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 مقدمه
 اساسی هاییكی از دارایی دانش به دانش، بر مبتنی اقتصاد به منابع بر مبتنی سنتی اقتصاد از گذر با

 دانش منبع ،نو اقتصاد رسد. دریم نظربه ضروری امری آن مدیریت و است شده تبدیل هاسازمان

 .دارند قرار اهمیت بعدی ۀرتب ردسنتی  عوامل سایر است و صنعتی و اقتصادی ۀتوسع اصلی

 کندباز می هاسازمان در را خود جای رفتهرفته آن مدیریت و دانش ۀمقولذکر است که شایان

درك  و آگاهی خبرگی، :املش دانش. ذکر این نكته ضرورت دارد که این (44 ،1391جهانشاهی، )

 شناسایی از مقایسه، دانشکه  اندمطالعات نشان داده .باشدمی مطالعه یا تجربه طریق از شدهکسب

ی است که به یندافردانش  مدیریت .(319 ،1391شعبانی، شود )می حاصل ارتباطات و مستمر

. سازندو منتشر  کنند زماندهیسا ،نمایند کند اطالعات مهم را بیابند، گزینشمیکمک  هاسازمان

هایی چون حل مشكالت، آموختن پویا، تخصصی است که برای فعالیتهمچنین، مدیریت دانش 

دانش را چنین تعریف  مدیریت 1کویتز .باشدمیگیری ضروری راهبردی و تصمیم ریزیبرنامه

و دارایی  اعضا ۀفكر و اندیش حاصل از ۀسازمان به ایجاد سرمای ،آن طریق ی که ازیندافر": نمایدمی

 آوردندرکنترلبه یندافر ،دانش مدیریتهمچنین،  (.49 ،1388قربانی، ) "پردازدبر دانش می مبتنی

 دهی، سازمانشودمی شناسایی سازمانی اهداف حصول جهتدر دانشدر آن،  است که محیطی

 هایپژوهش براساس .(319، 1391ی، شعبان) شودمی گذاشته اشتراك به و شودمی خلق ،گرددمی

 وی اذعان .است سازمانی دانش منبع ترینمهم ،سازمان اعضای اذهان در موجود دانش ،2مالهوترا

و  بین فردی یندهایافر مدیریت بلكه نیست، سازمان دارایی مدیریت تنها ،دانش مدیریت که داردمی

 ترکیبی عنوانبه را دانش مدیریتوی . باشدمی دارند وجود مسیر این در که سازمانی یندهایافر

 بیان افراد نوآوری و خالقیت ظرفیت و اطالعات فناوری در اطالعات و هاداده یندافر ظرفیت از نیروزا

  (.68 ،1390انصاری، ) داردمی

است  الزم ،منظوربدین دانش، رشد و ارتقای دانش بین کارکنان است. ف مدیریتاهدیكی از ا

هدف  ،حقیقتدر یند درك شود.افر ی اطالعات فراگرفته شود و تأثیرات اساسی آن در اینتكنولوژ

 .(96 ،2010، 3ادهیكاری) هوشی سازمان استۀ هوشمندی و یا بهر افزایش نهایی مدیریت دانش،

وری از سطح فنی تا سطح راهبردی، بر فرهنگ و بهره های مدیریت دانشکارگیری فعالیتهمزایای ب

، ، کاراییجوییمزایای مدیریت دانش را صرفه ۀمجموع 4ثر خواهد بود. رادینگؤسازمان م کل

یند، تداوم در کار، اسرعت فر منابع انسانی، کارگیری بهترههای جدید، تغییر و نوآوری، بفرصت

                                                           
1  . Kwitz 

2. Malhotra  

3. Adhikari 

4. Rading 
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 ۀپذیری، مزیت رقابتی، توسعپذیری و انطباقگیری، انعطافجلوگیری از افت دانش، بهبود تصمیم

انسانی  ۀها در بخش سرمایگذاریکارگیری سرمایههب و دارایی، افزایش محصول، مدیریت مشتری

 هایبرنامه سازیفكر پیاده به هاسازمانذکر است که . شایان(44 ،1389 )پیرویسیانی،کند ذکر می

در اکثر  .(320 ،1391شعبانی، ) کنند جوییبهره نآ ۀبالقو مزایای از تا افتادند دانش مدیریت

و  ایندنممیها، تجارب و دانش گذشته استفاده از رویه ،ویژه مدیرانهها، اغلب کارکنان بسازمان

پذیر نبوده و چندان امكان ،عدم وجود مدیریت دانش نیزعدم کاربرد و  دلیلنمودن دانش بهروزبه

توجه نیستند و شاید در ن موردچندا ،افراد دانشگر و یا افرادی که تجاربی ارزنده دارند .رواج ندارد

با توجه به ضرورت مدیریت دانش در (. 2 ،1383برور، شود )ها استفاده نمیجایگاه مناسب از آن

، بخش دولتی باشدمیهایی که نیازمند مدیریت دانش ترین بخشیكی از مهم ،های امروزیسازمان

یافت که طی چند سال آینده، بخش خواهیم های دولتی در. با کمی دقت به ماهیت سازماناست

تعداد زیادی از این افراد از مدیران و متخصصان که  اعظمی از کارمندان دولت بازنشسته خواهند شد

