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Abstract 

One of the ways to succeed in implementing knowledge management is to have the right, 

clear and planned strategy; But, to choose the right strategy, many organizational factors 

must be considered, and the status of knowledge creation and dissemination processes has 

a direct impact on the selected strategy. Therefore, the aim of this applied descriptive study 

was to identify the knowledge management strategy using the dynamic approach in the 

Ministry of Sport and Youth. The statistical population was at the first  part:  managers and 

expert advisers of the organization that are aware of the field and the second part: the 

deputy general managers, group leaders and department heads. The statistical sample was 

selected in the first  and second parts through purposive sampling and all-counting, 

respectively. The macro range of knowledge management strategy was determined in a 

range from system-oriented to human-oriented. The status of knowledge management 

processes was evaluated based on Nonaka and Takeuchi model  and the final strategy with 

the aim of creating a balance between implicit and explicit knowledge was selected. 

Descriptive and inferential statistics including  the  Kolmogorov Smirnov test and one 

sample T-test were used. Based on the results, the system-oriented strategy was identified 

as the main strategy and the internalization and externalization processes were identified 

as the priority processes; As a result, it is necessary to focus on information-based 

strategies in order to strengthen the transformation of explicit knowledge into tacit and 

conversely . 
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Extended Abstract  
Background and Purpose 

Nowadays knowledge is considered as  one of the most crucial corporate resources 

whose  proper management can provide sustainable competitive advantage  (1). 

Knowledge management is considered as an important factor for predicting 

organizational performance in sport organizations (2). The Ministry of Sport  and 

Youth of the Islamic Republic of Iran, as the main custodian of sports in the 

country, must use individual and organizational knowledge investments to 

achieve organizational goals (3).  In this regard, knowledge management strategy 

is a critical factor for the success of knowledge management in organizations. This 

strategy can organize the resources and capabilities of the organization to achieve 

the goals of knowledge management (4);  therefore, the present study was 

conducted with the aim of identifying the knowledge management strategy using 

the dynamic approach in the Ministry of Sport and Youth. 

 

Methodology 

In this applied descriptive study,  the statistical population was selected in two 

parts; the first part: managers and expert advisers of the organization that was 

aware of the field and the second part: the deputy general managers, group leaders 

and department heads.  Statistical sample in the first part, 12 people were 

purposefully selected and in the second part, 48 people of the entire available 

statistical population were selected. The data collection tool was a standard and 

researcher-made questionnaire. Elahi et al.'s (2010) method (5) was used to select 

a knowledge management strategy in the Ministry of Sport and Youth. Hence, in 

the first step in order to determine the effect of three factors of general strategies, 

organizational structure and cultural factors in choosing the type of knowledge 

management strategy, the weights (between 1-5) were assigned by the first part of 

the statistical sample. Then, research questionnaires were developed or selected.  

In order to delineate the face and content validity of the questionnaires, the views 

of the research experts were used and to determine the reliability, Cronbach's 

alpha coefficient was used. The one-sample T-test was applied to identify the 

components affecting the knowledge management strategy. The Kolmogorov-

Smirnov test was utilized to ensure the normality of the data. The macro 

knowledge management strategy was determined based on three variables of 

organizational strategy, structure and culture, and the prioritization of processes 

was delineated based on the degree of governance as well as the coefficient of 

alignment with the knowledge management strategy in the Ministry.  Finally, the 

status of the organization was evaluated from the perspective of human resource 

management strategy and information technology as tools for implementing the 

knowledge management strategy.  
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Results 

The mean coefficients of influence of organizational factors including overall 

organizational strategy, organizational structure and organizational culture on 

knowledge management strategy in the Ministry of Sports and Youth were 

estimated to be 3.22, 4.21 and 3.16, respectively. The degree of the organization's 

general strategy based on Porter's model  and organizational culture based on 

Quinn's and Cameron's model was identified, also the organizational structure 

based on organic and mechanical conditions was determined. The average 

assessment of the company's overall strategy was 3.62 for cost leadership strategy 

and 3.31 for differentiation strategy. Organizational culture in the Ministry of 

Sports and Youth was 2.36 in group culture, 3.26 in market culture, 3.31 in 

hierarchical culture and 2.11 in entrepreneurial culture. Based on the average 

opinion of the respondents, the organizational structure was 3.93 in the area of 

mechanical structure and 2.07 in the area of organic structure.   

The results showed that the coefficient of alignment of the general strategy with 

the organization for the human-oriented strategy was 2.12 and with the system-

oriented strategy was equal to 2.32. Moreover, the coefficient of alignment of 

organizational structure with human-oriented strategy was 1.30 and with system-

oriented strategy was equal to 2.48. The results in the organizational culture 

section indicated that the coefficient of alignment of organizational culture was 

1.98 and 2.74 with human-oriented strategy and system-oriented strategy, 

respectively. 

The range of appropriate knowledge management strategy for the system-oriented 

strategy using the average alignment coefficients of relevant organizational 

factors (general strategy of cost leadership, market culture and mechanical 

structure) was 2.51 and was 1.8 for the human-oriented strategy using the average 

alignment coefficients of relevant organizational factors (general strategy of 

differentiation, group culture and organic structure) (Figure 1). 

 

 
Figure 1- Macroscope of knowledge management 
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Next, the level of governance of knowledge creation and dissemination processes 

was evaluated, and then, the processes in need of improvement were identified 

and prioritized, and the results represented that the internalization process is the 

priority for improvement. 

The average opinion of the respondents regarding the tendency of the human 

resource management strategy in the Ministry of Sport and Youth was 2.64 and 

2.85 for the commitment strategy and control strategy, respectively. The maturity 

level of the organization in terms of information technology was measured in six 

dimensions and was in the range of data management status with a score of 4.23. 

 

Discussion 
Based on the findings of the current study, the knowledge management strategy 

in the Ministry of Sport and Youth was identified as a balanced strategy with a 

tendency towards the system-oriented strategy. Therefore, the system-oriented 

strategy is considered as the main knowledge management strategy and the 

human-oriented strategy is considered as a complementary strategy. The results 

of Razmi  (2014) in Khorasan Regional Electricity Company and Elahi et al. 

(2010) in Darugar Company are in line with the results of the present study. In 

implementing the system-oriented strategy, documenting knowledge and applied 

information on a large scale in databases and information systems should be 

important operational activities. The results indicated that in the implementation 

of knowledge management processes, the process of internalization and 

externalization is the first two priorities in need of improvement, representing the 

importance of transformation of explicit knowledge into tacit and conversely 

through the use of operational measures. 
 

