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اداره كل ورزش و جوانان استان كاركنان  نوآوري سازماني بابين مديريت دانش بررسي ارتباط 

 آذربايجانشرقي

  

 3، ناصر هوشيار2غالمحسين پزشكي ،1كاظم قبادي عنصرودي

 
1
  ، كارشناس تربيت بدني دانشگاه هنر اسالمي تبريزكارشناس ارشد مديريت ورزشي 

2
هشترودحد وا ياسالم آزاد دانشگاه عضو هيات علمي

  

3
دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي كارشناس تربيت بدني اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي،  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

  :خالصه

داره كل ورزش و جوانان استان كاركنان انوآوري سازماني مديريت دانش با بين هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط 

اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و از نوع پيمايشي بوده و به . باشد شرقي مي آذربايجان

ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه مديريت . باشد نفر مي 142جامعه آماري اين پژوهش. شكل ميداني انجام گرفته است

براي تجزيه و تحليل . باشد مي 80/0و  88/0با روايي و پايايي  نوآوري سازمانيو پرسشنامه ) 1995(چيدانش نوناكا و تاكو

و آمار استنباطي شامل ) ها، واريانس و انحراف معيارميانگين، جداول فراواني و نمودار(ها از روش آماري توصيفي  داده

براي بررسي همبستگي متغيرها از ضريب همبستگي  آزمون كولموگراف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع و

، آزمون ليونز استفاده شده )تحليل واريانس( Fمستقل وآزمون  tهاي  پيرسون و اسپيرمن و براي مقايسه متغيرها از آزمون

  .است

  :نتايج تحقيق نشان داد

سازي  اجتماعي(انش هاي مديريت د و كليه مولفه) =678/0r(كاركنان نوآوري سازمانيبين مديريت دانش و 

و ) ) =520/0r(سازي دانش ، بيروني)=502/0r(سازي دانش ، تركيب)=595/0r(، دروني سازي دانش )=594/0r(دانش

  كنند مي بيينسازماني را ت نوآوري ،ابعاد مديريت دانش داري وجود دارد و ركنان رابطه معنيكا نوآوري سازماني

  

   شرقي اداره كل ورزش و جوانان، استان آذربايجان، يريت دانش، مدنوآوري سازمانيارتباط،  :كليد واژه

  

  

  ؛دمهمق

  

در عصر حاضر، مفهوم دانش چنان دچار تغيير و تحول شده است كه بسياري از دانشمندان علم مديريت در سازمان، باب 

  . )1384افرازه، (اند  كرده باز» ١مديريت دانش«جديدي در مديريت را با عنوان 

 دانند، مي ها سازمان مديران امروزه. كند مي باز ها سازمان در را خود جاي رفته رفته دانش، مديريت و دانش مقوله

 هر مهم دارايي عنوان به آنچه. آورد حساب به سازمان يك دارايي ترين اصلي توان نمي را ساختمان و تجهيزات آالت، ماشين

 در نهايت و سازمان براي رقابتي مزيت كسب باعث بر آن يحصح مديريت و است سازماني دانش رود، مي شمار به سازمان

مديريت دانش نه فقط روي مزيت رقابتي شركت اثرگذار است،  ).1384اخوان و جعفري، (شد خواهد رقبا بر شدن پيروز

                                                 
1 Knowledge Management 
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انگ چو و ر( دهدها در طول فرايند توسعه توليد را نيز ترفيع ميبلكه نوآوري، مديريت و انتشار دانش، اطالعات و داده

  ). 1،2011پينگ هوانگ

برخي محققين معتقدند استراتژي مديريت دانش اثر معناداري بر عملكرد مشاغل داشته و آن را هم تراز با 

چن و (هاي سازماني دست يابندترين يافتهمديريت منابع انساني و مديريت تكنولوژي اطالعات قرار داده تا به اثربخش

 مشمل برو در واقع يك پارادايم سازماني كه با تغييرات در عصر رقابت لزوم فرهنگي منعطف  و براي انطباق )2،2012هانگ

  .)3،2012لين و همكاران(شود، بيش از پيش احساس مي و باورهاي سازماني اي از اصولمجموعه