دانش این افراد قبل از از گرفتن تسهیم و استفاده اختیارهای مختلف هستند و دررشته

 (.12 ،1389 پیرویسیانی،د )شدن، یكی از مخاطرات و مشكالت اصلی دولت خواهد بوبازنشسته

 ضروری و مهم پرورش نیزوآموزش و هادانشگاه چون هاییسازمان برای دانش مدیریت سازیپیاده

مداری، سوی دانشبرای حرکت جامعه بهبراین، عالوه. (319 ،1391شعبانی، ) باشدمی

اصل  ترینمهماطالعات که دانش و جاآن. ازشودمحسوب میپرورش رکن اصلی و اساسی وآموزش

جامعه ۀ ابزار و سرمای ترینمهمهای اقتصادی و توسعه است و منابع انسانی وری، رقابتبرای بهره

زمینه، اولویت اینها برای پیشرفت دردولت هستند،برای تحقق اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی 

  (.31 ،1385غالمی،  یوسفی ودهند )بیشتری را به آموزش و منابع انسانی اختصاص می

 ورزشی، مختلف هایعرصه در مؤثر و کارآ حضور منظورنیز به ورزشی هایسازمان و ورزش ،امروزه

 .ندارند دانش مدیریت مختلف هایحوزه به بیشتر توجه جز ایچاره اجتماعی، و اقتصادی

 جوامع ندگیز مختلف هایالیه در ورزشی هایسازمان و ورزش نفوذ و ورزش در گراییتخصص

همچنین،  .است ساخته ناپذیراجتناب امری را فعلی متغیر و مختلف شرایط با پذیریانطباق بشری،

 تواندمی دانش مدیریت مهم ابعاد از یكی عنوانبه دانش تسهیمویژه به و دانش مدیریت توجه به

باشد  گوناگون هایعرصه ورزشی در هایسازمان و ورزش پویای عملكرد و حضور ۀکنندفراهم

  (.56 ،1392جابری، )

 . اندکرده گذاریسرمایه دانش مدیریت بر جهان در بسیاری هایسازمان و هاشرکت ،حاضرحالدر

 نظربه. اندشده مواجه شكست با نیز زیادی بسیار هایسازمان ،هااز آن برخی رغم موفقیتعلی

 فعالیت نهایی شكست یا موفقیت به جرمن هاو چالش هاموقعیت شرایط، از سری یک رسدمی
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 چنین در سازمان منابع کمیابگذاری سرمایه از ، پیشبنابراین ؛شودسازمان می در دانش مدیریت

 کاهش را دانش مدیریت ۀپروژ اطمینان عدم تا باشد ابزاری دنبالبه باید مدیریت ،پذیریریسک ۀحوز

 اجرای مدیریت برای سازمان جاری وضعیت ابیارزی صحیح هایمكانیزم وجود عدم ،همچنین. دهد

 یک به تنها مدیران ذهن در را گذاریسرمایه نوع این دانش، مدیریت هایفعالیت ۀتوسع یا و دانش

 مزیت یک عنوانبه دانش از استفاده نمودنهدفمند برای رو،؛ ازایناست نموده اضافی تبدیل ۀهزین

 وضعیت شناخت سازمان، در دانش مدیریت ۀتوسع حلمرا نیز سازماندهی و راهبردی و رقابتی

 برای سازمان یک گیریتصمیم بر مؤثر تعیین عوامل و دانش مدیریت ۀزمین در سازمان موجود

 .(530 ،1391مهدوی، است ) حیاتی و ضروری امری ،آن مدیریت بهبود و کارگیریهب

 پروژه این موفقیت که بر عواملی ایستبمی سازمان در دانش موفق مدیریت برای اجرایبراین، عالوه

 عوامل شناخت ،سیستم هر اجرای برای گام اولین، زیرا؛ دنشو بررسی و د شناسایینگذارثیر میأت

عوامل کلیدی موفقیت  .(236، 2000، 1جوشی و اپل هولستم است )سیس آن موفقیتدر  کلیدی

گیرد. ممكن است میبرها را درلیتای از فعادر مدیریت دانش، بسیار متنوع است و طیف گسترده

یک از عوامل مذکور اهمیت بیشتری دارند ال مطرح شود که کدامؤها این سبرای بسیاری از سازمان

های مدیریت دانش را باید با کدام دسته از عوامل مذکور شروع کرد؟ پاسخ دیگر، فعالیتعبارتو به

شرایط خاص هر سازمان  ،واقعباشد. در (هاسازمان ۀبرای هم) یكسان تواند قطعی وال نمیؤبه این س

 کیدأت 2دانشمندانی نظیر نوناکا و نیومن ،وجوداینعوامل کلیدی موفقیت است. با ۀکنندتعیین

به  توجهینحو قابلزمینه بهاینتوانند درهای مدیریت دانش میمدل ها وارچوبهکنند که چمی

 (.89 ،1386واتی، ابطحی و صل) نمایندکمک  هاسازمان

مدیریت دانش در سازمان مدیریت  ۀکننددر پژوهشی به بررسی عوامل تسهیلنیز ( 1390نكودری )

سازی، فناوری اطالعات، فرهنگ چهار عاملدر پژوهش وی بررسی یرهای موردمتغ. بحران پرداخت

