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 چکیده

-حاضر اولویتت است. هدف پژوهش هزاره جدید در مدیریت علم برانگیز چالش و جالب موضوعات از یکی عنوان به دانش مدیریت

تحقیق حاضر از نظتر هتدف رتاربردی و از نظتر  .بود انبندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوان

نفتر(  047) آید. جامعه آماری این پژوهش را رلیه راررنان وزارت ورزش و جوانتانپیمایشی به شمار می -ها توصیفیجمع آوری داده

ای بتود رته هتا پرسشتنامهنفر محاستهه گردیتد. ابتزار جمتع آوری داده 974داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان تشکیل می

های تی تک نمونه ها در سطح آمار استنهاطی از آزمون( در تحقیق خود از آن استفاده ررده  بود. برای تجزیه و تحلیل داده9327عنایتی)

(و 97 )نستههSPSS( استتفاده شتد رته ایتن رتار توستا نتره افزارهتای AHPای، همهستگی پیرسون و فرایند تحلیتل سلستله مراتهتی)

Expert choice مدیریت موثر بر عوامل بین است در آن از حاری آمده دست به نتایج( انجاه شد. 99)نسهه 

استراتژی بر  و نقش داشته دار نقش معنی دانش بر مدیریت سازمانی و ساختار سازمانی فرهنگ اطالعات، فناوری دانش،

عامتل  تترینمهم (399/7ستازمانی) فرهنتگ ستی،برر متورد متغیتر چهار میان نهوده است. از دار معنی دانش، مدیریت

بتا  مواجهته بترای دارنتد. دانش مدیریت در را اهمیت رمترین (929/7استراتژی) عامل و دانش مدیریت بر تأثیرگذار

 نضتم باشتد قادر باید رقابتی شرایا در گردد؛ بتابراین وزارت ورزش و جوانان واقع موثر تواندمی دانش مدیریت رو، پیش هایچالش

  .باشند رمتر هزینه و باالتر ریفیت با خدمات ارائه برای هاییفرصت دنهال فزاینده به و باال سطح تقاضاهای ارضاء

 استراتژی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات، مدیریت دانش. های کلیدی:واژه
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 عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بندیبررسی و اولویت 

