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  چکیده

 تفکر و ارتباطات و اطالعات يفناور اثر ق،یتحق نیا انجام از هدف

 -یفیوصت قیتحق روش. است دانش تیریمد يسازادهیپ بر کیاستراتژ

 انکارشناس یتمام يآمار جامعه. است يکاربرد هدف ازنظر و یشیمایپ

 از استفاده با. شودمی شامل را رانیا غرب جوانان و ورزش کل ادارات

 انتخاب نمونه عنوانبه نفر 175 یتصادف يریگنمونه و مورگان جدول

 يفناور ساخته محقق پرسشنامه سه از هاداده يگردآور جهت. شدند

 ،)1391( همکاران و انیمنور کیاستراتژ تفکر ارتباطات، و ارتباطات

 ییایپا و ییروا. شد استفاده ،)2003( الوسون دانش تیریمد

 مدل از ها،داده لیوتحلهیتجز يبرا. گرفت قرار دییتأ مورد هاپرسشنامه

. دیگرد تفادهاس زرلیل افزارنرم لهیوسبه ریمس لیتحل و يساختار معادالت

 ياورفن ریمتغ دو نیب استاندارد بیضر داد نشان پژوهش يهاافتهی

 نیب و 52/0 با برابر دانش تیریمد يسازادهیپ و ارتباطات و اطالعات

. است 37/0 برابر دانش تیریمد يسازادهیپ و کیاستراتژ تفکر ریمتغ دو

 کرتف و ارتباطات و اطالعات يفناور که گرفت نتیجه توانیم پس

 .دارد ریتأث دانش تیریمد يسازادهیپ بر کیاستراتژ

  

 تفکر ارتباطات، و اطالعات يفناور :کلیدي هايواژه

  .جوانان و ورزش اداره دانش، تیریمد ک،یاستراتژ

 
  

  

Abstract 
The purpose of this research is to study the effect 
of Information and communication technology and 
strategic thinking on the implementation of 
knowledge management. The research method is 
descriptive survey and it is one type of applied 
research. The population of this study is included 
of all the experts who work at sport and youth 
administrations of west of Iran. Using Morgan table 
and random sampling, 175 people were selected as 
samples. For data collection three questionnaires 
including Researcher made information and 
communication Technology, strategic thinking 
monavaryan et al (1391), and knowledge management 
Lawson (2003) were used. Validity and reliability of the 
questionnaire were confirmed. To analyze data, 
structural equation modeling (SEM) and path analysis by 
the LISREL software have been used. The results 
showed that standard coefficient between information 
and communication Technology and implementation of 
knowledge management is equal to 0/52 and 
between two variables of strategic thinking and 
implementation of knowledge management is 
equal to 0/37.So it could be concluded that 
information and communication Technologyand 
strategic thinking would affect implementation of 
knowledge management 
 Key words: Information and Communication 
Technology, Strategic Thinking, Knowledge 
Management, Sport and Youth Administrations.
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  مقدمه

