شود و سازماندانش بهترین مزیت رقابتی محسوب می

موفق خواهند بود که به طور مستمر دانش جدید خلق کرده و 
آن را به صورت گسترده در سازمان منتشر کنند و به سرعت 
تجسم واقعی آن را در محصوالت و خدمات جدید نشان دهند. 

است که اغلب به دلیل  اي عظیم از دانشهر سازمانی گنجینه
مورد  اینکه بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان است

گیرد و این سرمایه ارزشمند سازمانی که توجهی قرار میبی
تواند موجب گسترش، خالقیت و نوآوري در سازمان شود، می

شود. در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه نادیده گرفته می
هاي کالن اجتماعی دسترسی به صنعت و خدمات و حتی حوزه

موقع و سریع به دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی براي 
هاست و براي ایجاد این مزیت، بهترین کار، به سازمان

رو ها است. از اینکارگیري مدیریت دانش فراگیر در سازمان
مدیریت دانش اهمیت فراوانی براي حل مسائل مهم سازمانی 

آیند مدیریت دانش، دانش از طریق کند. در فرپیدا می
(دانپورت و  آیدگیرند، به وجود میهایی که آن را به کار میذهن

ها، دانش کارکنان شامل شایستگی ).1998، 3پوداکس
هاي آنها است. آوريها، استعدادها، افکار، خالقیت و نوعمهارت

دانش در ارتباط با این مسأله است که افراد چقدر کارشان را 
کنند و دهند، چگونه با مشتري ارتباط برقرار میخوب انجام می

طرق مختلف را براي انجام کار با باالترین کیفیت به کار 
 ).1394برند (نسیمی و همکاران، می

هاي امروزي، دانش به عنوان یکی از نیروهاي در سازمان
محرك اساسی براي موفقیت سازمانی مبدل شده است و از آن 

 شودپذیري استفاده میپیشرفت و تقویت رقابتبه منظور 
برداري از دانش کارکنان در واقع بدون بهره ).2005، 4(وانگ

رو سازمان امکان رقابت مؤثر وجود نخواهد داشت. از این
                                                                      
1. Fast Changing World 
2. Lucas & Rivera 

هاي جهانی به صورت فزاینده بر این باورند که رهبران تجارت
ها و ترین قابلیتهاي انسانی از مهمدانش سرمایه

هاي سازمانی است که با طراحی و سازماندهی آن ستگیشای
توان بستري براي ایجاد رقابت، مزیت رقابتی و توسعه پایدار می

 ).2009و همکاران، 5فراهم نمود (چانگ
هاي هر سازمانی در مغز کارکنان درصد عظیمی از دارایی

ترین اهداف هر برنامۀ آن نهفته است. بنابراین، یکی از مهم
دانش، توانا کردن سازمان در بکارگیري این دارایی مدیریت 

بهار و همکاران،  ؛ به نقل از شعبانی2001، 6کالرك و رالواست (
از عوامل تعیین کننده در موفقیت و پیشرفت  ).1394

هاي ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانان میزان سازمان
ان و دانش کارکنان آن براي انجام کار و انجام وظایف در سازم

یادگیري در سازمان محل خدمت خود است. بسته به ماهیت 
یک سازمان نیز میزان دانش آن در سرنوشت و بقایش 
تأثیرگذار است. حال اگر این سازمان به اقتضاي ماهیت خود با 
وظایف گسترده، مهم و حساس روبرو باشد، اهمیت دانش 

توانند یها مکارکنان دوچندان خواهد شد. به این ترتیب سازمان
با شناخت میزان دانش کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر در 

و پور سلطانی آن، اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشند (
ها در مدیریت دانش به راز موفقیت سازمان ).1389همکاران، 

. مدیران توانمند به )1999(دراکر،  مبدل شده است 21قرن 
هاي ر این ابزار در سازماندنبال استفاده هر چه بیشتر و بهت

تحت مدیریت خود هستند تا با عوامل عدم اطمینان مقابله و 
شان را حفظ نموده و جهت گسترش عرصه موقعیت سازمان

رقابتی، خالقیت و نوآوري ایجاد کنند. در واقع دانشی که در 
هاي فکري سازمانی جاري است به ابزاري هاي سرمایهرگ

برداري نیاز دارد که ، انتشار و بهرهجهت کسب، پاالیش، ذخیره
یابی به آن در گنجینه سازمانی به نام فرآیند مدیریت دست

مدیریت کارا و اثر بخش دانش اهمیت . دانش نهفته است
ها براي موفقیت و عملکرد مؤثر در زیادي دارد، چرا که سازمان

محیط رقابتی باید از تمامی منابع خود به طور مؤثري استفاده 
ند و این مهم نیازمند برخوداري از سیستم مدیریت دانش کن

 ).1394است (شعبانی بهار و همکاران، 
مدیریت دانش عبارت است از مدیریت سیستماتیک و 

دهی، آوري، سازمانآشکار دانش که با فرایندهاي خلق، جمع
). مدیریت 2012، 3اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد (اسکیم

فرآیندها براي فهم و بکارگیري منبع اي از دانش مجموعه
راهبردي در سازمان است. مدیریت دانش رویکردي ساخت 

                                                                      
3. skyme 
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هایی را براي شناسایی، سازماندهی، ارزیابی، یافته است که رویه
ذخیره و بکارگیري دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف 

 ).1388سازد (حائري یزدي و افشار جلیلی، سازمان برقرار می
شرکت برتر دنیا نشان  200هاي انجام شده در ینظرسنج

هاي موفق دنیا، درصد مدیران شرکت 88داده است که بیش از 
عنوان دومین اولویت اصلی کاري مدیریت دانش سازمانی را به

). این امر حاکی از اهمیت 4،2004اند (گاندهايخود ذکر کرده
عنوان عاملی مهم در تولید و مزیت رقابتی دانش به

هاست. مدیریت دانش استراتژي مهمی براي بهبود ازمانس
باشد. به همین خاطر مدیریت عملکرد و رقابت سازمانی می

تواند یک سازمان را به حرکت درآورد صحیح نیروي دانش می
تر گردد (وانگ و اسپین تا انعطاف پذیرتر، نوآورتر و باهوش

دف ). به این ترتیب سازمان قادر است به ه2006، 5وال
هاي دانشیِ مسستر در مدیریت دانش که همانا مدیریت سرمایه