 مقدمه
 رتاربرد و ذخیتره خلتق، رستب، نیازمنتد ستازمانی هتر امروزه

 و رننتد  رشتد تعیتین عوامتل تترینمهم از یکی مثابه به دانش،

 بته هاستازمان این، عالوه بر. (669: 9777، 9است)لوپز بالندگی

 رستب و راههردهتای تغییتر نیازمنتد ختود، حیات تداوه منظور

 سترعت، بتر مهتنی رقابت به مقیاس بر مهتنی از رقابت خود رار

 و تهصت  ش، مهتارت،دانت راربرد رقابتی مزیت از استفاده با

 (.929 :9797، 9آجیراپونگان)هستند فناوری

معنتای  و غنتا بنتابراین استت، شتده مشتتق اطالعتات از دانش 

درک  و آگتتاهی خهرگتتی، شتتامل دانتتش. دارد آن از بیشتتتری

 از دانتش همچنتین. استت مطالعه یا تجربه طریق از شده رسب

 یریتشود. مدمی حاصل ارتهاطات و مستمر شناسایی مقایسه،

 علتم حتوزه در رته استت جدیدی نسهتاً مهاحث از یکی دانش

 سترعت بته مدیریتی نوین شیوه است. این شده مدیریت مطرح

 تالشتتی و گرفتتت ر قتترا متهصصتتان متتدیریت استتتقهال متتورد

 در دانتش افتراد بتالقوه تتوان از برداری بهره منظور به گسترده

 واقتع در دانتش متدیریت. رستید انجتاه بته ستازمان وری بهره

 دانتش پنهتان هاییافته به توانمی آن مهنای ره بر است روشی

 است، توجهی قابل دارای ارزش موارد، از بسیاری در ره افراد

 روح مشاررت تا رندمی تالش مدیریتی شیوه این. یافت دست

 دستته تفکتر نظاه و ررده ترغیب هاسازمان در را یکپارچگی و

. ستازد مطترح گستترده تصتور به را هاایده و اشتراک جمعی

 هاییافتته استتهرا  بتر فنتون تکیته بتا دارنتد ستعی نیز مدیران

 دانشتی دستت بته آن انتشار و ذخیره و افراد دانش و اطالعاتی

 در واقتع .دهتد یتاری را آنتان ستازمان وری بهتره در رته یابند

 طتور بته رتهدارد  اشتاره هتاییتالش بته دانتش متدیریت

 نمتودن دستترس قابتل ،ندهیستاما ،یتافتن برای سیستماتیک

 مستمر یادگیری فرهنگ تقویت سازمان، نامشهود هایسرمایه

 از گیترد. بستیاریمی صتورت ستازمان در دانتش تستهیم و

                                                                                
9. Lopez  

9. Aujirapongpan  

 گتذاری سترمایه و دانتش متدیریت بتر تمررتز بتا هاسازمان

 بته دسترستی دنهتال بته آوری اطالعتاتفتن زمینته در گسترده

، 3چتن و همکتاران) هستتند دانتش متدیریت از حاصل مزایای

 دستته و تعتاری  دانتش متدیریت با ارتهاط در (.979 :9776

 نظریته آن جملته از رته شتودمی ارائته متنتوعی هایبنتدی

 دانش مدیریت ره طوری به برد ناه توانمی ( را9777)4اسنودن

 فعتال متدیریت و ستازی بهینته ،شناستایی از: عهتارت را

 ( متدیریت9774)7میلتر دانتد. همچنتینمی فکتری هایسرمایه

 جتای بته درستت رارهتای انجاه بر تأریدی عنوان به را دانش

 نظر در چارچوبی را آن و اندررده رارها تعری  درست انجاه

 متدیریت پایته بر سازمان فرآیندهای رلیه آن در ره اندگرفته

 وری بهتره و ریفیتت مررتز تعریت  طهتق باشتد.می دانتش

 بتا استتراتژی یتک از استت مدیریت دانش را عهارت 6آمریکا

 زمان در مناسب فرد به صحیح دانش گذاشتن اختیار در هدف

 (.360 :0،9772چانگ و وانگ) مناسب

 ارزشمندی چیز مایکروسافت مالک مانند بزرگی هایشررت

استت  ایتن هتاآن اقتصتادی بازی. نیستند اطالعات و دانش جز

 قلمترو و رترده حفت  را ختود فنتی و علمی مالکیت حریم ره

 هستند متهصصان این. را گسترش دهند خود تهص  و انشد

 و جدیتتد رننتتد، محصتتوالتمی رشتت  را جدیتتد دانتتش رتته

اداره  را تولیتد فرآینتدهای رننتد،می اختترا  را نو فرآیندهای

 نگهتداری ختوبی بته را پیچیتده تجهیزات و هاماشین رنند،می

 حاصتتل رتته را جدیتتد فرآینتتدهای ابزارهتتا و حتتتی و رننتتدمی

 بته انستانی ایجاد سرمایه. گیرندمی رار به است دانش رفتپیش

و  تهصت . فردی نه است اجتماعی فرآیندی طهیعت، اقتضای

 را آنچه نسلی هر ره رندمی رشد وقتی فقا انسان فنی مهارت

                                                                                

3. Chen   

4. Snowden 

7. Miller  

6. American Productivity & Quality Center 

0. Chang and Wang  
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 نیروی و وقت بعدی نسل تا بیاموزد بعدی به نسل است آموخته