فرهنگي و  هاي حاضر كه نقش مهمي در كليه ابعاد اجتماعي، هاي ورزشي نيز به عنوان بخشي از سازمان سازمان

مديران ورزشي . كشند باشد و مديران ورزشي اين بار را بر دوش مي خانوادگي افراد داشته نيز از اين قضيه مستثني نمي

هاي ورزشي فراهم آورند  بايد موجبات حركت رو به جلو و نيز سير صعودي دستيابي به اهداف سازماني را در سازمان

ها، از مديريت دانش تعريف جامع و مختصي نشده  در ورزش و نه در ديگر زمينهتا به حال نه هر چند  ).2007انگري، (

- و مفهومي مركزي و محوري داشته كه مي معرفي گشته استاست اما به عنوان منبع حياتي جهت خلق سالمت سازمان 

هاي حليل عملكرد تيمسيستم مديريت دانش اثربخشي را از طريق تجزيه و ت. بايست در مهارت اساسي مديران امروزه باشد

ها را از تحقيق منابع دانش تخصصي كاهش هاي مشكالت سازماني بسط داده و هزينهحلسازماني و استنتاج صحيح راه

سازماني شده كه توانايي سازمان در خصوص  نوآوريدهد كه تنوع دانش منجر به بهبود دهد؛ مطالعات نشان ميمي

دهد و تنوع دانش هر چه بيشتر توزيع دانش را در افزايش مياز طريق محيطي را  اتتغييرو سازگاري و انطباق با شرايط 

پس دانش و نوآوري در ).  4،2012ژو و كوآداس(دهدسازمان تقويت كرده و تخصص كارمندان و مديران را افزايش مي

 در بسترسازي و سازي اني، زمنيهسازم نوآوري  بروز در موثر عوامل از سازمان به نوعي الزم و ملزوم يكديگر بوده و يكي

بر  با تأثير و پيشرفت به تسهيم منابع فكري بپردازند براي تالش در همگان كه فرهنگي است ايجاد جهت كاركنان بين

  ).2012لين، (نمايند كمك سازمان ترقي به يكديگر

نه از طرف اعضاء سازمان هاي فرهنگي مؤثر كه متعهدا توانند در جهت ايجاد ارزش مديران و رهبران سازمان مي

با توجه به اينكه يكي از عوامل . شود عامل مهم محسوب مي نوآوري سازماني يكو در اين راستا  ؛دنبال شود، كوشش كنند

باشد؛ در عصر رقابت بي امان، كيفيت، قيمت و سرعت  مي نوآوري سازمانيها،  سازي فرآيند مديريت دانش در سازمان پياده

هاي مهم براي ورود به بازارهاي جهاني و توسعه كشورها، كارآمد نمودن  شود و يكي از مؤلفه حسوب ميسه مزيت رقابتي م

كنند و به سوي  ها از فرهنگ فرماندهي دوري مي كاركنان در بخش توليد و خدمات است، از اين رو بسياري از سازمان

   .)1382ديگران، و سليمي(روند فرهنگ توانمندسازي مي

تربيتي و سالمت جسماني و  - ديريت دانش در حوزه تربيت بدني به عنوان يك پديده اجتماعيبي شك نقش م

بخصوص در ورزش قهرماني و حرفه اي، صنعت ورزش و تجارت بر كسي پوشيده نيست و اگر اين پديده حياتي خوب 

، كشاورزي و اموري از كند كه همچون ديگر مسائل اجتماعي و اقتصادي مانند آموزش، صنعت شناخته شود، مشخص مي

تواند عامل پشتيباني محكمي براي پيشبرد اهداف قبيل تعليم و تربيت، تغذيه و بهداشت داراي چنان رسالتي است كه مي

  .باشد

هايي كه مسئوليت پذيري كاركنان را بصورت فردي، گروهي و تيمي  طراحي مناسب سازمان و مشاغل، شيوه

اي كه پيشرفت افراد را ممكن سازد،  هاي فردي و گروهي به گونه اد، تدارك پيشرفتافزايش دهد، بكارگماري مناسب افر