Keywords: System-Oriented, Human-Oriented, Nonaka and Takeuchi's Model, 

Sports Organization, Government Organization  
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 مقالة پژوهشی

مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد  شناسایی راهبرد  

 1پویا 
 

 4، آمنه خدیور3، ابراهیم علیدوست قهفرخی2، محمود گودرزی1لیال مصلحی
 

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران دانشکده تربیت،  مدیریت ورزشی   دانشجوی دکتری.  1

 مسئول(   ۀنویسند)  استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.  2

 ، دانشگاه تهران   دانشیار مدیریت ورزشی.  3

 ، دانشگاه الزهرا   تیری مد  اریدانش.  4
 

 02/06/1399تاریخ پذیرش:              01/02/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 
-برنامهسازی مدیریت دانش، داشتن یک راهبرد مناسب، روشن و  های رسیدن به موفقیت در پیادهیکی از راه

  از طرفید و  بگیر  مناسب، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار   راهبردانتخاب    برایریزی شده است؛ اما  

لذا پژوهش حاضر با هدف    .دانتخابی دار   راهبردتأثیر مستقیمی بر  ،  انتشار دانش  یندهای خلق وآوضعیت فر

پژوهش گیری از رویکرد پویا در وزارت ورزش و جوانان انجام گردید.  شناسایی راهبرد مدیریت دانش با بهره

 بود.  دو بخششامل  آماری    ةجامع.  پیمایشی است-از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

  و بخش دوم حوزه مدیریت دانش   وزارت ورزش و جوانان آگاه به   ۀمدیران و مشاوران خبرشامل    بخش اول

  ۀآماری در بخش اول به شیو  ة. نمونبود معاونین مدیرکل، رؤسای گروه و رؤسای ادارات در این وزارتخانه    شامل

کالن راهبرد مدیریت دانش در   در اولین گام، محدودۀشمار گزینش شد. کل   ۀهدفمند و در بخش دوم به شیو

فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس محور مشخص شد. در گام بعدی وضعیت  محور تا انسانطیفی از سیستم

مدل نوناکا و تاکوچی ارزیابی گردید و در نهایت راهبرد نهایی، با هدف ایجاد تعادل بین دانش پنهان و آشکار  

ای جهت تجزیه و نمونهتکانتخاب شد. از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنف و تی

داده  اتحلیل  بر  استفاده شد.  راهبرد سیستمها  آمده،  به دست  نتایج  و ساس  اصلی  راهبرد  عنوان  به  محور 

در نتیجه تمرکز   .سازی به عنوان فرآیندهای دارای اولویت شناسایی گردیدسازی و برونیفرآیندهای درونی

بر سیستم مبتنی  راهبردهای  در بر  بالعکس  و  پنهان  به  آشکار  دانش  تبدیل  تقویت  با هدف  اطالعاتی  های 

 ت ورزش و جوانان، امری ضروری است.  وزار

 

 و تاکوچی، سازمان ورزشی، سازمان دولتی  امحور، مدل نوناک محور، انسان سیستم کلیدی:واژگان
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 مقدمه 

توانند به  کنترل منابع ملموس و ناملموس می  ها با مدیریت و ، سازمان1محوراساس دیدگاه منبع  بر

در عصر رقابتی و پویای امروزی، ( و  207  ، 2011،  2همکاران  و و  همزیت رقابتی پایدار دست یابند )سند

تواند  اگر به درستی مدیریت شود میکه    ،دانش به عنوان یک منبع راهبردی ارزشمند مطرح است

در حقیقت، دانش تنها منبع سازمانی است که اگر منبع مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفته شود.  

  ،2019،  3کند، بلکه ارزشمندتر خواهد شد )هاشمی ا کاهش پیدا نمینه تنه  ،قرار گیردمورد استفاده  

اهمیت سرنوشتجریان دانش سازمانی می(.  293 انتظارات تواند  برآورده ساختن  راستای  سازی در 

  و  ریزی بلندمدت در سازمان استو منبعی قابل اطمینان برای برنامه  راهبردی سازمان داشته باشد

جانی و  اردهمجلسی)  سازمان میزان دانش در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار استبسته به ماهیت یک  

، نقش مهمی در توسعه، ترویج و رشد ورزش در هر دو بعد های ورزشیسازمان.  (76  ،2019همکاران،  

  هااین نوع سازمانرسیدن به این اهداف آن است که    الزمهعهده دارند.   ورزش همگانی و قهرمانی بر

-طور موفقیتطور مؤثر عمل نمایند که در این صورت، خواهند توانست سیستم ورزشی کشور را بهبه

از عوامل اصلی  و مدیریت دانش سازمانی    و به اثربخشی مطلوب نزدیک شوند  ایندآمیزی مدیریت نم

قانه از الستفاده خا  (.42  ،2016بروجنی و همکاران،  منصوری)  است  و کلیدی تأثیرگذار در این زمینه

تواند فراهم کنندۀ حضور و عملکرد پویای  می،  های مختلف مدیریت دانشدانش و توجه بیشتر به حوزه

باشدهای ورزشی در عرصهانسازم اجتماعی  و  اقتصادی  و  ارده)مجلسی  های مختلف ورزشی،  جانی 

های بزرگ ورزشی همچون وزارت ورزش و جوانان، این امر در مورد سازمانو    (76  ،2019همکاران،  

 به عنوان متولی اصلی ورزش کشور، اهمیتی دو چندان دارد. 

در مدارك و    تنها  ها نهدر سازمانو    ها و اطالعات جدید استها، ارزشمخلوط سیالی از تجربه  دانش

)ظهیری   شودمی  فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسمهای کاری،  بلکه در رویه  ، ذخایر دانش

مورد توجه   آشکار و   پنهان  بعد   دو  در   دانش   شده،   انجام  تحقیقات  بیشتر در  (. 165  ،2015و همکاران،  

د و ارقام، مدون و کدگذاری ، دانشی است که به روشنی در کلمات، اعداآشکاردانش    قرار گرفته است.

و    ماراویلهاس ها و مستندات قابل دستیابی و ذخیره است ) ها، گزارشاسناد، طرحها،  در کتاب و  شده

-دیدگاه   ها،نگرش  شکل  به  است و، دانش مبتنی بر تجربه افراد  پنهاندانش    و  ،(355  ،9201،  4زمارتین

خلق و    راهبردچهار نوع  (  1995)   5تاکوچی  وناکا و ن  شود.می  ابراز  ها انگیزه  تعهدات،  ها،ارزشیابی  ا، ه
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پنهان در نم  تبدیل دانش آشکار و  ارائه  را  اجتماعیودند کسازمان  از  عبارتند  برونیه    سازی،سازی، 

متقابل از طریق   سازی )پنهان به پنهان( شامل دستیابی افراد به دركاجتماعی  سازی.درونی  ترکیب و

؛  گری و غیره استتعامالت حمایت  اندیشی،ها، همتعامالت اجتماعی چهره به چهره، تسهیم دیدگاه

صورت انفرادی مفاهیم دانش  دهد که بهسازی )پنهان به آشکار( به افراد اجازه میبرونی  کهدر حالی

)آشکار به آشکار( تبادل    بترکی  فرآیند. در  و با دیگران به اشتراك بگذارند  ایندنم پنهان را تدوین  

-درونیفرآیند    و   پذیردصورت می  های کامپیوتریایی مانند شبکهها و ابزارهاطالعات از طریق فناوری

مقدم و همکاران، محمدی)  پذیردیادگیری حین عمل صورت    تواند از طریقسازی )آشکار به پنهان( می

اگر چه تعاریف متعددی از دانش و مفاهیم مربوط به آن صورت گرفته است، اما همگان   (. 30 ،2016

با سهولت  دهی شود تا دسترسی و بازیابی آن  سازمانی باید مدیریت و سازمانمعتقدند دانش در هر  

عبارت   دانش  ت یری( مد1994)  2داونپورت  ف یبر اساس تعر (.120  ، 2015،  1صورت گیرد )اولوگبو و نور

از دانش سازمانمؤ  ۀاست از کسب، توسعه، اشتراك و استفاد   (.1  ،2011،  3کنیگ مسینرنی و)   ی ثر 

وری و اثربخشی مدیریت دانش به عنوان عنصری حیاتی برای بهبود کلی سازمان از طریق بهبود بهره

و    وریخالف بخش خصوصی که در آن بهره  براما    . مطرح است  های خصوصی و دولتی در سازمان

بخش خصوصی   ۀ، به اندازغیرانتفاعی استاً  اثربخشی با سودآوری مترادف است، بخش دولتی که اساس

