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بدني استان اصفهان با استراتژي  ي عوامل سازماني ادارات تربيت رابطه

  مديريت دانش
 

  چكيده 
سازماني(ساختار و تكنولوژي) با مؤلفه هاي مديريت دانش در ادارات تربيت هدف اين پژوهش بررسي ارتباط ميان عوامل 

ي ميداني انجام گرديد. جامعه آماري  از نوع همبستگي بوده و به شيوه بدني استان اصفهان بود. پژوهش حاضر توصيفي و
 .بودبدني استان اصفهان )و شامل تمامي مديران و كارشناسان(زن و مرد) ادارات تربيت n=53ي آماري ( برابر نمونه

 )، = 001/0Sig؛= 548/0r**ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط بين جريان ارتباطات و خلق دانش را مثبت و معني دار (

) و      = 024/0Sig؛ = 311/0r**بين عناصر ساختار سازماني(تمركز و جريان ارتباطات) با انتقال دانش به ترتيب (
)**464/0r =001/0؛Sig =و ( بين پشتيبانيICT و شناختICT )489/0**با خلق دانش به ترتيبr= 001/0؛Sig=  (

)  =009/0Sig؛=354/0r**) و نهايتاً بين عوامل تكنولوژي با انتقال دانش به ترتيب برابر ( = 002/0Sig؛ = 42/0r**و (
 ) نشان داد. = 073/0Sig؛ = 248/0rو (

   
   ساختار سازماني، تكنولوژي. استراتژي مديريت دانش،هاي كليدي:  واژه
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  ه مقدم -1
ي امروز ما با  هاي عصر حاضر يك نكته مسلم است و آن تفاوت بارزي است كه جامعه در سير تحوالت و دگرگوني

ها و  هاي اخير، سازمان سال در. ها در زندگي بشر مديريت مي باشد . امروزه يكي از مهمترين فعاليت  ]1[فردايمان خواهد داشت
، مديريت 2، نيروي دانشي 1اند و مفاهيم جديدي همچون كار دانشي هاي مختلف، پيوستن به روند دانش را آغاز كرده شركت
هاي دانش مدار) از تشديد اين روند خبر مي دهند. پيتر دراكر با بكارگيري اين واژگان  هاي دانشي (سازمان و سازمان 3دانش

  .   ]2[ها به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاكميت دارد يجاد نوع جديدي از سازمان داده است كه در آنخبر از ا

بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه دانش به عنوان مهمترين منبع راهبردي، نقش و اهميت فزاينده اي در موفقيت 
ها تبديل اي كه مديريت اثر بخش دانش به چالش اصلي سازمانايفا خواهد كرد، به گونه  4ها و ايجاد مزيتي پايدار سازمان

 .    ]5و  4، 3[خواهد شد
با استناد به يافته هاي علم مديريت مي توان دريافت كه موفقيت و اثربخشي سازماني تا حد قابل مالحظه اي در گرو 

ي است. عوامل بسيار زيادي وجود داردكه موجب ي سازمان ي بهينه از نيروهاي بالقوه شناخت سازمان، عوامل سازماني و استفاده
شود. اما شايد يكي از مهمترين عوامل مؤثر، گسترش زير  ها در بكارگيري استراتژي مديريت دانش مي موفقيت سازمان

 .    ]6[هاي مناسب فناوريهاي اطالعاتي باشد ساخت

فراهم مي سازند، اوالً به وسيله آشكار كردن دانش ) دو قابليت عمده براي مديريت دانش را ITهاي اطالعاتي( فناوري
هاي خاص در  كند كه افراد با تخصص توانند يك سيستم خبره و يا پشتيباني تصميم گيري را ايجاد كنند، ثانياً كمك مي مي

   .    ]7[ها فراهم شود جريان فعاليت يكديگر قرار بگيرند و امكان ارتباط سريع آن
يي اشاره دارد كه به طور سيستماتيك براي يافتن، ساماندهي و قابل دسترس نمودن ها مديريت دانش به تالش

  .     ]8[هاي فكري سازمان و تقويت فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت مي گيرد سرمايه
فناوري اطالعات  ي زمينههاي ورزشي مي توانند با تمركز بر مديريت دانش و سرمايه گذاري گسترده در  سازماناز اين رو 

به دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش باشند و تالش كنند با پياده سازي استراتژي مديريت دانش عملكرد خود 
  را بهبود بخشند.

