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بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی
(مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان)
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان
انجام گرفت.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان ( )N=342بوده است.
برای تعیین حجم نمونه کل جامعه آماری را به صورت کل شماری در نظر گرفته شد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش ارشد
( ،)3232سالمت سازمانی هوی و تارتر ( ،)3331دو ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  ./58و  0/34گزارش شده بود .داده
ها توسط آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی کندال و رگرسیون چند متغیری) تحلیل شدند .یافته های پژوهش نشان دادند
که ،بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معناداری
وجود دارد .همچنین بین اب عاد مدیریت دانش (شناسایی دانش ،خلق و اکتساب دانش ،انتقال دانش ،ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش) و
سالمت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .در نهایت بر
اساس مقدار  R2تعدیل شده  81درصد از تغییرات سالمت سازمانی توسط انتقال دانش ،خلق دانش و ذخیره دانش تبیین شد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،سالمت سازمانی ،اداره کل ورزش و جوانان.
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مقدمه

سازمان ها به منظور بقاء  ،بايد پيوسته تغيير كنند ،تغيير بايد مبتنی بر جمع آوري داده هاي مناسبی از محيط خارجی و داخلی و
تبديل آنها به دانش باشد .به اعتقاد لوپز ،)2002(1دانش و قابليت هاي سازمانی اشكالی از دارايی هاي استراتژيك هستند كه اهداف
بلند مدت سازمان را از حيث رقابتی و شرايط محيطی ارتقاء داده و در محيط هاي پويا كاربرد استراتژيك دارند .دانش تنها منبعی
در سازمان است كه در اثر استفاده ،نه تنها از ارزش آن كاسته نشده ،بلكه بر ارزش آن نيز افزوده می گردد(چنگ و همكاران.)2009،
همچنين به عنوان ابزار قدرتمندي می تواند تغييرات را در جهان به وجود آورده و نوآور ي ها را ممكن سازد (محمدي فاتح و
همكاران .)1321 ،تبديل دانش ذهنی(ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی(صريح) ،به عنوان يكی از اهداف كليدي مديريت دانش
است كه باعث كاهش ريسك از دست رفتن دانش با ارزش سازمان به واسطه افت كاركنان و كاهش خطر از دست دادن حافظه
ي سازمان به هنگام تعديل نيروي انسانی می شود(اوجراپونگپن 2و همكاران .)2010،بسياري از سازمان ها با تمركز بر مديريت
دانش و سرمايه گذاري گسترده در زمينه فن آوري اطالعات به دنبال دسترسی به مزاياي حاصل از مديريت دانش هستند(شين و
چنگ .)2009،3موفقيت به كارگيري شيوه ها و تكنيك هاي مديريتی مانند مديريت دانش ،تبيين كننده ايجاد پلی محكم و استوار
بين اين روش ها و سالمت سازمانی و راه و رسم زندگی در هر جامعه و نظام اجتماعی از جمله سازمان است .به دليل پويايی زياد
محيطی ،سازمان ها بايد خود را با تغييرات محيط تطبيق دهند .جهت هماهنگی بيشتر با شرايط محيطی بايد مديران از حداكثر دانش
روز استفاده كنند و به سمت مديريت مبتنی بر دانش حركت كنند و اين می تواند از پيامدهاي يك فرهنگ قوي و مثبت و سالمت
سازمانی محسوب شود(جعفري و همكاران.)1390،
اساسی ترين مشخصه سازمان هاي هوشمند در قرن  ،21تأكيد بر دانش و اطالعات است .دانش ابزار قدرتمندي است كه می تواند
تغييرات را در جهان به وجود آورده و نوآور ي ها را ممكن سازد (موغلی و همكاران .)1394،دانش يكی از حياتی ترين منابع رقابت
هاي سازمانی است كه ممكن است از كل دارايی هاي سازمانی مهم تر باشد .هدف از فعاليت هاي دانش در سازمان ،اطمينان از رشد
و تداوم فعاليت ها در جهت حفظ دانش حياتی در تمام سطوح ،به كارگيري دانش موجود در تمام چرخه ها ،تركيب دانش در جهت
هم افزايی ،كسب مداوم دانش مربوطه ،توسعة دانش جديد از طريق يادگيري مداوم كه به وسيلة تجارب درونی و دانش بيرونی ايجاد
می شود(دانش فرد و همكاران1329،؛ كريمی مونقی و همكاران .)1393،بر اين اساس ،مديريت دانش فرايندي است كه به سازمان
