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 چکیده

رود؛ شمار میترین منبع رقابت سازمانی بهیاتیح ،ها است و دانشترین مقصد سازماناثربخشی مهم ،امروزه

جوانان با تأکید بر واثربخشی وزارت ورزش مدیریت دانش بر، بررسی تأثیر این پژوهشانجام هدف از  ،روایناز

معادالت  نوع همبستگی بود که با استفاده از روش، توصیفی ازنقش میانجی خرد سازمانی بود. روش پژوهش

با  نفر بودند. 400 وجوانان به تعدادساختاری انجام شد. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان وزارت ورزش

آوری ز توزیع و جمعاکه درنهایت پس  ندحجم نمونه تعیین شدعنوان بهنفر  196،  استفاده از فرمول کوکران

 های استانداردشدةنامهها شامل پرسش. ابزار گردآوری دادهبرای تحلیل استفاده شدنامه پرسش 192از ، هاداده

ریت ورزشی رخواهی از اساتید مدیوایی آن با نظخرد سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش بود که ر

ست دبه 78/0و  89/0، 86/0ترتیب ، بهطریق آلفای کرونباخشد و پایایی آن در یک مطالعة مقدماتی ازید تأی

فزار اادالت ساختاری با استفاده از نرمها در سطح آمار استنباطی و با استفاده از معوتحلیل دادهآمد. تجزیه

، همچنینثربخشی سازمانی تأثیر مستقیم داشت. ر ابها نشان داد که مدیریت دانش جام شد. یافتهان .اسپی.ال.

صورت غیرمستقیم تأثیر داشت. با توجه به نتایج طریق خرد سازمانی بر اثربخشی سازمانی بهمدیریت دانش از

اثرگذار بر اثربخشی بیشتر  ییرعنوان متغزمانی بهشود که از خرد ساهای ورزش پیشنهاد میبه مدیران سازمان

 مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بهره گیرند.

 .جوانانورد سازمانی، اثربخشی، وزارت ورزشمدیریت دانش، خ :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 اثربخشی است. آن 1اثربخشی تعیین سازمانی هایفعالیت وتحلیلتجزیه ارکان ترینمهم از یکی ،امروزه

 هایسازمان و مدیران تالش ،روازاین ؛است هاسازمان مدیران مقصد ارزشمندترین و ترینسودمند

است )فی  ناپذیرپایان سازمان اثربخشی افزایش در عوامل درگیر و هاموضوع به بردنپی برای مختلف

 پیچیده بسیار موضوعی بلکه نیست؛ منفرد و واحد مفهوم یک سازمانی (. اثربخشی2003، 2و دینسون

 و کیو اعتقاد . به(1395منصوری بروجنی، ) ستا انتظارات متفاوتی و هاترجیح بر مشتمل که است

-مأموریت آمیزموفقیت تحقق چگونگی هاسازمان که است روشی سازمانی اثربخشی ،(2011) 3الین

 را اثربخشی سازمانی نیز( 1987) 4. دراکرکنندمی ارزیابی سازمانی، راهبردهای ازطریق را هایشان

 ، اسکندری و گیالنی،النکند )اردمی محسوب سازمان موفقیت کلید را آن و داندمی کار درست انجام

 توسعه، در مهمی نقش ورزش متولیان اصلی عنوانبهکه  ایورزشی هایسازمان ،شکبدون (.1391

 دیگر هایسازمان همانند ،دارند عهدهبر قهرمانی و همگانی ورزش بعد دو هر در ورزش رشد و ترویج

 تأثیرتحت عمدتاًهای ورزشی مدیران سازمان ،اینبرعالوه دهند.می قرار اولویت در را خود اهداف تحقق

 صحنة درمدت و کسب برتری پی اثربخشی کوتاهشان، درتوجه و حساسیت افراد جامعه به اثربخشی

اثربخشی  درمورد را بیشتر بررسی و انجام پژوهش زمینة موضوع این های رقیب هستند.رقابت با سازمان

قدرت  ،یکم قرن دانش است. دانشوقرن بیست براین،افزون کند.می برجسته کشور ورزشی هایسازمان

است که  شده مشخصرود. شمار میهای سازمانی بهترین منابع رقابتیکی از حیاتی ،است و همچنین

 یعوامل اصل ازجملهدلیل همینتر باشد. بهسازمانی مهمهای دانش سازمانی ممکن است از کل دارایی

و  نالها است )ارددانش در سازمان تیریتوجه به مد ،اثربخشی سازمانیدر  رگذاریتأث یدیو کل

 اطالعات برمبتنی ما هایو فعالیت کارها از تریبزرگ بخش امروزی، دنیای در ،زیرا ؛(1391 ،همکاران

 هاسازمان این شرایط، در دارد. وجود دانش آوردندستبه و تجربه کسب برای کمتری زمان و است

 داشتناختیاردر با دانش مدیریت ،میاندراین و کنندمی رقابت  یکدیگر با خود دانش میزان براساس

کند می ایجاد رقابتی مزایای نیز و انسانی منابع عملکرد ازیهسب برای را خوبی فرصت الزم، ابزارهای

 محیطی تغییرات ماهیت که کندمی کمک هاسازمان به دانش ،همچنین (.2001، 5بالنچارد)هرسی و 

 هاسازمان . تواناییبگیرند تغییرات آن با مواجهه برایرا تری مناسب هایتصمیم وکنند  بینیپیش را

 فرایندها شدنترکارآمدو گیریتصمیم کیفیت بهبود موجب آن توزیع و دهیسازمان دانش، کسب در

                                                           
1. Effectiveness 

2. Fey & Denison 

3. Ku & Lin 

4. Draker 

5. Hercy & Belanchard 



 511                                                                                 ... وزارت کارکنان اثربخشی بر دانش مديريت تأثیر

 مدیریت هایسیستم روی ایفزاینده صورتبه هاسازمان ،روازهمین (؛2201، 1، وو و ینشود )لینمی

 ارائةشود. می سازمان برای رقابتی مزیت موجب دانشکه  معتقدند ،زیرا ؛کنندمی گذاریسرمایه دانش

 فرایندهای ست کها وسیع مفهومی زیرا، ؛است دشوار بسیار دانش مدیریت برای واحدی مفهومی تعریف

 فرایند دانش مدیریت کرد که عنوان توانمی مختلف تعاریف به توجه با اما ؛گیردبرمی در را متفاوتی

، 2است )علی سازمانی اهداف به برای رسیدن سازمان در دانش کارگیریبه و انتقال تسهیم، خلق،

مدیریت دانش و اثربخشی  بین رامعناداری  ( رابطة1389) ، نریمانی و غالمحسینینقویسید (.2017

 ،سازوکاریک  عنوانبهتواند که مدیریت دانش می اذعان کردندآنان همچنین، سازمان کشف کردند. 