ذهن مدیران و کارشناسان است برسد و سازمان را به سازمانی 
هوشمند و دانش محور تبدیل کند، به مزیت رقابتی دست یابد 
و از طریق تشویق به یادگیري فردي و سازمانی موجب بهبود 

مان شود. در واقع هاي کارکنان سازها و توانمنديقابلیت
استفاده صحیح از فرآیند مدیریت دانش مزایاي متعددي از 

گیري، جمله جلوگیري از افت دانش سازمان، بهبود تصمیم
هاي نو، افزایش روحیه حلدرك بهتر کارکنان از کار، ارائه راه

کارکنان، افزایش مزیت رقابتی سازمان، توسعه دارایی سازمان، 
ي، مدیریت بهتر مشتري و به افزایش محصوالت تولید

ها در بخش سرمایه انسانی را براي گذاريکارگیري سرمایه
منافع و مزایاي  ).1385سازمان به دنبال دارد (برگرن، برایان، 

حاصل از به کارگیري مدیریت دانش موجب شده اغلب 
سازي این فرآیند پیشگام شوند اما اغلب ها براي پیادهسازمان

هاي بسیار در این زمینه، ناکام گذاريرمایهها با وجود سآن
اند یا گسترش نفوذ کاربردهاي آن به کندي صورت مانده

 ). 2003، 6رسایپذیرد (لیمی
از جمله عوامل کلیدي و مؤثر بر موفقیت پذیرش و استقرار 

هاي مناسب و پیش فرایند مدیریت دانش، مربوط به زیرساخت
نین فرایندي و میزان بلوغ و نیازهاي الزم براي استفاده از چ

تناسب آنها در راستاي تسهیل و پشتیبانی از همکاري و تعامل 
کاران است (موسی خانی و همکاران، وران و دانشدانش
عبارت دیگر، قبل از هر اقدامی، ارزیابی آمادگی ). به1389

                                                                      
4. Gandhi 
5. Wong & Aspinwall 
6. Lacier 

سازمان با هدف شناسایی فقدان یا نواقص موجود در پیش 
ري براي استقرار مدیریت دانش و ارائه نیازهاي سازمانی ضرو

ها، بسیار حائز اهمیت است. زیرا طراحی و طرح بهبود براي آن
طلبد و گذاري نسبتاً باالیی را میاستقرار یک سیستم، سرمایه

اي، براي همسو کردن ها به مطالعات زمینهتوجهی سازمانبی
یان، انجامد (لگزها به هدر رفتن منابع سازمان میزیرساخت

 ).1392ملک زاده و حسینی، 
نیازي ضروري براي یک عنوان پیشدر واقع، آمادگی به

شخص یا یک سازمان جهت موفقیت در مواجهه با تغییر 
اي از سازمانی است و آمادگی براي مدیریت دانش، مجموعه

آمیز مدیریت دانش نیازهاي ضروري براي اجراي موفقیتپیش
ازي مدیریت دانش مستلزم این س). پیاده7،2004است (هالت

است که عوامل سازمانی مختلف از جمله ساختار سازمانی، 
ها و فرهنگ سازمانی، تکنولوژي و منابع سازمانی، سیاست

هاي خاصی داشته و از هاي شخصی ویژگیها و تجربهرویه
انسجام الزم برخوردار باشند، ناهماهنگی میان این عوامل مانع 

مدیریت دانش خواهد شد. بنابراین درك  سازي موفقیتپیاده
هایی که استقرار صحیح از میزان این آمادگی براي یافتن راه

موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان کمک نماید ضروري به 
). این مسأله بیانگر 1390رسد (ضیایی و همکاران، نظر می

هاي اثرگذار بر میزان آمادگی ضرورت تشخیص و ارزیابی مولفه
). ازاین رو، درصورت 1394زمانی است (لگزیان و همکاران، سا

مهیا نبودن شرایط الزم براي این مهم، احتمال مقاومت در 
مقابل تغییر از سوي کارکنان نیز افزایش یافته و حاصلی جز 
انزجار منابع انسانی و اتالف منابع مالی متصور نخواهد بود. 

و استقرار بنابراین سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش 
هاي غیرقابل چشم شرطعنوان یکی از پیش مدیریت دانش، به

سازي فرآیند مدیریت پوشی، باعث کاهش زمان و هزینه پیاده
هاي مدیریت سازي برنامهدانش شده و به تبع آن، موفقیت پیاده

 دهد. دانش را افزایش می
 برخی که رسیممی نتیجه این به تحقیقات پیشینه مطالعه با

 در افراد نقش و ساختار سازمانی، فرهنگ قبیل از فاکتورها از
 حالیکه در گرفته قرار تأکید مورد بیشتر دانش مدیریت ادبیات

 مانند ايو عده است شده اشاره ندرت به دیگر فاکتورهاي به
اشتراك  عوامل فرآیند روي فقط ،)2007( و همکاران هالت

 و ساختار اندنمودهتمرکز  انسانی عوامل و دانش گذاري
 بررسی مورد سازمان در را اطالعات هاي فناوري و سازمانی

                                                                      
7. Holt 
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 عوامل شده انجام بیشتر مطالعات در بعالوه. دهندنمی قرار
 که گرفته قرار بررسی مورد بصورت جداگانه سازمانی و انسانی

 صرف تمرکز .باشدمی مشهود مجتمع آن بصورت بررسی لزوم
موفقیت  تضمین تنهایی به فنی و عوامل ارتباطی روي
 به باید دانش مدیریت و باشد نمی دانش هاي مدیریتپروژه

 8تانلینگ تحقیق. نماید توجه نیز فرهنگی و عوامل اجتماعی
 عوامل کلیدي بندياولویت و تشخیص درك، مورد در ،)2011(

 به عواملی دانش، مدیریت آمیزپذیرش موفقیت بر تاثیرگذار
 و فناوري اطالعات سازمانی، فرهنگ کارکنان، انگیزه چون

 همکاران و دسترنج ممقانی. است شده اشاره سازمانی ساختار
 ارشد، مدیریت دانش، حمایت استراتژي عوامل، به ،)2011(