و عامل استراتژی ود بترین عامل فرهنگ سازمانی مهم ،هااستراتژی و ساختار بود که از میان آن

( در پژوهشی 1391پور و همكاران )اسد ،همچنین .(95 ،1390)نكودری،  کمترین اهمیت را داشت

ها در شرکت بندی آنثر بر استقرار مدیریت دانش و بررسی وضعیت فعلی و رتبهؤبه تعیین عوامل م

در استقرار مدیریت دانش عامل سازمانی  ترینمهم و بیان کردند که نفت و گاز آغاجاری پرداختند

امل تفكر استراتژیک، تكنولوژی و فرهنگ وترتیب عو پس از آن بهباشد میآموزش  ،در این سازمان

 خود ژوهش( در پ1393فرد و همكاران )خواجه درمقابل، .(24، 1391)اسدپور،  قرار دارندسازمانی 

را بررسی مان استان بوشهر داشت و درهای بهیت مدیریت دانش در شبكهعوامل مؤثر بر موفق

                                                           
1. Holsapple & Joshi 

2. Nonaka & Neumann 
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برداری، سنجش عملكرد، ساختار دانش، مل آموزشی کارکنان، الگواتمام عو د کهبیان کردنو  نمودند

 توانمندسازی کارکنان، رهبری و ،زیرساختار سیستم اطالعاتی، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان

در و د باشمی مان بوشهر مؤثربهداشت و در ۀتعهد مدیریت ارشد و کار گروهی ارزشمند در شبك

کمترین  نیز و عامل ساختار دانش ثیر استتأبیشترین  دارای عوامل، عامل مشارکتاین بندی رتبه

با توجه به نتایج متناقض  .(56 ،1393 ،وحدت خواجه فرد، گلنوش و) درداتأثیر را بر مدیریت دانش 

و  شناسایی دنبالبهپژوهش  این ،نظرمورد ۀشده و عدم انجام پژوهش در جامعانجام مطالعات

پرورش وبدنی و سالمت آموزشمدیریت دانش در معاونت تربیت ثر بر استقرارؤبندی عوامل مرتبه

  .باشدمیهای کشور استان

 

 پژوهش شناسیروش
صورت میدانی که به باشدمیلحاظ هدف کاربردی و بهاست پیمایشی مطالعات از نوع  پژوهش حاضر

بدنی و سا و کارشناسان معاونت تربیتؤ، رمعاونان را پژوهشآماری  ۀامع. جه استردیداجرا گ

، تعداد آمدهدستبهکه طبق آمار  تشكیل دادندهای کشور پرورش در تمامی استانوسالمت آموزش

برابر  ،شمارصورت تمامآماری به ۀآماری، نمون ۀنفر بود. با توجه به محدودیت جامع 288برابر با  هاآن

ها توزیع هایی میان آزمودنینامه، پرسشجهت انجام پژوهش در نظر گرفته شد.آماری  ۀتمام جامع با

میانگین نرخ  ذکر است کهشایانکامل برگشت داده شد.  ۀنامپرسش 254 ها،آناز بین  گردید که

 پژوهشهای داده آوریجمع ذکر این نكته ضرورت دارد که. درصد بود 19/88 نامهپرسشبازگشت 

روایی . انجام شدساخته ۀ پژوهشگرنامپرسشبا استفاده از  و (1393) سال زمانی سه ماه اول ۀدر باز

مدیریت ورزشی تأیید گردید و روایی  اتیدنفر از اس 10با استفاده از نظر  نیز نامهپرسشصوری 

پایایی عوامل این  ۀدامن .شتمحاسبه گ( 89/0)معادل  (1975) 1اساس مدل الوشیمحتوایی بر

از طریق آلفای  نامهپرسشپایایی درونی کلی  و بود( 85/0) تا( 75/0) از حداقل نیز نامهپرسش

بندی منظور حیطهبهبراین، عالوه. شدمحاسبه ( 78/0) برابر با از میانگین عواملو کرونباخ 

دنی و بدانش در معاونت تربیتثر بر استقرار مدیریت ؤکردن عوامل م)تعیین و مشخص نامهپرسش

برداری در بردن به کفایت نمونهپی جهت و اکتشافی استفاده گردیدسالمت( از روش تحلیل عاملی 

برای نیز . از آمار توصیفی مورداستفاده قرار گرفت 2الكین ـ می یر ـ آزمون کیزر، تحلیل عاملی

های پراکندگی مانند میانگین، شاخص ۀهای خام، جدول توزیع فراوانی و محاسببندی نمرهطبقه

 تی از آزمون های پژوهشآزمون فرضیه همچنین، جهتاستفاده شد. غیره انحراف استاندارد و 

                                                           
1. Lawshe 

2. Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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 .اس .پی .افزار اسنرم ها توسطو داده بهره گرفته شد( P<05/0) ای در سطح معنادارینمونهتک

ثر بر استقرار ؤعوامل مبندی اولویت منظوربهاین، برعالوه. تحلیل آماری قرار گرفتومورد تجزیه 1اس

به روش فرایند های کشور پرورش استانوبدنی و سالمت آموزشدانش در معاونت تربیت مدیریت

 استفاده شد. 3اکسپرت چویسافزار از نرمنیز  2مراتبیتحلیل سلسله
 

 نتایج 
ترتیب به آماری ۀجامعاستاندارد میانگین سنی و انحراف  که دهدمیپژوهش نشان  هاییافته