کند.  سازمانی( و اثربخشی سازمانی ایفا عوامل سازمانی )فرهنگ و رهبری میانجی را میان رابطة نقش

 منتخب ورزشی هایسازمان زمینةرد( در پژوهش خود 1392)، حسینی، طالب پور و نظری رئیسی

 ورزشی هایسازمان در اثربخشی سازمانی با آن فرایندهای و دانش مدیریت بینکه  دریافتند کشور

( در 1395)، اتقیا، مختاری و نظریان بروجنیدارد. منصوری  وجود معناداری و مثبت رابطة کشور

 دانش مدیریت ،عالوهبهدارد.  معناداری رابطة اثربخشی با دانش مدیریت ند کهداد خود نشان پژوهش

 رگرسیون آزمون از آمدهدستبه نتایج اساسبر . همچنین،دارد را سازمانی اثربخشی بینیپیش قابلیت

 بودند سازمانی اثربخشی واریانس از درصد 30 تبیین به قادر درمجموع دانش مدیریت ابعاد چندگانه،

 بینیپیش توان بیشترین ترتیببه دانش، ضبط و ثبت و دانش کارگیریبه مؤلفة دو ابعاد، دربین این و

( در پژوهش خود رابطة مثبت و 2009) 3چین تسای .داشتند سازمانی اثربخشی برای را معنادار

که مدیریت  ش و اثربخشی سازمانی مشاهده کرد. وی دریافتیندهای مدیریت دانمعناداری را میان فرا

کننده درمیان بینیترین پیشاثربخشی سازمانی بود و قویبینی قوی برای پیش یعامل دانش

ل دانش در سازمان بود. در و انتقا کارگیریبهیندهای مدیریت دانش برای اثربخشی سازمانی، فرا

بط دانش با و حفظ و ض کارگیریبهیندهای کسب، ، فرا(2010) 4، میلز و دیوناسمیت پژوهش

یل دانش با اثربخشی سازمانی یند تغییر و تبدمثبتی داشتند؛ اما فرادار و اثربخشی سازمانی رابطة معنا

( در پژوهش خود به این نتیجه 2018) 5اسپوسیتو و ، سرچیونسنتوبلی معناداری نداشت. رابطة

بهبود اثربخشی و کارایی متناظر با ماهیت سازمان موجب مدیریت دانش  کارگیریبهرسیدند که 

 شود.سازمان می

                                                           
1. Lin, wu and yen 

2. Ali 

3. Chin Tsai 
4. Smith, Mills and Dion 

5. Centobelli, cerchion and Esposito 
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 ،درواقع. است 1سازمانی خرد کارکنان برای افزایش اثربخشی،ی سازتوانمند عوامل از دیگر یکی

 کارکنان و مدیران در را ایخردمندانه رفتار و دانش، بینش بتوانند که بود خواهند موفق هاییسازمان

 فلسفی زمینةدر تاکنون زمان آن از و شد ایجاد پیش سال 5000 حدود خرد مفهوم. کنند ایجاد خود

 نیرو از منابعی خرد، و دانش که تخصص، کرد اشاره سقراط مثال، برای است؛ گرفته قرار موردبحث

 شوند استفاده رفاه و سالمت کسب با هدف اجرایی و سیاسی اهداف برای خوبیبه باید و هستند

 هم که رودمی شماربه اقتصاد و سازمان علم مدیریت، در مشترک یموضوع ،خرد. (2013، 2)ایزاک

شوند )اکمکچی، می قائل آن برای ایویژه اهمیت مدیریتیهای در موضوع هم و اقتصاد هایموضوع در

 کار براساس که فلسفی رویکرد ند؛دار وجود خرد درمورد متعددی (. رویکردهای2014، 3ترمان و اکر

 مدنظر پژوهش این در که است شده گذاریپایه افالطون و سقراط، ارسطو مانند تاریخی روشنفکران

 ارسطو .است خرد در اساسی مؤلفة منطقی تفکرکند می بیان که است مدنظر دیدگاهی بلکه ؛نیست

 همان خرد معتقد است که واست  شده وارد خرد از تریعمیق مفهوم به خود، اخالقیات بحث در

 ایندربردارندة  عمل، بر ارسطو تأکید و دانش بر افالطون تأکیداست.  تدبیر و تشخیص عملی کاربرد

 حوزة در گوید. دانش،می سخن کردنعمل و دانستن از و است کلی مفهومی خرد که است نکته

 یعنی است؛ شناخت این بعدی گام خرد و ماندمی باقی محض شناخت صورتبه اما است؛ مهم شناخت

 ،درواقع نیست. کافی تنهاییبه دانستن . درحقیقت،شودمنتهی می عمل و دانش از ترکیبی به دانش از

 منافع حفظ برای عمل و تفکر از و ترکیبی دارد اشاره ،دانیممی درست که چیزی آن و تعادل به خرد

 نمایندة خرد کردند که ( بیان1990) 5برنر و کیتچنر (.2011، 4جرالداست )جیگاس و فیتز مشترک

 6. میچاماست قضاوت و واقعی دنیای حل مسائل برای دانش پیامدهای و ناشناخته رویدادهای از آگاهی

 با همراه آن، بودنالخطاجایز درک همراهبه دانش کاربرد از است عبارت خرد کرد که ( اعالم1983)

 نظریة براساس که شودمی ( متذکر2003) 7استرنبرگ .اجتماعی پیامدهای درمورد نگرانی و احتیاط