 و هاتهصتت  موجتتود ورستتب دانتتش پیشتتهرد بتترای را ختتود

بته  را ختود وقتت اینکه نه نماید، وق  جدید فنی هایمهارت

 (.91 :9774قندی، ) بگذراند هاشده رش  دوباره رش 

 دانش به غیرملموس و ملموس منابع از ها،سازمان اقتدار اساس

 استت داده جهتت تغییر رلیدی اساسی و فرایندهای در موجود

 هاماناصتلی ستاز اولویتت بته مداری دانش و محوری دانش و

 نامحتدود، دانش وجود به توجه با نیز امروزه. است شده تهدیل

 محافتل در بحث قابل و مهم موضوعی به مدیریت دانش بحث

 متدیریت، و ستازمان پتردازان نظریه .است شده تهدیل مهتل 

 رته دستت یابنتد ترقی به قادرند هاییسازمان ره باورند این بر

. یابنتد دستت دانتش متدیریت در مناستب جایگتاهی به بتوانند

 فراینتدهای اصتالح و ستازی ستاده ستازمان بتا دانش مدیریت

 بته راربرد دانش، و رسانی روز به و دانش تجمیع و گردآوری

 رمتتک مهتلتت  هایزمینتته در ستتازمان رتتارایی و اثربهشتتی

 سلستله و بورورراتیتک حالتت از ستازمان را ساختار و رندمی

رنتد. می تهتدیل وآورنت و دانتش بتر مهتنتی ساختاری به مراتهی

 گرفتت، نادیتده هاستازمان بالندگی در را دانش نقش تواننمی

 از وستتیعی حجتتم هااز ستتازمان بستتیاری رتته ای گونتته بتته

از  بستیاری و انتدداده اختصاص مهم این به را خود هایفعالیت

 بته بایستتی را دانتش متدیریت رته هستتند باور این بر محققان

 شمار به آینده عصر هایی سازمانبرا راههردی نیاز یک عنوان

 ستازمان بته بترای راههتردی و انسانی قابلیت یک دانش. آورد

 است، مدیریت نیازمند منهعی هر ره آنجایی از و رودمی شمار

 بته دانتش متدیریت راههردهای نیاز دارد، مدیریت به نیز دانش

 اثتربهش و رارآمتد، شتکلی بته رته دهتدمی تضتمین سازمان

 و رترده مدیریت را راررنان ضمنی و صریح دانش اقتصادی،

 و رنتتد هماهنتتگ ستتازمان هتتایو طرح اهتتداف بتتا را هتتاآن

 .بهشتتد بههتتود را ستتازی تصتتمیم و گیتتری تصتتمیم فراینتتدهای

 را فکتری منتابع رته استت این دانش مدیریت اساسی فلسفه

 و آورد شمار به پایدار و های مطمئندارایی جمله از توانمی

جهتت  در تواننتدمی آن در گتذاری مایهستر بتا هاستازمان

، 9772، 9ماستا و تستتا) بردارنتد گتاه ختود اهتداف به دستیابی

 و رتارا دانتش مدیریت یک راههرد سازی پیاده امروزه(. 937

یتک  عنتوان بته دانتش، بر مهتنی سازمان یک به سازمان تهدیل

 شتودمی گرفتته نظتر در ستازمان موفقیتت بترای اساستی شرط

 (. 79 :2219، 9داونپورت)

در خصوص شناسایی عوامل رلیدی موفقیت متدیریت دانتش 

تحقیق سیستماتیکی صورت نگرفته است، به عهارت دیگتر، از 

آنجایی ره مدل راملی در خصوص عوامل رلیدی تاثیرگتذار 

بر موفقیتت سیستتم متدیریت دانتش وجتود نتدارد، بتا مطالعته 

ی پیشترو، هاادبیات مدیریت دانش و بر مهنای تجارب ستازمان

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فنتاوری  چهار عنصر اصلی

اطالعات و استراتژی سازمان به عنوان عوامل رلیدی متوثر بتر 

استقرار مدیریت دانتش رته چهتارچوب اصتلی ایتن پتژوهش 

گیرند. ارنون بته توضتیح جتامع باشد، مورد بررسی قرار میمی

حاضتر ختواهیم تری از متغیرهتای متورد استتفاده در پتژوهش 

 پرداخت.

 رارآمتد و متوثر ،قتوی ابزار یک عنوان به اطالعات فناوری

 و اشتتراک ،تسهیر قهیل از دانشمدیریت  هایجنهه تماه در

متدیریت  سیستتم مثتل هتاییرنتد. فناوریمی عمتل رتاربرد

 ،اینترنتت اسناد، مدیریت سیستم مرتها، اطالعاتی هایبانک

 ،الکترونیتک پستت ،تصتمیم های پشتتیهانیسیستتم ،اینترانت

 تواننتدمی ...و هاداده ذخیره ،راوی داده جستجو، موتورهای

 امتا باشتند، داشتته دانتش متدیریت تستهیل در اساستی نقش

 ایفا دانش مدیریت در را پشتیهان نقش فقا اطالعات فناوری

 اطالعات تا رندمی رمک افراد به اطالعات رند. فناوریمی

 تواننتدمی افتراد ختود تنهتا امتا مایندن پیدا را خود نظر مورد

 نه یا باشدمی آنها نیاز مناسب این اطالعات آیا ره رنند تعیین

 از ( برختتی9772)3لتتشوا(. 4، 9312ستترلک و همکتتاران، )

                                                                                
9. Massa and Testa 

9.  Davenport 

3. Walsh  
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 ابتزار شتامل دانتش را مدیریت در استفاده مورد هایفناوری

 پستت ،ستازمان هتایاینترانت ،داده انهتار و رتاوی داده

 درداند. می ... و وب تحت های راربردیبرنامه ،الکترونیکی

 داده،پایگتاه  در دانتش و اطالعتات ذخیتره از قهتل ستازمان،

 داده . پایگتاهنمتود اصتالح و بنتدی دسته را هاآن بایستمی

 استت ستازمان داخلتی و ختارجیدانتش  از ترریهتی شتامل

 فضتای رتردن فراهم با اطالعات (. فناوری907 :9772والش، )

 اهتداف و تستریع پیشتهرد در بستیاری رمتک خا، بر ارتهاطی

 فنتتاوری هایستتاخت زیتتر. نمایتتدمی دانتتش متتدیریت پتترو ه

 و هاپرتال افزار، شهکه و افزار نره سهت افزار، شامل اطالعات

 باشندمی رابطه این در تأثیرگذار و مهم عوامل از دانش مهازن

 ریفنتتاو ابزارهتتای ایجتتاد (. هنگتتاه97 :9313، 9متتاری وود)

 ستازمان، متدیریت داخلی دانش مدیریت بر عالوه اطالعات،

 گیترد قترار نظتر متد بایستتمی نیتز ستازمان خار  در دانش

 (. 19 :9311صلواتی و حق نظر، )