ها در كشف ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و تجارب ضروري براي فعاليت هايی از قبيل حل مسأله ،يادگيري
پويا ،برنامهريزي استراتژيك و تصميم گيري كمك می كند( گاپتا 4و همكاران .)2000 ،به نظر جونز ،)1992(5مديريت دانش يك
رويكرد سيستماتيك يكپارچه جهت شناسايی ،مديريت و تسهيم تمام دارايی هاي اطالعاتی سازمان است ،كه شامل بانك هاي
اطالعاتی ،مدارك ،سياست ها و رويه ها میباشد (خواجوي .)1329 ،از الگوهاي مطرح در مديريت دانش كه در عين سادگی ،كامل
نيز هست ،الگوي گولد 6و همكاران ( ،)2001است .گولد و همكاران مديريت دانش را فرايند كسب ،ثبت ،انتقال و كاربرد دانش
قلمداد كرده اند (رئيسی و همكاران .)1392موفقيت به كارگيري شيوه ها و تكنيك هاي مديريتی مانند مديريت دانش ،متضمن
ايجاد پلی محكم و استوار بين اين روش ها و سالمت سازمانی و راه و رسم زندگی در هر جامعه و نظام اجتماعی از جمله سازمان
است .به دليل پويايی زياد محيطی ،سازمان ها بايد خود را با تغييرات محيط تطبيق دهند .جهت هماهنگی بيشتر با شرايط محيطی
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بايد مديران از حداكثر دانش روز استفاده كنند و به سمت مديريت مبتنی بر دانش حركت كنند و اين می تواند از پيامدهاي يك
فرهنگ قوي و مثبت و سالمت سازمانی محسوب شود(جعفري و همكاران .)1390
سازمان ها براي افزايش توانمندي و سالم سازي جو سازمانی ،نيازمند دانش جديد هستند و كسب دانش مستلزم وجود يك مديريت
دانش محور در سازمان است .در واقع ،مديريت مبتنی بر دانش ،راهی به سوي توانمند كردن كاركنان و افزايش كارآيی و اثربخشی
و سالمت سازمانی محسوب می گردد (باثازاورد .)2004،1سالمت سازمانی ،يكی از گوياترين و بديهی ترين شاخص هاي اثربخشی
ال دوستانه و حمايت گر با كارمندان خود دارد و در برنامه هاي خود داراي
سازمانی است .در يك سازمان سالم ،مدير رفتاري كام ا
يگانگی است .كارمندان نيز تمايل بيشتري براي ماندن و كاركردن در سازمان دارند و به طور موثرتري كارها را انجام می
دهند(سلطان حسينی و موسوي .)1391 ،يك سازمان سالم نه تنها در محيط خود دوام می آورد بلكه در يك برهه ي زمانی طوالنی
نيز به طور كافی سازش كرده و توانايی هاي بقاء و سازش خود را به گونه ي مداوم توسعه و گسترش می دهد .سالمت سازمانی
به وضعی فراتر از اثر بخشی كوتاه مدت سازمان داللت داشته و به مجموعه اي از خصايص سازمانی نسبتاا پردوام اشاره می كند.
يك سازمان سالم ،به اين معنا ،نه فقط در محيط خود پايدار می ماند ،بلكه در درازمدت قادر است به اندازه كافی با محيط خود
سازگار شده ،توانايی هاي الزم را براي بقاي خود پيوسته ايجاد كند و گسترش دهد( هوي .)2002 ،2امروزه صنعت ورزش به عنوان
يكی از پردرآمدترين و تأثيرگذارترين صنايع در چرخه اقتصاد يك كشور شناخته شده است كه حتی در روزهاي ركود شديد
اقتصادي ،نسبت به ديگر صنايع از ركود كمتري برخوردار بوده است .از اين رو سازمان هاي ورزشی بايد بكوشند تا در اين محيط
پر تالطم از يكديگر عقب نيفتند تا مشتريان خود كه همانا تماشاگران ،سهامداران ،ورزشكاران ،مربيان هستند را از دست ندهند .اين
امر مستلزم داشتن دانش وسيع و مهمتر از همه مديريت دانش و سالمت سازمانی می باشد تا بتوانند به نحو مؤثرتري در نيل به اهداف
خود گام بردارند .لذا در اين تحقيق ،محقق به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا بين مديريت دانش و سالمت سازمانی در اداره
كل ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشی استان هرمزگان رابطه وجود دارد؟ بديهی است نتايج حاصله می تواند زمينه را براي پياده
سازي و بهبود تكنيك هاي تعالی گرايی و بهبود سالمت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان و ارتقاي بهره وري و كارايی آنها را
فراهم نمايد .همچنين مديران ورزش با آگاهی از وضعيت مديريت دانش سازمانی و شرايط مناسب براي بهبود خود می توانند جهت
رفع نواقص احتمالی تالش نموده و ادارات را براي بهبود تحول و تغييرات موفقيت آميز آماده نمايند.
روش شناسی