  و  یویا(.  2  ، 2019،  4ناارامبر و همکگذاری نکرده است )بر ابتکارات در زمینه مدیریت دانش سرمایه

در بررسی اثربخشی مدیریت دانش در بخش دولتی نشان دادند، استفاده از دانش سازمانی      5همکاران 

پروژه اجرای  میو  دانش  مدیریت  بهرههای  ارتقا  موجب  )تواند  گردد  خدمات  بهبود  و  و    یویاوری 

نشان داد مدیریت دانش    ی نانید  یمختار  و  یمادوان   انینظرهمچنین نتایج پژوهش    . (39  ،   ،همکاران

وزارت ورزش   های ورزشی از جملهدر سازمان  ی برای عملکرد سازمان   ی مهم  بین عنوان عامل پیشبه  

جمهوری و جوانان  ورزش  وزارت    .(73  ، 2016  ، ینانید  یمختار  و   یمادوان  انینظر)  مطرح است و جوانان

 مانی در جهت بهبود ارائۀ سازبرای دستیابی به اهداف  های دولتی، همانند دیگر سازماناسالمی ایران 

استفاده  های دولتی و در نهایت اعتالی ورزش کشور نیازمند  مشیها و خطسیاستاجرای  خدمات،  

که داشتن برنامه و راهبرد در این حوزه    استفردی و سازمانی    یای دانشهچه بهتر از از سرمایههر

  و   پوریقل   پژوهش نتایج پژوهش  ا  اه خواهد ساخت. در این راستا  اقدامات را با اثربخشی مضاعفی همر

ریت دانش در  توسعه مدیصورت مستقیم بر    بهتواند  میکه ابزارهای اصلی  یکی از    نشان داد     همکاران
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 است در این وزارتخانه    "مدیریت دانش  راهبردی  تدوین برنامۀ"باشد،    گذارتأثیر  وزارت ورزش و جوانان

راهبردها و  نشان داد      همکاران  و   یحاتمهمچنین نتایج پژوهش    (204  ،2017،  همکاران  و  پوریقل)

  سبب افزایش توأم خالقیت و یادگیری سازمانی   در وزارت ورزش و جوانانمحور  های دانشسیاست

 . (263 ،2015 همکاران،  و ی حاتم)شود می

  این .  است  ها مدیریت دانش عاملی حیاتی برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان  راهبرد  کلی  به طور

  کند   به اهداف مدیریت دانش سازماندهی  را برای دستیابی   سازمان هایمنابع و توانایی  تواند می  راهبرد

محور محور و انساندسته راهبردهای سیستممدیریت دانش به دو  عمده  راهبردهای    .(3  ،2014،  رزمی)

کـه  زمانی    شود.سازی نیز مطرح است، تقسیم میهای کدگذاری و شخصیکه در ادبیات موضوع به نام 

است قابل دستیابی  فرد  به  فرد  تعامالت  از طریق  پنهان  راهبرددانش    و  رودکار میبه  محورانسان  ، 

وسـیله کدگـذاری و اسـتفاده تالشـی آشـکار بـرای افـزایش کـارایی سازمانی به  محورسیسـتم  راهبرد

تهدید    راهبردایـن    ؛ی فناوری اطالعاتی پیشـرفته اسـتهامجـدد از دانـش از طریـق ایجاد سیستم

-در راهبرد شخصی  .(96  ،2014)خدیور و همکاران،    دهد های دانش سازمان را کاهش می ترك سرمایه

و افراد مبنای تسهیم و انتقال دانش  است  تعامل، ارتباط و مذاکره مستقیم و شخصی ضروری  ازی،  س

هاست و  هستند، در حالی که راهبرد کدگذاری، مبتنی بر رمزگذاری و ذخیره دانش در پایگاه داده

ولید  که با افراد تکند که افراد زیادی دانش را جستجو و بازیابی نمایند، بدون اینفرصتی فراهم می

رویکردهای      1ی ل  و  یچو  (.167  ،2015کننده آن ارتباط یا تماسی برقرار کنند )ظهیری و همکاران،  

مدیریت دانش را در سه دسته متمرکز، متعادل و پویا در کاربرد راهبردهای سیستم محور و انسان  

تقسیم کردند دانش  از پیشنهاد می   متمرکز  رویکرد.  محور مدیریت  یکی  روی  باید    کند که شرکت 

رویکرد پویا معتقدند    و متعادل  رویکرد  کهد، در حالیتمرکز کنمحور  نو انسا  محورسیستم  راهبردهای

 چوی و لی معتقدند   . (175  ،2002  ، یل  و   یچو)  ا استفاده کند راهبردهکه سازمان باید از هر دوی  

راهبردشرکت نوع  از یک  تنها  که  عدیدهاستفاده می  هایی  با مشکالت  مواجه میکنند  به  ای  شوند. 

توانند دانش ضمنی را کنند، نمیتکیه می  محورسیستمهایی که تنها به راهبرد  مثال شرکت  عنوان

ثیر آن بر تغییر أ از توجه به پویایی دانش سازمان و ت نیز    متعادل  رویکرد   از طرفی  اما   .منتقل کنند

باعث شده تا در تدوین راهبرد مدیریت دانش،    که این موضوع  است  راهبرد مدیریت دانش غفلت کرده

  .است  که هدف آن ایجاد تعادل میان دانش ضمنی و صریح سازمان  قرار گیرد  مورد توجهد پویا رویکر

-سیستمبا توجه به دانش سازمانی ممکن است به راهبردهای  مدیریت دانش  راهبرددر رویکرد پویا، 

   (.127 ،2014مولوی و همکاران، ) یا متعادل نزدیک شود محورانسان، محور
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 ( 175؛ 2002 ، یو ل یدانش )چو  تیری مد یراهبردها کردیسه رو -1شکل 

 

که این عوامل سازمانی    دبگیر  مناسب، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار  راهبردانتخاب    برای

  مدیریت  راهبردیجامع و    ۀتدوین برنامبه نوعی با فرآیندهای دانشی در سازمان در ارتباط هستند.  

مدیریت دانش    ۀتوسع  اصلی   یکی از عللدر وزارت ورزش و جوانان    راهبردی  دانش و پیوند آن با برنامۀ

از طرفی موفقیت سازمان در اجرای هر   . (206  ، 2017،  و همکاران  پور)قلی  وزارتخانه است  در این

راهبرد از جمله مدیریت دانش تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی بستگی دارد؛  

د  نها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشبنابراین سازمان

بندی در بررسی و اولویتژوهش عبدالملکی و همکاران   بر اساس نتایج پ   (.5  ،2017)رضایی و کاراوند،  

ترین  زمانی مهم ثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان، فرهنگ ساؤعوامل م

  ر سازمانیدر سازمانی که ساختا  از طرفی  .(97  ،2015)عبدالملکی و همکاران،    عامل شناسایی شد

های  فرآیند جریان سریع و با سهولت دانش و اطالعات مناسب به افراد مناسب پشتیبانی کند،    بتواند از

)لیچاتارسکی بود  خواهد  اجرا  قابل  باالیی  بازدهی  با  دانش  و همکاران    (. 6  ،2009،  1مدیریت  الهی 

توجه به استراتژی پویای روشی جهت انتخاب راهبرد مدیریت دانش ارائه دادند که در همه مراحل آن  

-گرایی تا سیستمسازمان به صورتی طیفی از انسان  مدیریت دانش وجود داشته و استراتژی نهایی برای

عواملی    روشدر این  .  شوده میضمنی سازمان در نظر گرفت  گرایی و با هدف توازن سطح دانش آشکار و

فرهنگ  عمومی سازمان، ساختار سازمانی،    راهبرد  از  انتخاب شده نهایی اثرگذارند عبارتند  راهبرد  که بر