روشهاي آموزشي و پرورشي كه هم شايستگي و هم اعتماد به نفس را در كاركنان افزايش دهد، سبب خواهد شد تا از افراد 

به نقل 102، ص5،1994آرمسترانگ(قرار گيردسازمان توانمندي بسازد كه در خدمت اهداف نوآور و سازماني، انسانهاي 

                                                 
1 . Rong Chou & Ping Huang, 

2 . Chen,  Huang  
3. Lin,etal  
4 . Xu, j &  Quaddus 
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هاي ورزشي به يك ضرورت براي ادامه حيات سازمان روزامد برخورداري از دانش و اطالعاتو تحليل  ).1386ازسودمند،

 سازمان يك راهبردي و فرهنگي هاييگويژ كننده منعكس كه سازماني دانش و بنابراين انكارناپذير تبديل شده است

نقوي و  (گيرد مي قرار استفاده مورد سطوح نوآوري سازماني بهبود جديد، خدمات و محصوالت دايجا به كمك براي است،

به عنوان متوليان ورزش كشور در تالش هستند تا با اصالح و بهسازي ساختارها نيز هاي ورزشي سازمان .)1389 ،همكاران

آميز و عي و فرهنگي جامعه به نحو موفقيتو فرايندهاي خود بتوانند نقششان را در توسعه ورزشي، اقتصادي، اجتما

هاي مختلف در كشور، وظايف گذاريها و امكانات ورزشي و سرمايهها، سليقهها، فرهنگتنوع ورزش. موثرتري ايفا نمايند

 هايي نيز بسيار پيچيده استمديران ورزش كشور را بسيار پيچيده كرده است و الجرم كار مديريت در چنين سازمان

ادارات ورزش و  ي كاركنان، افرادي درتوانمندنوآوري سازماني و افزايش پس نيازاست براي . )1390ري و همكاران، انصا(

جوانان جذب شوند كه خود را با مديريت دانش هماهنگ كنند و اين هماهنگي موجب خواهد شد، شرايط مساعدتري براي 

توجه به شرح وظايف اداره كل ورزش و جوانان . انان بوجود آيدكاركنان در اداه كل ورزش و جوافزايش خالقيت و نوآوري 

تواند همواره در تغييرات سازمان و رسيدن به اهداف سازماني ايفا كند از يك طرف و استان و نقشي كه مديريت دانش مي

تا نقش مديريت نياز به مديريت منابع انساني در اجراي مديريت دانش در سازمان از طرف ديگر، محقق را بر آن داشت 

نوآوري دانش و وضعيت بكارگيري مديريت دانش را در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي و ارتباط آن با 

سؤال اصلي كه در ذهن محقق مطرح شده اين است كه، آيا مديريت . كاركنان اين اداره را بررسي كندسازماني از ديدگاه 

تا ضمن بررسي مديريت دانش در اين اداره و تأثير آن بر  ندمايل ينتأثير بگذارد؟ محقق نينوآوري سازماتواند بر دانش مي

  :دنبراي سؤاالت خود پيدا كنمناسب و علمي ، پاسخي نوآوري سازماني

ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي رابطه معني داري  هدر ادارنوآوري سازماني آيا بين مديريت دانش و 

  .شود اي است كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته مي موضوع مسئله وجود دارد؟ اين

  

  

  روش شناسي تحقيق

  

اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و از نوع پيمايشي بوده و به شكل ميداني انجام گرفته 

   .است

ركز آمار و اطالعات اداره كل ورزش و مگزارش جامعه آماري اين تحقيق بر اساس  :گيري جامعه آماري و نحوه نمونه

  . نفر بود142برابر 1/7/94آمار ارائه شده از طرف كارگزيني اين اداره در مورخ  و جوانان استان

و پرسشنامه ) 1995(ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه مديريت دانش نوناكا و تاكوچي :روايي و پايايي پرسشنامه

  .باشد مي 80/0و  88/0يي با روايي و پايا نوآوري سازماني

  

  

 نتايج توصيفي

  

درصد از  6/21.باشند زن مي%) 6/21(ها مرد و بقيه  درصد آزمودني 4/78در نمونه مورد مشاهده در اين تحقيق 