درصد  28و  انها را مردآزمودنیاز  درصد 72 که شدباشد. همچنین، مشخص می( 22/6±27/41)

  .انددادهتشكیل  انرا زن هااز آن
با  الكین برابر ـ می یر ـ شاخص آزمون کیزر ،دهدنشان می شماره یکطور که نتایج جدول همان

بودن مناسبۀ دهندنشاناین شاخص به یک  بودن مقدارنزدیککه به اینو با توجه  است( 81/0)

مناسب  ینظر برای تحلیل عاملهای موردکه داده توان گفتجدول می اساسبر، باشدمیگیری نمونه

 4مطالعه از آزمون بارتلتهای موردبستگی گویهبردن به هممنظور پیبه ذکر است کهشایان .باشدمی

  شد.استفاده 

(، 05/0تربودن سطح معناداری از )دهد، با توجه به کوچکنتایج آزمون بارتلت نشان میهمچنین 

انجام تحلیل شود که با این توضیح مشخص می .شودبستگی رد میبودن ماتریس همفرض شناخته

 باشد. های این پژوهش مناسب میعاملی اکتشافی برای داده

 
 الکین ـ رمی یـ آزمون کیزر ـ 1 جدول

 الکینر ـ می ی ـ آزمون کیزر

 81/0 کیزر ـ می یر ـ الكین شاخص

 آزمون بارتلت

 597/3699 کای دو ۀتقریبی از آمار

 378 آزادی ۀدرج

 001/0 سطح معناداری
 

                                                           
1. SPSS 

2. Analytic Hierarchy Process 

3. Expert Choice 
4. Bartlett’s Test of Sphericity 
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منظور تشخیص بهتر، مطابق که به استخراج عوامل از بین سؤاالت پژوهش بودمرحلۀ بعد، نوبت 

نشان  شماره دوجدول طور که استفاده گردید. همان 1چرخش دایرکت ابلیمین از شماره دوجدول 

 شود.ها را شامل میدرصد از کل واریانس 02/48دهد، مجموع هفت عامل، می

 
 شدههای تشریحنتایج واریانس ـ2جدول                                                 

فه
ؤل

م
ها

 

   ویژۀ مقدار

قبل از  مقادیر ویژۀ استخراجی

 چرخش
  

مقادیر ویژۀ استخراجی 

 پس از چرخش

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
  

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 ارزش ویژه  

1 46/6 96/17 96/17  98/5 62/16 62/16  91/3 

2 66/4 95/12 92/30  26/4 83/11 46/28  10/2 

3 13/3 71/8 63/39  67/2 44/7 90/35  76/2 

4 95/1 41/5 05/45  48/1 11/4 02/40  53/3 

5 64/1 55/4 60/49  16/1 24/3 26/43  37/2 

6 56/1 33/4 94/53  09/1 05/3 31/46  43/3 

7 06/1 96/2 90/56  61/0 71/1 02/48  92/2 

 

به اند. با توجه بندی شدهها در هفت عامل طبقه، تمامی گویهشماره سهبا توجه به نتایج جدول 

های دو، گذاری گردید. همچنین، عاملنام "عامل فرهنگ سازمانی"یک، این عامل  هایعناوین گویه

عوامل کار تیمی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، "ترتیب سه، چهار، پنج، شش و هفت به

 گذاری شدند.نام "های اطالعاتی، آموزش کارکنان و ساختار دانشیهای سیستمزیرساخت

 

 

 

 

 

                                                           
1. Direct Oblimin 
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 های هر عاملارهای عاملی گویهبـ 3 جدول

ک هاگویه
ی

 

دو
سه 
ار 

چه
 

ج
پن

ش 
ش

 

ت
هف

 