 منبع ياگسترده طوربه دانش، امروز رقابتی و آشفته در دنیاي

، آینده دراست.  شده شناخته هاسازمان رقابتی مزیت اصلی

سهم  که داشت خواهند پیشرفت انتظار هاییو سازمان جوامع

 این تغییرات باشند. داده اختصاص خود به را دانش از بیشتري

، 51لی و چنشود (دانش منجر می مدیریت روزافزون رشد به

 و مندنظام مدیریت از عبارت است، دانش ). مدیریت2012

 کاربرد و اشاعه، يآورجمع، فرایندهاي خلق با که دانش آشکار

 دانش به شخصی دانش آن تبدیل در که دارد پیوند دانش

 و دانش سازيسهیم، دانش کاربرددر  که رودمی کار به جمعی

 فرآیند، دانش مدیریت ).2007، 52راواست (اهمیت  حائز نوآوري

 عامل پنج این که است دانش کاربرد و توزیع، ارائه، دییتأ، ایجاد

 را آموزش حذف یا و مجدد آموزش، بازخورد، آموزش زمینه

 و احیاي نگهداري، ایجاد براي معموالً که آوردمی فراهم

مدیریت  .)2008، 53بهاتاست ( ازیموردن سازمان هايقابلیت

که سبب ارتقاي  است اثربخشفرایندهاي یادگیري ، دانش

، 54اجاشاپارشود (سرمایه عقالنی سازمان و بهبود عملکرد آن می

2004.(  

، نشدا مدیریت جامع منظا ارستقرا با شیورز يهاسازمان

 و نشدا مدیریت دبعاا از یک هر دبهبو يستارا در توانندیم

 کثراحد يریگبهره و نشیدا يهاشرانهیپو  هافرصت شناسایی

 مهم گامی نشدا مدیریت ضعیتو دبهبو يستارا در هاآن از

 جدید شیوه دانش . مدیریت)1396، کریمی و عباسی( ندداربر

 سازمان خالقانه و فکري منابع تسهیم و سازمان در مورد تفکر

 ها وهزینه کاهش، عملکرد بهبود، وريبهره براي ايو شیوه

طریق روش از عملکرد افزایش براي سازمانی دانش سازيبهینه

به از هدف ترینمهم .)2004، 55سوزانااست ( متفاوت هاي

 تغییرات با سریع انطباق، هاسازمان در دانش مدیریت کارگیري

 و بیشتر سودآوري و کارایی، ارتقا منظوربه پیرامون محیط

 ،دانش مدیریت نهایی هدف گریدعبارتبه .است نوآوري

 دانش افزودهارزش ارتقاء منظوربه کارکنان میان تسهیم دانش

 مدیریت هاياز هدف دیگر یکی .است سازمان در موجود

 جیتدربه ،دانندمی که است افرادي میان ارتباط برقراري، دانش

 کارکرد شوند. تبدیل سازمانی هايدانش به هاي فرديدانش

بین  دانش ارتقاي و رشد ،دانش مدیریت دیگر هدف یا

 اطالعات ياورفن است الزم منظور نیبد .است کارکنان

                                                                                                                                             
51 .Lee & Chen 
52. Rowe 
53. Bhatt 

 .شود درك این فرایند در آن اساسی تأثیرات و شود فراگرفته

 و هوشمندي افزایش، دانش مدیریت نهایی هدف حقیقت در