آميز  چالشي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مديريت دانش موضوعي سيستماتيك است؛ مقوله اي كه اجراي موفقيت
سازي  هايي كه به دنبال پياده يازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف سازماني است. بسياري از سازمانآن ن

اند. اما بايد توجه داشت  فناوري اطالعاتي و ارتباطي نموده ي گذاري گسترده در زمينه اند، اقدام به سرمايه مديريت دانش بوده
آميز اين استراتژي مستلزم اين است كه عوامل سازماني مختلف  تنها بخشي از مديريت دانش است و پياده سازي موفقيت ITكه

هاي خاصي بوده و از  موجود در يك سازمان از جمله ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، تكنولوژي و منابع انساني؛ داراي ويژگي
   .انسجام و هماهنگي الزم برخوردار باشند

ي كنوني داراي نقش حساسي در مديريت  ) در تحقيق خود مديريت دانش را در جامعه2008( 5آستين و همكاران
اند. ايشان در تحقيق خود با بررسي جامع ادبيات مديريت دانش، شش استراتژي  ها در جهت رسيدن به موفقيت دانسته سازمان

اند كه همراه با مديريت دانش در  و سيستم پاداش مشخص نمودهرا بر اساس فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، رهبري 
   .     ]9[باشند هاي خدمات انساني مؤثر مي موفقيت سازمان

ي تصميمات علمي در مراكز درماني آمريكا  ) در تحقيق خود مديريت دانش را حفظ و توسعه2008(  6گلدمن و همكاران
   .     ]10[اند ي حيات دانش الزامي دانسته منطقي را در جهت حمايت از چرخه اند. اين گروه قواعد مديريت دانش مطرح نموده

                                                           
1.Knowledge Work   
2.Knowledge Worker 
3.Knowledge Management 
4.Sustainable Competitive Advantage 
5.Austin, M. J., Claassen, J., Vu, C. M. & Mizrahi, P. (2008) 
6.Goldman, D. S., Colecchi, J., Honqsermeier, T. M. & Maviqlia, S. M. (2008) 
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ي اطالعات ايجاد شده توسط محققان دانشگاهي و صنعتي را بازتاب رشد  ) سؤاالت زياد درباره2009( 1لوسكو و همكارش
  .     ]11[اند سريع ادبيات مرتبط با مديريت دانش دانسته

اند. ايشان  در تحقيق خود به فوايد و اهميت مديريت دانش در مراكز درماني اشاره داشته )2009( 2اُرزانو و همكاران
  .     ]12[اند تفاوت در عملكرد مراكز درماني را به دليل تفاوت در مديريت دانش دانسته

  .     ]13[ ) نيز مديريت دانش را در ارتقاء سطح كيفي پرستاران متخصص مراكز درماني مؤثر دانسته است2009( 3بارتون 
گرا و  ) در پژوهش خود مديريت دانش را به عنوان يك واسط براي اثربخشي مديريت تحول2009( 4گوان و همكاران

  .      ]14[اند هابتكار در مديريت كيفيت در مراكز درماني آمريكا معرفي نمود
) مديريت دانش را يك مفهوم پيچيده و مبهم دانسته كه تعريف دقيق آن را بر اساس شرايط حقيقي 2009( 5سنگ تي

هاي  سازمان مشكل توصيف نموده است. وي در تحقيق خود اذعان داشته است كه مديران بايستي مديريت دانش را در سازمان
   .     ]15[نه به اهداف سازمان خود نائل گردندخود ارتقاء بخشيده تا به صورت بهي

) قواعد انتقال دانش را به عنوان يك شوك در تربيت بدني و ورزش كاربردي 2009( 6در نهايت پرويدنزا و همكارش
ثر منابع هاي ورزشي اثبات نموده و دانستن ا ي مربيان، ورزشكاران و پزشكان تيم اند. ايشان اين تأثيرپذيري را در جامعه دانسته

  .     ]16[اند ورزشي روي ارتقاء دانش و تغيير در رفتار و نگرش در جهت كسب موفقيت را از آثار مديريت دانش مطرح نموده
  

  
  شناسي روش -2

شامل   باشد. جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، روش تحقيق اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي ـ همبستگي مي
نفر از اين افراد  53باشد. تعداد  نفر مي 57كارشناسان ادارات تربيت بدني استان اصفهان به تعداد تمامي مديران و 

دهد. در اين پژوهش، براي  ي نهايي پژوهش حاضر را تشكيل مي هاي خود را ارجاع دادند كه اين تعداد حجم نمونه پرسشنامه
ليكرت و محقق ساخته استفاده شده است كه داراي سه بخش مقياس  بسته، درسؤالي  38جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي 

