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Abstract
The purpose of this study, was to explanation the
relationship between organizational learning and
knowledge management with strategic thinking
among employees the M inistry of Sport and Youth in
Iran. The research method is descriptive survey and
it is one type of apply research. The statistical
population included all employees of the M inistry of
Sport and Youth, that their number was 400 people
through proportional stratified random sampling, 196
people were selected as statistical sample. For data
collection we used to three questionnaires of
Organizational learning Gomes (2005), knowledge
management Lawson (2003) and strategic thinking
monavaryan et al (1391). for data analyze, we used to
structural equation modeling(SEM ) and path analysis
by the LISREL8/70 software. The results showed a
significant relationship between organizational
learning and knowledge management with strategic
thinking.
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چکيده
 تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت،هدف از انجام این تحقیق
دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان
 پیمایشی و از نظر هدف-  روش تحقیق توصیفی.ایران می باشد
 جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و.کاربردی است
 طبقهای-  نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی144( جوانان
 جهت گردآوری دادهها. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند431 ،متناسب
،)8442( از سه پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز و همکاران
 و تفکر استراتژیک منوریان وهمکاران،)8449( مدیریت دانش الوسون
 از مدل معادالت، برای تجزیه وتحلیل دادهها.) استفاده شد4934(
 استفادهLISREL8/70 ساختاری و تحلیل مسیر بهوسی له نرمافزار
 بین ی ادگیری سازمانی و مدیریت دانش، نتایج تحقیق نشان داد.گردید
.با تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد
واژه هاي کليدي
 وزارت و رزش، تفکر استراتژیک، مدیریت دانش،یادگیری سازمانی
.و جوانان
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تصمیﻢ گیری استراتژیک  ،4همواره یکی از جﺬاب ترین زمینه
ها در مدیریت استراتژیک  8بوده است .مطاﻟعات ا خیر ،دیدگاه
های با اهمیتی را در زمینه فرآیندهای تصمیﻢ گیری عقﻼیی
و عقﻼیی محدود ،نقش ﻗدرت و سیاست و اهمیت شانﺲ و
هﻢ راستایی اتفاﻗی ﺣوادث در تصمیﻢ گیری استراتژیک را
اراﺋه نموده اند؛ ﻟیکن عمده این تحقیقات به بعد مفهومی
تصمیﻢ گیری ،که به چﮕونﮕی تفکر تصمیﻢ گیران
استراتژیک می پردازد ،اشاره ای نکرده اند ( .)49با کﻢ رنﮓ
شدن نقش برنامه ریزیهای تحلیلی ،تفکر راهبردی ﻇاهر
شد .تفکر راهبردی با ویژگیهایی نظیر :دید بلند مدت،
نﮕرش هلیکوپتری ،خﻼﻗیت ،رهبری ،تشخیص