تحقيق حاضر از حيث هدف كاربردي و از حيث شيوه جمع آوري داده ها تحقيقی توصيفی-همبستگی می باشد .جامعه آماري
تحقيق حاضر شامل كليه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشی استان هرمزگان می باشد ،كه بر اساس آخرين
آمار ارائه شده تعداد كل كاركنان ادارت ورزش و جوانان در سطح استان برابر با  132نفر( 100نفر مرد و  32نفر زن) و كل هيئت
هاي ورزشی  105نفر می باشد كه در كل جامعه آماري تحقيق برابر با  243نفر می باشد .براي تعيين حجم نمونه كل جامعه آماري
را به صورت كل شماري به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و در نهايت پرسشنامه ميان آن ها توزيع ،تكميل و جمع آوري شد .به
منظور جمع آوري داده ها و جهت سنجش مديريت دانش از پرسشنامه اي شامل  24سئوال از نوع بسته پاسخ در طيف پنج درجه اي
ليكرت(خيلی زياد ،زياد ،متوسط ،كم و خيلی كم) استفاده شد .اين پرسشنامه توسط ارشد و ميرحسينی( )1393ساخته شده و روايی
آن توسط پنج نفر از اساتيد مورد تائيد قرار گرفت بود ،پايايی آن نيز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  0/29گزارش شد .براي
سنجش سالمت سازمانی از پرسشنامه  36گويه اي هوي و تارتر( )1991استفاده شد كه روايی صوري و پايايی آن در پژوهش
ساالرزهی ،مرادزاده و عرب( )1391برابر با  0/94گزارش شده بود .در تحقيق حاضر مديريت دانش و ابعاد آن(شناسايی دانش ،خلق
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و اك تساب دانش ،انتقال دانش ،ذخيره سازي دانش و كاربرد دانش) به عنوان متغير مستقل و سالمت سازمانی به عنوان متغير وابسته
درنظر گرفته شده است .پس از بررسی و جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه ،داده ها با استفاده از آمار توصيفی ( فراوانی ها،
درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی ( رگرسون چند متغيري و ضريب همبستگی كندال) تحليل شد .تحليل
دادهها نيز فرضيههاي تحقيق مورد بررسی قرار خواهند گرفت ،نرمال بودن (توزيع طبيعی داشتن) متغيرهاي مورد مطالعه توسط آزمون
كولموگوروف  -اسميرنوف يك نمونهاي ،بررسی شده و سپس از آزمون هاي آماري متناسب با فرضيه هاي تحقيق مورد استفاده
قرار گرفت .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  23استفاده و سطح معنی داري  %5در نظر گرفته شد.
یافته ها