 هاي زیرساخت و تسهیم دانش جهت انگیزشی هاي مشوق
 استراتژي، و مدیریت عوامل به در مجموع و مناسب تکنیکی
 اکبري و طلوعی. است کرده اشاره تکنولوژي و سازمان

 هايزیرساخت عوامل فرهنگی، مدیریتی، عوامل به ،)2011(
 عوامل و ساختاري انگیزشی، عوامل عوامل اطالعات، فناوري

 حمایت و مدیریتی، تعهد عوامل مجموعه در و استراتژیک
 به ،)2010(9پرسون و آگستام .است پرداخته ارشد مدیریت
 و سازمانی؛ ساختار عامل شاخص عنوان به دانش اشتراك
 چشم و راهبرد و اهداف بیان به ،)2010( همکاران و رحمان

 سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ ارشد، مدیریت حمایت انداز،
 همکاران و اخوان کارکنان؛ انگیزه و انسانی منابع مدیریت

 ساختار عملکرد، گیرياندازه و ارزیابی نظام به ،)2009(
 دانش اشتراك و اعتماد کارکنان، انگیزه استراتژي، سازمانی،

 منابع ارتباطی، فرایندهاي ،)2008( زاده حسن و اندکرده اشاره
 و مالی تأمین سازمانی، ارتباطی، فرهنگ هايآوريفن انسانی،

 دانش مدیریت زیرساختی عوامل عنوان به را سازمانی استراتژي
بررسی تحقیقات انجام شده در . است کرده مطرح هاسازمان در

دهد که برخی محققان بر تغییر در سطح این زمینه نشان می
فردي و برخی دیگر بر تغییر در سطح تیمی و سازمانی تأکید 

کنند اما نکته مهم این است که بیشتر تحقیقات بر ارتباط می
کنند. بین آمادگی سازمانی و تغییر در سطوح مختلف تأکید می

که وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی این با توجه به
هاي ورزشی کشور است و نهاد اصلی و اثرگذار بر تمامی فعالیت

هاي مختلف داخل و خارج از کشور ارتباطات وسیعی با سازمان
گیري در ارتقاء سطح ورزش و سالمت، دارد و نقش چشم

توسعه پایدار، سرافرازي کشور و غیره دارد، همانند دیگر 
ها، در راستاي دستیابی به اهداف سازمانی خود، نیازمند ازمانس

                                                                      
8.  
9. Agostam & Persson 

باشد. از آمادگی سازمانی در تمامی سطوح کاري سازمان می
رو ایجاد آمادگی سازمانی همراه با مدیریت دانش در عرصه این

هاي ورزشی را تا حدود زیادي در برابر تواند سازمانورزش می
 تغییرات محیطی حفظ کند.

زمانی ورزشی مبتنی بر مدیریت دانش با ایجاد سا
شمارند، پیش از مختصاتی که متخصصان دانش سازمانی بر می

آنکه نقطه مشخصی در انتهاي مسیر طوالنی باشد، مسیري 
رابطه آمادگی سازمانی  مورد در ايعدیده انتهاست. مطالعاتبی

 رابطه اي دراما کمتر مطالعه است، شده و مدیریت دانش انجام
وزارت  در بینی مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانیپیش با

این  نوآوري ترتیب بدین است. گرفته صورت ورزش و جوانان
 پیشایند یک عنوان به آمادگی سازمانی تدوین مدل مطالعه
 است.  مدیریت دانش مدنظر کننده ایجاد

هاي ورزشی را نیز همچون سایر تغییرات سازمانی، سازمان
است. با افزایش عالقه تحت شعاع خود قرار داده ها سازمان

هاي ورزشی هاي بدنی و ورزش، نقش سازمانمردم به فعالیت
است. در برآورده کردن نیازهاي این افراد بسیار چشمگیر شده 

توانند هاي ورزشی براي موفقیت در کار خود دیگر نمیسازمان
از مدیران توانمند خود را ادامه دهند. استفاده هاي قدیمیبرنامه

و نیروهاي متخصص، جذب منابع مالی مناسب از سوي دولت و 
منابع خصوصی، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در داخل و 
خارج سازمان، بکارگیري ارزیابی آمادگی سازمانی و مدیریت 

هاي ورزشی دانش از جمله عوامل مهم در موفقیت سازمان
بسیاري از دانشمندان علوم  هاي اخیر نگاهباشند. در سالمی

است اما ورزشی به سوي مبحث تغییرات سازمانی معطوف شده
باز هم جا براي انجام تحقیقات بیشتر و شناسایی عوامل مهمی 
که به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر تغییرات 

گذار هستند و یا با آن ارتباط دارند، هاي ورزشی اثرسازمان
نهایت با توجه به اهمیت آمادگی سازمانی و در  وجود دارد.

هاي ورزشی بویژه وزارت مدیریت دانش کارکنان سازمان
ورزش و جوانان در اعتالي ورزش کشور و همچنین لزوم 

گیري هاي به وجود آمده و بهرهها با دگرگونیسازگاري سازمان
اي که مطلوب از تغییرات حاصله، به منظور بقاي مؤثر و فاصله

آل هاي ورزشی براي رسیدن تا وضع مطلوب و ایدهسازمان
اي که باید مورد بررسی بیشتري قرار گیرد این دارند، مسأله

بر  توان مدل مناسبی براي مدیریت دانشاست که چگونه می
اساس آمادگی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

 ارائه اساس این بر پژوهش مفهومی مدل تدوین و ارائه کرد؟
  شود.می
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 
 روش پژوهش
هاي آن به از نوع همبستگی بود که دادهکمی پژوهش حاضر 
آوري گردید. با استفاده از جمع پرسشنامهبا ابزار شیوه میدانی و 

یابی معادالت ساختاري به بررسی اثرات متغیر روش مدل
بین بر متغیر مالك و همچنین از انواع محاسبات پیش

شد. جامعه همبستگی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته 
آماري شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 

زن) هستند.  321مرد، 569نفر ( 890د که به تعداد باشمی 95
نفر منظور شد که به این ترتیب حجم نمونه  5 گویهبه ازاي هر 

 در دسترس یدفگیري به روش تصانفر معین گردید. نمونه 350
 انجام گرفت.