فرصتطلبی و بسیاری از ﻗابلیتهای ذهنی و شخصیتی
دیﮕر میتواند موفقیت و اﺛربخشی سازمان را تﻀمین کند
( .)2رویکرد تفکر استراتژیک در دهه  34میﻼدی و در
پاسخ به ناکارآمدی دستوراﻟعمل های ﻗدیمی مدیریت
استراتژیک در فﻀای رﻗابتی فشرده آن دوران ایجاد شد،
اما در ابتدا تعریف دﻗیق و نحوه کارکرد عملی تفکر
استراتژیک شفاف نبود .ﻟیدکا  3در اواخر دهه  4334تصریح
کرده است که استفاده از عبارت تفکر استراتژیک آنچنان
گسترده شده که تهدیدی برای از دست رفتن معنی آن به
شمار میآید و افرادی که آن را به کار میبرند کﻢ تر به
تعریف آن پرداخته اند .این واژه بیشتر مفهوم تفکر کردن در
استراتژی که دارای ویژگی های خاص است را به خود گرفته
است .وﻟی این تعاریف عام از تفکر استراتژیک ،منظور
کسانی که این واژه را بیان نموده اند ،نبوده است ( .) 42در
 82سال گﺬشته ،مطاﻟعات ،ﺿعف تفکر استراتژیک را در
میان مدیران عاﻟی به عنوان یک عامل مهﻢ در ﺿعف
عملکرد سازمانی شناسایی کردهاند ( .)3ریشه های تفکر
استراتژیک از اوایل ﻗرن بیستﻢ ،مورد توجه ﻗرارگرفته است.
زمان شکوفایی تفکراستراتژیک بین سال های  4314و
 4334بوده است؛ یعنی زمانی که اﻏلب تکنیک های اساسی
مدیریت استراتژیک توسعه یافته اند ( .)4تفکر استراتژیک
به معنی شکل دادن به آشفتﮕیهای ذهنی است که شخص
با تفکرات استراتژیک ﻗادر به نظﻢ و هماهنﮕی در ذهن
خودش می باشد و می تواند به تفکراتش جهت و انسجام
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بخشد ( .) 1ﻟیدکا ( )4332در مطاﻟعه خود پنج عنصر را مبین
تفکر راهبردی میداند :اﻟف -تفکر استراتژیک بر دیدی
سیستمی بنا شده است .ب -عزم استراتژیک که تمرکزی
را فراهﻢ میسازد تا اعﻀای سازمان بتوانند که ﺣواس خود
را جمع کنند ،انرژی خود را ساماندهی کنند و تا زمان
رسیدن به هدف بر آن متمرکز شوند .در این تمرکز ،باید
جایی برای فرصتجویی هوشمندانه باشد که نه تنها
استراتژی مورد نظر را پیش برد بلکه امکان ﻇهور
استراتژیهای جدید را نیز فراهﻢ سازد؛ ج -فرصت جویی
هوشمندانه که مدیران باید با فرصت جویی ،رویکردهای
خود را متناسب با مشکﻼت ،شوقها ،چاﻟش ها و نیت های
فردی اتخاذ کنند ،نه صرفا بر اساس نیتهای ﻗدیمی بیان
شده در اهداف و چشﻢ اندازها؛ د -تفکر در زمان که تفکر
استراتژیک باید گﺬشته ﺣال و آینده را به هﻢ پیوند دهد.
مقایسه گﺬشته ،ﺣال و اهداف و اﻗتﻀاﺋات آینده ،موجب
توجه به تغییرات آینده و اتخاذ تصمیمات مناسب میشود؛
ه -فرﺿیه محوری به توانایی توﻟید فرﺿیات خوب و
آزمودن موﺛر آنها در محیطی که دسترسی به اطﻼعات
روز به روز بیشتر میشود اشاره دارد ( .)42فرآیند تدوین
راهبرد ،هنﮕامی موفق است که به جای تبعیت از ﻗوانین از
پیش نوشته شده ،بر پایهی طراﺣی اﻗدامات بر اساس
یادگیری های جدید باشد .بر این اساس ،برای این که
سازمان شکست راهبردی نداشته باشد عﻼوه بر ﺣاکمیت
تفکر راهبردی باید به نکته دیﮕری نیز توجه داشته باشد و
آن یادگیری سازمانی  1است .درﺣال ﺣاﺿر ،از منظر
استراتژی ،یادگیری سازمانی به عنوان وجه تمایز بین