درصد 9/12درصد داراي مدرك تحصيلي ليسانس،  5/47دهندگان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري،  پاسخ

درصد نيز داراي مدرك تحصيلي زير  2/7درصد نيز داراي مدرك تحصيلي ديپلم و 8/10كارداني و داراي مدرك تحصيلي 
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كاركنان داراي %  70از نظر تحصيالت، سازمان از وضعيت مناسبي برخوردار است به طوري كه بيشتر از . اند ديپلم بوده

  .ديريت دانش را در سازمان تسهيل نمايدتواند موفقيت ماين امر مي. باشندمدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر مي

درصد  7/18سال،  36تا  30درصد در رده سني  9/43سال،  29تا  23درصد از پاسخ دهندگان در رده سني 8/15

با . سال سن داشته اند 51درصد باالتر از  4/9سال و 50تا  44درصد در رده سني  2/12سال،  43تا  37در ر ده سني 

توان نتيجه گرفت كه سازمان از سال سن داشتند، لذا مي 45تر از  از پاسخ دهندگان پايين%  78توجه به اينكه حدود 

سال قرار دارند، كه معموالً در  50تا  45كاركنان در رده سني % 2/12برد و از طرف ديگر نيروهاي جوان بيشتري سود مي

توان نتيجه گرفت  رسند، لذا به طور كلي مي كارايي مي اين سنين كاركنان با توجه به برخورداري از تجربه باال به حداكثر

كه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان افرادي جوان و پرتوان و البته با تجربه مناسب كاري بوده و پذيراي تغيير و 

  .نوآوري هستند و از آمادگي الزم براي پياده سازي استراتژي مديريت دانش برخوردارند

 20تا  10درصد داراي سابقه خدمت 1/21سال،  10سخ دهندگان داراي سابقه خدمت كمتر از درصد از پا 2/61

 40توان نتيجه گرفت كه حدودها ميبا توجه به يافته. باشندسال مي 20درصد داراي سابقه خدمت بيشتر از  1/15سال و 

ربه و دانش ضمني بااليي برخوردارند، فعاليت سال سابقه خدمت دارند، از آنجا كه اين كاركنان از تج 10كاركنان باالي % 

توانند داشته باشند، لذا بايد  مؤثرتري در زمينه اجتماعي سازي، دروني سازي، بيروني سازي و تركيب سازي دانش مي

بقيه كمتر %  60و اين در حالي است كه ي مديريت دانش فراهم شود زمينه ها در زمينه الزم براي مشاركت هرچه بيشتر آن

لذا فعاليت . توان چنين نتيجه گرفت كه اين كاركنان از دانش صريح بااليي برخوردارند سال سابقه خدمت دارند مي10ز ا

  .توانند داشته باشندمؤثرتري در زمينه اجتماعي سازي، دروني سازي و تركيب سازي دانش مي

  

  

  استنباطينتايج 

  

  . ها به فراخور سطح سنجش متغيرها استفاده شده است انواع آماره ها رد يا قبول آنها از در اين بخش جهت آزمون فرضيه

  

 آزمون كولموگراف اسميرنوف جهت تعيين نرمال بودن داده ها) 1(جدول 

 مديريت دانش نوآوري سازماني سازي دروني سازي تركيب سازي بيروني سازي اجتماعي 

 127 133 131 139 134 139 تعداد

 پارامتر نرمال
 91/90 78/79 53/40 04/15 39/14 76/21 ميانگين

 457/14 564/11 243/7 766/2 592/2 149/4 انحراف معيار

 

 089/0 104/0 074/0 134/0 149/0 103/0 مستقل

 051/0 070/0 043/0 074/0 /097 059/0 مثبت

 - 089/0 - 104/0 - 074/0 - 134/0 - 149/0 - 103/0 منفي

  008/1 202/1 842/0 581/1 730/1 218/1 )1زد(آزمون كولموگراف اسميرنوف 

  262/0 111/0 478/0 014/0 005/0 103/0  طرفه 2سطح معني داري 

  

انجام يافته و طبق  2جهت تعيين وضعيت پارامتريك متغيرهاي فرضيه مذكور، آزمون كولموگراف اسميرنوف