، الهديمیري و علماست ( کارایی سازمان و هوشی بهره یا

 عامل عنوانبه مهارت و دانش، امروز جهانی اقتصاد ). در1393

 براي منبع و نیتریاتیح عنوانبه و هاسازمان کلیدي موفقیت

، 56داونپورت( دیآیم شمار به رقابتی مزیت افزایش و حفظ

 باشد داشته را الزم يرگذاریتأث تواندمی دانش زمانی .)1998

). 1386، روزبانشود ( مدیریت مناسبی صورتبه که

 دانش به تبدیل اطالعات و اطالعات به داده کهییازآنجا

- مهم از که یکی اطالعات فناوري به دانش مدیریت، شودمی

، امیريدارد ( نیاز، است دانش تولید در یرساختیز عوامل ترین

، فناوري اطالعات عبارت است از گردآوري ).1387

، نشر اطالعات اعم از صوتپردازش و ، ساماندهی، يسازرهیذخ

تی اي و مخابرامتن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه، تصویر

  ).1390، مددي( ردیپذصورت می

جهت نیل به اهداف خود نیازمند استفاده از فناوري  هاسازمان

-اطالعات و ارتباطات هستند. این فناوري به مدیران امکان می

مکان کنترل و هماهنگی ا، دهد با پردازش سریع اطالعات

تر را داشته باشند و عملکرد سازمان با ساختارهاي پیچیده

، صالحی و همکاران( ردیپذانسجام و بازخورد سریع صورت 

 مختلف يهابخشدر  طالعاتیا يهابانک ). تشکیل1390

 نشدا دنکر بایگانی اري ونگهد و ي ورزشیهاسازمان ريکا

 ي ورزشی درهاسازمانبه مدیران  تواندیم نشدا زنمخا ینا در

کمک شی ورز يهاسازمان در نشدا مدیریتۀ توسع يستارا

). فناوري اطالعات و ارتباطات 1396، کریمی و عباسی( دینما

دارد و  یتوجهقابل ریتأثدر موفقیت منابع سازمانی یک سازمان 

عملکرد سازمانی را ، باعث افزایش سرعت و کیفیت امور شده

دهد کارایی و به کارکنان امکان می، دهدقرار می ریتأثتحت 

اثربخشی خود را باال ببرند و همچنین موجبات اثربخشی 

 تر را در سازمان فراهمهاي مدیریت کاراتر و پیشرفتهسیستم

 هايفناوري ).1391، بهارستان و همکاران( ندینمامی

 نتقالدر ا توانمند و قدرتمند ییسازوکارها، ارتباطی و اطالعاتی

 به دست هايراه گرددمی باعث امر این که هستند اطالعات

، افزارهاگروه، دانش هايوجود پایگاه .گردد ممکن دانش آوردن

 تا کنندیم کمک ابزارها سایر و الکترونیک پست يهاستمیس

 سازمان کل در افتهیساختار صورتبه سازمان در دانش موجود

54.Jashapara 
55. Susana 
56. Davenport 
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 وانعنبه). تفکر استراتژیک نیز 1394، پورسراجیان( ابدی انتشار

یریت سازي مدنقشی بسزا در پیاده تواندیم اثرگذاریک شاخص 

خواهند آینده خود هایی که میبراي سازماندانش داشته باشد. 