هاي  پرسش در خصوص مؤلفه 27، بخش دوم رافيك پاسخگويانپرسش در خصوص مشخصات دموگ 4مي باشد. بخش اول 
پرسش در خصوص عوامل سازماني(ساختار و  24) و بخش سوم به عنوان متغيرهاي مالك مديريت دانش(خلق و انتقال دانش

باشد. روايي محتواي ابزار تحقيق با نظر خواهي از اساتيد مديريت و پايايي دروني  ) ميبين به عنوان متغيرهاي پيش تكنولوژي
ي آموزش و پرورش شهر اصفهان  گانه بدني نواحي پنج هاي تربيت نفر از پرسنل بخش 30مطالعه موردي اوليه بر رويدر يك آن 

ي مورد  رفت. بر اين اساس با محاسبه نمرات مربوطه، پايايي دروني پرسشنامهصورت پذيي ضريب آلفاي كرونباخ  به وسيله
  بدست آمد. 83/0استفاده 
   

  ها يافته -3
% از پاسخ دهندگان در 4/26% زن بودند. نتايج نشان داد كه 39% از پاسخ دهندگان مرد و 61هاي تحقيق  بر اساس يافته

% در رده سني باالتر از 8/3سال و  50تا  41% در رده سني 1/49سال،  40تا  31% در رده سني 8/20سال،  30رده سني زير
تا  10% داراي سابقه خدمت 4/26سال،   10% از پاسخ دهندگان داراي سابقه خدمت كمتر از 7/37همچنين   سال بودند. 50
% كارشناس 26/62ان مدير و % از پاسخ دهندگ74/37نهايتاً  سال بودند. 20% داراي سابقه خدمت بيشتر از 8/35سال و  20

  ي آماري پژوهش حاضر در نمودار شماره يك تصوير گرديده است. اطالعات مرتبط با سطح تحصيالت نمونه بودند.
                                                           

1 Losko, S. & Heumann, K. (2009) 
2 Orzano, A. J., McInerney, C. R., McDaniel, R.R. J. R., Meese, A. Alajmi, B., Mohr, S. M. & Tallia, A. F. (2009) 
3 Barton, A. J. (2009) 
4 Gowen, C. R., Henagan, S. C. & McFadden, K. L. (2009) 
5 Tseng, M. L. (2009) 
6 Provvidenza, C. F. & Johnston, K. M. (2009) 
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  گيري بحث و نتيجه -4
دار  ) ارتباط معني = 559/0Sig؛ = r -082/0بررسي نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه بين تمركز با خلق دانش (

  ).  = 001/0Sig؛ = 548/0r**باشد( نبوده در حالي كه اين ارتباط بين جريان ارتباطات و خلق دانش مثبت و معني دار مي
ي مثبت و  همچنين ضريب همبستگي بين عناصر ساختار سازماني( تمركز و جريان ارتباطات) با انتقال دانش رابطه

ري توان به تحقيقاتي كه توسط عسگ نشان داد. از تحقيقاتي كه بطور مستقيم به اين فرضيات مربوط باشد مي داري معني
.   ]18و  17[شده، اشاره كرد كه با نتايج بدست آمده با تحقيق حاضر همخواني دارد) انجام 2004احسان (رولند و و ) 1384(

ها ضمن تأييد ارتباط في مابين عوامل ساختار سازماني با مديريت دانش بر اهميت ساختار سازماني به عنوان يك عامل مهم  آن
  و اساسي جهت پياده سازي اين استراتژي تأكيد كرده اند.

هاي سازمان مديون  تحقيق خود جهت كاهش تمركز در سازمان به اين نتيجه رسيد كه اكثر موفقيت ) در1376خالتي (
ي مثبت و معني داري  اين در حالي است كه در تحقيق حاضر تمركز رابطه .  ]19[باشند تفويض اختيار و مديريت مشاركتي مي

) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه 1998چنين بارون(با انتقال دانش داشته است كه با تحقيق ايشان همخواني ندارد. هم
نوع قوانين و دستورالعملها اگر چه پارامتر مهمي است ولي نمي تواند اثر منفي را بر خالقيت افراد داشته باشد و ايجاد نظام 

حمايتهاي بيشتري را از  ارتباطي مناسب بين مديران ارشد و مياني ميتواند از ميزان حضور قوانين و مقررات اضافي كاسته و
  .  ]20[روند خالقيت سازماني نمايد