گیري پژوهش، شامل پرسشنامه آمادگی سازمانی ابزار اندازه
نی و پرسشنامه مدیریت دانش بود. پرسشنامه آمادگی سازما

ساخته شده و مشتمل  1390توسط ضیایی و همکاران در سال 
اي است. این پرسشنامه ابعاد فرهنگ گزینه 5سوال  19بر 

دانش، ساختار سازمانی، زیر ساخت فن آوري اطالعات، 
سنجد. در تحقیق محتواي تغییر و پشتیبانی از تغییر را می

ده از روش )، پایایی پرسشنامه با استفا1390ضیایی و همکاران (
) به دست آمد. پرسشنامه دیگر پرسشنامه 81/0آلفاى کرونباخ، (

 5سوال  25بود که شامل  ،)1389مدیریت دانش همتی (
سؤال)، تسهیم  7اي است و چهار مؤلفه خلق دانش (گزینه

سؤال) و ذخیره سازي  5سؤال)، بکارگیري دانش ( 6دانش (
)، 1388خامدا (سنجد. در تحقیق زهرا سؤال) را می 7دانش (

) به 91/0پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاى کرونباخ، (
 دست آمد. 

به منظور بررسی اعتبار صوري  روایی و پایاي پرسشنامه:
 یدنفر از اسات 15نظر  ها پس از تدوین اولیه باپرسشنامه

 یرهايمتغ ینهدر زم یتکه سابقه فعال یورزش یریتمتخصص مد
داشتند، سپس نظرات آنان اعمال و پرسشنامه  یزرا ن یقتحق ینا

اصالح گردید، درنتیجه به تأیید نهایی این افراد، قابلیت اعتبار 

با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی  پرسشنامه تأمین شد.
نفر مورد  30تعداد  بهمطالعه راهنما  یکانجام  با هاپرسشنامه
ها ي هرکدام از پرسشنامهها براگرفت که میزان آن تأیید قرار
 باشد.مشاهده میقابل 1در جدول 

 
 هاي آمادگی سازمانی و مدیریت دانشپایایی پرسشنامه. 1جدول 

 آلفاي کرونباخ  پرسشنامه
 78/0 آمادگی سازمانی
 75/0 مدیریت دانش

 
منظور سازمان ها: در این پژوهش بهتجزیه و تحلیل داده

ها از بندي نمرات خام و توصیف دادهطبقهدادن، خالصه کردن، 
آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، درصدها، انحراف 

هاي پژوهش در استانداردها استفاده شد. براي آزمون فرضیه
 -ها از آزمون کلموگروفوتحلیل استنباطی یافتهتجزیه

ها، آزمون اسمیرنوف براي فرض طبیعی بودن توزیع داده
و با ها طبیعی نبود) ه دلیل اینکه توزیع داده(ب ايدوجمله

افزار استفاده از روش مدل معادالت ساختاري از طریق نرم
Smart-PLSهاي پژوهش استفاده شد.، براي آزمون فرضیه 

 7/57است که  موضوع نتایج جمعیت شناختی بیانگر این
درصد  3/86درصد زن بودند. از این تعداد  3/42درصد مرد، 

درصد مجرد بودند. بیشتر افراد داراي مدرك  7/13متاهل و 
ترین سابقه خدمت بودند. همچنین بیش ) %7/63کارشناسی( 

) قرار %6/36نفر،  128سال ( 11-15افراد نمونه در دامنه 
) %7/3نفر،  13سال( 1-5ترین سابقه کار در دامنه داشت و کم

 بود.
 از) %56( نفر 196 تعداد دهدمی نشان) 3( جدول نتایج

) 57( نظري میانگین از باالتر نمره آمادگی سازمانی نمونه افراد
 باالتر نمره مدیریت دانش نمونه افراد از) %63( نفر 222 تعداد و
 گرفت نتیجه توانمی بنابراین. اندگرفته) 75( نظري میانگین از
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 باالتر نمونه افراد دانش مدیریت و سازمانی آمادگی وضعیت که
 باشدمی معنادار آماري نظر از که باشدمی متوسط میزان از
)01/0<P.( 

 
 اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه. 2جدول 

 درصد تعداد وضعیت متغیرها

 جنسیت
 7/57 202 مرد
 3/42 148 زن

 وضعیت تأهل
 7/13 48 مجرد
 3/86 302 متأهل

 تحصیالت

 4/1 5 دیپلم
 4/23 82 کاردانی

 7/63 223 کارشناسی
 9/8 31 ارشدکارشناسی
 6/2 9 دکتري

 سابقه خدمت

5-1 13 7/3 
10-6 119 34 
15-11 128 6/36 
20-16 34 7/9 
25-21 37 6/10 
30-26 19 4/5 

 
 گیريبررسی مدل اندازه

ها (همگرا و واگرا) و پایایی (آلفاي در این مرحله روایی سازه
محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت کرونباخ و ترکیبی) 

گیري متغیرهاي این تحقیق از نوع به اینکه مدل اندازه
انعکاسی است (شامل الیه اول و دوم) ابتدا میزان -انعکاسی

پایایی ترکیبی و روایی سازه بررسی شد. براي بررسی و ارزیابی 
هاي مورد بررسی در مدل پژوهش به روایی و پایایی سازه

گام استفاده از معادالت ساختاري حداقل مربعات جزئی، بار هن
عاملی هر نشانگر (گویه) بر روي هر سازه بایستی برآورد گردد. 

باشد  7/0بدین ترتیب که در صورتی که بار عاملی باالتر از 
هاست. براي نشانگر باال بودن پایایی و روایی همگراي سازه

ي از نوع مربعات جزئی بررسی پایایی در روش معادالت ساختار
پایایی . 1گیري انعکاسی) سه معیار وجود دارد: (یک مدل اندازه

. آلفاي 2ها) هریک از متغیرهاي مشاهده پذیر (پایایی معرف
 . پایایی مرکب3کرونباخ  

 
 آزمون روایی مدل اندازه گیري 

گیري اند که در صورتی مدل اندازهپژوهشگران بیان کرده
انعکاسی، مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی 
هریک از متغیرهاي مشاهده پذیر متناظر با متغیر پنهان آن 

باشد. شایان ذکر است اگر این  7/0مدل داراي حداقل مقدار 
ا کم بوده و بوده ولی تعداد مشاهده پذیره 7/0مقدار کمتر از 

باشد  5/0متوسط واریانس استخراج شده متغیر مربوط باالي 
گیري حفظ نمود (ریوارد توان مشاهده پذیر را در مدل اندازهمی