 اهتداف مستیر رته است هایی، استراتژیدانش هایاستراتژی

 رته هاییستازمان رنتد.می مشته  ستازمان در را دانشتی

 اهتداف بتر عالوه ،نمایند اجرا را دانش مدیریت خواهندمی

 نمایند معین نیز را خود دانشی اهداف باید ،معمولی سازمانی

 آن بته دستتیابی ،راههردهتای دانشتی تعریت  با آن از پس و

 به و دانشی اهداف اینکه به توجه با رنند. مشه  را اهداف

 سنتی و مراتهی سلسله ساختارهای با دانشی راههردهای آن تهع

 دانش هایسازمان در فرآیندها به توجه لذا باشدنمی سازگار

 بتا مراتهتی سلستله . ساختارهایاست اهمیت حائز بسیار محور

 پوشش را هاوظیفه بیشتر و دارند همهوانی رمتر نگرش این

(. 999 :9329اختوان و همکتاران، ) را فرآینتدها تتا دهنتدمی

 استتراتژی و دانتش استتراتژی میتان نظترانصتاحب برختی

« 9زک»اند. از دیتدگاه شتده قائتل تفتاوت دانتش تمتدیری

 یتک رار و رسب استراتژی به خاص شکل به دانش استراتژی

                                                                                
9. Mary wood  

9. Zack 

 نیتز را سازمان دانشی هایقابلیت و منابع ره اشاره دارد سازمان

 شناستتایی استتتراتژی شتتامل ایتتن. استتت داده قتترار نظتتر متتورد

 طریتتتق از ستتتپس و شتتتودمی دانتتتش مازادهتتتای و رمهودهتتتا

 تتا رندمی مدیریت را آن دانش استراتژی مدیریت زیساپیاده

 (.74 :9312اخوان و باقری، ) دهد ارتقا را سازمان عملکرد

 متدیریت موفقیتت عوامتل تترینمهم از یکی فرهنگ سازمانی

 راررنتتان، و درک درگیتتری مثتتل عتتواملی باشتتد،می دانتتش

 و ارتهاطتتات پذیر،ریستتک ستتازمانی محتتیا مستتتمر، یتتادگیری

 منتتابع متتدیریت و راررنتتان بتترای گتتذاریارزشهمکتتاری، 

 قابتل فرهنگستازمانی مقولته در پرستنل انگیتزش و ستازمانی

 تغییتتر محققتتین، (. برختتی22 :9772، 3چتتین) استتت گنجانتتدن

 را دانتش گذاریاشتتراک تقویتت ستمت بته سازمانی فرهنگ

. اندبرشتمرده دانتش متدیریت موفقیتت اساستی از ارران یکی

 و دانتش متدیریت از ملزومات یکی نوانع به هم فرهنگ تغییر

 شتودمی محستوب آن تتأثیرات و نتتایج از یکتی عنتوان به هم

 منهتع یک عنوان به سازمانی (. فرهنگ94 :،9311حسن زاده، )

 انتقتال سازی،خلق، ذخیره) دانش مدیریت فرایند رنندهتسهیل

 متدیران و رههران بنابراین. گرددمی مطرح( دانش از استفاده و

 را هاستازمان در موجتود هتایفرهنگ خترده بتوانند باید ارشد

 همستتو متتدیریت دانتتش اهتتداف بتتا را هتتاآن و متتدیریت

 (. 49 :9327عنایتی و همکاران، )نمایند

 هتا،مأموریت رته هتایی هستتندحامل تشتکیالت و ستاختار

 یتک رلتی هایبرنامته و رالن، راههردهتا اهداف ها،رسالت

 رننتد، چنانچتهمی منتقل آن  مهتل هایبه بهش را سازمان

 بدانیم، افراد و هاگروه واحدها، بین روابا الگوی را ساختار

 هتایبهش بته هابرنامته و اهتداف انتقال ره درخواهیم یافت

 شود. ساختارمی میسر وتشکیالت ساختار قالب در تنها مسئول

 و دستتور ایجتاد بترای رته چتارچوبی استت ستازمان یتک

 دعتوت رننتده و شتودمی ایجتاد یستمس در پذیری بینیپیش

 دیگتر رفتارهای رنندهتضعی  و رفتارهای خاص برای افراد

                                                                                

3. Chin   
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 رفتار رردن هدایت ضمن سازمانی براین ساختار است. عالوه

 استت قهول و غیرقابل قهول قابل رفتارهایی ره نو  راررنان،

 (. موفقیتتت937 :9313، 9رادینتتگ) رنتتدمی توصتتی  را

و  متدیران فکتری دانتش بته تنها نه نشدا مدیریت هایپرو ه

 بتودن مستاعد میتزان بته بلکته افتزاری(، نتره )جنهه راررنان

 رسمیت دارد. نیز بستگی سازمان در افزاری سهت هایجنهه

دانش،  گذاشتن اشتراک به سهولت راررنان، عمل آزادی و

 از دانتش رتاربرد و تستهیم رتار، تقستیم در هادستتورالعمل

 انتظار مورد و نتایج اثربهش به دستیابی در ره هستند عواملی

 برختوردار بتاالیی اولویتت از دانتش مدیریت هایپرو ه در

 (.134 :9772و همکاران،  9واسان) هستند

در زمینه مدیریت دانش تحقیقاتی صورت گرفته است رته در 

 ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

رستی بر»( در پژوهش خود با عنوان 9311) صلواتی و حق نظر

تحلیلی عوامل زمینه ای موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانتش 