سازمانها و همچنین پایهای برای ایجاد مزیت رﻗابتی
نﮕریسته میشود که در ﺣوزه رفتارسازمانی و مدیریت
استراتژیک توجهات زیادی را به خود جلب کرده است (.)44
یادگیری سازمانی ،نیروی محرکه ﻗدرتمندی برای موفقیت
بسیاری از سازمانهای امروزی است ( .) 1بررسی ها نشان
می دهند که یادگیری سازمانی می تواند ،به بهبود یادگیری
جمعی و همﮕانی در سازمان؛ بهبود فعاﻟیت های سازمانی؛
بهبود رفتارهای فردی و گروهی؛ و در نهایت کارایی،
اﺛربخشی و بهره وری منجر شود ( .) 84گومز  2و همکارانش
( ،) 8442برای ایجاد و توسعه ﻗابلیت یادگیری سازمانی چهار
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شرط را ﺿروری دانستند؛ اﻟف -تعهد مدیریت که مدیریت
سازمان باید پشتوانه محکمی برای یادگیری سازمان فراهﻢ
سازد و از برنامه های یادگیری سازمانی ﺣمایت و پشتیبانی
نماید؛ ب -دید سیستمی که در آن یک هوش جمعی ،برای
نﮕاه سیستمی به سازمان و وجود چشﻢ انداز مشترک بین
کارکنان سازمان ﺿروری است؛ ج -فﻀای باز و آزمایشﮕری
که در آن سازمان برای جا افتادن یادگیری ،به عنوان یک
منبع مناسب برای ایجاد مزیت رﻗابتی ،نیازمند ذهنیت باز و
رفتار آزمایشﮕری میباشد؛ د -انتقال و یکپارچه سازی دانش
که در آن سازمان نیازمند توسعه دانش سازمانی بر اساس
انتقال و یکپارچه سازی دانش کسب شده فردی می باشد
( .) 41یادگیری سازمانی ،ﻗابلیتی برای ﺣفﻆ و بهبود عملکرد
بر اساس تجارب گﺬشته و توانایی کسب و بهرهبرداری از
دانش ﺿمنی و صریح ،تسهیﻢ دانش و استفاده از دانش در
سازمان می باشد ( .) 7دانش معنا و مفهومی است که از فکر
پدید آمده است و بدون آن اطﻼعات و داده تلقی می شود
و تنها از طریق این مفهوم است که اطﻼعات ﺣیات یافته و
به دانایی تبدیل میشوند ( .) 84در آینده جوامع و
سازمانهایی انتظار پیشرفت خواهند داشت که سهﻢ
بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند .این
تغییرات به رشد روزافزون مدیریت دانش  4و به دست آوردن
جایﮕاه مهمی در نزد دانشﮕاه ها و کسب و کارها منجر
میشود ( .) 41اصول مدیریت دانش را می توان از دیدگاه دو
تن از مشهورترین صاﺣب نظران مدیریت دانش ،داونپورت
و دالنﮓ( ) 4332چنین مطرح کرد -4 :دانش از افکار افراد
سرچشمه می گیرد و در افکار افراد جای دارد -8 .تسهیﻢ
دانش مستلزم اعتماد است -9 .فناوری رفتارهای دانشی
جدید را امکان پﺬیر میسازد ( .) 2مدیریت دانش ،عبارت
است از مدیریت نظام مند و آشکار دانش که با فرایندهای
خلق ،جمع آوری ،اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد که در آن
تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی به کار می رود که در
کاربرد دانش ،سهیﻢ سازی دانش و نوآوری ﺣاﺋز اهمیت
است ( .) 88مدیریت دانش همچنین شیوه جدید تفکر در
مورد سازمان و تسهیﻢ منابع فکری و خﻼﻗانه سازمان و
شیوه ای برای بهره وری ،بهبود عملکرد ،کاهش هزینه ها
و به ینه سازی دانش سازمانی برای افزایش عملکرد از طریق
روش های متفاوت است ( 89و  .)81دانش و ﻗابلیت های