 گرددمی منجر مشترک منافع به که هایی استارزش و تجربه خالقیت، هوش، از استفاده خرد تعادل،

. شود توجه بلندمدتو  مدتکوتاه در ،سازمان و گروه فرد، هایمندیعالقهبه  که افتدمی اتفاق زمانی و

 بین تعادل ،دوم و هامندیعالقه در تعادل ،گیرد: یکیمیبر در را تعادل در حوزه دو تعریف این

                                                           
1. Organizational Wisdom 

2. Izak 

3. Ekmekçi, Teraman and acer 

4. Gygax & Fitzgerald 

5. Kitchener & Brenner 

6. Meacham 

7. Sternberg 
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-می منجر مشترک منافع به ،روی دهد تعادلی چنین کهدرصورتی .بلندمدت و مدتکوتاه پیامدهای

 آنچه به و بیندیشد خود اهداف از فراتر به افراد که افتدمی اتفاق زمانی مشترک منافع ،درواقع .شود

 دانش و خالقیت هوش، مانند ساختارهایی با کند. خرد فکر مناسب است، سازمانش و خود برای

 شود.می بررسی عمل و فردیدرون شناخت بعد دو هر از خرد که است این دلیل آن و است متفاوت

 که بداند اگر حتی .نیست خردمند لزوماً دارد، کافی تجربة و هوش رهبری که تعادل، نظریة براساس

رسیدن به ا برای خردمند است که بتواند بهترین راه ر درصورتی رهبر آن دهد، انجام باید یکار چه

 نه و خرد امروزه، که شوداستدالل می گونهاین ترتیب،بدین (؛2011، 1)یانگ منافع مشترک بیابد

 دانش کارگیریبه و مؤثر انتخاب توانایی تنهانه سازمانی خرد است. هاسازمان اصلی اولویت دانش،

 دانش این ارتباط و کردنیکی ،آوریجمع توانایی بلکه کند،می بیان را خاص موقعیت یک در مناسب

 صورتبه سازمانی خرد (.1392، ، سرلک و عباسی)موسوی سازمانی نیز است قبولقابلابزارهای  با

 گیریتصمیم برای افراد اعمال و فضایل از استفاده در های سازمانیروش توسعة برای سازمان صالحیت

( 1394) ، نویدی و شوقیشاهرخی (.2008، 2کناشود )رونی و مکمی سازمان تعریف سالمت و مؤثر

 ،دوستینوع ،هاهیجان مدیریت شامل خودشناسی، آن هایمؤلفه و سازمانی خرد تأثیرخود  در پژوهش

 کارکنان اثربخشی بررا  یادگیری به تمایل و زندگی مهارت زندگی، دانش قضاوت، بخشی،الهام

( نیز خرد سازمانی را یکی از 2001) 3بول و هیجبرگ کردند. تأیید مرکزی استان وپرورشآموزش

خود به این نتیجه  پژوهش( در 2012) 4، راپوزو و هرناندزو. پینهیردانندمی ر اثربخشید مؤثرعوامل 

 هاسازماناز  بسیاری ،همچنین گذارد.می تأثیرکه خرد سازمانی بر کارایی و اثربخشی سازمان  ندرسید

 که رسندنمی موردنیازشان عملکرد سطح به ولی ؛کنندمی پیاده را دانش مدیریت خود موفقیت، برای

 5وایل میان کارکنان و مدیران سازمان باشد.نبود خرد سازمانی در این موضوع کی از دالیلشاید ی

 و باشند برخوردار تخصصی از دانش باید حتماً موفق دانشی مدیران که کندمی عنوان ( نیز2007)

 نیست کافی سازمان موفق ادارة در رهبران و تخصصی ایحرفه دانش شدن،جهانی عصر در آنکهحال

 برسانند. مقصود سرمنزل به را خود سازمان توانندنمی ،خرد را نداشته باشند مهم عنصر رهبران اگر و

 انجام کارگیری دانشبه و تسهیمق، خل در تسهیل با هدف سازمان یک در دانش مدیریت استقرار

 سازمانی خرد وجود دارد. وجود سازمان کارکنان ذهن در و ضمنی صورتبه معموالً که دانشی گیرد؛می

 دانش مدیریت فرایند و کندمی تشویق یکدیگر با ارتباط و داشتن انگیزه به را کارکنان سازمان یک در

                                                           
1. Yang 

2. Rooney & McKenna 
3. Boal & Hooijberg 

4. Pinheiro 

5. Vaill 
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است.  ایگسترده فرایند دانش (. مدیریت2017، 1، لستر، اسمیت و پاالنسکیکند )هاموندمی آسان را

 سازمانی مسائل حل درخدمت باید ،شودمی تسهیم و ارائه تولید، دانش مدیریت فرایند که در دانشی

 و افراد دانشور در خرد بهبود موجب دانش مدیریت فرایند ،روازاین باشد؛ سازمانی اهداف به و نیل

 سازمان ییاکار و بهبود اثربخشی به دانش مدیریت ،براینشود. افزونمی سازمان در دانش انتقال عوامل

 دانش را ( مدیریت2003) 2، گوپتا، پیکه و روزمار(. 1390سری، )اسدی ویسه کندمی شایانی کمک

 توسعة با را ارزش شرکت که کنندمی تعریف اعمال و فرایندها از گروه یک برای جامع عبارتی عنوانبه

 سازمانی خرد بر با تأثیرگذاری مهم این و دهندمی افزایش فکری سرمایة کاربرد و تولید اثربخشی

 مدیریت فرایند در تولیدشده دانش تا کندکمک می هاسازمان به سازمانی خرد درواقع،گیرد. می انجام

 خرد کنند. همچنین، تبدیل سازمان در زیاد وریبهره رسیدن به درجهت بالقوه یقدرت به را دانش

 تغییر سازمانی منافع درراستای را خود فردی منافع تا کندکمک می مدیران و کارکنان به سازمانی

، شوقیدهد )می انجام کارکنان دربین دانش تسهیم با دانش مدیریت است که اقدامی همان این و دهند

 نیت مدار،اخالق رهبران که معتقدند ( نیز2016) و همکاران 3مرتضی (.6913، زمانی مقدم و جعفری