بته نتتایج زیتر « در واحدهای ستادی شتررت ملتی نفتت ایتران

 استت رته آن از حتاری آمتده دستت بته نتایجدست یافتند: 

 فنتاوری بته نستهت ستازمانی فرهنتگ و ستازمانی ستاختار

 از ایتران نفتت شتررت ملیتی ستتادی واحدهای در اطالعات

 برختوردار دانش مدیریت رارگیریبه برای رمتری گیآماد

( در تحقیق خود بتا عنتوان 9327) باشند. عنایتی و همکارانمی

بررسی مولفه های رلیدی استقرار مدیریت دانش در ستازمان »

منابع  %27به نتایج زیر رسیدند: در سطح اطمینان « های دریایی

وری اطالعات انسانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمان و فنا

های دریتایی تتاثیر دارنتد. بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

ارائته متدلی »( در پژوهشی بتا عنتوان 9329) اخوان و همکاران

جهت بررستی تتاثیر راههردهتای متدیریت دانتش بتر عملکترد 

های ره با استفاده از مصتاحهه بتا راستای دانشتگاه «دانشگاه ها

 تحلیتل ر دست یافتند: نتتایجدولتی صورت گرفت، به نتایج زی

                                                                                
9. Rading   

9. Wasan 

 هتای مولفته زیتر و اصتلی هتای مولفته وجتود های ریفتیداده

راههردهتای  مستتقیم تتاثیر. رردنتد پشتیهانی را مدل در موجود

 از تتاثیر ایتن و نشد تایید هادانشگاه عملکرد بر دانش مدیریت

. استت مدیریت دانتش اقدامات و موفقیت حیاتی عوامل طریق

 بتر دانتش متدیریت راههردهتای تاثیر هر شد مشه  همچنین

 حیاتی عوامل طریق از دانشگاه تنها در دانش مدیریت اقدامات

 متدیریت های مولفه درک به تواندمی مدل این. است موفقیت

 موفتق استتقرار جهتت عملتی و راهنمتای نمایتد رمتک دانش

 .دهتد پیشتنهاد را ایران عالی آموزش بهش در دانش مدیریت

شناسایی، »( در تحقیق خود با عنوان 9329) نشعهانی و همکارا

بررسی و رتهه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانتش 

)مطالعتته متتوردی: دانشتتگاه  TOPSISبتتا استتتفاده از تکنیتتک 

 عوامتل به نتایج زیر دستت یافتنتد: تمتاه« علوه پژشکی شیراز(

 رتتارگیری، بتته یتتافتن،) Bukowitz و Williamمتتدل 

دانتش(  حذف و نگهداری /ایجاد ارزیابی، یم،تسه یادگیری،

 علتوه دانشتگاه هایرتابهانته در دانش مدیریت سازی بر پیاده

 حتذف و یتادگیری عامتل جزء به و بودند مؤثر شیراز پزشکی

 در همچنین. داشتند قرار مناسهی وضعیت در بقیة عوامل دانش،

 از پیشتنهاد برتترین تکنیتک از استفاده با عوامل این بندی رتهه

عامتل تستهیم  رته شد مشه  3(TOPSISآل) ایده حل راه

 در را ترین و عامتل حتذف دانتش، رمتترین تتأثیردانش، بیش

( 9329) حستینی و همکتاران .دارد دانش مدیریت سازی پیاده

بنتتدی عوامتتل تستتهیل رننتتده اولویتتت»در تحقیقتتی بتتا عنتتوان 

ره بر روی راررنتان شتاغل ستتادی ستازمانی « مدیریت دانش

می تهران صورت گرفت، نتایج تحقیق خود را اینگونه بیان نظا

 عوامتل همته نقتش ره دهدمی نشان این تحقیق رنند: نتایجمی

 معنتادار دانتش متدیریت تسهیل در تحقیق این در مطالعه مورد

 و نهستت اولویتت در انستانی منتابع عامل میان این ره از بوده

و  محتور دانتش فراینتدهای فنتاوری، فرهنگ، رههری، عوامل

                                                                                
3. Technique of order preference by similarity to ideal 

solution 
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 عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بندیبررسی و اولویت 

 قترار بعتدی اهمیتت هتایاولویت در ستازمانی هایزیرساخت

 دارند.