)، در طي تحقيقي نشان داد كه متغيرهاي شخصي و متغيرهاي سازماني از قبيل تكنولوژي، ساختار، 1995ولف(
سته، گذارند. كه از اين سه د استراتژي فرهنگ و همچنين متغيرهاي پي در پي محيطي بر نوآوري و خالقيت سازمان تأثير مي

  .  ]21[اند متغيرهاي سازماني بيشترين نقش را در توان خالقيت و نوآوري سازمانها گزارش شده
) نيز در طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيدند كه بين سطوح تمركز و خالقيت مديران 2003ليندرز، انگلن و كراتزر(

ازماني با سطوح پايين تمركز، اشخاص نظرات و سازمان ارتباط معني داري وجود دارد و اظهار داشتند كه در پستهاي س
  .  ]22[شوند هاي خالق مي كنند و در نتيجه موجب ايجاد ديدگاه اطالعات بيشتري را ارائه و مبادله مي

اما از تحقيقاتي كه به طور غير مستقيم با اين فرضيه در ارتباط باشند مي توان به تحقيقاتي كه توسط ابراهيمي  
رحيمي  و )1382(منوچهر عباسي)، 1385)، عليرضا اميدي(1382) ، رضا زاده(1381)، فخريان (1378ي ()، صلوات1379نسب(

سازي استراتژي  ها در تحقيقات خود بر اهميت ابعاد ساختار سازماني جهت پياده ) انجام شده، اشاره نمود. آن1383فيل آبادي(
  .  ]29و  28، 27، 26، 25، 24، 23[اند جديد و خالقيت در سازمان تاكيد داشته

انجام شده است. آنها در  1375و همتي نژاد1366همچنين در زمينه ساختار سازماني، تحقيقاتي توسط عسگريان، 
زيرا اختيارات سرپرستان خط مقدم در  ه است.تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه در بعد تمركزگرايي وضعيت متوسط بود

) 2003همچنين ليبوتز و چن( .  ]31و  30[هاي جديد بسيار محدود مي باشند ارزيابي عملكرد واحد خود و در تنظيم برنامه
كنند و وجود  هاي سلسله مراتبي و بوركراتيك هستند كه تسهيم دانش را دشوار مي دريافتند كه عامالن دولتي نوعاً سازمان

  .  ]32[باشد ي پژوهش حاضر در يك راستا نمي ت دانش باشد، كه با يافتهتواند مانعي براي اجراي مديري مركز و رسميت باال ميت
ي مثبت و معني داري با خلق و انتقال دانش داشته است،  جريان ارتباطي رابطه ي تحقيق كه اين نتيجهبا توجه به  

موجب خود جوشي، تجربه و آزادي بيان گرديده كه اينها به عنوان مايه حيات خلق و مديران بايستي با تسهيل شرايط ارتباطي 
  انتقال دانش محسوب مي شوند. 

دار و مستقيمي بين جريان ارتباطات با خلق و انتقال دانش در ادارات تربيت بدني استان اصفهان  معني ي از آنجا كه رابطه
بايد دانش و اطالعاتي كه در سازمان وجود دارد، بدون محدوديت در اختيار وجود دارد، براي افزايش خلق و انتقال دانش 

جريان ارتباطات در سازمان بايد به گونه اي باشد كه كاركنان به دانش و  كارمندان  قرار گيرد(به جز مدارك و اسناد محرمانه).
مستمر اين مسئله توجه داشته باشد تا خلق و دسترسي داشته باشند. مديريت بايد نسبت به بهبود   اطالعاتي كه نياز دارند،

  انتقال دانش در ادارات مذكور بتواند به راحتي صورت گيرد.
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اما بين دهد.  را نشان ميدانش رابطه معني دار و مستقيمي  و انتقال با خلق ICTنتايج ضريب همبستگي بين پشتيباني
دار  رابطه معني داري ولي رابطه آن با انتقال دانش غيرمعني) با خلق دانش ICT(توانايي كاركنان در بكارگيري  ICTشناخت

هاي اطالعاتي مطلوب بوده ولي در  آيد كه توانايي پرسنل در استفاده از فناوري . از اين يافته چنين بر ميبدست آمده است
تنها تحقيقي كه بطور مستقيم به اين فرضيه  نمايد. ها در انتقال دانش نامناسب مي توانايي آن ،اطالع رساني و برقراري ارتباط

  هاي تحقيق حاضر همخواني دارد. ) انجام شده است كه نتايج آن با يافته2004احسان (رولند و مربوط باشد، توسط 
)، در طي تحقيقي نشان داد كه تكنولوژي و متغيرهاي پي در پي محيطي بر نوآوري و خالقيت سازمان تأثير 1995ولف(