دهد تعدادي از نشان می 2طور که شکل ). همان1998و هوف، 
ها کاهش پیدا کرده است و این بدین دلیل هاي برخی سازهآیتم

بودند. لذا براي باال  7/0ربوط کمتر از بود که بارهاي عاملی م
 ها حذف شدند.بردن روایی و پایایی سازه ها این آیتم

شود، ضرایب مسیر در دیده می 2طور که در شکل همان
+ تغییر 1تا  -1ها بین حالت استاندارد هستند و مقدار آن

کنند. هرچه مقدار ضریب مسیر به یک و یا منفی یک می
یرگذاري آن مسیر بیشتر است. ضرایب تر باشد تأثنزدیک

دهنده نوعی نشانهاي بیرونی (بارهاي عاملی) به استاندارد مدل
 1تا  0هاي بیرونی بین اعتبار سازه است. ضرایب مسیر مدل

هاي انعکاسی از برازش خوبی اینکه مدلکنند. براي تغییر می
ر مدل باشد. د 7/0برخوردار باشند باید بارهاي عاملی بیشتر از 

از کمتر ها بار عاملیساختاري اولیه پژوهش، تعدادي از گویه
دارند، که حذف شده و در نهایت مدل اصالح شده  7/0

 آمد.بدست

 
 دانش مدیریت و سازمانی آمادگی متغیر براي ايدوجمله آزمون نتایج .3 جدول

 تعداد گروها شاخص
 مشاهده نسبت

 شده
 مقایسه نسبت

 شده
P-value 

 سازمانی آمادگی
 44/0 154 57مساوي یا کمتر

05/0 01/0* 
 56/0 196 57 از بیشتر

 دانش مدیریت
 37/0 128 75مساوي یا کمتر

 63/0 222 75 از بیشتر *01/0 05/0
 1 350 کل

01/0≤P**،05/0≤P ٭ 
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 )انعکاسی-هاي انعکاسیگیري (آیتممدل اندازه .2 شکل

 
گیري انعکاسی دو روش مهم در بحث روایی مدل اندازه

وجود دارد یکی بحث روایی همگرا و دیگري روایی تشخیصی 
تبیین متغیر (واگرا). منظور از روایی همگرا سنجش میزان 

پذیر آن است براي روایی پنهان توسط متغیرهاي مشاهده
در  AVE(10درونی شاخص میانگین واریانس استخراج شده (

دهد که چه نشان می AVEنظر گرفته شده است. شاخص 
درصدي از واریانس سازه مورد مطالعه تحت تأثیر نشانگرهاي 

براي مناسب  به باال را 5/0آن سازه بوده است. محققان مقدار 
اند و این بدان معنا است که تعیین نموده AVEبودن شاخص 

درصد واریانس مشاهده  50متغیر پنهان مورد نظر حداقل 
کند. بنابراین، با توجه به شاخص پذیرهاي خود را تبیین می

 5/0) مقادیر باالتر از AVEمیانگین واریانس استخراج شده (
د بررسی است. نتایج حاصل دهنده روایی مناسب سازه مورنشان

هاي هاي روایی همگرا و پایایی سازهاز آزمون شاخص
 .) ذکر شده است5و4گیري مدل در جداول (اندازه

دهد که نتایج حاصل از آزمون نشان می 4جدول 
هاي متغیر آمادگی هاي روایی همگرا و پایایی مولفهشاخص

برخوردارند زیرا  سازمانی ( مرتبه اول) از پایایی و روایی مناسبی
و  7/0کرونباخ باالي ، آلفاي7/0که داراي بارعاملی باالي 

 می باشند. 5/0س استخراج شده باالي نمتوسط واریا

                                                                      
10. Average Variance Extracted 

مقادیر بارهاي عاملی استاندارد شده و شاخص هاي روایی  .4 جدول
 آمادگی سازمانی(مرتبه اول) مولفه هاي و پایایی

 هاآیتم هامولفه
بار 

 عاملی
آلفاي 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

متوسط 
واریانس 
استخراج 

 شده

فرهنگ 
 دانش

A1 803/0 

766/0 851/0 588/0 A2 735/0 
A3 703/0 
A4 790/0 

ساختار 
 سازمانی

A5 943/0 
935/0 951/0 885/0 A6 926/0 

A7 953/0 
زیر 

ساخت 
 سازمانی

A8 939/0 
921/0 950/0 864/0 A9 913/0 

A10 937/0 

محتواي 
 تغییر

A11 893/0 
891/0 932/0 831/0 A12 927/0 

A13 902/0 

پشتیبانی 
 از تغییر

A14 884/0 

931/0 951/0 828/0 A15 897/0 
A16 915/0 
A17 943/0 
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هاي روایی بارهاي عاملی استاندارد شده و شاخص مقادیر .5 جدول
 مدیریت دانش (مرتبه اول) مولفه هاي و پایایی

 بارعاملی هاآیتم هامولفه
آلفاي 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

متوسط 
واریانس 
استخراج 

 شده

خلق 
 دانش

M1 933/0 

961/0 950/0 864/0 
M2 929/0 
M3 928/0 
M4 926/0 
M5 929/0 

 تسهیم
 دانش

M6 729/0 

827/0 875/0 538/0 

M7 709/0 
M8 727/0 
M9 711/0 

M10 812/0 
M11 707/0 

بکارگیري 
 دانش

M12 748/0 

729/0 831/0 552/0 M13 723/0 
M14 712/0 
M15 785/0 

ذخیره 
سازي 
 دانش

M16 955/0 

956/0 968/0 885/0 M17 951/0 
M18 949/0 
M19 917/0 

 
دهد که نتایج حاصل از آزمون نشان میجدول فوق 

هاي متغیر مدیریت هاي روایی همگرا و پایایی مولفهشاخص
دانش (مرتبه اول) از پایایی و روایی مناسبی برخوردارند زیراکه 

و متوسط  7/0کرونباخ باالي ، آلفاي7/0داراي بارعاملی باالي 
 می باشند. 5/0واریانس استخراج شده باالي 

 
 گیريهاي اندازهروایی واگرا ( افتراقی) مدلبررسی 

گیري انعکاسی روایی تشخیصی یا واگرا توانایی یک مدل اندازه
را در میزان افتراق مشاهده پذیرهاي متغیر پنهان آن مدل با 