مهم  تسلط بر تفکر استراتژیک بسیار، را تغییر دهند شانطیو مح

 و تاسانداز نقطه آغازین ایجاد چشم، است. تفکر استراتژیک

 تصمیمات اندازچشم راستاي این در تا کندیم کمک مدیران به

 اوایل از تفکر استراتژیک يهاشهیر نمایند. اتخاذ را صحیحی

تفکر  شکوفایی زمان .است گرفته قرار توجه مورد، بیستم قرن

 یعنی است؛ بوده 1990و  1960 يهاسال بین استراتژیک

 توسعه استراتژیک اساسی مدیریت يهافن اغلب که زمانی

  ).2006، 57آلیو( اندافتهی

 نوین یمیاپاراد عنوانبه استراتژیک تفکر، کنونی عصر در 

 ،فکر استراتژیکت. تاس بوده مطرح سازمان سطوح تمامی در

راي ب و کندیم ایجاد تعهد و انگیزه آن نفعانذي و سازمان براي

ذیر ناپامري اجتناب يبقا و رشد سازمان در محیط پررقابت امروز

 استراتژیک به تفکر). 1395، کریمی و همکارانخواهد بود (

 شخص با که است ذهنی هايآشفتگی به دادن شکل معنی

 ذهن خودش در هماهنگی و نظم به قادر استراتژیک تفکرات

کاسی و بخشد (انسجام  و جهت تفکراتش به تواندیم و است

 ؛هستند تفکر استراتژیک داراي که مدیرانی). 2010، 58گلدمن

نمایند و از می کاربردي را در سازمان جدید هاياندیشه و افکار

 در بتوانند بهتر تا داشتهنگهسرپا  را سازمان توانندمی بابت این

 59لیدکا). 2007، سلطانیدهند ( حیات ادامه پررقابت دنیاي

-می راهبردي مبین تفکر را عنصر پنج خود مطالعه ) در1998(

 .است بناشده دیدي سیستمی بر استراتژیک تفکر -الف: داند

 اعضاي تا سازدمی فراهم تمرکزي را که عزم استراتژیک -ب

 را خود انرژي، کنند جمع خود را حواس بتوانند سازمان

 .شوند متمرکز آن بر هدف به زمان رسیدن تا و کنند ساماندهی

 باشد هوشمندانه جوییفرصت براي باید جایی، تمرکز این در

ظهور  امکان بلکه ،برد پیش را موردنظر استراتژي تنهانه که

یی جوفرصت -ج سازد؛ فراهم نیز را جدید هاياستراتژي

 را رویکردهاي خود، ییجوفرصت با باید مدیران که هوشمندانه

 اتخاذ ي فرديهاتین و هاچالش، هاشوق، مشکالت با متناسب

 حال گذشته باید استراتژیکتفکر  که زمان در تفکر -د کنند؛

 و اهداف و حال، گذشته مقایسه .دهد پیوند هم به را آینده و

 اتخاذ و آینده تغییرات به موجب توجه، آینده اقتضائات

                                                                                                                                             
57. Allio 
58. Casey & Goldman 
59. Liedtka 
60. Goldman 

 تولید توانایی به محوري فرضیه -شود؛ همی مناسب تصمیمات

به  دسترسی که محیطی در هاآن مؤثر و آزمودن خوب فرضیات

). در 1998، لیدکادارد ( اشاره ،شودمی بیشتر روزروزبهاطالعات 

 در میان را استراتژیک تفکر ضعف، مطالعات، گذشته سال 25

 ضعف عملکرد در مهم عامل یک عنوانبه عالی مدیران

در خصوص روابط  .)2012، 60گلدمناند (کرده شناسایی سازمانی

یشین پ شدهانجامتوان به تحقیقات می، بین متغیرهاي پژوهش

در پژوهش خود تحت ، )1395همکاران (اشاره کرد. دیهیم و 

 دانش مدیریت بر اطالعات فناوري ریتأث بررسی عنوان

 بر اطالعات به این نتیجه دست یافتند که فناوري هاسازمان

باشد مثبت داشته  ریتأثتواند ها میدانش سازمان مدیریت

در ، )1396( یعباسکریمی و ). 1395، و همکاران 61دیهم(

پژوهشی با عنوان تبیین رابطه بین یادگیري سازمانی و مدیریت 

دانش با تفکر استراتژیک به این نتیجه رسید که مدیریت دانش 

ی و کریمدارند ( هم باتنگاتنگی ۀ رابطو تفکر استراتژیک 

در تحقیق  )1394همکاران (و  صغادي ). نامی1396، عباسی

 دانش مدیریت و استراتژیک تفکر رابطه خود با عنوان بررسی

تبریز به این نتیجه  برق شهر نیروي توزیع شرکت کارکنان

، یستمیابعاد آن (تفکر س بین تفکر استراتژیک و رسیدند که

 و هوش سازمانی)، یانداز سازمانچشم، خالقیت، نگرش مثبت

 صغادي نامی( معناداري وجود دارد مدیریت دانش رابطه مثبت و

در پژوهش خود با ، )1393( پوشاهیس. )1394، و همکاران

بررسی ارتباط میان تفکر استراتژیک با مدیریت دانش عنوان 

به این نتیجه  کاربردي در وزارت امور اقتصادي و دارایی

که سطح کلی مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در  افتیدست

وزارت دارایی و امور اقتصادي کمتر از حد متوسط است. 

همبستگی پیرسون نشان داد که میان تمام همچنین ضریب 

مدیریت دانش و تفکر استراتژیک رابطه معناداري  يندهایفرا

 در، )2012( 63الي و هوانگ .)1393، 62پوشسیاهوجود دارد (

 مدیریت موفقیت مهم عوامل بررسی عنوان تحت پژوهشی

 در صنعت ساختاري معادالت يسازمدلاز  استفاده با دانش

 اطالعات فناوري يهارساختیز و محیط که دادند نشان بیمه

 .دارد ریتأث دانش مدیریت هايبر ویژگی یتوجهقابل طوربه

، دانش مدیریت هايویژگی، فردي هايویژگی همچنین

 مدیریت يریکارگبهبر  یتوجهقابل طوربه سازمانی هايویژگی

در بررسی وضعیت ، )2010( 64نیلز و جاسون .دارند تأثیر دانش

61. Dehym 
62. Siahposh 
63. Huanga 
64. Neels and Johnson 
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مدیریت دانش در صنعت آفریقاي جنوبی به این نتیجه رسید که 