-مشیها و خطمورد اهداف، استراتژیدر این سازمان در

 گیرد.می نظر آزاد صورتتبادل و های سازمان بحث
54/0       

 ۀهمكاری و حمایت هم سازمانی، هنگام بروز تغییرات

 ها و واحدها وجود دارد.بخش
62/0       

کار تیمی و تبادل دانش تشویق  در این سازمان معموالً

 شود.می
56/0       

       57/0 شود.رواج اعتماد بین کارکنان تشویق می در این سازمان

افراد در امور مربوط به سازمان مشارکت  در این سازمان

 شوند.داده می
57/0       

ام استفاده از منابع، کنترل کارکنان هنگ در این سازمان

 کند.افزایش پیدا می
50/0       

      57/0  شود.های کاری تشویق میدر این سازمان، تشكیل تیم

گروهی  کار ۀشود دانش و تجربدر این سازمان سعی می

 هم ارتباط داده شود.به
 58/0      

- ها دردر این سازمان هماهنگی، همكاری و کارایی تیم

 گیرد.ارزیابی قرار میرای مدیریت دانش موردراستای اج
 51/0      

سازی را از پیاده خود مدیران عالی سازمان ما مقاصد

 کنند.خوبی بیان میسیستم مدیریت دانش به
  41/0     

های الزم توسط مدیران ارشد در این سازمان راهنمایی

 گیرد.صورت می
  46/0     

های مربوط ت دانش و سیاستمدیری ۀدر این سازمان پروژ

 شود.به آن توسط مدیران ارشد حمایت می
  73/0     

کارگیری الگوهای هدر این سازمان رهنمودهایی برای ب

 شود.کارآمد ارائه می
  75/0     

در این سازمان کارکنان برای الگوبرداری از بهترین 

 شوند.ها تشویق میکارهای سایر سازمان
  40/0     

-گیریکارکنان در تصمیم ۀاین سازمان مشارکت فعاالندر 

 شود.ها تشویق می
   43/0    

-ریزیدر این سازمان، کارکنان برای مشارکت در برنامه

 شوند.های سازمان تشویق می
   57/0    

در این سازمان کارکنان برای ارزیابی سیستم مدیریت 

 شوند.دانش مشارکت داده می
   73/0    

کارکنان ملزم به مشارکت در محیط  تمامن سازمان در ای

 دانشی سازمان هستند.
   69/0    

مشارکتی  کارکنان برای ایجاد محیط تمامدر این سازمان 

 کنند.احساس مسئولیت می
   70/0    

در این سازمان یک روش دوستانه برای استفاده کنندگان 

 از سیستم دانشی ایجاد شده است.
    77/0   
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 های هر عاملـ بارهای عاملی گویه3ادامه جدول 

ک هاگویه
ی

 

دو
سه 
ار 

چه
 

ج
پن

ش 
ش

 

ت
هف

 

های دانش را به زیرساخت ،در این سازمانسیستم مدیریت 

های شبكه و سایتتكنولوژی اطالعات )کامپیوتر، اینترنت، وب

 .استداخلی( توسعه داده 

    57/0   

وژی اطالعات در اجرای این های تكنولاین سازمان از قابلیت در

 گردد.سیستم دانشی استفاده می
    49/0   

آموزشی برای ها، وسایل و امكانات کمکدر این سازمان روش

 .باشدمیاستقرار مدیریت دانش فراهم 
     65/0  

یادگیرنده فراهم خودآموز و خود در این سازمان یک محیط

 است.
     49/0  

 های آموزشین برای شرکت در دورهدر این سازمان کارکنا

 شوند.سازمانی تشویق میسازمانی و بروندرون
     88/0  

ای دهندگان( حرفهدر این سازمان کارشناسان آموزشی )آموزش

 هستند.
     81/0  

در این سازمان یک واحد تخصصی برای اجرای مدیریت دانش 

 وجود دارد.
     82/0  

بر تبادل دانش با  ر دانشی مبنیدر این سازمان یک ساختا

 کنندگان ایجاد شده است.مینأت اعضای سازمان و گاهی برای
      53/0 

در این سازمان یک ساختار دانشی برای تسهیم دانش با 

 مشتریان ایجاد شده است.
      69/0 

-ها و ظرفیتدر این سازمان یک ساختار دانشی براساس توانایی

 .ایجاد شده است براساس تكنولوژی های افراد و نه صرفأ
      81/0 

 

 

بیانگر این مطلب است که بین میانگین کلیۀ عوامل با نمرۀ شاخص،  شماره چهارنتایج جدول 

 ( وجود دارد. P<05/0اختالف معناداری در سطح )

 
 

 پژوهشهای ای فرضیهنمونهتک تینتایج مربوط به آزمون  ـ4جدول 

 هاتعداد گویه هاحیطه

 6 رهنگ سازمانیف

 3 کار تیمی

 5 تعهد مدیران ارشد

 5 مشارکت کارکنان

 3 های اطالعاتیهای سیستمزیرساخت

 5 آموزش کارکنان

 3 ساختار دانشی

 30 جمع عوامل استقرار مدیریت دانش
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فرایند  ثر بر استقرار مدیریت دانش با استفاده از روشؤهای اصلی مبندی شاخصاولویت درادامه،

های مطابق با شاخص ،لهأمس هسلسل ساختار ،در گام نخستکه  گرفتانجام  حلیل سلسله مراتبیت

ثر بر ؤاساس، هدف که همان عوامل ماینشده در دو سطح هدف و معیارها ترسیم شد. برتعیین

 فرهنگ سازمانی، نیز دوم ۀدانش بود در باالترین اولویت قرار گرفت. در رد استقرار مدیریت

ارکت کارکنان، آموزش تعهد مدیران ارشد، مشهای اطالعاتی، ساختار دانشی، های سیستمساختزیر

مراتبی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سلسله شماره یکقرار گرفت. شكل  کار تیمیکارکنان و 

 .دهدشده را نشان میترسیمپرورش وبدنی و سالمت آموزشدانش در معاونت تربیتمدیریت 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش دانش مراتبی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریتساختار سلسلهـ 1شکل 

 

نظران خواسته شد با انجام از صاحب ،منظور تعیین وزن و اولویت هر شاخصبه نیزدر گام بعدی 

د. نماینرا نسبت به یكدیگر مشخص ها میزان اهمیت آن ،هادو بین شاخصبههای زوجی دومقایسه

و از  گرفتنظران قرار و در اختیار صاحبگشت نامه تهیه قالب پرسشجدولی در ،برای انجام این کار

میزان اهمیت  ،دو و اختصاص عددی بین یک تا نهبههای زوجی دوها خواسته شد با انجام مقایسهآن