همانطور ره مالحظه گردید تحقیقات مناسهی در زمینه عوامتل 

امتا تحقیقتی در تاثیرگذار بر متدیریت دانتش صتورت گرفتته 

زمینه عوامل تاثیر گتذار بتر متدیریت دانتش در ستازمان هتای 

یتای امتروزی بته انجتاه ورزشی صورت نگرفته است ره در دن

تحقیقتتات علمتتی در زمینتته متتدیریت دانتتش در ستتازمان هتتای 

ورزشی نیاز شدیدی احساس می شتود. بنتابراین هتدف اصتلی 

محقق از این تحقیق بررسی و اولویتت بنتدی عوامتل متوثر بتر 

 مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان است.

 روش تحقیق
ز نظتر جمتع آوری تحقیق حاضتر از نظتر هتدف رتاربردی و ا

آید. جامعه آمتاری ایتن پیمایشی به شمار می -ها توصیفیداده

نفتر(  047پژوهش را رلیه راررنتان وزارت ورزش و جوانتان)

داد. حجم نمونه تحقیق بتر استاس جتدول مورگتان تشکیل می

داد. ابتزار نفر از راررنتان ایتن وزارتهانته را تشتکیل متی 974

( در 9327) استت رته عنتایتی ایها پرسشنامهجمع آوری داده

 47تحقیق خود از آن استفاده ررده بود. ایتن پرسشتنامه شتامل 

همیشته، اغلتب اوقتات، ) گزینته ای لیکترت 7سوال در طیت  

گتتاهی، بتته نتتدرت و هرگتتز( بتتود. روایتتی پرسشتتنامه از نتتو  

محتوایی بود و در این تحقیق روایی پرسشنامه مذرور به تاییتد 

یت ورزشی رستید. محقتق بترای بدستت نفر از اساتید مدیر 97

آوردن پایایی این پرسشنامه از روش آلفتای ررونهتاا استتفاده 

پرسشتنامه را در بتین افتراد  37ررد. بدین صتورت رته تعتداد 

نمونتته توزیتتع و جمتتع آوری شتتد، ضتتریب آلفتتای ررونهتتاا 

بدست آمد ره نشان دهنده پایایی مناستب ایتن  7819پرسشنامه 

هتا در ستطح آمتار تجزیته و تحلیتل دادهبترای  پرسشنامه بتود.

)جهتت بررستی طهیعتی 9های شاپیرو ویلکاستنهاطی از آزمون

بودن توزیع داده هتا( و بتا توجته بته نتتایج آزمتون متذرور از 

، همهستتگی One sample T testآزمون های پارامتریتک 

                                                                                

9. Shapiro- wilk 

جهتتت بررستتی ارتهتتاط بتتین ابعتتاد استتتفاده شتتده در ) پیرستتون

جهتت رتهته ) (AHPسلستله مراتهتی) پژوهش(، فرایند تحلیتل

بندی عوامل( استفاده شد رته ایتن رتار توستا نتره افزارهتای 

SPSS( و 97 )نسههexpert choice( انجاه شد. 99)نسهه 

 حقیقتهای یافته

قبل از انجام آزمون های آماری، ابتدا به بررسی پیش فرض  

 استفاده از آزمون های پارامتریک خواهیم پرداخت. برای این

منظور ابتدا طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون 

شاپیرو ویلک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمون 

 در جدول شماره یک آورده شده است.
 آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها .3جدول

 df Sig آماره متغیرها

 7188 452 718.0 فناوری اطالعات

 7124 452 710.5 ستراتژیا

 71.0 452 71600 ساختار سازمانی

 .712 452 710.4 فرهنگ سازمانی
 

، .باتوجه به میزان معنی داری برای متغیرها درجدول 

مشاهده می شود توزیع داده ها به صورت طبیعی است، پس 

های بعدی باید از آزمون های پارامتریک استفاده برای آزمون

 کرد. 

د بررسی کرد که آیا عوامل استفاده شده در این ابتدا بای

تحقیق از نظر پاسخگویان بر استقرار مدیریت دانش نقش 

 One دارند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش از آزمون

Sample T Test  استفاده شد. جدول شماره دو نتایج این

 دهد.را نشان می 7105آزمون در سطح اطمینان 
 

  One Sample T Testآزمون  .2جدول 

عوامل 

 موثر

میانگین)از 

5) 

انحراف 

 معیار

خطای 

انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین
T 

معنی 

 داری

فناوری 

 اطالعات
.1.8 7155 7176 71.82 510. 7177 

 7104 71.0 ..710 7170 .716 .410 استراتژی

ساختار 

 سازمانی
.1.4 7160 7178 71.44 21.. 717. 

09 



 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 3131 

فرهنگ 

 سازمانی
.120 7166 7170 7120. 61.0 7177 

دهد که از نظر پاسخگویان، نقش نشان می 4جدول شماره

فناوری اطالعات، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در 

معنی دار هستند و تنها نقش استراتژی بر  مدیریت دانش

 مدیریت دانش معنی دار نیست. 