سنجد. دو روش پذیرهاي موجود در مدل را می سایر مشاهده
راي الکر ب -جدول متقاطع افتراقی و استفاده روش فورنل

شود در این پژوهش از ابتدا بررسی روایی واگرا استفاده می
الکر استفاده شده سپس از روش  -روش روایی آزمون فورنل

ها استفاده شده است و طبق این معیار بار عرضی براي معرف
یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهاي پنهان، باید 

اي خودش داشته پراکندگی بیشتري را در بین مشاهده پذیره
باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر، روایی تشخیصی 

نتایج بدست آمده براي متغیرهاي این  6باالیی دارد. جدول 
 .ددهپژوهش را نشان می

ها کامال ًاز سازههاي مولفه دهد کهجدول فوق نشان می
باشند یعنی مقادیر قطر اصلی (ریشه دوم متوسط هم جدا می

ستخراج شده) براي هر متغیر پنهان از همبستگی آن واریانس ا
متغیر با سایر متغیرهاي پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر 

 است. 
 

هاي گیري (پایایی و روایی) مدلبررسی مدل اندازه
 هاي مرتبه دوم گیري سازهاندازه

هاي مرتبه دوم نیز همانند متغیرهاي مرتبه اول باید براي سازه
ایی معمولی و ترکیبی و همچنین میزان متوسط میزان پای

واریانس استخراج شده مورد بررسی قرار گیرد که نتایج در 
 جدول ذیل آورده شده است.

 
 هاي (مرتبه اول)مولفه یا واگرا افتراقی شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی .6 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مولفه ها 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0.767 فرهنگ دانش 1

 0 0 0 0 0 0 0 0.941 0.497 ساختار سازمانی 2

 0 0 0 0 0 0 0.930 0.297 0.437 زیر ساخت سازمانی 3

 0 0 0 0 0 0.906 0.27 0.403 0.476 محتواي تغییر 4

 0 0 0 0 0.910 0.484 0.428 0.488 0.976 پشتیبانی از تغییر 5

 0 0 0 0.930 0.187 0.111 0.049- 0.17 0.173 خلق دانش 6

 0 0 0.833 0.623 0.227 0.192 0.003- 0.217 0.226 تسهیم دانش 7

 0 0.743 0.805 0.603 0.238 0.195 0.032 0.229 0.233 بکارگیري دانش 8

 0.941 0.657 0.669 0.507 0.195 0.121 0.044 0.227 0.198 ذخیره سازي دانش 9
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 هاي مرتبه دوم سازه هاي روایی و پایاییشاخص .7جدول

هاي سازه
 مرتبه دوم

آلفاي 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

متوسط 
واریانس 

 استخراج شده
 506/0 937/0 927/0 آمادگی سازمانی
 507/0 951/0 945/0 مدیریت دانش

 
ها مقدار کدام از سازهدهد که براي هر جدول فوق نشان می

آلفاي کرونباخ محاسبه شده است که مقادیر محاسبه شده بیشتر از 
باشد و ها میاست که نشان دهنده پایایی مناسب سازه 7/0

باشد بیشترین آلفاي کرونباخ متعلق به متغیر مدیریت دانش می
)945/0 =αهاي هاي متوسط میانگین واریانس). مقدار شاخص

یعنی  5/0ها بیشتر از ) براي کلیه سازهAVE(استخراج شده 
باشند و شاخص پایایی مرکب نیز از متغیرها داراي اعتبار درونی می

گیري هاي اندازهبیشتر است که نشان از سازگاري درونی مدل 7/0
هاي باشد. بنابراین هر کدام از سازهانعکاسی مرتبه دوم پژوهش می

گیري مطلوبی جهت اندازه مرتبه دوم مدل از روایی و پایایی
 متغیرهاي پژوهش برخوردار هستند

 
گیري هاي اندازهبررسی روایی واگرا (افتراقی) مدل

 مرتبه دوم 
در این پژوهش همانند بررسی متغیرهاي مرتبه اول از روش 

استفاده شده است و طبق این  11الکر -روایی آزمون فورنل
متغیرهاي پنهان، باید معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر 

پراکندگی بیشتري را در بین مشاهده پذیرهاي خودش داشته 
باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر روایی تشخیصی 

نتایج بدست آمده براي متغیرهاي این  8باالیی دارد. جدول 
 دهد.پژوهش را نشان می

 
شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی .  8جدول

 هاي مرتبه دومبراي سازه واگراتشخیصی یا 
 مدیریت دانش آمادگی سازمانی هاي مرتبه دومسازه

 0 0.711 آمادگی سازمانی
 0.715 0.269 مدیریت دانش

 
هاي مرتبه دوم کامال ًاز دهد که سازهنشان می 8جدول 

باشند یعنی مقادیر قطراصلی (ریشه دوم متوسط هم جدا می
                                                                      
11. Fornell & Larcker  

هر سازه پنهان از همبستگی آن واریانس استخراج شده) براي 
هاي پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر سازه با سایر سازه

 . است
 

 بررسی مدل ساختاري 
مرحله دوم ارزیابی مدل تحقیق، بررسی مدل ساختاري است 

و ضریب  2Rکه با استفاده از کیفیت مدل ( ضرایب تعیین
می  2fو تاثیر  β) و معنادار بودن ضرایب مسیر 2Qافزونگی

 .باشد
 

 بررسی کیفیت مدل 
براي بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسی اعتبار حشو یا 

شود. اعداد می استفاده R)2(و ضریب تعیین) Q 2(افزونگی
مثبت نشان دهنده کیفیت باالي مدل هستند. ضریب تعیین 

زا توسط دهد که چند درصد از تغییرات متغیر دروننشان می
ها را نشان نتایج بررسی )9شود. جدول (تبیین می زامتغیر برون

بهتر  است که 1-0تعیین شده مقداري بین  2Rمیزان  دهد.می
 تبیـین واریـانس میـزان باشد تـا 1/0است مقداري باالتر از 

 میزان و شود ارزیابی حـد مطلوب در درونزا متغیــر شـده
میلر، داراست (فالک و  را پیشگویی کمی توان آن کمتراز
1992.( 