ني سازي دانش، اجتماعي سازي دانش ، درونوآوري سازمانيهاي متغيرهاي مديريت دانش،  جدول مشخص گرديد كه داده

  :بدين ترتيب. باشند نرمال و متغيرهاي تركيب سازي دانش و بيروني سازي دانش غير نرمال مي

                                                 
1 “Z” Test 

2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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شرقي همبستگي  در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان نوآوري سازمانيبين مديريت دانش و  -1

 . داري وجود دارد مثبت معني

  

 نوآوري سازمانيمديريت دانش و پيرسون بين دو متغير  r آزمون معني داري): 2(جدول

 مديريت دانش نوآوري سازماني 

 

 678/0 1  آزمون پيرسون

 000/0  سطح معني داري

 123 133  تعداد

  

 نـوآوري سـازماني  دار بـر   دهد كه افزايش يا كاهش مديريت دانش تاثيري تعيين كننده و معني اين يافته نشان مي

تواند از طريق دسترسي كافي كاركنان بـه   مديريت دانش مي. شرقي دارد كل ورزش و جوانان استان آذربايجان رهكاركنان ادا

هـاي تجربـه، فرهنـگ دانـش محـور، ظرفيـت يـادگيري، روحيـه          ابزارهاي مديريت دانش، محتواي كاري كاربرپسند، گـروه 

 سازماني گرفت نتيجه توانمي واقع در .نش تسهيل شودي سرمايه گذاري در مديريت داهاي مادي، و بازده همكاري، مشوق

 وريبهـره  و كنـد  را تعريـف  نـوآوري  تواندمي بيشتر كند،مي حمايت كاركنانش ميان فرايندهاي آن و مديريت دانش از كه

 ميماتافزايش تصـ  و سازمان اعضاي بين دانش عادالنه توزيع دانش اثربخش، مديريت پيامد. بخشد بهبود را خود سازماني

 كاهش و جديد محصوالت و خدمات توسعه ها،هزينه كاهش و مشتريان به خدمات ارائه سازماني، نوآوري به منجر كه موثر

 دانش ارزشمند انواع به دسترسي و يافتن به مربوط هزينه نهايت كاهش در و مشتريان به كاالها و خدمات تحويل در تاخير

 دانـش،  مـديريت  كـه  كـرد  گيـري  نتيجه توانمي فوق به مطالب توجه با). 2012مسعود حسن،.(شودمي سازمان داخل در

هـاي  ايـن نتيجـه بـا نتـايج  پـژوهش     . آوردمـي  فـراهم  هاي ورزشـي كشـور  سازمان در را نوآوري سازماني براي الزم زمينه

ــا نتــايج مطال. همخــواني دارد) 2011(و آماليــا و همكــاران) 2007(، ســليم و خليــل)1388(رنجبــر ميت و عــات اســامــا ب

  .همخواني ندارد) 2010(ميلس

 

شـرقي رابطـه    بين دروني سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان -2

  .داري وجود دارد ثبت معنيم

  

 دانش و نوآوري سازمانيدروني سازي پيرسون بين دو متغير  rآزمون معني داري ): 3(جدول

 نوآوري سازماني دروني سازي دانش 

 سازي دانش دروني آزمون پيرسون

 595/0 1 آزمون معني داري پيرسون

 000/0   طرفه 2سطح معني داري 

 126/0 131 تعداد

  

شـرقي   بين دروني سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانـان اسـتان آذربايجـان   

توانند با استفاده از سـطوح   ريزان اين اداره مي به عبارتي برنامه )r =0/595:  )3(جدول. (داري وجود دارد نيرابطه مثبت مع

» يـادگيري عملـي  «دروني كردن پيوند قـوي بـا   . دهند مختلف متغير دروني سازي دانش، نوآوري سازماني كاركنان را ارتقا 

به محـض درونـي شـدن،    . كند را به مدل هاي ذهني فردي تبديل ميدروني كردن، دانش و تجارب گروهي و يا فردي . دارد

گيرد كه آن را در پايگاه دانش پنهان موجـود خـود توسـعه داده و سـازماندهي      دانش جديد مورد استفاده كاركناني قرار مي