اشد ب مؤثرتواند در تقویت مدیریت دانش فناوري اطالعات می

  ).2010، نیلز و جاسون(

عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم  ورزشی هايسازمان

ها با عوامل مختلفی چون قرار دارند. ارتباط و تعامل این سازمان

هاي حامیان مالی و دیگر سازمان، بخش خصوصی، دولت

، از همه عوامل اجتماعی ترمهمی و المللنیبورزشی ملی و 

 هاسازمانشود که این سیاسی و فرهنگی موجب می، اقتصادي

 رونیازاي متفاوت و گوناگونی قرار گیرند. هاخواستهدر معرض 

براي حفظ جایگاه و موفق بودن  هاسازمانضروري است تا این 

کارگیري مدیریت دانش و در رسالت سازمانی خود از طریق به

عملکرد خود را بهبود بخشند. از طرف ، هاي علمیدیگر روش

هاي ورزشی در ایران دیگر با توجه به جایگاه و اهمیت سازمان

ترویج و رشد ورزش در هر دو بعد ، ها در توسعهو نقش آن

ي ورزشی هاسازمانالزمه رسیدن ، و قهرمانی ورزش همگانی

 مؤثر طوربه هاسازماناین  که کشور به اهداف خود این است

خواهند توانست ، عمل نمودن مؤثرعمل کنند و در صورت 

ند. با ي مدیریت کنزیآمتیموفق طوربهسیستم ورزشی کشور را 

 یي ورزشهاسازمان، در نظر گرفتن مطالبی که به آن اشاره شد

ي مدیریت دانش به تفکر استراتژیک و سازادهیپ منظوربه

 یابیعوامل مهم در دست عنوانبهفناوري اطالعات و ارتباطات 

اسخ به پ درصددبنابراین تحقیق حاضر ، نیاز دارند اهدافشانبه 

 و تفکر ارتباطات و اطالعات فناورياست که  سؤالاین 

دانش از دیدگاه  مدیریت يسازادهیپ چه اثري بر استراتژیک

  کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور دارد؟

  ی پژوهششناسروش

نظر هدف کاربردي  پیمایشی و از _توصیفی ، پژوهش حاضر

است. جامعه آماري پژوهش را تمامی کارشناسان ادارات کل 

نفر) تشکیل داد.  320هاي غرب کشور (ورزش و جوانان استان

 طریق از، دسترسی به کلیه اعضاء با توجه به عدم امکان

ها بر آن از نفر 175 تعداد، حجم با متناسب گیري تصادفینمونه

شدند.  انتخاب نمونه عنوانبه اساس جدول کرجسی و مورگان

نفر از  210نامه پژوهش بین پرسش، هامنظور گردآوري دادهبه

 از این تعداد صورت تصادفی توزیع شد؛ کهجامعه موردنظر به

 تحلیل مورد سالم برگشت داده شد و در، نامهپرسش 202

 رسشنامهپ) استفاده قرار گرفتند. ابزارهاي تحقیق نیز شامل: الف

که چهار  سؤال 16محقق ساخته فناوري اطالعات و ارتباطات با 

ت و اینترن، افزارهاي کامپیوترنرم، بعد استفاده از کامپیوتر

اي لیکرت گزینهسرورهاي اینترنت بر اساس طیف پنج 

 تفکر استراتژیک منوریان و پرسشنامۀ ب) شده است.طراحی

تفکر  مدل هايشاخص با مطابقکه  )1391( همکاران

 عزم، تفکر سیستمی شامل ابعاد، )1998(لیدکااستراتژیک 

 طلبیفرصت، اساس رویکرد علمی بر پیشروي، استراتژیک

ل طو سؤال در 28این پرسشنامه شامل است؛  هوشمندانه