ش؛ و در نهایت راهبردهای مدیریت دانش بر اساس راهبرد  انتشار دان  یندهای خلق وآفر  سازمانی و

راهبردهای مدیریت منابع انسانی   ، با استفاده ازکالن مدیریت دانش و فرآیندهای دانشی دارای اولویت

 . (24 ،2010)الهی و همکاران،   و راهبردهای فناوری اطالعات در سازمان تدوین خواهند شد

 
1. Lichtarski 
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این    تعامل   و   ارتباط.  دارند  قرار  مداوم   تغییرات  معرض  در  حاضر  عصر   ورزشی  نهادهای   و   ها سازمان

 ورزشی  هایسازمان  دیگر  و  مالی  حامیان  خصوصی،  بخش  چون دولت،  مختلفی  عوامل  با  هاسازمان

  که   شودمی  موجب  فرهنگی   و  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،   عوامل  همه  از  ترمهم  و  المللیبین  ملی و 

  این  تا   است  ضروری  روازاین.  گیرند  قرار  گوناگونی   و   متفاوت   های خواسته   معرض  در  ها این سازمان

برایسازمان   مدیریت   بکارگیری  طریق  از  خود  سازمانی   رسالت  در  بودن  موفق  و  جایگاه   حفظ  ها 

.  (88  ،2015بخشند )موسیوند و همکاران،    بهبود  را  خود  عملکرد علمی،  هایدیگر روش  و  بنیاندانش

ها به مدیریت کردن دانش سازمانی است، که مرور  کلیدی در مدیریت دانش بنیان، نیاز سازمانعامل  

ج  درحالی است که نتای  این و های ورزشی استتوجه کم به این موضوع در سازمانمطالعات حاکی از 

های  در سازمان  درصد از واریانس اثربخشی سازمانی  756/0نشان داد که   پژوهش رئیسی و همکاران

وزارت ورزش و   .(47  ،2014)رئیسی و همکاران،    های مدیریت دانش استفرآیندمربوط به    ورزشی

نقش چشمگیر   و های مختلف داخل و خارج دارد  با سازمانکه  ارتباطات وسیعی    با توجه به  ،جوانان

و سآن   ارتقاء سطح ورزش  به  ، همانند دیگر سازمانافراد جامعه  متالدر  راستای دستیابی  ها، در 

ارتباط    ۀهای متعددی در زمینهای اخیر پژوهش. در سالاستمدیریت دانش سازمانی    اهداف، نیازمند

اثربخشی سازمانی   ارتباط مدیریت دانش و  از جمله  متغیرهای سازمانی متعددی  با  مدیریت دانش 

گودرزی،  ) و  )   (،2019صابری  سازمانی  همکاران،  کارآفرینی  و  سازمانی    (،2017محمدی  هوش 

صورت  در این وزارتخانه    (2015شوهانی و همکاران،  سازمانی )  ( و فرهنگ2017شوهانی و همکاران،  )

تدوین الگوی توسعۀ مدیریت دانش  پورسوته و همکاران  در پژوهشی به  قلیهمچنین    .پذیرفته است

  تیریتوسعۀ مد پرداختند و نتایج نشان داد    در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریۀ داده بنیاد 

 در این وزارتخانه   دانش   تیریمد  راهبردیبرنامۀ    نیتدو  از جمله  یگوناگون  طیشرا  ریتحت تأث  دانش

روشن و به خوبی    راهبرد  دارا بودن یکچه   اگر  . (193  ،2017پورسوته و همکاران،  )قلی  قرار دارد

های مدیریت  اجرای پروژه  موفقیت در  رسیدن به  های مهم و اساسی درگامریزی شده یکی از  برنامه

انتخاب نوع راهبرد متحقیق نشان می  ۀطور که پیشین، اما هماناست  هادانش در سازمان ثر ؤدهد، 

مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان و مباحث مربوط به آن در هیچ پژوهشی مورد توجه قرار  

و  در وزارت ورزش و جوانان    به این ترتیب با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت دانشنگرفته است.  

برداری بهینه و صحیح از  به عنوان نقشه راه و ابزاری جهت بهره  راهبرد مدیریت دانشلزوم استفاده از  

با  .، شناسایی راهبرد مدیریت دانش در این وزارتخانه در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفتمنابع سازمانی

با استفاده از   این وزارتخانهدانش در    تیریراهبرد مد  نییتعپویا،    رویکردمزایای استفاده از    توجه به

بر اساس سازمان    یراتیی)با در نظر گرفتن تغ  (2010و همکاران )  یروش اله   بر مبنایو    رویکرد  این  

 ، مورد توجه قرار گرفت.مورد مطالعه(
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   پژوهش روش
توصیف و  برایها زیرا از دادهاست،  پیمایشی -توصیفی ،پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش

بخش    .آماری در دو بخش انتخاب گردیدۀ  جامع  .گیری درباره شرایط موجود استفاده شده استتصمیم

و بخش دوم  حوزه مدیریت دانش   ارت ورزش و جوانان آگاه بهاول شامل مدیران و مشاوران خبره وز

آماری در بخش ۀ  نمون  بود.در این وزارتخانه    اتشامل معاونین مدیر کل، رؤسای گروه و رؤسای ادار

ابزار    .گردیدندگزینش    در دسترس  مواردنفر،    48  هدفمند و در بخش دوم   ۀنفر و به شیو  12اول  

داده بودگردآوری  ساخته  محقق  و  استاندارد  پرسشنامۀ  ابتدا  .  ها  پژوهش  فرآیند  اجرای  منظور  به 

با توجه به مزایای استفاده از رویکرد  ای و بررسی پیشینه تحقیق صورت پذیرفت و  مطالعات کتابخانه

(، برای انتخاب راهبرد مدیریت 1388روش الهی و همکاران )پویا در انتخاب راهبرد مدیریت دانش،  

سه متغیر استراتژی، فرهنگ و ساختار ،  این اساسبر    شد.  انتخابدانش در وزارت ورزش و جوانان  

در این  . بنابراین،  استبر نوع راهبرد مدیریت دانش مطرح    مؤثربه عنوان سه متغیر اصلی  سازمانی  

  هایراهبردمیزان تأثیر سه عامل    تعیینبه منظور    ،بخش اول نمونه آماری پژوهش از سوی    مرحله

  ی هایوزن  انتخاب نوع راهبرد مدیریت دانش، و عوامل فرهنگی در  سازمانی  ، ساختار  سازمانعمومی  

   داده شد و میانگین نظرات مورد استفاده قرار گرفت. نسبت( 5-1)بین 

  به منظور تعیین روایی صوری و محتواییهای پژوهش تدوین و یا انتخاب شد.  نامهدر ادامه پرسش

آلفای کرونباخ   ضریب آگاه به حیطه پژوهش و برای تعیین پایایی از ها از نظر اساتید خبرۀپرسشنامه

بر راهبرد مدیریت دانش در    مؤثر  نامه(ت پرسشسئواال)  هایلفهؤم شناسایی  به منظور    استفاده شد. 

مورد در  جوانان  و  ورزش  فرهنگ  وزارت  و  ساختار  راهبرد،  سازمانی  عامل  آزمون   ،سازمانی   سه   از 

متوسط  با اینمونهتکتی شد  3برابر    مقدار  بودنبرای  .  استفاده  نرمال  از  آزمون   ،ها داده   اطمینان 

ارزیابی وضعیت عوامل سازمانی در وزارت   . به منظورمورد استفاده قرار گرفتاسمیرنف   کولموگروف

جوانان   و  پرسشسئواالورزش  گزینهنامهت  پنج  اساس طیف  بر  قرار  ها  نظرسنجی  مورد  لیکرت  ای 

 کامالًموافقم تا    کامالًبرای متغیر فرهنگ سازمانی از    سئوالهای هر  صورت که گزینهبه این  .گرفت

نامۀ توزیع  پرسش  48از    مخالفم و برای بقیه متغیرها از خیلی کم تا خیلی زیاد مدنظر قرار گرفت. 