زاده و همكـاران   قلـي  ي تحقيق با نتايج تحقيقات انجام يافته در داخل كشور مانند؛ تحقيق حسيناين يافته. اند مجدد كرده

، و تحقيقات انجـام يافتـه   "رابطه بين فرآيند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي مشهد"با عنوان ) 1383(
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بـا  ) 2002(و تحقيـق دييـان    "مديريت دانش و سرمايه فكري"با عنوان ) 2000(در خارج از كشور مانند؛ تحقيق راستوجي

  .همخواني دارد "هاي مديريت دانش ژيفرايندها و استرات"عنوان 

  

شـرقي رابطـه    سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان بين بيروني -3

  .داري وجود دارد ثبت معنيم

  

 و نوآوري سازماني بيروني سازي دانشبين دو متغير  اسپيرمن rآزمون معني داري ): 4(جدول

 نوآوري سازماني سازي دانش نيبيرو 

 آزمون اسپيرمن
سازي  بيروني

 دانش

 520/0 000/1 همبستگي

 000/0  0 طرفه 2سطح معني داري 

 129 134 تعداد

  

شـرقي   سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانـان اسـتان آذربايجـان    بين بيروني

شود دانـش   در مرحله بيروني سازي دانش، از افراد خواسته مي )r =0/520 ):4(جدول. (دارد داري وجود رابطه مثبت معني

البته، تبديل دانش پنهان به آشـكار  . پنهان را به صورت تفصيلي بيان كنند، مكتوب نمايند، يا به صورت نوار صوتي در آورند

بـه محـض   . تبحر و داراي دانش و تجربه كـافي نيـاز اسـت   بنابراين، در اين مرحله، به يك فرد يا افراد واسطه م. دشوار است

تواند به سادگي با ديگران به اشتراك گذاشته و در سرتاسـر سـازمان بـه     اينكه دانش به صورت ملموس يا آشكار در آمد مي

و قرار دادن توان با فعال نمودن واحد تحقيق و توسعه در سازمان  پس در اداره كل ورزش و جوانان استان مي. كار برده شود

افراد با دانش، با سابقه و تواناي سازمان در دسترس ساير كاركنان و اعضاء و مستندسازي دانش و تجربيات كاركنان نوآوري 

زاده و همكـاران   هاي تحقيقات انجام يافته در داخل كشور مانند تحقيق حسين قلي اين يافته با يافته. كاركنان را افزايش داد

، و تحقيقات انجـام يافتـه   "رابطه بين فرآيند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي مشهد"با عنوان ) 1383(

، و تحقيق كـانتر و بانـدورا   "رابطة بين مديريت دانش وفرهنگ سازماني"با عنوان ) 2002(در خارج از كشور مانند؛ هلوتزي 

همخواني دارد، اما با نتـايج مطالعـات    "ادگيري نيروي انسانيتأثير مديريت دانش بر توانمندي و قدرت ي"با عنوان ) 2004(

توان نتيجه گرفت سازماني كه از مديريت دانش و فرايندهاي آن ميـان  همخواني ندارد؛ در واقع مي) 2010(اسميت و ميلس

  .دوري سازماني خود را بهبود بخشتواند نوآوري را تعريف كند و بهرهكند، بيشتر ميكاركنانش حمايت مي

  

بين اجتماعي سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان  -4

سازي در اداره  توان نتيجه گرفت كه با تغيير در اجتماعي بنابراين مي. داري وجود دارد شرقي رابطه مثبت معني آذربايجان

  .ركنان اين اداره دچار تغيير خواهد شدشرقي، نوآوري در كا كل ورزش و جوانان استان آذربايجان

  

  اجتماعي سازي دانش و نوآوري سازمانيپيرسون بين دو متغير  rآزمون معني داري : 5جدول

 نوآوري سازماني سازي اجتماعي 

 سازي اجتماعي

 594/0 1 آزمون پيرسون

 000/0  سطح معني داري

 133 139 تعداد

 

شرقي  ازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجانبين اجتماعي سازي دانش و نوآوري س