بر اساس يافته هاي توصيفی پژوهش حاضر ،از  243فرد مورد بررسی 21/2درصد در گروه سنی زير  30سال 45/3 ،درصد در گروه
سنی  40-31سال21/5،درصد باالي  41سال بودند .همچنين از  243فرد مورد بررسی ( 49/4درصد) مرد و ( 50/6درصد) داراي
جنسيت زن بودند .همچنين در نمونه مورد بررسی ( 10/3درصد) داراي تحصيالت ديپلم 11/1( ،درصد) داراي تحصيالت فوق ديپلم
و ( 41/3درصد) ليسانس و (  24/1درصد) داراي تحصيالتی باالتر از ليسانس بودند .مقادير شاخصهاي توصيفی مديريت
دانش(شناسايی دانش ،خلق و اكتساب دانش ،انتقال دانش ،ذخيره سازي دانش و كاربرد دانش) و سالمت سازمانی در اداره كل
ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشی استان هرمزگان در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

مديريت دانش

متغير

ابعاد

ميانگين

انحراف معيار

واريانس

چولگی

كشيدگی

شناسايی دانش

10/39

2/11

1/111

1/350

60/6

خلق و اكتساب دانش

16/69

3/29

15/12

0/512

0/164

انتقال دانش

13/15

2/91

2/49

0/564

0/915

ذخيره سازي دانش

14/12

3/16

9/99

0/412

0/935

كاربرد دانش

10/12

2/60

6/11

0/451

0/112

كل

65/02

12/91

162/45

0/501

1/311

103/15

20/62

221/22

0/439

0/311

سالمت سازمانی

براي بررسی فرض نرمال بودن متغيرهاي اصلی (مديريت دانش و سالمت سازمانی) و ابعاد مديريت دانش (شناسايی دانش ،خلق و
اكتساب دانش ،انتقال دانش ،ذخيره سازي دانش و كاربرد دانش) از آزمون كولموگروف -اسميرنف يك نمونهاي استفاده شده
است .نتايج نشان دهنده آن است كه فرض نرمال بودن براي متغيرهاي اصلی و ابعاد متغير مستقل رد می گردد ( ،)P>%5نتايج اين
آزمون در جدول شماره  2آورده شده است .به دليل اينكه بيشتر متغيرها از بهنجاري توزيع داده ها برخوردار نيستند ،براي بررسی
روابط از ضريب همبستگی كندال استفاده گرديد.
جدول ( :)2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

مديريت دانش

متغير

ابعاد

حجم نمونه

آماره آزمون

معنی داري

شناسايی دانش

243

0/111

0/0001

خلق و اكتساب دانش

243

0/102

0/001

انتقال دانش

243

0/106

0/001

ذخيره سازي دانش

243

0/103

0/001

كاربرد دانش

243

0/129

0/0001

كل

243

0/213

0/001

243

0/103

0/001

سالمت سازمانی
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*در سطح  %5معنیداري
با توجه به اينكه سطح معنی داري جدول كمتر از  /05می باشد پس فرضيه هاي تحقيق تاييد و نتيجه می گيريم كه رابطه معنی داري
بين مديريت دانش (شناسايی دانش ،خلق و اكتساب دانش ،انتقال دانش ،ذخيره سازي دانش ،كاربرد دانش) و سالمت سازمانی وجود
دارد و با توجه به ضريب همبستگی بين ابعاد مديريت دانش و سالمت سازمانی رابطه بين دو متغير مثبت و معنی دار می باشد.
جدول ( :)3آماره های آزمون همبستگی کندال بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی

سالمت سازمانی

متغير
كندال
مديريت دانش

ضريب همبستگی

معنی داري

تعداد

0/529

0/001

243

كاربرد دانش

0/421

0/001

243

نوع رابطه

R2

مستقيم

0/21
0/122

ذخيره دانش

0/410

0/001

243

مستقيم

0/22

خلق و اكتساب دانش

0/243

0/001

243

مستقيم

0/21

شناسايی دانش

0/291

0/001

243

مستقيم

0/056

انتقال دانش

0/410

0/001

243

مستقيم

0/22

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين مديريت دانش و سالمت سازمانی در اداره كل ورزش و جوانان و هيئت هاي ورزشی استان
هرمزگان انجام گرفت .بررسی نتايج حاصل از تحقيق حاضر ،تبيين كننده ارتباط موثر ،بين مديريت دانش و سالمت سازمانی می
باشد .مطالعه ادبيات پژوهش نشان می دهد سازمان ها براي افزايش توانمندي و سالم سازي جو سازمانی ،نيازمند دانش جديد هستند
و كسب دانش مستلزم وجود يك مديريت دانش محور در سازمان است .در واقع ،مديريت مبتنی بر دانش ،راهی به سوي توانمند
كردن كاركنان و افزايش كارآيی و اثربخشی و سالمت سازمانی محسوب می گردد (باثازاورد .)2004،1مديريت دانش به سازمان
ها در كشف ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و تجارب ضروري براي فعاليت هايی از قبيل حل مسأله ،يادگيري
پويا ،برنامهريزي استراتژيك و تصميم گيري كمك می كند( گاپتا 2و همكاران .)2000 ،گولد و همكاران مديريت دانش را فرايند
كسب ،ثبت ،انتقال و كاربرد دانش قلمداد كرده اند .اين چهار عامل براي يك سازمان زمينة آموزش ،بازخورد و آموزش مجدد را
فراهم میآورد كه به طور معمول براي اثربخشی و احياي قابليتهاي سازمان استفاده میشوند(به نقل از رئيسی و همكاران.)1392
نتايج پزوهش حاضر تاكيد بر وجود ارتباط معنی دار بين ابعاد مديريت دانش (شناسايی دانش ،خلق و اكتساب دانش ،انتقال دانش،
ذخيره سازي دانش و كاربرد دانش) با سالمت سازمانی دارد .نتايج بيانگر اين موضوع است كه با افزايش استفاده از مديريت دانش،
سالمت سازمانی نيز افزايش می يابد .در تاييد نتايج فوق اين يافته با نتايج تحقيقات پيشين از جمله تحقيق ساالرزهی و
همكاران )1391(،همسو می باشد .همچنين ناظم و همكاران( ،)1391در پژوهشی به بررسی رابطه بين مديريت دانش و سالمت
سازمانی با كارآفرينی كاركنان پرداختند و رابطه معنی دار بين اين دو متغير را تائيد كردند ،همخوانی دارد .در ادبيات مديريت دانش
تاكيد شده است كه انگيزه ها و مشوق ها در موفقيت مديريت چرخه دانش ،سرنوشت ساز و مهم هستند و كاركنان در سازمان نيازمند
انگيزه هاي مناسب هستند تا نسبت به انتقال دانش و اندوخته هاي خود به فرد يا گروه برانگيخته شوند و نيز از دانش در دسترس نيز
Bathazovrd
Gapta
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1
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بهره مند شوند .در تحقيقی ديگر محققين بر وجود ارتباط معنادار بين مديريت دانش با اثربخشی سازمانی تاكيد كرده و بيان داشته
اند دو مولفه بكارگيري دانش و ثبت و ضبط دانش با توجه به ضرايب استاندارد بتاي خود ،به ترتيب بيشترين توان پيش بينی معنادار