نامه به طور کامل پاسخ داده شد و مورد ارزیابی قرار گرفت جزئیات مربوط به هر یک  پرسش  45شده،  

 یک بیان شده است.   ها در جدولنامهاز پرسش
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 های مورد استفاده در پژوهش نامهجزئیات پرسش -1 جدول

 کاربرد  نامهنوع پرسش ردیف 
تعداد  

 ت سئواال
 پایایی 

 78/0 7 ارزیابی راهبرد سازمانی   ( 1محقق ساخته )مدل پورتر  1

 ( 2استاندارد )مدل کویین و کامرون  2
ارزیابی میزان حاکمیت ابعاد فرهنگ  

 سازمانی 
24 83/0 

 81/0 6 ارزیابی ساختار سازمانی   ( 3استاندارد )مدل رابینز 3

 محقق ساخته )مدل نوناکا و تاکوچی(  4
ارزیابی میزان حاکمیت فرآیندهای  

 مدیریت دانش 
30 83/0 

5 
مدل کنترل محور و  محقق ساخته )

 ( 4تعهد محور 
 /.79 10 ارزیابی نوع راهبرد منابع انسانی 

 81/0 11 ارزیابی میزان بلوغ فناوری اطالعات  (5نوالن محقق ساخته )مدل   6
 

در  راهبرد، فرهنگ و ساختار سازمانی  سه متغیر سازمانی  برای ارزیابی    ، یک تا سههای  نامهاز پرسش

 شاملارتباط راهبردهای عمومی پورتر  ۀ مبانی نظری نشان دهند. استفاده شد وزارت ورزش و جوانان

،  6)سوکولو و زاویالوا  بودسازی  راهبرد رهبری هزینه با راهبرد کدگذاری و راهبرد تمایز با راهبرد شخصی

بهبودی2019 سهرابی،    ؛  لگزیان،  2019و  و  مردانی  چیانگ2016؛  و  شیح  ت سئواال(.  2005،  7؛ 

بودن  یک    ۀشمارنامه  پرسش دولتی  به  توجه  نه با  و  خدمات  )ارائۀ  مطالعه  مورد  سازمان  اهداف  و 

شد تنظیم  با    .سودآوری(  سازمان  عمومی  راهبردهای  همسویی  میزان  تعیین  برای  یک  رابطه  از 

شد. استفاده  دانش  مدیریت  هزینه؛  (Xgss)  راهبردهای  رهبری  راهبرد  امتیاز  میانگین   :(Xgsh) :

محور؛  : ضریب همسویی راهبرد رهبری هزینه با راهبرد سیستم(SYSgs)میانگین امتیاز راهبرد تمایز؛  

(HUMgs)محور؛ : ضریب همسویی راهبرد تمایز با راهبرد انسان(Wgs)  .وزن راهبرد عمومی : 
 

 (1 )                        SYSgs= Xgss* Wgs, HUMgs= Xgsh* Wgs  
 

 
1. Porter 

2. Cameron & Quinn 
3. Robbins 

4. control-oriented & commitment-oriented 

5. Nolan  

6. Sokolov & Zavyalova 
7. Shih & Chiang 
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ارزیابی منظور  سازمانی،    به  سازمان فرهنگ  فرهنگ  تابعاد  اساس  بر  کویین قسیمی  و  کامرون  بندی 

از پرسش1999) استفاده  با  قرار گرفت  ۀ نام(  ارزیابی  از چهار بعد فرهنگ  شماره دو مورد  . هر یک 

 . سازمانی با یکی از فرآیندهای خلق دانش ارتباط مستقیمی دارد
 

 
 ( 596، 2005،  ، 1گری و دنستن )  سازمانی با فرآیندهای خلق دانشرابطه ابعاد فرهنگ  -2شکل 

 

  محور راهبرد سیستم  سازی و حمایتاز فرآیند اجتماعی  محورراهبرد انسانتوجه به حمایت مستقیم    با

به دست    ، رابطه دو برای تعیین ضریب همسویی فرهنگ با راهبردهای مدیریت دانش بیند ترکیآاز فر

)فرهنگ  (Xcuh.  آمد سازی  اجتماعی  حامی  فرهنگ  امتیاز  میانگین  میانگین  (Xcus)  ؛گروهی(  :   :

)فرهنگ   ترکیب  حامی  فرهنگ  سازمانی.  (Wcu)  ؛بازار(امتیاز  فرهنگ  وزن   :(SYScu)  ضریب  :

: ضریب همسویی فرهنگ سازمانی با  (HUMcu)محور؛  همسویی فرهنگ سازمانی با راهبرد سیستم

 محور.راهبرد انسان

 

 (2 )                          SYScu= Xcus*Wcu  HUMcu= Xcuh*Wcu 
 

ارزیابی ساختار سازمانی  سه،    شماره   ۀناماز پرسش  با استفاده اساس میزان تمرکز، رسمیت و  به  بر 

مکانیک   تا  ارگانیک  از  طیفی  در  سازمان،  در  رابینز(  )تئوری  شدپیچیدگی  ساختارهای  .  پرداخته 

کدگذاری  راهبردهای  از  سازی  مکانیکی  راهبرد شخصی  از  ارگانیک  ساختارهای  دانش    و  مدیریت 

از رابطه سه به منظور    .(2010  الهی و همکاران،  ؛2009و فیاضی آزاد،    )سیدنقوی  کنندپشتیبانی می

:  (SYSst)  تعیین میزان ضریب همسویی ساختار سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش استفاده شد.

: ضریب همسویی ساختار سازمانی  (HUMst)محور؛  ضریب همسویی ساختار سازمانی با راهبرد سیستم

 
1. Gray & Densten 
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انسان راهبرد  مکانیک؛  (Xsts)محور؛  با  ساختار  امتیاز  میانگین   :(Xsth) ساختار امتیاز  میانگین   :

 : وزن ساختار سازمانی. (Wst)ارگانیک؛ 
 

 (3)               SYSst= Xsts* Wst, Xsth=5 – Xsts, HUMst= Xsth*Wst    
 

محدوده راهبرد کالن مدیریت   ،به دست آمده در مراحل قبلی  ضرایب همسوییبا گرفتن میانگین از  

 آید. میدانش در سازمان به دست 

با استفاده    و(  1995)  و تاکوچی  نوناکا  مدل ها بر اساس  فرآیندابتدا میزان سطح حاکمیت    در گام بعدی،

حمایت  به دلیل    شد.یندهای چهارگانه پذیرفته  آبه عنوان وضع موجود فر  ،نامۀ شمارۀ چهاراز پرسش

  یند ترکیب، آاز فر  محورمسیست  راهبرد  سازی و حمایتیند اجتماعیآاز فرمحور  انسان  راهبردمستقیم  

برای ضریب  به ترتیب    محورمحور و سیستمسوم برای راهبرد انسان  در مرحلۀ  مدهاز اعداد به دست آ

-سازی و بیرونییندهای درونیآفر  برایشود.  سازی و ترکیب استفاده میاجتماعی  فرآیندهمسویی  

  ۀ نامهای به دست آمده در پرسشمیانگین  از  ، شوندسازی که به وسیله عوامل فرهنگی حمایت می

مراتبی  صورت که از اعداد به دست آمده برای فرهنگ سلسلهبه این .شدآنالیز عوامل فرهنگی استفاده  

-سازی استفاده میسازی و برونیدرونیهای  فرآیندایب همسویی  و کارآفرین به ترتیب به عنوان ضر

 .شود

است ضریب همسویی و سطح فرآیندها    بندی فرآیندها، نیازجهت دستیابی به شاخصی برای اولویت

. با توجه به  استنزولی مورد توجه    صورته  صورت صعودی و دیگری به  زیرا یک عامل ب  ؛سو شوندیک

ا  بندی فرآیندهو سپس شاخص رتبه  شد   فرآیندها، معکوساین موضوع، ابتدا سطح )میزان حاکمیت(  

همسویی فرآیند، محاسبه گردید. این شاخص   صورت حاصل ضرب معکوس سطح فرآیند در ضریببه

نشانه  ب صعودی  )نامطلوبیۀدهندصورت  بودن  بحرانی  فرآیندها  (  ،  در  استوضعیت  که  فرآیندی   .