 یک از ها وزن هرواقع، این مقایسهدر .کنند مشخص یكدیگر از معیارها را نسبت به یکهر

در براین، عالوه دهد.ارزیابی در تصمیم نشان میهای رقیب موردمقایسه با گزینهها را درشاخص

ذکر است شایانها بررسی شد. و نرخ ناسازگاری آنگردید شده گردآوری جداول تكمیل ،بعد ۀمرحل

های آیا بین مقایسه که مشخص گردد تاشود می نرخ ناسازگاری با این هدف انجام ۀمحاسبکه 

 مساوی ر و یاتکوچککه نرخ ناسازگاری صورتیاساس آن درو بر ؟زوجی سازگاری وجود دارد یا خیر

 نیز نهایتقبولی وجود دارد. درسازگاری قابل ،های زوجیمقایسه درتوان گفت که می باشد( 1/0با )

 ید.گردنظرات افراد با یكدیگر تلفیق 

 پرورشوآموزش سالمت و بدنیتربیت معاونت در دانش مدیریت استقرار بر مؤثر عوامل

آموزش 

 کارکنان

 مشارکت

 کارکنان

تعهد مدیران 

 ارشد

ساختار 

 دانشی

 هایزیرساخت

 هایسیستم

 اطالعاتی

 فرهنگ

 سازمانی

 

کار 

 تیمی
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 فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشثر بر استقرار مدیریت دانش به ؤبندی عوامل مرتبه ـ5جدول 

ت
وی

اول
ها

 

وزن 

 نهایی

های زیرساخت

سیستم 

 اطالعاتی

ساختار 

 دانشی
 کار تیمی

آموزش 

 کارکنان

مشارکت 

 کارکنان

تعهد 

مدیران 

 ارشد

فرهنگ 

 سازمانی

عوامل استقرار 

 مدیریت دانش

1 365/0  94776/6  97435/1  05956/5  85837/4  04961/2  07284/6  فرهنگ سازمانی 1 

2 248/0  78793/3  76173/1  1407/5  15931/2  85649/3  1 48789/0  
تعهد مدیران 

 ارشد

3 126/0  20987/2  74389/2  03689/2  12275/3  1 25930/0  20583/0  مشارکت کارکنان 

4 112/0  67198/1  13706/7  55489/3  1 32023/0  46311/0  25214/0  آموزش کارکنان 

5 059/0  83239/2  39039/1  1 28130/0  49094/0  1945/0  16466/0  کار تیمی 

6 046/0  72109/2  1 61664/0  21183/0  31713/0  15689/0  14393/0  ساختار دانشی 

7 044/0  1 36749/0 35305/0  59809/0  45251/0  26399/0  19764/0  

های زیرساخت

های سیستم

 اطالعاتی

10/0نرخ ناسازگاری=   

 

(، 365/0) با وزن نهایی فرهنگ سازمانیبیانگر این مطلب است که عامل  شماره پنجنتایج جدول 

های اطالعاتی با وزن نهایی های سیستمخود اختصاص داده است و عامل زیرساختاول را بهاولویت 

 دست آورده است.( اولویت آخر را در بین عوامل به044/0)

 

  گیریبحث و نتیجه
گذار تأثیر عامل ترینمهم فرهنگ سازمانی از دیدگاه جامعۀ آماری، کهنتایج پژوهش حاضر نشان داد 

و در  باشدمیپرورش کشور وبدنی و سالمت آموزشبر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت

نشان از اهمیت بسیار باالی این  که ه استدر اولویت اول قرار گرفت سلسله مراتبیبندی به روش رتبه

از که چرا این دارد.پرورش وبدنی و سالمت آموزشعامل در استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت

عامل پرورش کشور وبدنی و سالمت آموزش، رؤسا و کارشناسان معاونت تربیتدیدگاه معاونان

بدنی و سالمت ت دانش در معاونت تربیتترین عوامل تأثیرگذار بر استقرار مدیریفرهنگ از مهم

 هایکه اگر تمام امكانات و زمینه باشدمیدلیل ایناحتماالً به ،پرورش کشور قرار گرفته استوآموزش

اما فرهنگ آن در سازمان به اجرا درنیاید و  ،الزم برای استقرار طرحی نو در سازمان فراهم شود

؛ لذا، ضررهای مالی و انسانی به بار خواهد آورد تنهاد شد و توجه قرار نگیرد، طرح اجرا نخواهمورد

زمان با هم بایستمیفرهنگ استفاده از تكنولوژی و طرحی جدید مانند استقرار مدیریت دانش 

به کمک  و از همان نخست ،کارهای ابتدایی استقرار مدیریت دانش از قبیل کارهای زیرساختی

با  فوق ۀیافت قرار گیرد و آموزش داده شود.ندان و مدیران کارمکارشناسان و خبرگان، موردتوجه 

رمضانی و همكاران  (،1391(، محقر و همكاران )1390) (، صمدی1390نكودری ) پژوهشنتایج 
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 دیزنیک (،2011) 2لیندنر (،2005) 1ژنگ، (1393فرد و همكاران )(، خواجه1392(، رزاقی )1392)

آذری و عمویی نیاز مطالعاتبا  ، اماباشدمی( همسو 1420) 4لی و همكاران و (2201) 3و همكاران