براي اثر بخشی سازمانی را داشته اند ،اما دو مولفه كسب دانش و انتقال دانش ،قابليت پيش بينی معناداري براي اثر بخشی سازمانی
نداشته اند (منصوري بروجنی و همكاران .)1395 ،اگر كاركنان به اين باور برسند كه به اشتراك گذاشتن دانش در انجام موثر
وظايف ،به حفظ و نگهداري شغل ،توسعه ي شخصی و پيشرفت شغلی شان كمك می كند به اشتراك گذاشتن دانش تبديل به يك
واقعيت خواهد شد .همچنين به عنوان يك امر مهم بايستيدر نظر داشت كه توسعة دانش جديد از طريق يادگيري مداوم به وسيلة
تجارب درونی و دانش بيرونی ايجاد می شود(دانش فرد و همكاران1329،؛ كريمی مونقی ،حسينيان و آهنچيان.)1393،
بر اساس نتايج حاصل از پژوهش شناسايی دانش به عنوان يكی از مولفه هاي مديريت دانش ارتباط مستقيم و معناداري با سالمت
سازمانی دارد .يعنی با افزايش يا كاهش استفاده از شناسايی دانش ،سالمت سازمانی نيز افزايش يا كاهش می يابد .نتايج تحقيقات
پيشين از جمله تحقيق ساالرزهی ،و همكاران ( ،)1391حسينی و موسوي ( )1391رابطه مشابهی را تائيد كردند .در تبيين اين يافته می
توان گفت كه داشتن سياست مشخص در مديريت منابع دانش موجود و مديريت صحيح منابع انسانی می تواند باعث تحول و نوآوري
بيشتر در حوزه مديريت دانش در سازمان می شود و سالمت سازمانی را تحت تاثير قرار می دهد.
همچنين نتايج پژوهش نشان می دهد افزايش استفاده از خلق و اكتساب دانش ،سالمت سازمانی نيز افزايش يافته و عدم استفاده از آن
موجب كاهش سالمت سازمانی می شود .اين يافته با نتايج تحقيقات قبلی از جمله تحقيق ناظم و همكاران ( )1391كه در پزوهشی به
بررسی رابطه بين مديريت دانش و سالمت سازمانی با كارآفرينی كاركنان پرداختند و رابطه معنی دار بين اين دو متغير را تائيد كردند،
همخوانی د ارد .در تبيين اين يافته می توان گفت بايد توجه داشت كه دانش ياد گرفته شده و خلق شده توسط سازمان ها ،فراموش
شده و از بين می رود بنابراين ذخيره دانش ،سازماندهی و بازيابی دانش سازمانی و همچنين مراجعه در موقع لزوم به حافظه ي سازمانی
اهميت پيدا می كند ،در تبيين اين يافته می توان گفت اين بعد از چرخه مديريت دانش فرايندي اجتماعی است كه ميان افراد رخ می
دهد .بطور كلی خلق دانش به توانايی در ايجاد ايده ها و راه حل هايی نوين و مفيد اشاره دارد .يافته هاي پژوهش نشان می دهد با
افزايش استفاده از ذخيره دانش ،سالمت سازمانی نيز افزايش می يابد .اين يافته با نتايج تحقيقات قبلی از جمله تحقيق لطفی منش،
حسينی و فراهانی()1390همخوانی دارد .بايد در نظر داشت كه بهبود تمام عوامل منجر به موفقيت يك سازمان ،مثل خالقيت
سازمانی ،كيفيت محصوالت و خدمات در نتيجه دسترس پذيري و استفاده كارآمد از دانش برتر و بهتر است) حاتمی و
همكاران .)1394،همچنين بايد توجه داشت كه دانش ياد گرفته شده و خلق شده توسط سازمان ها ،فراموش شده و از بين می رود
بنابراين ذخيره دانش ،سازماندهی و بازيابی دانش سازمانی و همچنين مراجعه در موقع لزوم به حافظه ي سازمانی اهميت پيدا می كند،
لذا براي بهبود وضعيت ذخيره دانش در ادارات ورزش و جوانان استان هرمزگان بايد سازوكار هايی براي ذخيره و بازيابی دانش بكار