سازمانی اشکاﻟی از داراییهای استراتژیک اند که اهداف
بلندمدت سازمان را از ﺣیث رﻗابتی و اﻗتﻀاﺋات محیطی
ارتقاء میدهند و در محیط های پویا ،کاربرد استراتژیک
دارند ( .) 43مدیریت دانش طراﺣی هوشمندانه فرایندها،
ابزار ،ساختار و ﻏیره با ﻗصد افزایش ،نوسازی ،اشتراک یا
بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر
سرمایه فکری یعنی ساختاری ،انسانی و اجتماعی نمایان
میشود .مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها
کمک میکند که اطﻼعات و مهارتهای مهمی را بهعنوان
ﺣافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به
صورت سازماندهی نشده وجود دارند ،شناسایی ،انتخاب،
سازماندهی و منتشر نمایند .این امر مدیریت سازمانها را
برای ﺣل مساﺋل یادگیری ،برنامه ریزی راهبردی و تصمیﻢ
گیریهای پویا به صورت کارا و موﺛر ﻗادر میسازد ( .) 9در
این زمینه میتوان به پژوهش واهیو نینﮕسه  2و همکاران
( ،) 8449تحت عنوان "تاﺛیر یادگیری سازمانی بر مدیریت
دانش ،ﻗابلیت و عملکرد سازمانی" که به این نتیجه رسیدند
یادگیری سازمانی به طور مستقیﻢ بر ﻗابلیت سازمانی،
مدیریت دانش و عملکرد سازماتی اﺛر می گﺬارد و به طور
ﻏیر مستقیﻢ از طریق مدیریت دانش بر ﻗابلیت سازمانی اﺛر
دارد ،اشاره کرد ( .) 82ﻟیاو و ویو ( ،) 8444در پژوهش خود
" دیدگاه سیستﻢ مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری
سازمانی" را بررسی کردند که بر اساس نتایج این پژوهش،
یادگیری سازمانی به عنوان واسطه بین مدیریت دانش و
نوآوری سازمانی است و به عقیده آن ها مدیریت دانش به
عنوان ورودی ،یادگیری سازمانی به عنوان فرآیند و نوآوری
سازمانی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است (.) 47
زارعی و باغ ملک ( ،) 8442در مطاﻟعه خود به "ارزیابی رابطه
بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در دیوان
محاسبات عاﻟی" پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که
بین مدیریت دانش و تفکر استراتژیک رابطه ی معناداری
وجود دارد ( .) 81ﺣاتمی و همکاران ( ،) 8449در پژوهشی با
عنوان " بررسی تاﺛیر فرهنﮓ ،سبک های رهبری و یادگیری
سازمانی در تفکر استراتژیک" به این نتیجه رسیدند که بین
فرهنﮓ ،سبک های رهبری و یادگیری سازمانی با تفکر
استراتژیک رابطه ی معناداری وجود دارد ( .) 44سازمانهای
ورزشی ،نهادهای هدفداری هستند که در طول زمان به
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شیوههای گوناگونی در جست و جوی رشد و توسعه بودهاند.
از این رو با توجه به مبانی نظری و اهمیت متغیرهای ذکر
شده در بهرهروی ،کارایی و دست یابی به اهدا ف سازمان
همچنیین بر اساس پیشینه های موجود که تا به ﺣال
تحقیقی خصوصا در سازمانهای ورزشی به طور مستقیﻢ به
بررسی رابطهی یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک انجام
نﮕرفته است ،محقق بر آن شد که به تبیین رابطه یادگیری
سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در میان
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران بپردازد.
روش تحقیق
پژوهش ﺣاﺿر ،توصیفی _ پیمایشی و از نظر هدف
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش را ،کلیه کارشناسان
وزارت ورزش و جوانان کشور در سال  4932که تعدادشان
ﺣدود  144نفر است ،تشکیل داد .با توجه به عدم امکان
دسترسی به کلیه اعﻀاء ،از طریق نمونه گیری طبقه ای-
تصادفی متناسب با ﺣجﻢ ،تعداد  431نفر از آن ها بر اساس
جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .به
منظور گردآوری داده ها ،پرسش نامه پژوهش بین  844نفر
از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی توزیع شد؛ که از این
تعداد  849پرسش نامه ،ساﻟﻢ برگشت داده شد و در تحلیل
مورد استفاده ﻗرار گرفتند .ابزارهای تحقیق نیز شامل :اﻟف)
پرسش نامه استاندارد ﻗابلیت یادگیری سازمانی گومز و
همکاران ( ،) 8442با  1موﻟفه (تعهدمدیریت ،دید سیستمی،
فﻀای آزمایشﮕری ،انتقال و یکپارچﮕی دانش) و  47گویه،
که یادگیری سازمانی را در مقیاس پنج گزینه ای ﻟیکرت
(بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کﻢ ،خیلی کﻢ) ،میسنجد .ب)
پرسشنامه مدیریت دانش الوسون ( ،) 8449که به بررسی
مﺆﻟفه های ایجاد ،جﺬب ،سازماندهی ،ذخیره ،انتشار و کاربرد
دانش می پردازد و هر مﺆﻟفه را با  1سﺆال در مقیاس پنج
گزینه ای ﻟیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کﻢ ،خیلی کﻢ)
می سنجد ،و متشکل از  81گویه است .ج) پرسشنامه ی
تفکر استراتژیک منوریان وهمکاران ( ،) 4934که مطابق با
شاخص های مدل تفکر استراتژیک ﻟیدکا( ،) 4332شامل
ابعاد تفکر سیستمی ،عزم استراتژیک ،پیشروی بر اساس
رویکرد علمی ،فرصت طلبی هوشمندانه ،تفکر در زمان می
1. Comparative Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Norm Fit Index
4. Adjusted Goodness – of – fit Indexes