، نظربی، موافقم، ت (کامالً موافقملیکراي درجهس پنجمقیا

نش دامه مدیریت نا) پرسش. جاست )کامالً مخالفم، مخالفم

، بجذ، دیجاي اهامؤلفهسی ربه برکه  )2003( نسووال

 4با را نش هر مؤلفه د دابررکار و نتشاا، هخیرذ، یدهسازمان

، دیاز، دیار زسیاب(ت لیکري ادرجه پنجس مقیال طوال در سؤ

 مجموع درین پرسشنامه سنجد. ایم )خیلی کم، کم، متوسط

براي اطمینان از اعتبار صوري و  .ستگویه ا 24از متشکل 

یري گنظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره از، محتوایی

. ها هم مورد تأیید قرار گرفتشده است و روایی سازه پرسشنامه

ستفاده ها نیز از آلفاي کرونباخ اپایایی پرسشنامهمنظور تعیین به

که میزان آن براي پرسشنامه فناوري اطالعات و ارتباطات  شد

 بود. 83/0و براي مدیریت دانش  85/0تفکر استراتژیک ، 78/0

 کلموگروفآزمون  از هاداده لیوتحلهیتجزجهت  تحقیق این در

 استفاده شد هادادهنرمال  توزیع تشخیص جهتاسمیرنف 

تفکر استراتژیک ، =11/0Sigفناوري ارتباطات و اطالعات(

21/0Sig= ،13/0مدیریت دانش  سازيیادهپSig= .(

 مدل معادالت ساختاري و تحلیل مسیر با استفاده از همچنین از

 80/8و لیزرل نسخه  24اس پی اس اس نسخه  يافزارهانرم

  .استفاده گردید

  پژوهش هايیافته

ي توصیفی متغیرهاي تحقیق در جدول شماره یک به هاافتهی

 شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  شده گذاشتهنمایش 

 ي متغیرهاي پژوهشهامؤلفهوضعیت میانگین و انحراف معیار 

که  دهدیمنشان ، نتایج جدول یک. استدر حد مطلوب 

.باشندیمداراي حد مطلوب ، میانگین متغیرهاي تحقیق
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  وضعیت میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش -1 جدول

  

  

  

  

  

  

 عالمت متغیر میانگین  انحراف معیار

  F1 نوع و میزان استفاده از کامپیوتر  125/3 534/0

 F2  ي کامپیوتريافزارهانرماستفاده از  423/3 635/0

 F3 نوع و میزان استفاده از اینترنت 645/3 654/0

 F4  ي اینترنتیهاسیسرومیزان استفاده از   074/3 652/0

 T1 تفکر سیستمی 927/2 627/0

 T2 استراتژیک عزم 335/3 728/0

  T3 اساس رویکرد علمی بر پیشروي 922/2 595/0

  T4 هوشمندانه یطلبفرصت 937/2 827/0

  T5 تفکر سیستمی 634/3 728/0

  D1 د دانشیجاا  325/3  657/0

  D2 ب دانشجذ 163/3  824/0

  D3 دانش یدهسازمان  154/3  527/0

  D4 ه دانشخیرذ 358/3  657/0

  D5 دانشر نتشاا  175/3  542/0

 D6 نشد دابررکا 524/3  622/0
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  مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد -1شکل 

  
معناداريمدل ساختاري پژوهش در حالت  -2شکل 
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 هدرج به دو کاي شاخص داد که نشان، شماره دو جدول نتایج