برخوردار   اولویت باالتری برای انجام اقدامات در جهت ارتقا و بهبود  از  ،قرار داردتری  وضعیت بحرانی

 (136، 2014)مولوی،  است

  راهبرد نهایی مدیریت دانش بر اساس،  فناوری اطالعاتارزیابی منابع انسانی و    در گام نهایی پس از

 سازمان در حیطۀ بر اساس وضعیت  های نیازمند بهبود  فرآیندراهبرد کالن مدیریت دانش و    ۀمحدود

 گردد.می مدیریت منابع انسانی و میزان بلوغ فناوری اطالعات انتخاب 
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 نتایج 
سه عامل سازمانی راهبرد، ساختار  مربوط به    تسئواالدر مورد  توزیع نظرات پاسخگویان  نرمال بودن  

نتایج  قرار گرفت. بر اساس    تأییدو فرهنگ سازمانی، بر اساس نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف، مورد  

به طور معناداری باالتر از    تسئواالکلیه    میانگین نظرات پاسخگویان در موردای،  نمونهتکآزمون تی

بود عامل سازمانی مربوت  سئواالکلیۀ  بنابراین    .حد متوسط  به هر سه  راهبرد   ط  تعیین  در مراحل 

نتایج مراحل تعیین راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش  .  رفتمورد استفاده قرار گمدیریت دانش  

 . استو جوانان به شرح زیر 

راهبرد مدیریت   فرآیندثر در  مؤهای  )وزن( عامل  تأثیر  ول: تعیین ضریبا  ةمرحل تدوین 

 دانش: 
 

 عوامل سازمانی بر راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان   تأثیرمیانگین ضرایب  -2جدول  
 (5)نسبت به عدد  بی مقیاس تأثیرضریب  تأثیر ضریب  سازمانی عوامل

 22/3 64/0 ( Wgsراهبرد عمومی سازمان ) 

 21/4 84/0 ( Wcuفرهنگ سازمانی ) 

 16/3 63/0 ( Wstساختار سازمانی ) 

 

 ، فرهنگ و ساختار سازمانی ارزیابی راهبرد دوم:   ةمرحل

فرهنگ ، های عمومی پورترمومی سازمان بر مبنای مدل راهبرددر این مرحله میزان گرایش راهبرد ع 

میزان مکانیکی بودن و ارگانیکی بودن ساختار    و همچنین  و کامرون  نییکوبر مبنای مدل    ی سازمان

 .استمشاهده  قابل سهدید که نتایج آن در جدول شناسایی گرسازمانی 
 

 در وزارت ورزش و جوانان سازمانی  ، فرهنگ و ساختارراهبرد ارزیابینتایج  -3 جدول
 میانگین نظرات  راهبرد سازمان  سازمانی  عامل

راهبرد عمومی  

 سازمان 

 62/3 رهبری هزینه راهبرد 

 31/3 راهبرد تمایز  

 فرهنگ سازمانی 

 36/2 فرهنگ گروهی 

 26/3 فرهنگ بازار 

 31/3 فرهنگ سلسله مراتبی 

 11/2 فرهنگ کارآفرین 

 ساختار سازمانی 
 93/3 ساختار مکانیک  

 07/2 ساختار ارگانیک  
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راهبردهای عمومی راهبردهای مدیریت    سازمانی ، فرهنگ و ساختار  ضرایب همسویی  از  با هر یک 

 ارائه گردید.  چهاردانش طبق جدول 
 

 

 ضرایب همسویی متغیرهای سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش  -4جدول 

 سازمانی عامل 
ضریب همسویی با راهبرد 

 محور انسان

-ضریب همسویی با راهبرد سیستم

 محور 

 62/3*64/0=32/2 31/3*64/0= 12/2 راهبرد عمومی سازمان 

 26/3*84/0=74/2 36/2*84/0=98/1 فرهنگ سازمانی 

 93/3*63/0=48/2 07/2*63/0=30/1 ساختار سازمانی 

 

 : مناسب مدیریت دانش  راهبرد  سوم: تعیین محدودۀ   ةمرحل

میانگین  از    محوربرای راهبرد سیستم  ، راهبرد مناسب مدیریت دانشی تعیین محدودۀ  در این مرحله برا

ه ساختار  ضرایب  و  بازار  فرهنگ  هزینه،  رهبری  عمومی  )راهبرد  مربوطه  سازمانی  عوامل  مسویی 

نیز از میانگین ضرایب همسویی عوامل سازمانی مربوطه )راهبرد   محورمکانیک( و برای راهبرد انسان

  تیریراهبرد مناسب مد  ۀ محدود:  SYS)  . عمومی تمایز، فرهنگ گروهی و ساختار ارگانیک( استفاده شد 

-برای راهبرد انسان  دانش   تیریراهبرد مناسب مد  ۀمحدود :  HUMمحور،  برای راهبرد سیستم  دانش

 ( حورم

 

51/2 =3(/48/2+74/2+32/2 ) =SYS 

8/1 =3(/30/1+98/1+12/2 )=HUM 
 

قابل    سهکند که در شکل دیریت دانش در سازمان را مشخص می نتایج حاصل شده، محدوده کالن م

 . استمشاهده 
 

 
 محدوده کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان  -3شکل 
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راهبرد کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان از ترکیبی    با توجه به نتایج به دست آمده، 

   در نظر گرفته شود. محوربیشتر به راهبرد سیستم رکز، و با تممحورو انسان محورراهبردهای سیستم
 

 های خلق دانش فرآیندارزیابی وضعیت  چهارم:    ةمرحل

در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از  های خلق و انتشار دانشفرآینداین مرحله سطح حاکمیت  در

به بهبود مورد شناسایی   های نیازمندفرآیندمورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه  چهار  نامه شماره  پرسش

 ارائه شده است. پنجنتایج در جدول  بندی شد کهو اولویت
 

 در وزارت ورزش و جوانان   های خلق دانشفرآیندبندی اولویت -5جدول 

 فرآیند
سطح حاکمیت  

 فرآیند

معکوس سطح  

 فرآیندهر 

ضریب همسویی  

 فرآیند

میزان بحرانی  

 بودن 
 اولویت

اجتماعی  

 سازی 
91/2 34/0 8/1 61/0 4 

 3 93/0 51/2 37/0 66/2 ترکیب

 1 55/1 31/3 47/0 13/2 سازی درونی

 2 97/0 11/2 46/0 16/2 سازی برونی 
 

برای اولویت اول    سازی دردرونی  فرآیند  ،دهدمیزان بحرانی بودن فرآیندها در جدول پنج نشان می

در حالی که این   .دهد نشان میسازی  مقدار باالی میزان بحرانی بودن فرآیند درونی  .دارد  قراربهبود  

از ضریب همسویی باالیی با راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان برخوردار است،   فرآیند

 شامل که دو اولویت اول به اینبا توجه . یستنبه آن نسبت مطلوب  آن در سازماناما سطح حاکمیت 

سازی شناسایی گردید، این امر نشان دهنده ضعف در تبدیل دانش  رونییسازی و بدرونی  فرآینددو  

    آشکار به پنهان و بالعکس در این سازمان است.
    