 رفتارهای بروز به کارکنان ترغیب موجب آنان رفتارهای و آمیزندمیدرهم راخرد  و دانش خوب،

 کارکنان که است اهرمی همچون خرد که کندمی عنوان (2016) 4آن، میترافبرشود. عالوهمی مناسب

 5جنکس .کندمی یاری پایدار توسعة به رسیدن و دانش تسهیم ،سازمانی درست رفتارهای ارائة را در

 (2019) 6سابهاروالد. دانمی سازمان در دانش مدیریت فرایند در مهم عوامل از یکی را خرد (2017)

 خرد سازمانی تا داده چرخة و دانش آکادمیک، دانش مدیریت که کندمی عنوان خود پژوهش در نیز

 .گیردبرمی در را

 است، هاسازمان مدیران مقصد و ارزشمندترین ترینسودمند اثربخشی به اینکه با توجه ،خالصه طوربه

تأثیر توجه و حساسیت افراد جامعه به وجوانان عمدتًا تحتازجمله وزارت ورزش های ورزشیسازمان

مدیریت به اهمیت و کارکرد  و نظر دستیابی به اهداف خود هستند شان، درپی اثربخشی بهاثربخشی

وجوانان انجام شده ، باوجود مدیریت دانشی که در وزارت ورزشاثربخشی سازمانیدر بهبود  دانش

بر  مدیریت دانش تأثیر با توجه به ند.انشدهمنتج به اثربخشی سازمانی شده های گرفتهاست، تصمیم

های که تصمیم رسدنظر می، بهلزوم خرد سازمانی برای اثربخشی مدیریت دانش و خرد سازمانی

ثیر مدیریت ، در تأعنوان یک متغیر میانجیو خرد سازمانی به اندهمراه نبوده شده با خرد سازمانیگرفته

                                                           
1. Hammond, Laster, smith and palaneski 

2. Marr, Gupta, pike and Roos 

3. Murtaza 

4. Mitroff 

5. Jennex 

6. Sabharwal 



 551                                                                                 ... وزارت کارکنان اثربخشی بر دانش مديريت تأثیر

مدیریت بررسی ادبیات پژوهش، پژوهشی که ارتباط میان  با کند.دانش بر اثربخشی سازمانی عمل می

 ،پوشش این شکاف برایاست. نشده  انجام تاکنون، بررسی کند دانش و خرد سازمانی با اثربخشی را

 مدیریت دانش ،ارچوبهاست. در این چ شده ارائه نظری پژوهش حاضر در شکل شمارة یکهارچوب چ

نظر وابسته در متغیر عنوانبه اثربخشیو  میانجی متغیر عنوانبه خرد سازمانیر مستقل، متغی عنوانبه

 .اندشده گرفته

 

 

. 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 پژوهش شناسیروش
ها، شود و ازحیث شیوة گردآوری دادههای کاربردی محسوب میشاساس هدف از پژوهاین پژوهش، بر

و  شودمیاست که در آن رابطة میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل  همبستگی -توصیفی

وجوانان رسمی و پیمانی وزارت ورزشارکنان ک است. همة بر معادالت ساختاریمشخص مبتنی طوربه

جامعة آماری این پژوهش را تشکیل  ارای مدرک کارشناسی به باال بودند،ایران که داسالمیجمهوری

 موردنیاز هاینمونهاز فرمول کوکران برای تعیین تعداد  ،نفر(. در پژوهش حاضر 400)حدود  دادند

 احتمالبهاست. با توجه  موردنیازنمونه  196( که حداقل 1384نیا، است )حافظ شده استفاده

گذاشتن آوری و کنارکه پس از جمع پخش شدند نامهپرسش 220 ،هانامهپرسش ندادنبرگشت

. ابزار اصلی گردآوری نددش وتحلیلتجزیه یندامه وارد فرانپرسش 192 درنهایتهای ناقص، نامهپرسش

 نامةگردآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه است. برای ها در پژوهش حاضر، پرسشداده

شد. برای ای لیکرت )از کامالً مخالف تا کامالً موافق( استفاده گزینهسنجه با طیف پنج 78حاوی 

که استفاده شد  (2006) 1نامه براون و گریناز پرسش سنجه( 34متغیرهای خرد سازمانی ) سنجش

بخشی، قضاوت، دانش زندگی، دوستی، الهامان، نوعخودشناسی، مدیریت هیج مؤلفه است:شامل هشت 

                                                           
1. Brown & Greene 

 اثربخشی مديريت دانش

 خرد سازمانی
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 1الوسون نامةاز پرسش سنجه( 24مدیریت دانش ) برای سنجش .رت زندگی و تمایل به یادگیریمها

دانش،  دهیسازمانآفرینی، جذب دانش، دانشاست:  مؤلفهشامل شش ه استفاده شد ک (2003)

 نامةسنجه( از پرسش 20)اثربخشی  برای سنجش همچنین، و کاربرد دانش. دانش، انتشار دانش ذخیرة

استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد است: لفه استفاده شد که شامل چهار مؤ (2005) 2چناثربخشی 

بودن دهندگان از محرمانه، برای اطمینان پاسخدر این پژوهش .غلی و تمایل به ماندن در خدمتش

 محتوایی و ظاهری روایی از اطمینان برایپرسیده نشد.  ایشناختیهای آنان هیچ سؤال جمعیتپاسخ

قرار گرفت و با توجه  زمینهدراین نظرانصاحب متخصصان و موردبررسی آن اولیة ویرایش نامه،پرسش

روایی، پرسش نامه  تأیید از پس و شد ها انجامسنجه در الزم اصالحات ،هاو پیشنهادهای آن به نظرها

پایایی  ،مطالعهمورد نفر از اعضای جامعة 30ای مقدماتی روی مطالعهدر  .گرفتقرار ه استفادمورد 

 دست آمد.به 78/0و  89/0، 86/0ترتیب ریق آلفای کرونباخ بهطهای ذکرشده ازنامهپرسش

و  3ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی هایمدلها با استفاده از برای برازش و آزمودن فرضیه