اجتماعي كردن شامل تسهيم تجارب از طريق مشاهده،  )r =0/520): 5(جدول(  .داري وجود دارد رابطه مثبت معني
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د كه براي مباحثات را نام بر» جلسات طوفان فكري«توان تشكيل  نمونه بارز تسهيم تجارب مي. باشد تقليد و تجربه مي

هايي را براي گفتگوي خالقانه بلكه  اين جلسات نه تنها موقعيت. شود ها تشكيل مي مفصل جهت حل مسائل دشوار پروژه

ها  بدين طريق، سازمان. كنند تا تجارب و بنابراين، دانش پنهان خود را نيز تسهيم كنند فرصتي را براي افراد فراهم مي

اند و با يكديگر از  كنند عضوي از سازمان كنند، و آنها احساس مي انساني خود هماهنگي خلق مي توانند در ميان منابع مي

در » كافه دانش«يا »روز دانش«نمونه ديگر تسهيم دانش، راه اندازي .كنند طريق تسهيم اهداف مشابه ارتباط برقرار مي

ريزان اين اداره هر چقدر  دين ترتيب مديران و برنامهباشد ب ها به منظور تشويق تسهيم دانش پنهان بين افراد مي سازمان

بتوانند مؤلفه اجتماعي سازي مديريت دانش را در بين كاركنان افزايش و ترقي بدهند، به همان مقدار دانش پنهان تسهيم 

قش مديريت ن"با عنوان) 1383(اين يافته با نتايج تحقيق رضايي. يافته و در نتيجه نوآوري كاركنان افزايش خواهديافت

  .همخواني دارد "هاي واليبال استان مازندران دانش در موفقيت تيم

 

سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان  تركيببين  -5

  .شرقي رابطه وجود دارد آذربايجان

  

 و نوآوري سازمانياسپيرمن بين دو متغير تركيب سازي دانش  rآزمون معني داري  ):6(جدول

 نوآوري سازماني سازي تركيب 

 سازي تركيب آزمون اسپيرمن

 502/0  000/1 همبستگي

 000/0  0 طرفه 2سطح معني داري 

 133 139 تعداد

  

شرقي  سازي دانش و نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان بين تركيب

شود، بلكه دانش جديد  در مرحله تركيب سازي، هيچ دانش جديدي خلق نمي ).r =0/502): 6(جدول( رابطه وجود دارد

براي (به عبارت ديگر، هرگاه مفاهيم موجود در يك سيستم دانش، . حاصل تركيب جديد دانش آشكار موجود يا قبلي است

مثال، تهيه گزارش مروري، تحليل روند، خالصه براي . افتد مند شوند، تركيب اتفاق مي مرتب و نظام) مثال پايگاه دانش

توانند با  هاي اداره كل ورزش و جوانان استان مي رسد، استراتژيست بدين ترتيب به نظر مي. مديريتي، يا پايگاه داده جديد

د انتقال دانش و تجربيات كاركنان سازمان توسط فناوري اطالعات، انتقال تجارب كاركنان در سازمان به صورت مشهو

هاي تحقيقات اين يافته با يافته. توانند به افزايش نوآوري كاركنان كمك شاياني نموده و بهره وري سازماني را ارتقا دهند مي

توانمندسازي كاركنان، رفتار مبتكرانه و بهره "با عنوان ) 2008(انجام يافته در خارج از كشور مانند؛ تحقيق چانگ و ليو 

پيشايندها و : توانمندسازي شغلي و محيطي"با عنوان ) 2008(، و ميرسون و كالين "موميوري شغلي پرستاران سالمت ع

 "هاي مالزي كاربرد مديريت دانش در بهبود عملكرد دانشگاه"با عنوان ) 2007(، و تحقيق محي الدين و همكاران "پيامدها

هاي  نقش مديريت دانش در موفقيت تيم" با عنوان) 1383(و تحقيقات انجام يافته در داخل كشور مانند؛ تحقيق رضايي

  .همخواني دارد "واليبال استان مازندران

  

  

  نتيجه گيري

  

داري  شرقي همبستگي مثبت معني در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان نوآوري سازمانيبين مديريت دانش و 