توان به این موضوع ( همخوانی ندارد. از دالیل احتمالی ناهمسویی می1389پیرویسیانی ) و (1386)

روشی که کارها در  ،کلیطورهشده در سازمان و بهای انباشتهو ارزش باورها ۀاشاره نمود که نتیج

 ،دهد و فرهنگ سازمانی موجودفرهنگ سازمانی را تشكیل می ،شودجام میاساس آن انسازمان بر

شود سازمان نسبت به فرهنگ غالب در سازمان باعث می ،لذا باشد؛میفرهنگ غالب در سازمان 

که مدیریت جاآناز . همچنین،تغییرات در فرهنگ کند شودروند  ،نتیجهتغیرات مقاوم باشد و در

تواند در سازمانی که تحول فرهنگی در آن رخ نداده است نمی ،شودتغییر در سازمان میدانش باعث 

حاکم شود که از احتكار دانش بررسی های موردسازمانفرهنگی در  بایستمی لذا، ؛ثر باشدؤم

 خلق کند. را م با صمیمیت و اعتماد أتو یو فضای دنمای اجتناب

ثیرگذار بر استقرار مدیریت دانش در معاونت أدومین عامل ت براین، از دیدگاه جامعۀ آماری،عالوه

 آن از دالیل احتمالی. باشدمیعامل تعهد مدیران ارشد  ،پرورش کشوروبدنی و سالمت آموزشتربیت

 ،رویكردهای نوینو  هاها، تكنیکموفقیت در اجرای برنامهکه  کردتوان به این موضوع اشاره می

 سازماناجرای مدیریت دانش در  ،لذا ؛باشدمیلی مدیریت ارشد سازمان منوط به تعهد و حمایت عم

اساس و این مدیریت عالی است که بر داردمین بودجه، ساختار و سایر منابع و امكانات أنیاز به ت

میزان اولویتی که برای هرکدام قائل است، منابع سازمان را  نیز های سازمان واهداف و استراتژی

(، محقر و همكاران 1390صمدی ) هاییافتهحاضر با راستا، نتایج پژوهش درایندهد. تخصیص می

 5(، ونگ1393فرد و همكاران )(، خواجه1392(، رمضانی و همكاران )1392رزاقی ) (،1391)

مدیران  که بیان داشتند عامل تعهد (2014) 6سیدهارتا و (2012(، دیزنیک و همكاران )2005)

 (1385یوسفی و غالمی )های ، اما با یافتهباشدمیهمسو  دانش تأثیر دارد ارشد بر استقرار مدیریت

توان چنین اظهار ناهمسویی می این دالیل احتمالی در ارتباط با .نداردسویی هم( 1392رازقی ) و

با مدیران  جاکهازآنبررسی دارای بافت سنتی است و مراتب مدیریتی در سازمان موردکرد که سلسله

موجبات ایجاد مدیریت دانش در سازمان را فراهم  ،لذا ؛های آن آشنایی ندارنددانش و مزیت مدیریت

 کنند.نمی

                                                           
1. Zheng 

2. Lindner 

3. Dzunic  

4. Lee  

5. Wong 

6. Sidharta 
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ثیرگذار بر أتعنوان سومین عامل مشارکت کارکنان بهعامل براین، از دیدگاه جامعۀ آماری، عالوه

 ،. احتماالًشدبامیپرورش کشور وبدنی و سالمت آموزشاستقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت

اغلب به کاوشگری جمعی و  ،هاله در سازمانأهای حل مسفعالیت که باشدمیدلیل این امر چنین 

گیری مشارکت له و تصمیمأیند گروهی حل مسادر فربایست می افراد و مشارکتی نیاز دارند

ره منتقل چهبهالزم است دانش ضمنی از طریق ارتباطات چهرههمچنین، ارزشمند داشته باشند. 

اساس توانند غنای دانش، حالت و نشاط دانش ضمنی را انتقال دهند. برنمی ادناس ،زیرا ؛شود

 این کار باشد؛ زیرا،میگشا ناسناد راهۀ مطالع حل مسائل و یادگیری، صرف رایب ،تجربیات سازمانی

 ؛دهدتأثیر قرار میتحت نیزیند یادگیری، زمان یادگیری و کیفیت آن را اکردن فربر طوالنی عالوه

بلكه  ،شودمی هیادگیری و کاهش زمان مربوطتنها منجر به تسریع نه ،یكدیگرکه یادگیری از حالیدر

 چهره انتقالبهچهره ۀاستاد ـ شاگردی و مباحث ۀکیفیت و مهارت یاددهنده به یادگیرنده در شیو

بر انتقال دانش ضمنی، از خستگی  له، عالوهأسم ۀگو درباروو گفت بودن با همصورت، هریابد. درمی

 و (1392رمضانی و همكاران ) هاییافتهحاضر با  نتایج پژوهش راستا،دراین کاهد.ذهنی نیز می

( که بیان داشتند عامل مشارکت کارکنان بر استقرار مدیریت دانش 1393فرد و همكاران )خواجه

 باشد.همسو می تأثیر دارد

ثیرگذار بر استقرار أچهارمین عامل تموزش کارکنان آعامل ه جامعۀ آماری، همچنین، از دیدگا