هاي بكار گرفته شده  كه هر چه سطح تكنولوژي و فناوري ) نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد1999يونيس(گذارند.  مي
   .  ]33[ه استبه همان ميزان ارائه خدمات به دانشجويان با رضايت بيشتري همراه بود ،جديدتر باشد

) و 1995)، ولف(1380زاده( )، غالم1379)، ابراهيمي نسب(2004احسان (رولند و )، 1384تحقيقاتي كه توسط عسگري( 
سازي استراتژي  آوري اطالعات در پياده كنولوژي و فن) انجام شده ضمن همخواني با تحقيق حاضر، به اهميت ت1999يونيس(

  .  ]33و  21، 34، 23، 18، 17[جديد در جوامع تحت بررسي خود تأكيد داشته اند
يت مديريت دانش در سازمان از نقش كليدي برخوردار است و بايد به اين نتايج نشان مي دهند كه تكنولوژي در موفق

عنوان ابزار مؤثر جمع آوري، ذخيره سازي، انتقال و اشاعه دانش مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينكه ضريب همبستگي بين 
ن داده شده است، به نظر مي رسد تكنولوژي مورد استفاده در ادارات تربيت بدني استان اصفهان با خلق دانش خيلي زياد نشا

ها اين امكان را براي  (زير ساخت مناسب) در سازمان و توانايي كاركنان در بهره گيري از اين فناوريICT وجود شناخت
هاي  كاركنان فراهم مي سازد كه بتوانند نقش مؤثري در خلق و انتقال دانش ايفا كنند. نتايج نشان مي دهد كه ارائه آموزش

هاي آموزشي مستمر در اين حيطه در ارتباط با علوم ورزشي،  افزارهاي آن، وجود كارگاه كافي در زمينه رايانه و نرمداخلي 
بدني  كاركنان را در خلق و انتقال دانش در ادارات تربيت بدني استان اصفهان مساعدت نمايد. از اين رو مديران ادارات تربيت

(زير ساخت مناسب) جهت خلق و انتقال دانش در ادارات خود و ICT در زمينه شناختگذاري مستمر  استان بايستي با سرمايه
  در نتيجه موفقيت مديريت دانش در سازمان خود گام بردارند.

بدين معنا  معني داري وجود دارد. ي مثبت و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين انتقال دانش و خلق دانش رابطه
ادارات تربيت بدني استان اصفهان ميزان انتقال دانش در اين ادارات نيز افزايش پيدا مي كند و  كه با افزايش خلق دانش در

كه مديريت دانش  اين نتيجه تأييد مي كند همچنين با افزايش ميزان انتقال دانش، ميزان خلق دانش نيز افزايش پيدا مي كند.
باشند. بنابراين موفقيت استراتژي  يكديگر وابسته و مرتبط مي هاي موجود در اين فرايند به شامل يك فرايند است و فعاليت

مديريت دانش مستلزم توجه همه جانبه به تمامي الزامات و شرايط مورد نياز براي اكتساب، خلق و بكارگيري و انتقال دانش 
  مي باشد.

باشد. بنابراين براي  دانش ميي ارتباط بين اين عوامل سازماني و مديريت  به طور كلي نتايج بدست آمده نشان دهنده
اجراي موفقيت آميز مديريت دانش بايد به اداره به عنوان يك كل نگاه كرد و همه اين عوامل را مورد توجه قرارداده و وضعيت 

اگر چه تكنولوژي نقش مهمي در توسعه و تسهيم دانش بر عهده دارد، بدون توجه به ساختار  ها را شناسايي و تحليل نمود. آن
زماني و وجود ارتباط، افراد به خلق و تسهيم دانش تشويق نمي شوند. تكنولوژي به تنهايي قادر به تسهيل خلق دانش نبوده سا

هاي تكنولوژيكي، اطالعاتي و ارتباطي و نيز آموزش كاركنان در اين زمينه اقدام  مگر اينكه ادارات نسبت به توسعه زير ساخت
 ،ست كه افراد و گروهها تمايل داشته باشند كه با هم كار كنند و در راستاي منافع متقابلانتقال دانش مستلزم اين ا .نمايد

سطح بااليي از رفتار  ،دانشي را كه در اختيار دارند با يكديگر تسهيم نمايند. اين امر روي نخواهد داد مگر اينكه كاركنان ادارات
، اما بايد توجه داشت كه شيوه هاي كنترلي و نظارتي هستنددولتي  همكارانه داشته باشند. هر چند اين ادارات، بروكراتيك و