باشد ،استفاده شد .این پرسشنامه شامل  82سوال در
مقیاس پنج درجه ای ﻟیکرت ( کامﻼ موافقﻢ ،موافقﻢ ،بی نظر،
مخاﻟفﻢ ،کامﻼ مخاﻟفﻢ ) ،میباشد .برای اطمینان از اعتبار
محتوا ،از نظر استادان و خبرگان در ﺣوزه مدیریت بهره
گیری شده است .به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از
آﻟفای کرونباخ استفاده شد ،که میزان آن برای پرسشنامه
یادگیری سازمانی  ،4/23برای مدیریت دانش  4/34و برای
تفکر استراتژیک  4/21بود .در این تحقیق جهت تجزیه و
تحلیل داده ها از آزمون کوﻟموگروف اسمیرنوف جهت
تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادالت ساختاری و
تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای  SPSS 88و
 LISREL 8/70استفاده گردید.
یافته های تحقیق
خروجی نتایج ﻟیزرل مقادیر شاخص های برازش مدل را
به شرح جدول زیر نشان داده است.
جدول  .4شاخص های برازش مدل
مدلها
شاخص ها

اﺛر یادگیری سازمانی و
مدیریت دانش بر روی
تفکر استراتژیک

دامنه مورد
ﻗبول

نتیجه

χ2/df

8/42

>9

مطلوب

CFI

4/39

<4/34

مطلوب

NFI

4/34

<4/34

مطلوب

GFI

4/31

<4/34

مطلوب

RMSEA

4/419

>4/4

مطلوب

P-value

4/444

>4/42

مطلوب

نتایج جدول شماره  ،4نشان میدهد که شاخص کای دو به
درجه آزادی ( )x2 /dfبرابر با  ،8/42شاخص تناسب
تطبیقی  ،)CFI(1شاخص نیکویی برازش  ،)GFI( 2شاخص
برازش هنجاری  )NFI(3و شاخص نیکویی برازش
انطباﻗی  )AGFI(4در ﺣاﻟت مطلوب و جﺬر برآورد واریانﺲ
خطای تقریب  )RMSEA(5کمتر از  4/4در ﺣد مطلوبی
ﻗرار دارند ،بدین معنی که مدل تحقیق ﺣاﺿر دارای برازش
مطلوبی است و به عبارتی داده های ﺣاصل از تحقیق مدل
نظری تحقیق را ﺣمایت و تایید میکنند.

5 .Root Mean Square Error of Approximation
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شکل  .4مدل ساختاری تحقیق در ﺣاﻟت استاندارد

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق در ﺣاﻟت معناداری

جدول  .2نتایج ﺣاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری در
خصوص متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل

یادگیری سازمانی

مدیریت دانش

متغیر وابسته

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

ضریب تاثیر

4/74

4/72

نمره T

48/97

41/28

بر اساس نتایج جدول  ،8ﺿریب استاندارد بین دو متغیر یادگیری

سازمانی و تفکر استراتژیک برابر با  4/74و بین مدیدیت دانش
و تفکر استراتژیک برابر  4/72است ،با توجه به مقدار T-
 valueتمامی مسیرها در بازه کمتر از  4/31ﻗرار نﮕرفته اند،
ﻟﺬا میتوان بیان کرد که تمامی مسیرها مدل تحقیق مثبت و
معنی دار هستند .عدد معناداری برخی متغیرها در شکل آورده
نشده است دﻟیل آن این است که متغیرهای نهفته فاﻗد مقیاس
هستند ،واﺣد اندازه گیری این متغیرها براساس یکی از
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متغیرهای آشکار تعیین می شود .در نتیجه ﺿریب مسیر آن بر
عدد یک ﺛابت می شود .پﺲ میتوان نتیجه گرفت که یادگیری
سازمانی و مدیریت دانش بر روی تفکر استراتژیک تأﺛیر دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تبیین رابطهی بین یادگیری
سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان
وزارت ورزش و جوانان ایران بود .بر اساس نتایج جدول،8
ﺿریب استاندارد بین دو متغیر یادگیری سازمانی و تفکر
استراتژیک برابر با  4/74و بین مدیریت دانش و تفکر
استراتژیک برابر  4/72است .با توجه به مقدار  tبدست آمده بین
یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک ( ) 48/97و بین مدیریت
دانش و استراتژیک ( ) 41/28که بزرگتر از  4/31می باشد ،می -
توان نتیجه گرفت که یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر
روی تفکر استراتژیک اﺛر دارند .که نتایج این بخش با تحقیقات
ﺣاتمی و همکاران ( ،) 8449که در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی تاﺛیر
مثبتی در رابطه بین فرهنﮓ و سبک های رهبری با تفکر
استراتژیک دارد و همچنین بین یادگیری سازمانی و تفکر
استراتژیک رابطه ی معناداری وجود دارد .که سعی این تحقیق
برآن بود که به طور مستقیﻢ رابطه ی این دو متغیر را بررسی
نماید ،همخوانی دارد ( .)44همچنین ،نتایج پژوهش زارعی و
باغ ملک ( ،) 8442که نشان دادند بین مدیریت دانش و تفکر
استراتژیک رابطه ی معناداری وجود دارد را تایید میکند (.) 81
در سازمانی با سطوح باالی یادگیری سازمانی ،افراد ،پیوسته
توانایی خود را برای خلق نتایجی که برای آنها واﻗعا مطلوب
است افزایش میدهند و یادگیری سازمانی موجب میشود که
اﻟﮕوی ذهنی جدید و گستردهای پرورش یابد و افراد به طور
مرتب بیاموزند که چطور با یکدیﮕر بیاموزند .سازمانهایی با
چنین ویژگیهایی به دﻟیل تشویق نوآوری ،کسب دانش و
توسعه ﻗابلیتها عﻼﺋﻢ را از محیط دریافت ،تفسیر و در فرصت
ها اعمال میکنند ( .) 8از این رو یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش باید مورد توجه ﻗرار گیرند ،چرا که یادگیری سازمانی
فرایندی است پویا که سازمان را ﻗادر می سازد تا به سرعت با
تغییرات سازگاری یابد .این فرایند شامل توﻟید دانش جدید،
مهارتها و رفتار میشود ،در ﺣقیقت یادگیری سازمانی راه اصلی
بهبود کارایی سازمان است .هانﮓ  1و همکاران ( ،) 8449ایجاد
1. Hung