 هاییپژوهش تحلیل برای ابزار بهترین روش ایناستفاده شد.  4.اس.ال.افزار اسمارت پیدوم نرم نسخة

 است طبیعیغیر هاداده توزیع و اندک ،نمونه حجم پیچیده، متغیرها بین روابطها در آن که است

با توزیع ر تعاملی دو متغیر اث کهازآنجایی(. 2012، 5، ساراستد، فوچز، ویلزینسکی)دایمنتوپولوس

برای بررسی تحلیل اثر  پی.ال.اس. بهتر است از روش ،شودمواقع دچار چولگی می طبیعی، در بیشتر

معادالت  روش درها حساسیت نداشته باشد. برای تحلیل مدل لی استفاده شود که به توزیع طبیعیتعام

آزمودن  ،سپس ابتدا باید به بررسی برازش مدل و، 6ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

(. بررسی برازش مدل در سه بخش برازش 1392های پژوهش پرداخت )داوری و رضازاده، فرضیه

 .شودگیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام میاندازه هایمدل
 

 نتایج

 گیریمدل اندازه

شود. سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می از گیریبرای بررسی برازش مدل اندازه

برای سنجش ت. شده اس و آلفای کرونباخ پرداخته 7برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی

                                                           
1. Lawson 

2. Chen 

3. Partial Least Squares (PLS) 

4. Smart PLS 

5. Diamantopoulos, sarestedt, Fuches and wilczynski  

6. PLS-SEM 

7. Composite Reliability 
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، های خودشاخصشده بین هر سازه با گذاشتهاشتراکمیانگین واریانس بهروایی همگرا نیز از شاخص 

 آورده شده است. در جدول شمارة یککه نتایج آنها  استفاده شده است 1سخراجیمیانگین واریانس ا
 

 و میانگین واريانس استخراجی پايايی ترکیبی ،گزارش معیارهای آلفای کرونباخ -1 جدول

 متغیرها
عنوان در 

 مدل

ضريب آلفای 
 کرونباخ

(Alpha ≥ 0.7) 

ضريب پايايی 
 ترکیبی

(CR ≥ 0.7) 

میانگین واريانس 
استخراجی 

(AVE ≥ 0.5) 
 DaA 874/0 834/0 539/0 آفرینیدانش

 JaD 836/0 775/0 512/0 جذب دانش
 SaD 846/0 764/0 584/0 دهی دانشسازمان

 EnD 899/0 847/0 549/0 انتشار دانش
 ZaD 897/0 846/0 693/0 دانش ذخیرة

 KaD 918/0 866/0 686/0 کاربرد دانش
 MoZ 902/0 869/0 782/0 مهارت زندگی
 DaZ 882/0 821/0 725/0 دانش زندگی

 ElB 802/0 772/0 582/0 بخشیالهام
 Ghz 842/0 802/0 612/0 قضاوت

 NoD 882/0 842/0 523/0 دوستینوع
 KhS 903/0 881/0 791/0 خودشناسی

 MoH 868/0 832/0 705/0 هامدیریت هیجان
 TaY 858/0 792/0 584/0 تمایل به یادگیری

 MoD 812/0 781/0 726/0 مدیریت دانش
 KhS 791/0 736/0 685/0 خرد سازمانی

 AsB 806/0 741/0 713/0 اثربخشی سازمانی
 

. ایی باالیی در مدل برخوردارندمتغیرها از پای ، همةمشخص است طورکه در جدول شمارة یکهمان

نتایج  ،درنتیجه است؛ 7/0ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ درمورد همة متغیرها بیشتر از  پایایی

جه به نتایج با تو ،همچنیند. کنبرازش مناسب مدل را تأیید می مورد این دو معیارحاضر در پژوهش

و  وایی همگرای مدل، ردرنتیجه است؛ 5/0از  ها بیشترهمة سازه میانگین واریانس استخراجی ،جدول

در قسمت روایی واگرا، میزان همبستگی یک  شود.گیری تأیید میهای اندازهبودن برازش مدلمناسب

در جدول شمارة شود. ها مقایسه میمقابل همبستگی آن سازه با سایر سازههایش درشاخصسازه با 

 آمده است.تایج روایی واگرایی مدل ن دو،

 
 

                                                           
1. Average Variance Extracted 
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  میانگین واريانس استخراجی مقاديرها و های میان متغیرهمبستگی .2جدول 

 
 

ست، مقدار جذر ( مشخص ا1981) 1برگرفته از روش فورنل و الکر که در جدول شمارة دوگونههمان

های موجود در قطر اصلی ماتریس متغیرها در پژوهش حاضر که در خانه میانگین واریانس استخراجی

 های زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب دادهدر خانهها که اند، از مقدار همبستگی میان آنگرفته قرار

تعامل بیشتری با  ها در مدله در پژوهش حاضر، سازهک گفت توان، میروازاین اند، بیشتر است؛شده

 حد مناسبی است.دیگر، روایی واگرای مدل دربیانهای دیگر. بهدارند تا با سازه های خودشاخص
 مدل ساختاری

و  2Rیا  R Squaresدر این پژوهش از ضرایب پی.ال.اس.،  ساختاری با روشبرای بررسی برازش مدل 

اری گیری و بخش ساختکردن بخش اندازهمعیاری است که برای متصل 2R شود.استفاده می 2Qمعیار 

زا بر یک که یک متغیر برون است تأثیریدهندة رود و نشانکار میسازی معادالت ساختاری بهمدل

درت د و قآن را معرفی کر( 1975استون و گِیزر )معیاری است که  2Q گذارد.میزا متغیر درون

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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2و  2R(. مقادیر 1392 )داوری و رضازاده، کندبینی مدل را مشخص میپیش
Q های مدلبرای سازه ،

 .انددر جدول شمارة سه آمده
 

 2Qو  2Rمقادير  -3جدول 
 2R 2Q عنوان در مدل متغیرها

 MoZ 624/0 498/0 مهارت زندگی

 DaZ 785/0 598/0 دانش زندگی

 ElB 648/0 452/0 بخشیالهام

 Ghz 392/0 307/0 قضاوت

 NoD 567/0 380/0 دوستینوع

 KhS 546/0 424/0 خودشناسی

 MoH 694/0 501/0 هامدیریت هیجان

 TaY 431/0 365/0 تمایل به یادگیری

 KhS 537/0 486/0 خرد سازمانی

 AsB 637/0 594/0 اثربخشی سازمانی

 