، )CFI( 65تطبیقی تناسب شاخص، 35/2 با برابر) df/2xآزادي (

 67هنجاري برازش شاخص، )GFI( 66برازش نیکویی شاخص

)NFI( 68انطباقی برازش نیکویی شاخص و )AGFI (حالت در 

) RMSEA( 69تقریب خطاي واریانس برآورد جذر و مطلوب

 مدل که معنی بدین دارند؛ قرار مطلوبی حد در 1/0 از کمتر

 نظري مدل، هاداده عبارتی به و مناسب داراي برازش، تحقیق

  .کنندمی دییتأ و حمایت را تحقیق

  ي برازش مدلهاشاخص -2جدول 

  هامدل

  هاشاخص

اثر فناوري اطالعات و تفکر استراتژیک 

  ي دانشسازادهیپبر 

χ2/df  35/2  

CFI 92/0 

NFI  93/0 

GFI  92/0  

RMSEA  082/0  

P-value  057/0 

  

ضریب استاندارد بین دو متغیر ، نتایج جدول سه اساسبر 

ي مدیریت دانش برابر سازادهیپو  فناوري اطالعات و ارتباطات

دیریت ي مسازادهیپو  متغیر تفکر استراتژیکو بین دو  52/0با 

 تمامی نمره معناداري مقدار به توجه با، است 37/0دانش برابر 

 لذا، اندنگرفته قرار 96/1 بازه مابین منفی و مثبت در مسیرها

 و مثبت تحقیق مدل يمسیرها تمامی که کرد بیان توانمی

 آورده شکل در متغیرها برخی معناداري هستند. عدد معنادار

 قیاسم فاقد نهفته متغیرهاي که است این آن دلیل ؛است نشده

 از یکیبر اساس  متغیرها این يریگاندازه واحد، هستند

 بر نآ مسیر ضریب جهی. درنتشودیم تعیین آشکار متغیرهاي

توان نتیجه گرفت که فناوري . پس میشودیم ثابت یک عدد

یریت ي مدسازادهیپبر  اطالعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک

  دارد. دانش تأثیر

                                                                                                                                             
65. Comparative Fit Index 
66. Goodness of Fit Index 
3. Norm Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Indexes 

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري -3جدول 

  متغیر مستقل
فناوري اطالعات و 

  ارتباطات
  تفکر استراتژیک

متغیر 

  وابسته

ي مدیریت سازادهیپ

  دانش

ي مدیریت سازادهیپ

  دانش

  37/0  52/0  ریتأثضریب 

  T 00/3  05/4نمره 

  گیريبحث و نتیجه

اثر فناوري اطالعات و ارتباطات و ، از انجام این تحقیق هدف

تایج ن است.ي مدیریت دانش سازادهیپتفکر استراتژیک بر 

ي ازسادهیپتحقیق نشان داد که فناوري اطالعات و ارتباط بر 

اثر مثبت و معناداري دارد که این یافته با نتایج  ،مدیریت دانش

، )2012همکاران ( و هوانگ، )1395همکاران (دیهیم و پژوهش 

. ) همخوانی دارد2010( لزین) و 2011همکاران ( و لیندنر

، نشدا مدیریت جامع منظا ارستقرا با شیورز يهاسازمان

 و نشدا مدیریت دبعاا از یک هر دبهبو يستارا در توانندیم

 کثراحد يریگبهره و نشیدا يهاشرانهیپو  هافرصت شناسایی

 مهم گامی نشدا مدیریت ضعیتو دبهبو يستارا در هاآن از

  .)1396، کریمی و عباسی( ندداربر

 و قدرتمند ییسازوکارها، ارتباطی و اطالعاتی هايفناوري

 گرددمی باعث امر این که هستند اطالعات در انتقال توانمند

 يهاگاهیپاوجود  .گردد ممکن دانش آوردن به دست هايراه

 سایر و الکترونیک پست يهاستمیس، افزارهاگروه، دانش

 صورتبه سازمان در دانش موجود تا کنندیم کمک ابزارها

، پورسراجیان و همکاران( ابدی انتشار سازمان کل در افتهیساختار

 به تبدیل اطالعات و اطالعات به داده کهییازآنجا). 1393

 که یکی اطالعات فناوري به دانش نیز مدیریت، شودمی دانش

دارد.  نیاز، است دانش تولید در یرساختیز عوامل ترینمهم از

 ريکا مختلف يهادر بخش طالعاتیا يهابانک تشکیل

 ینا در نشدا دنکر بایگانی اري ونگهد و ي ورزشیهاسازمان

 هاي ورزشی درتواند به مدیران سازمانمی نشدا زنمخا

کمک شی ورز يهاسازمان در نشدا مدیریت سعۀتو يستارا

  ).1396، کریمی و عباسی( دینما

5. Root Mean Square Error of Approximation 
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ي تحقیق اثر مثبت و معنادار تفکر استراتژیک هاافتهاز دیگر ی