مزیت رﻗابتی سازمان را در گرو یادگیری سازمانی می دانند
( . )48زمانی که سازمان یادگیرنده باشد ،مدیریت سازمان باید با
صراﺣت ،راهبردی بودن یادگیری را بیان کند؛ زیرا یادگیری
سازمانی ابزاری ارزشمند برای رسیدن به نتایج بلند مدت است.
در آینده جوامع و سازمان هایی انتظار پیشرفت خواهند داشت
که سهﻢ بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند .این
تغییرات به رشد روزافزون مدیریت دانش و به دست آوردن
جایﮕاه مهمی در نزد دانشﮕاه ها و کسب و کارها منجر می شود
( .) 84مدیریت دانش مجموعه ای از فعاﻟیت هاست که با برنامه
و سیستماتیک برای هدایت منابع دانشی به کار گرفته می شوند
تا ارزش استراتژیک برای سازمان خلق کنند ( .) 41به طور کلی
برگزاری جلسات و نشست های گروهی ،تبادل نظر به صورت
ﻏیررسمی میان کارکنان با یکدیﮕر و کارکنان با مدیر ،برای
تبادل دانش و تجربه ها در محیطی گرم و صمیمی می تواند به
فرآیندهای ایجاد و تسهیﻢ دانش کمک کند .در این ﺣاﻟت،
کارکنان اﺣساس می کنند که به ایده ها و دانش فردی آن ها
توجه می شود .بنابراین میتوان اﻇهار داشت که مدیران و
کارکنان سازمان ها ،به ویژه وزارت ورزش و جوانان ،با توجه به
اﻟﮕوهای یادگیری تفکر استراتژیک ،عادات ذهنی و نﮕرش خود
را به سوی تفکری ارزش آفرین که منجر به خلق مزیت رﻗابتی
برای سازمان می شود ،سوق دهند ،از دانش و تجربه های کاری
که به توسعه و ارتقا ء تفکر استراتژیک کمک می کند ،استفاده
کنند .تیﻢ ها ،عوامل و جنبه های سازمانی که در بهبود تفکر
استراتژیک نقش دارند را در نظر داشته باشند و ازآنها بهره
ببرند .مدیران و رهبران با راه کارهای پیشنهادی می توانند
توانایی و مهارت تفکر استراتژیک خود را باال برده و به توسعه
آن در سازمان کمک کنند .براساس مطاﻟب ذکر شده می توان
بیان کرد که مدیریت کارا و اﺛربخش دانش اهمیت زیادی دارد؛
چراکه سازمان مﺆﺛر برای موفقیت در محیط رﻗابتی باید از تمامی
منابع خود به طور مﺆﺛری استفاده کنند و این مهﻢ نیازمند
برخورداری از سیستﻢ مدیریت دانش است .ﻟﺬا پیشنهادهایی ذکر
می شود تا بتوان در سازمان ورزشی مدیریت دانش را پیاده
سازی کرد تا منجر به تفکر استراتژیک گردد .برنامه ریزی برای
شرکت کارکنان و مدیران سازمان های ورزشی در سمینارهای
آموزشی مختلف و همچنین شرکت در برنامه های آموزشی
رسمی و ﻏیررسمی مانند آموزش ﺣین خدمت ،یادگیری از
طریقهای مختلف ،یادگیری از طریق تجارب و دیﮕر روش ها،
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موارد ذکر شده را رعایت و ﺣمایت کند ،کارکنان به تبعیت از
وی به رعایت اصول می پردازند .همچنین مدیر باید طراﺣی
سیستﻢ های جﺬب ،پاداش ،ارتقا ،و ارزیابی عملکرد ،جهت
توسعه مدیریت دانش و استقرار نظام پیشنهادات کارا و موﺛر را
در دستور کار خود ﻗرار دهد و در پایان به جای توجه به عملکرد
فردی ،از معیارهایی که بر توسعه مهارت ها و توانایی های الزم
برای انجام مطلوب و اﺛربخش کار تاکید دارند ،استفاده کند و
همچنین از مسﺌوﻟیت های جمعی ،ﺣمایت کافی را به عمل آورد.
با توجه به مطاﻟب ذکر شده در خصوص تفکر استراتژیک،
پیشنهاد می شود که مدیران سازمان های ورزشی برای تحقق
اهداف و تعاﻟی سازمان ها به عوامل کلیدی موفقیت تفکر
استراتژیک توجه داشته باشند و یک سازمان یادگیرنده به وجود
آورند تا دانش برای کل سازمان در دسترس باشد .همچنین
مدیران با در نظر گرفتن یادگیری سازمانی و مدیریت دانش به
گونه ای به طراﺣی فﻀای سازمان خود باید بپردازند ،که محرک
تحقق تفکراستراتژیک درسازمان شود و به این طریق استمرار
بقای خود در محیط متﻼطﻢ امروز را تﻀمین کنند.

به یادگیری و خلق دانش کمک شایانی میکند  .همچنین،
تشکیل بانک های اطﻼعاتی در بخش های مختلف کاری
سازمان های ورزشی و نﮕهداری و بایﮕانی کردن دانش در این
مخازن دانش می تواند به مدیران سازمان های ورزشی در
راستای توسعه ی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی کمک
نماید .از دیﮕر پیشنهادها می توان به تسهیﻢ دانش اشاره کرد.
انتشار دانش از طریق همکاری بین کارکنان به گونهای که یک
شبکهی ا جتماعی در درون سازمان ورزشی خلق شود ،می تواند
زمینه ای برای تفکر استراتژیک باشد .به طور خﻼصه ،باید تأکید
کرد که سازمان های ورزشی با استقرار نظام جامع مدیریت
دانش ،می توانند در راستای بهبود هریک از ابعاد مدیریت دانش
و شناسایی فرصت ها و پیشرانه های دانشی و بهره گیری
ﺣداکثر از آنها در راستای بهبود وﺿعیت مدیریت دانش گامی
مهﻢ بردارند .همچنین پیشنهاد میشود جهت بهبود توسعه
مدیریت دانش سازمانی به مواردی مانند؛ ایجاد جلسات بحث و
گفتﮕو و تبادل نظر به صورت ﺣﻀوری ،مجازی ،جلسات سمینار
و کارگاه های آموزشی توجه شود .مدیر سازمان نیز باید برای
توسعه و نشر مدیریت دانش ،اﻟﮕو باشد .زمانی که مدیر خود
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