دهندة برازش بهتر مدل زای یک مدل بیشتر باشد، نشانهای درونمربوط به سازه 2Rچه مقادیر هر

قدرت دهندة زای یک مدل بیشتر باشد، نشانهای درونمربوط به سازه 2Q است. هرچه مقادیر

های مدل آمده برای سازهدستو مقادیر به شمارة سه . با توجه به جدولهتر مدل استبینی بپیش

 شود.دل ساختاری پژوهش تأیید میمتوان گفت که برازش قوی می

 مدل کلی

گیری و بخش ساختاری مدل، برازش کلی مدل ازطریق معیار پس از بررسی برازش بخش اندازه

شود. این معیار ازطریق اند، استفاده میکرده ( ارائه2004) 2که تننهاوس و همکاران 1نیکویی برازش

 شود.رابطة شمارة یک محاسبه می
 

 GOF                                                          :(1) رابطة               

=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 
 اینیز دار 𝑅2ست و ا میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه نشانة 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠کهطوریبه

 زای مدل است.  های درونسازه R Squaresمیانگین مقادیر 

                                                           
1. Goodness of Fit 

2. Tenenhaus  
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 مدل عبارت است از:      GOFمقدار 

                                           √0/528 × 0/825 = 0/55 =  GOF 

نیکویی عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای که به 36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

 معیار نیکویی برازشبرای  55/0شدن حاصل (،2009، 1)وتسلز و همکاران اندشده معرفی برازش

 . برازش کلی قوی مدل پژوهش است دهندةنشان

 یهالمد برازش بررسی از پس که دهدیم نشان پی.ال.اس. درروش هاداده تحلیل الگوریتم

 به داخت وپر مسیرهای مدل آزمون و بررسی به توانیم مدل کلی و ساختاری مدل ،یریگاندازه

 مربوط ایمسیره ةاستانداردشد ضرایبو  zضرایب معناداری  ،بخش این رسید. در پژوهش یهایافته

و نتایج  ودنتایج مربوط به ضرایب استانداردشدة مسیرهای مربوطه در شکل شمارة  که شودمی بررسی

 آورده شده است. بوط به ضرایب معناداری در شکل شمارة سهمر

 پارامتر ربودنمعنادا بیانگر باشد، 96/1 از بیشتر بازة در (تیمعناداری ) ضریب مقادیر کهیهنگام

شود می مشاهده شکل شمارة سهکه در طورهماناست.  پژوهشمسیرهای مدل تأیید  متعاقباً  و مربوطه

 برای آمدهدستبه معناداری ضریب مقدار  به توجهبا  آورده شده است، و در جدول شمارة چهار

بخشی بر اثرکه مدیریت دانش  دهدنشان می ،است 96/1از  که همه بیشتر بین متغیرها مسیرهای

گذارد می ثیرزمانی تأکه مدیریت دانش بر خرد سا دهدیم نشان مدل ،اینبرعالوه .دارد کارکنان تأثیر

 .دارد معناداری و مستقیم تأثیر خرد سازمانی بر اثربخشی ،همچنین و
 

                                                           
1. Wetzels  
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 همراه ضرايب استانداردشدة پژوهش بهمدل آزمون -2شکل 

 

 
 پژوهش در حالت ضرايب معناداری شدةمدل آزمون -3شکل 
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خرد سازمانی تأثیر  ،ثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی و همچنینتأ تأییدشدن به توجه با بنابراین،

 .شودمی تأیید مدیریت دانش و اثربخشی بین در رابطة خرد سازمانی بودنمیانجیبر اثربخشی، 

 مثبت غیرمستقیم، اثری دارای مدیریت دانش، خرد سازمانی میانجیگری نقش تأییدشدن با ،همچنین

0.511برابر با )معناداری  و × 0.878 =  آزمون از ،پژوهش این است. در اثربخشی بر (0.448

استفاده  ،رودیم کاربه دیگر متغیر دو میان رابطة در متغیر میانجی یک تأثیر معناداری برایکه  1سوبل

 این بیشترشدن درصورت که آیدمی دستبه رابطة شمارة دو ازطریق مقدار یک سوبل، آزمون شد. در

 تأیید را متغیر یک میانجی تأثیر معناداربودن درصد 95اطمینان  سطح در توانیم ،96/1از  مقدار

  .کرد

𝑍                                                          :(2) رابطة                − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
a×b

√(b2×𝑠𝑎
2)+(𝑎2×𝑠𝑏

2)+(𝑠𝑎
2×𝑠𝑏

2)
 

 

 متغیر انمی مسیر ضریب مقدار bمیانجی،  و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار a ،رابطه این در

 خطای  bSمیانجی و  و مستقل متغیر میان مسیر به مربوط خطای استاندارد aS وابسته، و میانجی

 .ستوابسته ا و میانجی متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد

𝑍 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0/87 × 0/45

√(0/452 × 0/1142) + (0/872 × 0/1212) + (0/1142 × 0/1212)
 

 

 96/1مقدار  از بیشتربودن دلیلبه شده است که 43/28با  برابر سوبل آزمون از حاصل  Z–valueمقدار

 یانم رابطة در خرد سازمانی میانجی متغیر تأثیر ،درصد 95 اطمینان سطح که در توان گفتمی

 .است معنادار اثربخشی ومدیریت دانش 

 که شد استفاده 2شمول واریانس از آمارة میانجی، متغیر ازطریق غیرمستقیم اثر شدت تعیین برای

 دهندةنشان باشد، تریکنزد یک به مقدار این هرچه و کندیماختیار  رایک  وصفر  بین مقداری

 .سنجدیم را کل اثر بر غیرمستقیم نسبت اثر مقدار این ،درواقعاست.  میانجی متغیر تأثیر بودنتریقو