گرفته شود .نتايج پژو هش بيانگر ارتباط مستقيم و معناداري بين انتقال دانش و سالمت سازمانی يعنی با افزايش استفاده از انتقال
دانش ،سال مت سازمانی نيز افزايش می يابد .اين يافته با نتايج تحقيقات قبلی از جمله تحقيق رئيسی و همكاران( ،)2013صادقی
بروجردي و حسنی( )2013كه به بررسی ارتباط بين مديريت دانش و توانمند سازي كارمندان در وزارت ورزش و جوانان ايران
پرداختند و نتايج يكسانی را مورد تاكيد قرار دادند ،همخوانی دارد .در تبيين اين يافته می توان گفت انتقال دانش يكی از مهم ترين
مولفه هاي مديريت دانش است ،انتقال و تسهيم دانش نيازمند برنامه ريزي و توجه جدي است نيازمند ايجاد بستر و زمينه مناسبی می
باشد .از طرفی استفاده واقعی از دانش موجود ،انتقال دانش از يك فرد به فرد ديگر ،از يك فرد به گروه يا از يك گروه به گروه
ديگر ،كسب دانش سازمانی مورد نياز از منابع داخلی و خارجی و قابليت بازيابی و دسترسی افراد جهت استفاده از دانش به ترتيب
مؤثرترين اقدامات مديريت دانش هستند كه از طريق خواهان نوآوري كردن و بهبودعملكردها ،اثربخشی سازمانی را افزايش
ميدهند( اشميت.)2014 ،
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نتايج پژوهش بيان می دارد بين كاربرد دانش و سالمت سازمانی ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد .يعنی با افزايش استفاده از
كاربرد دانش ،سالمت سازمانی نيز افزايش می يابد .اين يافته با نتايج تحقيقات قبلی از جمله تحقيق لطفی منش و همكاران ()1390
كه در پزوهشی به بررسی رابطه بين مديريت دانش و سالمت سازمانی در اداره تربيت بدنی و هيئت هاي ورزشی شهر اصفهان
پرداختند و نتايج يكسانی را مورد تائيد قرار دادند ،همخوانی دارد .در تبيين اين يافته می توان گفت كه دانش و به كاربستن دانش در
ادرات منجر به تغيير روش هاي موجود در مديريت ،فرايندها و اطالعات می شود و در اين سيستم كاركنان به دانش كاران تبديل می
شود و به عنوان استعدادهايی كه كسب دانش می كنند مهمترين سرمايه هاي هر سازمان خواهند شد.
بر اساس نتايج رگرسيون هم زمان نشان داد كه از بين ابعاد مديريت دانش ،خلق دانش ،ذخيره دانش و انتقال دانش به صورت مثبت
سالمت سازمانی را پيشبينی میكند و اثر افزايشی دارد ( . ،)p>0/01در نهايت بر اساس مقدار  R2تعديل شده  51درصد از تغييرات
سالمت سازمانی توسط انتقال دانش ،خلق دانش و ذخيره دانش تبيين می شود .اين يافته با نتايج تحقيقات قبلی از جمله تحقيق ناظم
و همكاران( ،)1391در پژوهشی به بررسی رابطه بين مديريت دانش و سالمت سازمانی با كارآفرينی كاركنان پرداختند و رابطه معنی
دار بين اين دو متغير را تائيد كردند ،همخوانی دارد .مجموعه فعاليت هاي مديريت دانش كه نقش عامل انسانی و ارتباطات ميان آنها
نقش اساسی را ايفا می نمايد( فعاليت هاي نرم دانش) عملكرد مطلوبی را نشان می دهد .اما در عين حال فاقد زيرساخت هاي مناسب
براي كس ب دانش جديد از بيرون سازمان ،ثبت و مستندسازي دقيق آن و كاربرد دانش جديد و ايده ها و ابتكارات كاركنان می شود.
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