اکنون باید هبستگی بین عوامل موثر بر استقرار مدیریت 

ا تعیین کرد که برای این کار از آزمون همبستگی دانش ر

همبستگی بین عوامل  .پیرسون استفاده شد. جدول شماره 

 دهد.موثر بر استقرار مدیریت دانش را نشان می
همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین عوامل موثر بر  .1جدول 

 استقرار مدیریت دانش
عوامل موثر 

بر مدیریت 

 دانش

فناوری 

 اطالعات
 استراتژی

ساختار 

 سازمانی

فرهنگ 

 سازمانی

فناوری 

 اطالعات
.    

   . .715* استراتژی

ساختار 

 سازمانی
*7150 *7164 .  

فرهنگ 

 سازمانی
*715. *7160 *7155 . 

 معنی دار است. 75/7همبستگی در سطح *

شود، در بین مشاهده می .همانطور که در جدول شماره

ر سیستم مدیریت دانش رابطه تمامی عوامل موثر بر استقرا

معنی داری برقرار است که این رابطه مستقیم و مثبت است؛ 

یعنی با تغییر در یکی از عوامل، دیگر عوامل نیز دچار تغییر 

خواهند شد. برای رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم 

فرایند تحلیل مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان از 

نتایج آن  .استفاده شد. شکل شماره  (AHPسلسله مراتبی)

 دهد.را نشان می

 
 (AHPنتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی) .3شکل

نشان  (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی)نتایج 

دهد که اهمیت مولفه های موثر بر استقرار سیستم می

مدیریت دانش یکسان نیست و مولفه فرهنگ سازمانی 

( و مولفه های فناوری 4/7..میت)ترین میزان اهدارای بیش

( و 422/7(، ساختار سازمانی)7/.48اطالعات)

های بعدی قرار ( به ترتیب در اولویت04/7.استراتژی)

 دارند. 

 بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق مشخص گردید فرهنگ سازمانی، فناوری 

اطالعات و ساختار سازمانی نقش معنی داری بر استقرار 

ش در وزارت ورزش و جوانان دارند، سیستم مدیریت دان

درحالیکه نقش استراتژی سازمانی معنی دار نبود و با رتبه 

بندی این عوامل مشخص گردید که فرهنگ سازمانی دارای 

ترین اولویت و استراتژی دارای کمترین اهمیت است. مهم

همچنین مشخص گردید که تمامی عوامل موثر بر استقرار 

رابطه معنی داری دارند که این  مدیریت دانش با یکدیگر

 رابطه مثبت و مستقیم است.   

نتایج تحقیق حاضر به طور کلی با نتایج تحقیقات 

توان پیشین در این زمینه همخوانی دارد که از آن جمله می

آمده از تحقیق  دست به نتایجبه موارد زیر اشاره کرد: 

 ساختار است که آن از حاکی (88..) صلواتی و حق نظر

 در اطالعات فناوری به نسبت سازمانی فرهنگ و سازمانی

 کمتری آمادگی از ایران نفت شرکت ملّی ستادی واحدهای

باشند. عنایتی می برخوردار دانش مدیریت کارگیریبرای به

( نیز در تحقیق خود دریافتند در سطح 07..) و همکاران
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ان منابع انسانی یادگیری سازمانی، فرهنگ سازم %05اطمینان 

و فناوری اطالعات بر استقرار مدیریت دانش در 

( .0..) های دریایی تاثیر دارند. اخوان و همکارانسازمان

 های کیفیداده در پژوهشی به این نتایج دست یافتند: تحلیل

 را مدل در موجود های مولفه زیر و اصلی های مولفه وجود

 بر شدان راهبردهای مدیریت مستقیم تاثیر. کردند پشتیبانی

 عوامل طریق از تاثیر این و نشد تایید هادانشگاه عملکرد

شعبانی و  .است مدیریت دانش اقدامات و موفقیت حیاتی

به نتایج زیر دست ( که در تحقیق خود .0..) همکاران

 یافتن،) Bukowitz و Williamمدل  عوامل یافتند: تمام

 و رینگهدا /ایجاد ارزیابی، تسهیم، یادگیری، کارگیری، به

 هایکتابخانه در دانش مدیریت سازی دانش( بر پیاده حذف

 بودند. حسینی و همکاران مؤثر شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 همه نقش کنند:نتایج تحقیق خود را اینگونه بیان می( 04..)