 .آیدمی دستبه شمارة سه رابطة ازطریقشمول واریانس 

𝑎×𝑏                                                         :(3) رابطة  

(𝑎×𝑏)+𝑐
 VAF = 

یان متغیر مقدار ضریب مسیر م bمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی،  a ،در این رابطه

 ست.ا وابسته مسیر میان متغیر مستقل ومقدار ضریب  cمیانجی و وابسته و 

                                                           
1. Sobel 

2. Variance Accounting for (VAF) 
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VAF =  
0/87 × 0/45

(0/87 × 0/45) + 0/51
 

 

بر  انشمدیریت داثر از معنی است که نزدیک به چهل درصد بدین شمول واریانسبرای  43/0مقدار 

 شود.می یینتب خرد سازمانیطریق و از غیرمستقیم طوربه ،اثربخشی
 

 تحلیل مسیر مدل -4جدول 

 تخمین متغیر وابسته اثر متغیر مستقل
 آمارة

 تی
 نتیجه

 *** 61/4 511/0 اثربخشی ← مدیریت دانش

 *** 63/7 878/0 خرد سازمانی ← مدیریت دانش

 *** 57/4 456/0 اثربخشی ← خرد سازمانی

 *** 43/28 434/0  ← نقش میانجی خرد سازمانی

 

در  ی مدلبرای مسیرهای بین متغیرها آمدهدستبه (تی )آمارة با توجه به مقدار ضریب معناداری

یریت دانش بر اثربخشی وزارت دهد که مدنشان می، شکل شمارة سه و جدول شمارة چهار

ور طخرد سازمانی هم به ،اینبر، بر خرد سازمانی تأثیرگذار است. عالوهجوانان و همچنینوورزش

 یریت دانش بر اثربخشیثیر مدوجوانان تأثیر گذار است و هم در تأمستقیم بر اثربخشی وزارت ورزش

 دارد.ی میانجی جوانان نقشووزارت ورزش
 

 گیریبحث و نتیجه
 مدیران مقصد و ارزشمندترین ترینسودمند اثربخشی که دهدمروری بر ادبیات پژوهش نشان می

تأثیر توجه و حساسیت وجوانان عمدتاً تحتازجمله وزارت ورزش های ورزشیسازمان .است هاسازمان

دانش  ،در قرن حاضر ی در دستیابی به اهداف خود هستند.پی اثربخشدرشان، افراد جامعه به اثربخشی

مدیریت دانش و خرد سازمانی از  ،روازاین ؛رودشمار میترین منابع رقابت سازمانی بهیکی از حیاتی

از  باید حتماً موفق دانشی مدیران براین،سازمانی هستند. افزون بر اثربخشی تأثیرگذارعوامل مهم 

 رهبران و تخصصی ایحرفه دانش شدن،جهانی عصر در آنکهحال و باشند برخوردار تخصصی دانش

 سازمان توانندنمی نباشند، خرد برخوردار مهم عنصر از رهبران اگر و نیست کافی سازمان موفق ادارة در

نقش میانجی خرد سازمانی در  سعی شد در این پژوهش برسانند؛ بنابراین، مقصود سرمنزل به را خود

 حاصل نتایجایران بررسی شود. اسالمیوجوانان جمهوریوزارت ورزش بر اثربخشیمدیریت دانش  تأثیر

 تأثیرجوانان ووزارت ورزش بر اثربخشیمدیریت دانش که داد  نشان اول فرضیة وتحلیلتجزیه از
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 جوانانوشاهد افزایش اثربخشی وزارت ورزش مدیریت دانش از استفاده با کهمعنیبدین ؛دارد معناداری

های منطقی مانند تصمیم شود،میمنجر سازمان  یک موفقیت به ی کهعوامل تمام بهبود. خواهیم بود

، غیره و خدمات و محصوالت کیفیت سازمانی، دانش، تدوین راهبردهای مناسب، خالقیت و برپایة

مدیریت دانش با  ،سببهمین. بهاست بهتر و برتر دانش از کارآمد استفادة و پذیریدسترس درگرو

وزارت کارکنان و مدیران  موردنیازسازی، اشاعه و کاربرد دانش، دانش ، ذخیرهدهیسازمانجذب، 

ای و قهرمانی ورزش همگانی، حرفه درزمینةهایش گیریتا تصمیمآورد فراهم می را جوانانوورزش

در وزارت افزایش اثربخشی شده و دستیابی به اهداف تعیینموجب  وسیلهبدینو دانش باشد  برپایة

(، 1389و همکاران ) سیدنقویمطالعات نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج  شود.میجوانان وورزش

(، اسمیت و 2009سای )(، چین تی1395بروجنی و همکاران )(، منصوری 1392رئیسی و همکاران )

 فرضیة وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج .( همسو است2018همکاران )سنتوبلی و ( و 2010همکاران )

رسد نظر میبه. دارد معناداری تأثیرجوانان ووزارت ورزش بر اثربخشیخرد سازمانی که داد  نشان دوم

ش استرس، کنترل احساسات کاه ،درنتیجههای خود و ها و قابلیتبا شناخت تواناییخرد سازمانی که 

و نگاه سیستمی به  دوستینوعگیری، ر تصمیمشخصی، افزایش میزان دقت و تمرکز بهای و هیجان

بخشی همراه با تفکر منطقی طبق اصول و قوانین، قضاوت اعمال موفقیت و شکست دیگران، الهام

کمک به تعادل بین کار و  کردن،داف سازمانی، دانش و مهارت زندگیو اه هاارزش باخود  رفتارهای

بود روابط اجتماعی و تمایل به یادگیری و افزایش دانش و آگاهی کارکنان موجب ،  بهزندگی

 شود واجتماعی و سیاسی جامعه می با معیارهای فرهنگی، سیستمی و منطبقگیری بهتر و تصمیم

جوانان وکه وزارت ورزش، ازآنجاییشکبدون. دهدجوانان افزایش میووزارت ورزش را دراثربخشی 

ند نتوامی هایی، تنها تصمیمکنندجو میوی دارد که هویت خود را در آن سازمان جستمخاطبان زیاد