 
 هاي بررسی کیفیت مدلشاخص .9 جدول

ضریب تعیین  هاسازه
2R 

 ضریب افزونگی
2Q 

 036/0 072/0 مدیریت دانش
 

درصد از تغییرات متغیر  02/7دهد نشان می 9جدول 
شود. بینی میمدیریت دانش توسط متغیر آمادگی سازمانی پیش

گایسلر به  -شاخص حشو یا افزونگی که همان شاخص استون
بینی کردن به روش بررسی توانایی مدل ساختاري در پیش

باشد، وقتی مقدار این شاخص بیشتر از صفر چشم پوشی می
باشد مقادیر مشاهده شده خوب بازسازي شده و مدل توانایی 

بینی دارد. در این تحقیق این شاخص براي مدیریت دانش پیش
 باشد.می 036/0
 

 گیريبحث و نتیجه
 اساس بر دانش مدیریت مدل تدوینهدف از این پژوهش، 

بر اساس  بود.جوانان  و ورزش وزارت کارکنان سازمانی آمادگی
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 آمادگی در ارتباط با بررسی وضعیت ايدوجمله نتایج آزمون
 از افراد نمونه، %56سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، 

است، با توجه از نظر آماري معنادار  کهمیانگین بودند،  از باالتر
. جوان بودن 1هاي پژوهش، احتماال دالیلی همچون: به یافته
بهره بردن  سال و یقینا 40درصد از کارکنان زیر  54/0حدود 

ها از اطالعات جدید علمی و حوزه وسیع تر دانش امروزي و آن
. 2ها از لحاظ سازمانی براي تغییرات و آمادگی بیشترآن

درصد کارکنان از مدرك  7/63نین به علت اینکه همچ
کارشناسی برخوردار بودند که خود عاملی بر توانایی بیشتر افراد 

. از طرفی، حدود 3باشد و جهت واکنش بر تغییرات اجباري می
باشند که این درصد کارکنان نیروي پیمانی و آزمایشی می 30

تواند و ... می جایی، تعدیل نیرومسأله در مواردي همچون جابه
اختیارات بیشتري به مدیران ارشد سازمان بدهد، و چینش 
بهتري از کارکنان در مواجه با تغییرات احتمالی داشته باشند، 

 نتایج با نتایجاین توانند در این راستا تاثیر گذار باشند. می
 و12گارزون و )1394( ترك زاده و عبدشریفی هايپژوهش

 ظرفیتباشد، با توجه به اینکه می همسو ،)2012( همکاران
 تحت مستقیم طور به سازمانی تغییرات براي سازمان آمادگی

 و هاتیم افراد، شامل سازمان فرهنگ و شرایط منابع، تأثیر
 تنها سازمانی آمیز موفقیت تغییر دارد، قرار سازمانیبین یادگیري

سازمان به عنوان منابع  اعضاي که شود ایجاد تواندمی زمانی
 تغییر براي آمادگی. بپذیرند را تغییر فرآیند اصلی و مهم سازمان

 در کلیدي عامل یک عنوان به سازمان اعضاي میان در
 همکاران، و هالت( است شده شناخته تغییر براي تالش موفقیت

 نگرش ها. مدیران سازمان1شود: بنابراین توصیه می). 2007
. 2تغییر را افزایش و  به نیاز مورد در کارکنان از یک مثبت هر

 و آنها براي مثبتی کاربردهاي احتماالً تغییري چنین اینکه
 هاتر نمایند چرا که سازمان سازمان به همراه دارد، را گسترده

کرد  خواهند رد یا قبول خود اعضاي اقدامات طریق از را تغییر
باید  هافعالیت تمامی بنابراین ).2005،  13وایت و جیمیسن (پیچ
مبناي؛ اول: ایجاد و القاحس باارزش بودن در کارکنان از بر 

طریق اعتماد و اطمینان و روابط درست با آنها و پذیرش نظرات 
هاي آنها به عنوان عضو و فردي از گروه، و دوم: و دیدگاه

ارتقاء  و ترغیب آنها به یادگیري سرمایه گذاري براي آموزش و
و سوم:  سازمان از طریق بکارگیري فناوري هاي روز در

شان، باشد. مدیریت درست پاداش و تشویق در ازاي مشارکت
 هايسیستم بین داد نیز نشان ،)2008( هاکو پژوهش هايیافته

 و مثبت رابطه تغییر براي آمادگی و اطالعاتی و ارتباطی

                                                                      
12. Garzon 
13. Peach, Jimmieson &  White 

 و ارتقاء جهت ترمناسب و مطلوب وضعیت. دارد وجود معناداري
 سازيذخیره منظور به اطالعات فناوري هايزیرساخت پیشرفت

 هاي مختلف ضروريسیستم پذیرش براي دانش به دسترسی و
  .رسدمی نظر به

وضعیت مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و بررسی با 
که از نظر  بودنداز افراد نمونه باالتر از میانگین  %63جوانان، 

هاي پژوهش، یافته است، این نتیجه با توجه بهآماري معنادار 
درصد از افراد نمونه تحقیق متاهل بودند و  86/0اینکه مبنی بر

)، اینکه افراد 1394بر اساس پژوهش شریفی و همکاران (
متاهل عالقه بیشتري نسبت به یادگیري سازمانی؛ یعنی 
فرایندي که طی آن سازمان از تجارب مشترك افراد در 

کنند و داراي پتانسیل سازمان، دانش و بینش جدید ایجاد می
و طبق هاي سازمان است، دارند، نفوذ در رفتار و بهبود توانایی

 داندمی سازمانی را یادگیرنده سازمان)، که 2002نظر لویس (
 کسب را جدید دانش مستمر طور به آن کارمندان در که
 دانش آن از به استفاده مایل و گذارندمی اشتراك به و کنندمی
مورد تایید هستند،  خود هاي فعالیت انجام و هاگیريتصمیم در

 و موسوي هايپژوهش نتیجه با حاضر پژوهش نتیجهباشد. می
 و ،)2012(14مانیر و دانیش ،)1393( پناه قائم ،)1393( همکاران

 باشد.می همراستا) 2012(15همکاران و زید
هاي آموزشی براي از دوره شود: مدیرانبنابراین توصیه می

کاري، مشارکت همکاران در خلق و افزایش دانش و مهارت
هاي علمی و تخصصی بر افزایش دانش و اطالعات انجمن