 دانش مدیریت تسهیل در تحقیق این در مطالعه مورد عوامل

 اولویت در انسانی منابع عامل میان این که از بوده معنادار

 دانش فرایندهای فناوری، فرهنگ، رهبری، عوامل و نخست

بعدی  هایاولویت در سازمانی هایو زیرساخت محور

 دارند. قرار اهمیت

 های ازضرورت محوری دانش نمود ادعا توانمی در واقع

از این رو وزارت رود. می شمار به معاصر هایسازمان

 ضمن باشد قادر باید بتیرقا شرایط در ورزش و جوانان

 هاییفرصت دنبال فزاینده به و باال سطح تقاضاهای ارضاء

 برای .باشند کمتر هزینه و باالتر کیفیت با خدمات ارائه برای

 موثر تواندمی دانش مدیریت رو، پیش هایبا چالش مواجهه

گردد. بی تردید وزارت ورزش و جوانان به عنوان  واقع

اید در طراحی و استقرار مناسب متولی ورزش در کشور ب

های ورزشی سیستم مدیریت دانش در نقش پیشرو سازمان

قرار گیرد که این امر اکنون با شناسایی و اولیت بندی عوامل 

موثر بر استقرار مدیریت دانش میسر گردید. در این راه و 

براساس اولویت های مشخص شده در این پژوهش وزارت 

ازمانی خود را بهبود بخشیده و ورزش باید ابتدا فرهنگ س

الزم است دانش در سطح وزارت ورزش نگاه ارزشی پیدا 

یادگیری جزء فرهنگ این وزارتخانه شود،  -کند و یاددهی 

 منظم هایقالب در را دانش این توانمی فناوری با سپس

 این در .کرد منتقل سازمان داخلی اعضای دیگر به و گنجاند

 نیز و مناسب فرایندهای و یرساختهاز ایجاد با باید راستا،

 این از کاراندانش عنوان به سازمان اعضای سازیآماده

 این تحقق الزمة .کرد استفاده درستیبه کلیدی منبع و دارایی

 راستا این در است، سازمان در دانش مدیریت ایجاد امر

 عناصر بین مناسب پیوند ایجاد طریق از باید دانش مدیریت

 اتخاذ با و فناوری و ساختار انسان، یعنی سازمان اصلی

 کسب، خلق، یعنی خود وظایف مناسب، روشهای و تدابیر

 به را دانش ارزیابی و کارگیری به نگهداری، تسهیم، توسعه،

 به ،وزارت ورزش بنابراین. دهد انجام اثربخش صورت

 هایپیشرفت با همگام باید کشور ورزش اصلی متولی عنوان

 آموزشهای ارائة و اطالعات فناوری نةزمی در دنیا روز

و  قدرتمند ابزار این از بهینه استفادة برای کارکنان به مناسب

 املوع و محرکه یهانیرو عنوان به بهبود فرهنگ سازمانی 

 بر غلبه و دانش مدیریت موفقیت و پیشرفت در مؤثر

د. البته باید توجه داشت که به تمامی گیرن کار به چالشها

ر توجه الزم شود زیرا در این تحقیق مشخص عوامل مذکو

شد که همه عوامل باهم رابطه معنی داری دارند و تغییر در 

 یکی از عوامل باعث تغییر در عوامل دیگر خواهد شد. 

های این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه باتوجه به یافته

 گردد: می

 سازمان در دانش مدیریت حیاتی نقش به باید مدیریت -.

 و کلیدی مسایل در و اکرده پید سازمانی اعتقاد تموفقی و

 استفاده دانش از مدیریت گیری،تصمیم در و سازمان حیاتی

 و ایجاد به نسبت سازمان کافی مدیریت توجه نماید.

 اجرای مدیریت برای تکنولوژیکی هایزیرساخت توسعه

 هایسرمایه به نسبت سازمان مدیریت کافی توجه دانش،

 ها.تدوین برنامه در محور دانش ستراتژیاعمال ا و فکری
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 به سازمان فرهنگ در انتقادی و خالق تفکر حاکمیت -4

 سازمانی دانش پیوسته نمودن واال، بارور ارزش یک عنوان

 سازمان، ارج در دانشی جریان و دانش و تبادل تسهیم با

 جایگاه شدن قائل و دانش کننده تسهیم افراد به نهادن

 انگیزه مدیریت و سازمان آنان، برای ویژه معنوی( و )مادی

 و کرده افراد ایجاد در را آموختن و مطالعه و آموزی علم به

 نمایند، بیشتر دانش کسب و مطالعه به تشویق را کارکنان

 در بین گروهی کار و مشارکت همکاری، تقویت روحیه

 سازمان. افراد

 ذخیره برای مناسب اطالعاتی هایسامانه نمودن فراهم  -.

 گروه اینترانت، اینترنت، مانند: تبادل دانش و انتقال ی،ساز

 به آسان دسترسی الزم جهت امکانات نمودن فراهم افزار،

 فراهم اطالعات، تسهیم برای مناسب افزارهای سخت

 افزارهای نرم به آسان دسترسی جهت الزم نمودن امکانات

 در الزم هایمهارت اطالعات، ایجاد تسهیم برای مناسب

 اینترانت، مانند: اینترنت، اطالعاتی هایسامانه از دهاستفا

 برگزاری طریق از همکاران افزار و... برای گروه

 نیاز. مورد هایآموزش

 منابع
 ..0 -.5تهران. صص:  دوم؛ نگر. چاپ آتی انتشارات. عمل تا ایده از دانش مدیریت .(80..اله) روح باقری و پیمان اخوان
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