شود، كاركنان آن بايد دانش پذير باشند سيس مياز آنجا كه يك سازمان عمومي براي تأمين منافع اجتماعي تأ. وجود دارد

به هر حال مديريت دانش مزاياي بسيار زيادي براي سازمان ورزش و جوانان به . تا بتوانند نيازهاي عامه را برآورده سازند
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دانش به اين گيري، مديريت روز و بهبود تصميم عالوه بر بهبود كيفيت كاري، برخورداري از اطالعات به. همراه خواهد داشت

گردد مديران اين سازمان از  پس پيشنهاد مي. كنندگان پاسخ دهدكند تا بهتر بتواند به نيازهاي مراجعهسازمان كمك مي

طريق دسترسي كافي كاركنان به ابزارهاي مديريت دانش، افزايش ظرفيت يادگيري، افزايش روحيه همكاري با استفاده از 

 .گذاري در مديريت دانش را افزايش دهند ازدهي سرمايههاي مادي بتوانند امكان ب مشوق

شرقي همبستگي  در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان نوآوري سازمانيبين اجتماعي سازي دانش و 

هاي اين سازمان براي مباحثات مفصل جهت  گردد مديران و استراتژيست اد ميپس پيشنه. داري وجود دارد مثبت معني

هايي براي گفتگوي  جهت تسهيم دانش پنهان و ايجاد موقعيت» جلسات طوفان فكري«ها از  شوار پروژهحل مسائل د

 . خالقانه و تسهيم تجارب استفاده نمايند

شرقي رابطه مثبت  كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان نوآوري سازمانيبين دروني سازي دانش و 

هاي دانش پنهان افراد به شكل مدلهاي ذهني مشترك يا دانش فني قرار  نش در پايگاهوقتي دا. داري وجود دارد معني

گردد با طراحي  بنابراين پيشنهاد مي. شود گيرد به دارايي ارزشمندي براي افراد، گروههاي تجربه و سازمان تبديل مي مي

و جوانان استان، امكان دسترسي به اين  پايگاه داده براي شكايات و سواالت مشتريان و ارباب رجوع در اداره كل ورزش

كند و  اين سيستم تسهيم تجارب كاركنان را براي حل مسأله تسهيل مي. اطالعات را براي همه كاركنان فراهم نمايند

 . دهد پرسشهاي مراجعه كنندگان جديد را با سرعت بيشتري پاسخ دهند بنابراين به آنها امكان مي

شرقي رابطه مثبت  كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان ي سازمانينوآورسازي دانش و  بين تركيب

هرگاه مفاهيم . تركيب سازي عبارت از تركيب مجدد اجزاي دانش آشكار به شكلي جديد است. داري وجود دارد معني

دد مديران اين اداره كل گر پس پيشنهاد مي. افتد مند شوند، تركيب اتفاق مي موجود در يك سيستم دانش، مرتب و نظام

مرتفع ) ورزشكاران، مربيان و داوران فعال(سيستمي را طراحي نمايند كه از طريق آن نه تنها درخواستهاي ارباب رجوع 

ريزي، تركيبات جديد  هدف اين سيستم، استفاده از اين اطالعات در برنامه. كنند شده، بلكه اطالعات آنها را نيز ثبت 

آوري و تجزيه و تحليل اطالعات به كاركنان سازمان  اين سيستم، براي جمع. باشد مات و غيره ميمحصوالت و ارائه خد

 .كند هاي بازاريابي اطالعات محور كمك مي جهت تدوين برنامه

شرقي رابطه مثبت  كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان نوآوري سازمانيسازي دانش و  بين بيروني

بدين ترتيب بايستي دانش پنهان موجود در اين اداره كل بايستي به دانش آشكار تبديل شود، لذا به . ود داردداري وج معني

تواند با صاحبان دانش به منظور  نگار كسي است كه مي دانش -گردد با استفاده از يك دانش نگار مديران پيشنهاد مي

ها و به اشتراك روز رساني آن هاي دانش در سازمان و ثبت و به كو با ايجاد مخازن و بان  - شان مصاحبه كند استخراج دانش

 . كاركنان از طريق دانش حركت نمايندايجاد نوآوري در گذاشتن آنها در سازمان جهت 
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