به دلیل اینکه  مرتبط با سازمان و موضوع تخصصی و کاریشان،
 انسانی توسعه منابع مدیریت بهبود سایه در تنها دانش مدیریت

 فرایندهاي تسهیم در ها راگروه و افراد شود و نقشمی تقویت و
هاي ها و فعالیتو از برگزاري همایش کندمی دانش برجسته

مرتبط با آن از طریق خبرنامه و گاهنامه و ... در خصوص 
سازي دانش با استفاده از سیستم هاي بکارگیري و ذخیره

افزاري و کاربردي نمودن اطالعات موجود افزاري و نرمسخت
مرتبط با حوزه تخصصی و کاریشان استفاده کنند، و سازمان 

همچنین بویژه با حمایت مدیریت ارشد و همه مدیران اجرایی و 
با استفاده از سیستم پاداش و جبران خدمات از اقدامات انجام 
شده مبنی بر مستندسازي تجربیات همکاران واجد شرایط 

ه بازنشستگی و یا همکاران بازنشسته در راستاي استفاد
هوشمندانه از تجربیات و دانش آنها به خصوص زمانی که با 

 شوند، استفاده کرد. یک مشکل تقریبا تکراري روبرو می

                                                                      
14. Dansh & Manir 
15. Zayed & etal 
15. Radigo                                  
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 داد نشان پژوهش ساختاري معادالت از حاکی هايیافته
 وزارت منابع انسانی دانش مدیریت بر سازمانی آمادگی که

 پژوهش نتایج دارد. داريمعنی و مثبت تأثیر جوانان و ورزش
 ردایی و ،)1389( همکاران و خانیموسی هايپژوهش با حاضر

 با همچنین و ،)1395( همکاران و خرازیان و) 1392(همکاران و
 بوده همخوان ،)1393( همکاران و شوهانی هايیافته از بخشی

 با رابطه در ،)2014( همکاران و16رادریگو. کندمی تأیید را آنها و
 که رسیدند نتیجه این به نیز دانش مدیریت استقرار از حمایت
 زمینه توسعه اولیه، دانش انتقال و حفظ انسانی، عوامل

 فرآیند از ساختار، و فرهنگ یادگیري، فرآیند تشویق سازمانی،
خرازیان و  کنند و همچنینمی حمایت دانش مدیریت استقرار

یک  عنوان به دانش، مدیریتاز استقرار  ،)1395همکاران (
 از مشکالت ايگسترده طیف به پاسخگویی منظور به اصل،
 بازنشستگی کارکنان، توسعه علت به حافظه فقدان از ناشی

نام  افزوده ارزش افزایش هدف با و نوآوري و هاتکنولوژي
عنوان داشته )، 2004( 17چاوال و کلووي برند. در این راستا،می

 ،عوامل مؤثراند که امنیت شغلی کارکنان یکی از مهمترین 
آمادگی سازمانی براي پذیرش تغییر است و هر چه امنیت شغلی 
باالتر باشد، آمادگی براي پذیرش تغییر نیز افزایش می یابد. 

ترین منبع براي هر سازمانی محسوب زیرا منابع انسانی با ارزش
می شود و اینکه با توجه به ماهیت خدماتی سازمان هاي 

ترین اهداف ي هم از مهمورزشی و اینکه رضایت مشتر
مدیریت کیفیت جامع می باشد لذا مدیران صفی و ستادي در 
وزارت ورزش و جوانان می توانند با توجه به این دو عامل 

ونه تغییر با توجه به محیط درونی و گسازمان خود را براي هر
بیرونی آماده کنند. زیرا وجود آمادگی سازمانی می تواند تغییر در 

 .رایط خاص را با هزینه و زمان کمتر اعمال نمایدبرابر یک ش
 که شد مشخص تحقیق نتایج مورد در کلی طور به  

پیشنهاد بنابراین . دارد اثر دانش مدیریت بر سازمانی آمادگی
 رویکردي تبیین نسبت به وزارت ورزش و جوانان شودمی

مدیریت  سیستم استقرار مزایاي با ارتباط در دقیق و شفاف
تا  اي اقدام نمایداقدام نمایند، وزارت ورزش باید به گونه دانش

 جایگاه در شانتحصیلی رشته به باتوجه متخصص . افراد1
 تا نمایند انگیزه ایجاد . درکارکنان2گیرند،  قرار خود واقعی
 براي کافی . فرصت3نمایند،  کوشش دانش ارتقا جهت

گیرند  بکار کاري محیط در را خود دانش تا کارکنان ایجاد نماید
. فضایی با اعتماد متقابل در بین کارکنان و مدیران ایجاد 4

                                                                      
16. 
17. 

. آزادي عمل 5نماید با اعتماد متقابل به تسهیم دانش بپردازند. 
و استقالل بیشتري به افراد داده شود تا خالقانه و مبتکرانه به 

سازي دانش از طریق فناوري خلق، انتشار دانش و ذخیره
هاي با حمایت مالی از فعالیت . همچنین6ند و اطالعات بپرداز

 نیازهاي کردن برآورده جهت جامعی دانش محور، برنامه
 .گردد اجرا و کارکنان تهیه همه توسعه و آموزشی

 از ترباال میانگین گرفتن نظر در با و موضوع این به توجه با
 و ورزش وزارت آن، ابعاد از یک هر و دانش مدیریت متوسط
 از تواندمی است روبرو اطالعات از وسیعی حجم با که جوانان
 توسعه و استقرار براي اهرمی عنوان به سازمانی آمادگی
 و پایدار رقابتی مزیت حفظ و خلق منظور به دانش مدیریت
 ارزیابی مطالعات انجام طی و نماید استفاده عملکرد، افزایش
 و تعیین پروژه موفق اجراي براي الزم نیازهاي پیش آمادگی،
 آمادگی. شود سنجیده آن سازيپیاده براي سازمان آمادگی
 و انسانی نیروي فنی، سازمانی، و مدیریتی ابعاد از سازمان

 سازمان که صورتی در. است سنجش و بررسی قابل زیرساختی
 باشد، نداشته سیستم پذیرش براي را الزم آمادگی جهاتی از

 ایجاد براي این پژوهشاز راهکارهاي ذکر شده در  توانمی
 .استفاده کرد مذکور هايحوزه در آمادگی
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