شوند. از اين  ها و انديشه هاي جديد و در نتيجه مانع خلق و انتقال دانش مي شديد و ساختارهاي رسمي مانع ارائه و ترويج ايده
الل ايجاد نكند نيز به خلق و انتقال رو افزايش آزادي عمل و انعطاف پذيري ساختار سازمان، تا جايي كه در انجام امور اخت

  بيشتر دانش كمك خواهد نمود.
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مسئله ديگري كه ادارات تربيت بدني استان اصفهان با آن مواجه خواهند بود، نحوه ثبت و نگهداري دانش و تجربيات 
سال  10ابقه خدمت باالي كاركنان آن ادارات است. همانطور كه آمارها نشان مي دهد نسبت تقريباً زيادي از كاركنان داراي س

ها خدمت اين افراد در ادارات  بوده و آمار قابل توجهي از پرسنل كارشناس و مدير در شرف بازنشستگي هستند. حاصل سال
ها، از دست خواهد رفت. لذا ادارات بايد استراتژي مشخصي را براي مستندسازي و  دانش و تجربه اي است كه با خروج آن

. به نحوي كه همه كاركنان بتوانند به اين دانش دسترسي داشته و از بگيرندفراد و ساير كاركنان در پيش نگهداري دانش اين ا
آن استفاده نمايند. لذا ايجاد و توسعه پايگاه اطالعات و دانش و توسعه شيوه هاي مؤثر و كارآمد براي جمع آوري اطالعات و 

  مهمي در استراتژي مديريت دانش سازمان خواهد بود. ي دانش، مقوله
ي عمومي براي تأمين منافع اجتماعي تأسيس مي شود، كاركنان آن بايد دانش پذير باشند تا بتوانند  از آنجا كه يك اداره

ني استان اصفهان مديريت دانش مزايايي بسيار زيادي براي ادارات تربيت بد پر واضح است كهنيازهاي عامه را برآورده سازند. 
گيري، مديريت دانش به اين  به همراه خواهد داشت. عالوه بر بهبود كيفيت كاري، برخورداري از اطالعات به روز و بهبود تصميم

كنندگان پاسخ دهند. لذا الزم است ادارات تربيت بدني استان اصفهان  كند تا بهتر بتوانند به نيازهاي مراجعه ادارات كمك مي
مديريت دانش داشته باشند و همه عوامل سازماني مؤثر بر موفقيت مديريت دانش را مدنظر  ي ع و فراگيري در زمينهبرنامه جام
  قرار دهند.

در  ICTبا توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد مي گردد تا سرمايه گذاري بيشتري در زمينه زير ساخت مناسب 
هاي متنوع و مداوم ضمن خدمت و تعليم و آموزش  و با ارائه آموزشبدني استان اصفهان صورت پذيرفته  ادارات تربيت

هاي جديد اطالعاتي در همه سطوح (كارشناسان، مديران و كاركنان ادارات) و نهادينه كردن و اقدامات بنيادي براي  آوري فن
بدني استان اصفهان  ات تربيتي دانش در ادار هاي اطالعاتي گام مؤثري براي خلق و انتقال بهينه فن آوري ي اجرا و توسعه
  برداشته شود.
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Relationship between Organizational Subscales of Physical 
Education Offices in Isfahan Province with the Strategy of 

Knowledge Management  
 

 

Abstract 
The present study aims at exploring the relationship between organizational 
factors (structure and technology) of Physical Education offices of Isfahan 
province with the subscales of knowledge management. This investigation is of a 
descriptive and correlation.  For data collection, a researcher-made reliable 
and valid questionnaire (α =.83) was applied. The total population included 57 
male and female employees and managers of the Physical Education offices of 
Isfahan province. However, the final sample which was originally equal to the 
main population was reduced to 53 because some of the questionnaires were not 
sent back to the researcher. Spearman coefficient correlation was applied for 
data analysis. The findings of this study show significant relationship between 
study variables such as structure factors (communication and concentrating) 
and knowledge management subscale (knowledge transition) (r = 0.311**; sig= 
0.024; p<0/01) & (r = 0.464**; sig= 0.001; p<0/01). Furthermore, there was 
no significant relationship between ICT knowledge and knowledge creation 
(0/050). The results imply that in order to efficiently benefit from knowledge 
management, one should consider an organization as a whole, while taking and 
interpreting the structure and technology of an organization as important 
factors.  
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