مدیریت  ارزیابی  پنجم:    ةمرحل و راهبرد  انسانی  بلوغ    منابع  اطالعات  سطح  در فناوری 

 وزراتخانه:

گرایش به راهبرد تعهدگرا  میزان    ظ از لحامنابع انسانی  راهبرد مدیریت  وضعیت  در این مرحله در ابتدا  

  .شناسایی گردید پنج  نامه شماره  ن با استفاده از پرسشدر سازما(  2019سوکولو و زاویالوا،  )گرا  و کنترل

میزان گرایش راهبرد مدیریت منابع انسانی در  میانگین نظر پاسخگویان در رابطه با  نشان داد  یج  نتا

 . است 85/2 برابر گراراهبرد کنترل برای و  64/2راهبرد تعهدگرا برابر  برای وزارت ورزش و جوانان
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نامه شماره  پرسشبا استفاده از    بر اساس الگوی رشد نوالن و  ری اطالعات در وزارتخانهوسطح بلوغ فنا

بعد شش  نامه وضعیت بلوغ سازمان از جهت فناوری اطالعات در  در این پرسشاستفاده گردید.    شش

 به دست آمد. چهار  که نتیجه به شرح شکلگرفت  مورد سنجش قرار

 

 
 در وزارت ورزش و جوانان  اطالعات یسطح بلوغ فناور -4شکل 

 

 راهبرد نهایی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان تعیین  ششم:    ةمرحل

راهبرد اهبرد کالن مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان،  ربر اساس نتایج مرحلۀ سوم، محدودۀ  

سیستممتعا راهبرد  سمت  به  گرایش  با  گردید.  دل  تعیین  داده فرآیند هایاولویتمحور  نشان    ا 

ترکیب و   هایفرآیندترتیب    به  و پس از آنها  اولویتباالترین  سازی  و بیرونی   سازیدرونی  هایفرآیند

 عدی برای بهبود در سازمان هستند. بهای یتسازی اولواجتماعی
 

 بحث و نتیجه گیری 
د شر،  دیریت دانش، موضوعی است که در بخش خصوصی متولد شدهمها حاکی از آن است که  بررسی

این موضوع .  های دولتی کمتر صحبت شده استدر سازمانمدیریت دانش    ۀپیشینمورد  فته و در  یا

مدیریت  شود.  ای به آن  ویژههای دولتی، نوپا و در مراحل ابتدایی است و باید توجه  در مورد سازمان

  دستیابی به اهداف که  این  مگر  ، ؛ بنابراین، نباید به وجود بیایداستهزینه برای سازمان  دانش اقدامی پر

راهبردی    ریزیتحقق این امر مستلزم انجام یک برنامه  موریت سازمانی از طریق آن قطعی باشد.مأ و  

بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به نقش اساسی وزارت  .است  سازمان دقیق برای مدیریت دانش در

ه  المللی و اهمیت دانش سازمانی بورزش و جوانان در اعتالی ورزش کشور در سطح داخلی و بین

عنوان یک منبع راهبردی و ارزشمند در عصر حاضر، شناسایی راهبرد مدیریت دانش در این وزارتخانه 

که از دانش به    هایی سازمان،  1هانسن و همکاراننظر    ازبا استفاده از رویکرد پویا مدنظر قرار گرفت.  

دهند و از راهبرد دیگر  استفاده قرار میرا به طور عمده مورد   کنند، یک راهبردطور کارآمد استفاده می 

-بر اساس یافته(. 112 ،1999)هانسن و همکاران،  کنندمی  جهت پشتیبانی از راهبرد اصلی استفاده

 
1. Hansen et al 
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دل با گرایش به سمت راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان، راهبرد متعا  ،های پژوهش

محور به عنوان راهبرد اصلی مدیریت دانش  راهبرد سیستم،  نابراینب  محور شناسایی شد. راهبرد سیستم

در  .  شوددر نظر گرفته میمحور به عنوان راهبرد مکمل  در وزارت ورزش و جوانان و راهبرد انسان

های مستند کردن دانش و اطالعات کاربردی در مقیاس وسیع در پایگاهمحور،  اجرای راهبرد سیستم

این از اهم فعالیت  های اطالعاتی باید داده و سیستم های عملیاتی اجرای راهبرد مدیریت دانش در 

دارد شده، برای کارکنانی که به این منبع نصورت دانش ذخیره شده و استا. در اینقرار گیردوزارتخانه  

 محور راهبرد سیستمراهبردی در سازمان نیاز دارند، به راحتی قابل دسترسی و استفاده خواهد بود.  

تخصصی کدگذاری و    هایکردن دانش تجربی است؛ بنابراین، باید دانش در پایگاه   دبه دنبال مستن

-تواند با بهره ای که جستجو و بازیابی دانش، تسهیل و تسریع گردد. این کار می گونهبه  ذخیره شود،

   .مناسب و با برنامه از فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شود گیری

فناوری   وضعیت  سختتحلیل  امکانات  حیث  از  وزارتخانه  داد،  نشان  نرماطالعات  و  افزاری افزاری 

دهی سیستمی های گزارشبرد. سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی در وضعیت مطلوبی به سر میسیستم

اتوماسیون قوی سازمانی، سیستمو غیرسیستمی، سیستم آنالین،  اشتراك های آموزش  داخلی  های 

؛ اما آنچه که باید مدنظر قرار استنی و سایت سازمان از جمله این امکانات  دانش در هر بخش سازما

، که این امر با کمک راهبردهای مدیریت منابع انسانی همچون استگیرد، استفاده بهینه از این ابزار  

 پاداش و کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد قابل اجرا خواهد بود. های سیستم

محور به عنوان راهبرد مکمل در وزارت ورزش و پژوهش نشان داد، راهبرد انسانطور که نتایج  همان

محور به عنوان راهبرد  جوانان شناسایی شد. بنابراین الزم است در کنار جاری سازی راهبرد سیستم

استفاده  جلسات گروهی و کاری و های و تیم  هامحور از طریق تشکیل گرواصلی، اجرای راهبرد انسان

به تشکیل جلسات  نیزماز مکا توان  اقدامات می  این  از جمله  پذیرد.  یادگیری سازمانی صورت  های 

سازمان و  کرد.  هدفمند  اشاره  دانش  اشتراك  راستای  در  دانشی  کارکنان  و  مدیران  حضور  با  یافته 

شاگردی توسط کارکنان باتجربه و با دانش کاربردی  -های ضمن خدمت از طریق آموزش استادآموزش

. در اقدامات  استانتقال تجربه و دانش سازمانی به کارکنان جدید از دیگر اقدامات در این زمینه  برای  

های گوناگون آشکارسازی، ثبت مذکور دانش پنهانی که در ذهن افراد مستتر است با استفاده از روش 

 گردد. و ذخیره می 

مدیریت دانش در سازمان صدا و سیمای  (، در تعیین راهبرد  2015نتایج پژوهش ظهیری و همکاران )

( در استفاده از رویکرد پویا بر اساس مدل نوناکا و  2014جمهوری اسالمی ایران و پژوهش رزمی )

انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در شرکت برق منطقه با ای خراسان، همتاکوچی در  راستا با 

-محور و انسانه بهبود هر دو راهبرد سیستمچه نیاز ب رزمی نشان داد اگر است.نتایج پژوهش حاضر 
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رویکرد پویا توسط الهی  محور وجود دارد، اما راهبرد سیستم محور اولویت بیشتری برای بهبود دارد.  