و  سازمان به منافع مخاطبان، تعادلید و ند که خردمندانه باشنبهتر سازمان منجر شوبه اثربخشی 

گیری، درحین تصمیم چنین،همداشته باشد و مدت اهداف بلندمدت و کوتاههمچنین  و  شنکارکنا

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج . توجه کندسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مالحظاتبه 

( همسو 2012پنهیرو و همکاران ) ( و2001(، بول و هیجبرگ )1394شاهرخی و همکاران )مطالعات 

دانش بر خرد سازمانی وزارت  مدیریتکه داد  سوم نشان فرضیة وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج. است

 از یکی و مدیریت خرد عظیم فرایند از بخشی دانش مدیریت. دارد معناداری تأثیرجوانان وورزش

 شامل خود و است نگرکل و امری دانش مدیریت از فراتر خرد مدیریت. است خردمند رهبر هایویژگی

 اقدام و اخالق بینش، قضاوت، درک، ضمنی، دانش با خرد شد، بیان کهطورهمانت. اس دانش مدیریت

 ؛است افراد ضمنی دانش این مدیریت خرد، مدیریت و است اجتماعی مرتبط هایموقعیت در مناسب

 و انتقال تسهیم ایجاد، برمبتنی دانش مدیریتدارد.  سروکار افراد آشکار دانش با دانش، مدیریت اما
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 درمورد درست قضاوت توانایی یا دانش ازدرست  استفادة توانایی صورتهب خرد ،کلیطوربه. است دانش

 خرد شامل که سازمانیبا خرد دانش مدیریت فرایندشود. می تعریف رفتار و زندگی به مربوط مسائل

مدیران و کارکنان . شودمی سازمانی خرد بهبود موجب واست  عجین شده ،است اعضای سازمان تمام

با  و کنندفراهم می را سازمانی خرد ایجاد زمینة دانش موقعبه ذخیرة و تولید با جوانانووزارت ورزش

 یابند دست سازمانی خرد به توانندمی ترمطلوب دانش تسهیم و دانش مدیریت هایزیرساخت ایجاد

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج د. برن پیش سازمانی منافع خدمت در را خود منافع فردی و

راف (، میت2016(، مرتضی و همکاران )2003(، مارو و همکاران )1396همکاران )های شوقی و پژوهش

ی میانجی خرد سازمانی نقشچهارم نشان داد که  نتایج فرضیة .( همسو است2017( و جنکس )2016)

 اطالعات از مهمی بخشکه  توان گفتمی سازمانی دارد. بر اثربخشیمدیریت دانش  تأثیرگذاریدر 

 این تا است آن بر دانش مدیریت و کارکنان است ذهن در و ضمنی صورتبه همواره هاسازمان درون

 سرعتبه محوریدانش درجهت را خود ترقی و مسیر تحرک سازمان تا بگذارد اشتراکبه را اطالعات

مدیریت  باوجودکه  اما شواهد و قراین حاکی از آن هستند ؛و باعث اثربخشی سازمان شود کند طی

 ؛ها اثربخشی الزم را ندارند، این سازمانانجوانوازجمله وزارت ورزش هادانش در بسیاری از سازمان

 تنها که کرد خاطرنشان باید میان،دراین کنند.از مدیریت دانش در جای درست استفاده نمی ،زیرا

 است نیاز سازمانی نام خرد به دیگری پدیدة به ، بلکهنیست مهم سازمان در اطالعات و دانش انتقال

باعث اثربخشی  ،درنهایتو  ه شوداشتراک گذاشتبه مناسب جای در درست طوربه درست دانش تا

رط مدیریت دانش شه گرفت توان نتیجمیکه رسد نظر میبا توجه به نتایج پژوهش، به سازمان شد.

جوانان وشرط کافی نیست و اگر وزارت ورزش ولی ؛جوانان استوالزم برای اثربخشی وزارت ورزش

  به خرد سازمانی نیز توجه کند. ،دهدکنار مدیریت دانشی که انجام می، باید دربخواهد اثربخش باشد

ها با تشکیل کارگاه کنار مدیریت دانشرد ،جوانانومدیران و مسئوالن وزارت ورزششود پیشنهاد می

مربوط به مدیریت دانش یندهای فراشناختی ارکنان، توسعة فراهایی برای توسعة دانش عملی کو دوره

دگیری از تجارب گذشته و نیز توسعة یا های مربوط به آن،و تناقض نبودنها، قطعیو محدودیت

خرد سازمانی نیز توجه  بهبود به ،ترعنوان بخشی از یک سیستم بزرگخودآگاهی برای مشاهدة خود به

جای مناسب استفاده شود تا و در  صورت بهترموجود و مدیریت آن بهنش داکنند. برای اینکه از 

 د.نجوانان شووند و باعث اثربخشی وزارت ورزشاتخاذ شوهایی درست تصمیم
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Abstract 
Today, effectiveness is the most important goal of organizations and knowledge 

is the most critical source of organizational competition. Hence, the aim of this 

study was to examine the impact of knowledge management on the effectiveness 

of the Ministry of Youth and Sports, with emphasis on the role of mediator 

organizational wisdom. The research method was descriptive-correlational, and 

was conducted using the structural equation method. The statistical population of 

the study consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth, which 

included 400 people and the sample size was determined using the Cochran 

formula, such that finally, after the distribution and collection of data, 192 

questionnaires were used for analysis. The data gathering tool was a standardized 

organizational wisdom, organizational effectiveness and knowledge management 

questionnaires whose validity was confirmed by a survey of sports management 

professors and its reliability in a preliminary study through Cronbach's alpha was 

0.86, 0.89 and 0.78, respectively.  Data analysis was conducted at the level of 

inferential statistics using structural equations. The findings showed that 

knowledge management had a direct impact on organizational effectiveness, and 

knowledge management through organizational wisdom had an indirect effect on 

organizational effectiveness. The results suggest to managers of sports 

organizations that they should take advantage of organizational wisdom as a 

variable affecting knowledge management, which ultimately results to 

organizational effectiveness. 
 

Keywords: Knowledge Management, Organizational Wisdom, Organizational 

Effectiveness, Ministry of Youth and Sports. 
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