 یباسعکریمی و که با نتایج  استي مدیریت دانش سازادهیپبر 

) 1393( پوشهیس ) و1394همکاران (صغادي و ، )1396(

 به دادن شکل معنی استراتژیک به تفکر همخوانی دارد.

 قادر استراتژیک تفکرات شخص با که است ذهنی هايآشفتگی

 به تواندیم و است ذهن خودش در هماهنگی و نظم به

 )؛2010، کیسی و گلدمنبخشد (انسجام  و جهت تفکراتش

ه زمانی ک دیآیمي تحقیق به نظر هاافتهبر اساس ی رونیازا

دانش را مدیریت  تواندیم، شخص به تفکراتش انسجام دهد

ي مدیریت دانش در سازمان سازادهیپي براي انهیزمکند و این 

  است.

 کهاچر دارد؛ ديیاز همیتا نشدا ثربخشا و راکا مدیریت

 از باید قابتیر محیط در دعملکر و موفقیت ايبرها نمازسا

 مندزنیا مهم ینا و کنند دهستفاا يمؤثرطور به دخو منابع تمامی

 تفکري استراتژیک است که بتواند دانش را در از رداريبرخو

موجب مزیت رقابتی گردد.  تاارچوب مشخص مدیریت نماید چ

 را دخو تژیکاسترا تفکر رتمها و ناییاتو باید انهبرر و انمدیر

تا بتوانند دانش کنند  کمک نمازسا در آن توسعه به وباالبرده 

  .را به نحو مطلوب در سازمان گسترش دهند

ــده  مطالب بهتوجه  با ، تژیکاسترا تفکر صخصو درذکرش

شی  يهانمازسا انمدیر که دشومی دپیشنها   تحقق ايبر ورز

  تفکر موفقیت يکلید ملاعو به هانمازسا تعالی و افهدا

آورند  به وجودباشند و سازمانی دانشی     شتهدا توجه تژیکاسترا

ي تسهیم دانش را در سازمان به وجود آورند تا دانش هانهیزمو 

  براي کل سازمان در دسترس باشد.

تفکر  گرفتن نظر در با دشومی دپیشنهاها سازمان انمدیر به

 دخو محیط داخلی سازمان حیاطر به ياگونهبهاستراتژیک 

 نمازسادر  کسب و ذخیره و تسهیم دانش كمحر که، نددازبپر

 وزمرا طممتال محیط در دخو يبقا ارستمرا طریق بدین و دشو

براي این امر توجه به نقش فناوري ارتباطات و کنند.  تضمین را

  اهمیت است. حائزاطالعات بسیار 

کارشناسان ادارات ورزش و جوانان با فناوري  آشنایی

ها به میزان که آن گرددیمارتباطات و ارتباطات موجب 

ي اجراي آن در هاروشانتقال دانش و  به کسب و توجهقابل

 اطالعات و ارتباطات در وريفنا يریکارگبه سازمان آشنا باشند.

بنابراین براي ي دارد؛ زیاد نقش بسیار تطالعاا و نشدا لنتقاا

 باید روي افزایش، افزایش کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات

این  و شدمتمرکز با فناوري اطالعات و ارتباطات میزان آشنایی 

و تشویق  مجازيهاي کارگاه، هاي آموزشیبا افزایش دوره، کار

  .شودمیپذیر ها امکانو ترغیب افراد براي حضور در این دوره
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