( در شرکت داروگر مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشان داد راهبرد مدیریت  2010و همکاران )

محور است. این در حالی است  تمایل به راهبرد سیستمدانش مطلوب در این شرکت نیز، متعادل و م

همکاران ( در یک واحد تحقیقاتی و پژوهش الهی و  2014های مولوی و همکاران )که نتایج پژوهش

تمایل بیشتر راهبرد انتخابی به سمت راهبرد   ( در مورد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیم2010)

تواند ناشی از تفاوت در نوع  راهبردهای شناسایی شده می  دهد. این تفاوت درمحور را نشان میانسان

 ماموریت، اهداف، ساختار و فرهنگ سازمانی باشد.  

نتیجه رسید    1مول این  راهبرد ترکیبی سیستمکه    به  ناسا  انساندر سازمان  از  محور و  محور بیش 

نتایج پژوهش دیواه  (.  114  ،2019)مول،    شودیماستفاده مجزا از این راهبردها، موجب بهبود عملکرد  

های داده  ( نشان داد امکانات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات همچون پایگاه2014)  2و موتوال

برای کسب و بازیابی    ابزار  ترینمهمهای حسابداری و مالی  ها، سیستمداخلی و خارجی، ایمیل، پورتال

آفریقا  دانش در بخش سازمان اولوکپهاستهای دولتی  پژوهش  نتایج  راهبرد  2012)  3.  ( در تدوین 

محور  مدیریت دانش در یک سازمان دولتی )بانک مرکزی نیجریه( نشان داد، راهبرد ترکیبی سیستم

سازمان را به اهداف دانشی خود که متأثر از   از مزایای هر دو راهبرد، این  و انسان محور و استفاده

 رساند.  های کلی سازمان می باشد، میاهداف و مأموریت

  و تاکوچی  الگوی نوناکا   بر اساس  وضعیت فرآیندهای خلق دانش   (1388در روش الهی و همکاران )

موضوع این  که  بود  اثرگذار  نهایی  راهبرد  انتخاب  بر  می  نیز  رده  باعث  در  انتخابی،  راهبرد  گردد 

قرار گیر پویا  اولویت  د.راهبردهای  وزارتخانه،  در  دانش در  فرآیندهای مدیریت  اولویتبندی  ترین  با 

تر و امتیاز پایینهمسویی باالتر    ضریب  ایدارفرآیند برای بهبود وضعیت در سازمان، فرآیندی است که  

پایین امتیاز  نشان میاست. چرا که  فرتر  این  دارایآدهد که  بیشترین    استضعف    یند  از طرفی  و 

مدیریت دانش،    های نتایج نشان داد در اجرای فرآیند  . همسویی را با عوامل تأثیرگذار سازمانی دارد

  مطرح هستند   ،به عنوان دو اولویت اول نیازمند بهبود  )آشکارسازی(  سازیسازی و بیرونیدرونی  فرآیند

-سازی( و پنهان به آشکار )بیرونیتبدیل دانش آشکار به پنهان )درونی اهمیت    ۀکه این امر نشان دهند

دانش  سازی فراهم ، بنابرایناقدامات عملیاتی است. با استفاده از در اجرای فرآیندهای دانشی، سازی( 

سازی( و  کارکنانی که به این دانش نیازمندند )درونی  برای  های اطالعاتی سیستم  در  مؤثرکاربردی و  

سازی( باید  های اطالعاتی )بیرونیبه سیستم  تجربه ،دانش و  با    انتقال دانش موجود در اذهان کارکنان

 قرار گیرد.  اجرای فرآیندهای دانشی در سازمان در اولویت
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 برایها ضروری است که به طور مداوم، دانش جدید را  سازمانمحیط پویا و پیچیده امروزی، برای    در

های ورزشی  . توجه به این امر در سازماناعتبار بخشی و کاربرد در خدمات و وظایف خود به کار گیرند

  با توجه به نقش غیرقابل انکار آنها در ارتقای جایگاه ورزش کشور در ابعاد مختلف همگانی و قهرمانی

ها، دانش مورد نیاز در  با مدیریت صحیح دانش در سازمانناپذیر است. معه، اجتنابسالمت افراد جاو 

ثر مؤبنابراین شناسایی راهبرد    .استفاده قرار گیردمورد  و    شود  هر زمان که الزم باشد می تواند بازیابی

از مهم یکی  عنوان  به  دانش،  گام مدیریت  در سازمانترین  دانش  اولیه مدیریت  و  های  های  ورزشی 

سازی آن، دانش ارزشمند را نه تنها برای مصارف داخلی سازمان، بلکه برای اشتراك آن بین  جاری

تواند گامی بلند در جهت  سازد و این تالش میهای ورزشی داخلی و خارجی فراهم میدیگر سازمان

ش کشور باشد.  های ورزشی و در نتیجه اعتالی ورز مدیریت اثربخش این سرمایۀ ارزشمند در سازمان

انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان مورد  در پژوهش حاضر    ،در این راستا

گرفت قرار  سیست  توجه  راهبرد  گردید.  مو  شناسایی  سازمان  این  در  اصلی  راهبرد  عنوان  به  محور 

در بخش دولتی    گردد موانعی همچون عدم ثبات مدیریتمحور، باعث میسیستم  سازی راهبردجاری

و دانش مطلوب در    شودنو خارج شدن افراد باتجربه در اثر بازنشستگی باعث خروج دانش از سازمان  

نتایج پژوهش  طور که  همان  مورد بازیابی قرار گیرد.در زمان مورد نیاز سازمان تولید، کسب، ذخیره و  

-( نیز نشان داد، این امری واضح است، زمانی که کارمندان سازمان2016)  1تئوچاریس و سیرینتزیس

های اطالعاتی مبتنی بر ذخیره دانش پنهان پشتیبانی شوند، خدمات بهتری ای دولتی توسط سیستمه

های اطالعاتی روز  فناوری و سیستم  فراهم آوردنالزم است مدیران سازمان، با    بنابراین  دهند.ارائه می

بیشتری    و سهولت  ها را هر روز با اثربخشیسازی و اشتراك دانش در سازمانثبت و ذخیره  دنیا، که

کارگیری کارگروه مدیریت  به.  محور را تسهیل کننددستیابی به اهداف راهبرد سیستم  ، ندکهمراه می 

تجربه )منابع  های بزرگی همچون وزارت ورزش و جوانان متشکل از مدیران با دانش و  دانش در سازمان

سازمانی(،  سازمانی( و همچنین افراد متخصص در حوزه مدیریت دانش )منابع انسانی برونانسانی درون

سازی راهبردهای مدیریت دانش و اقدامات عملیاتی در این زمینه را با تلفیق دانش  تواند جاریمی

 همراه سازد. مدیران ورزشی و افراد خبره در حوزه مدیریت دانش با اثربخشی بیشتری

 

 تشکر  و ریتقد

که ما را در  مشاوران و مدیران سطوح مختلف سازمانی در وزارت ورزش و جواناناز تمامی ، در نهایت

 .را داریمتشکر و قدرانی کمال انجام این تحقیق یاری رساندند 
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