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 استان آذربایجان شرقی 
 دکتر محمد رحیم نجف زاده. 3  حسین طالبیان نیادکتر . 2 کاظم قبادی عنصرودی. 1

 آذربایجانشرقی تحقیقاتو ی واحد علوم ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس دانشجوی. 1
 آذربایجانشرقی تحقیقاتو واحد علوم  یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار . 2

 زیتبر واحد یاسالم آزاد دانشگاهاستادیار . 3
 

شرقی جانهای شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایمدیریت دانش با توانمندیبین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط 
باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و از نوع پیمایشی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. می

( و پرسشنامه 1995) گیری شامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچیباشد. ابزار اندازهنفر می 122جامعه آماری این پژوهش
ها از روش آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل دادهباشد. می 93/2و  22/2( با روایی و پایایی 1995شغلی اسپریتزر)های توانمندی

ها، واریانس و انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال میانگین، جداول فراوانی و نمودار)
مستقل  tهای ستگی متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و برای مقایسه متغیرها از آزمونبودن توزیع و برای بررسی همب

 )تحلیل واریانس(، آزمون لیونز استفاده شده است. Fوآزمون 
 نتایج تحقیق نشان داد:

(، =592/2rسازی دانش)های مدیریت دانش )اجتماعی( و کلیه مولفه=622/2rهای شغلی کارکنان)بین مدیریت دانش و توانمندی
های شغلی کارکنان رابطه ( ( و توانمندی=522/2rسازی دانش)(، بیرونی=522/2rسازی دانش)(، ترکیب=595/2rدرونی سازی دانش )

 داری وجود دارد. معنی
کنان در ( و همچنین بین نظرات کار=25/2rبین نظرات کارکنان در خصوص مدیریت دانش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی)

 (.=25/2rداری وجود ندارد)های شغلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنیخصوص توانمندی
 شرقی  اداره کل ورزش و جوانان، آذربایجان، های شغلی، مدیریت دانشارتباط، توانمندی واژگان کلیدی:
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