یكی از دالیل . باشدمی پرورش کشوروبدنی و سالمت آموزشمدیریت دانش در معاونت تربیت

در  یهای بسیارکاریمانعی برای دوباره ،هاآموزش افراد از طریق آموختهکه احتمالی این است 

ها و مشارکت کارکنان در حل مسائل کارگیری ایدههزش مستمر نقش مهمی در بآمو و سازمان است

که توانمندی یادگیری باال و  استتنها موجودی انسان  از میان تمام موجودات،. کار داردوکسب

شده که ها و تجارب انباشتههای غیرمحسوس )ضمنی( دانش، مهارتییدارد. دارا را هوشمندانه

د. افراد، سازمان نقرار دار سازمان درون کارکنان آن ،ندنکسازمان را مشخص میقدرت رقابتی یک 

 . پذیر استاین کار تنها از طریق یادگیری امكان وکنند و آن را با محیط سازگار می کرده را ایجاد

(، 1390زاده و همكاران )(، بیک1389والمحمدی ) هاییافتهحاضر با  راستا، نتایج پژوهشدراین

 1والاسپین (، وانگ و1393فرد و همكاران )(، خواجه1392(، رزاقی )1391قر و همكاران )مح

( که بیان داشتند عامل آموزش کارکنان بر 2005) 2هونگ و همكاران و (2005) (، ونگ2005)

( و نیازآذری و 1384مقدم ) رستههای باشد، اما با یافتهسو میهم استقرار مدیریت دانش تأثیر دارد

 که توان چنین اظهار کردمی یخوانناهم این دالیل احتمالی. درمورد ( همخوانی ندارد1386مویی )ع

                                                           
1. Wong & Aspinwal 

2. Hung  
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بررسی توانایی ایجاد سازمان یادگیرنده را های موردفعلی، سازمان ۀساالراندلیل ساختارهای دیوانبه

 گیرد.آموزش کارکنان صورت نمی ۀزمین گذاری مناسب درندارند و سرمایه

ثیرگذار بر استقرار أعنوان پنجمین عامل تتیمی به عامل کاربراین، از دیدگاه جامعۀ آماری، عالوه

دلیل این امر . باشدمیپرورش کشور وبدنی و سالمت آموزشمدیریت دانش در معاونت تربیت

ش دادن سیستم مدیریت دانکار تیمی باعث ایجاد و استقرار تمرکز و گسترش که تواند این باشدمی

 .باشدمیبه کار تیمی نیاز  ،مدیریت دانش ۀبرای تضمین اثربخشی برنام ذکر است کهشایان شود.می

تنها نه ،هال و چالشئتواند با کار بر روی مساارچوب تعامل وظایف و عملكردها میهچ در کار تیمی

، نقاط قوت فكارگیری از اارهای جمعی و بهرهبلكه موجب غنای ک ،یادگیری مشارکتی را تقویت کند

برای تعیین انجی صورت میبه یكدیگر وبا  که افراد الزم است ؛ لذا،شودهای یكدیگر و مهارت

کارکنند  های مختلفکسب بینش تحقق عملكرد و ها،ایفای نقش ،ل سازمانیئارچوب و حل مساهچ

های یافتهبا حاضر  زمینه، نتایج پژوهشدراین د.گردل حل شود و دانش ضمنی تقویت ئتا مسا

که بیان داشتند عامل کار تیمی بر  (2005هونگ و همكاران ) و (1393فرد و همكاران )خواجه

 .باشدهمخوان می استقرار مدیریت دانش تأثیر دارد

ثیرگذار بر استقرار مدیریت أعنوان ششمین عامل تعامل ساختار دانشی بهاز دیدگاه جامعۀ آماری، 

این امر  احتمالی دلیل. باشدمیپرورش کشور ونی و سالمت آموزشبددانش در معاونت تربیت

های جدید گیری ایدهشود شكلتواند مقررات رسمی و خشک در سازمان باشد که باعث میمی

د. وجود تمرکز گردهای بهتر انجام کار میشیوه ۀارائ نجر بهپذیری مکه انعطافدرحالی ؛شودمحدود 

که توزیع درحالی ؛دهدشدت کاهش میهای خالق را بهحلمیزان راه، یگیردر اختیارات تصمیم

حاضر با  نتایج پژوهششود. آزادی بیان می گرایی وقدرت در سازمان موجب خودجوشی، تجربه

(، 1391محقر و همكاران ) (،1390(، نكودری )1389(، والمحمدی )1384عسگری ) هاییافته

( 2011لیندنر ) و (2005)ژنگ (، 2005ونگ ) (،1393ان )فرد و همكار(، خواجه1392رزاقی )

دالیل عدم  باشد. در ارتباط بامغایر می( 1390زاده و همكاران )بیک هایخوانی دارد، اما با یافتههم

 و یی داردتمرکز و رسمیت باال ،پرورشوساختار آموزش ،توان چنین گفت که احتماالًمی همسویی

باشد و ساختار سازمانی  رسمی در سازمانای رشد، خالقیت و روابط غیرمحیط خوبی بر تواندنمی

 خواهد داشت. ذکر این نكته ضرورت دارد کهثیری بر موفقیت و بهبود عملكرد مدیریت دانش نأت ،آن

استفاده از  ۀاجاز ،پرورشوبدنی و سالمت آموزشهای ارزشی معاونت تربیتسیستمفرضیات و 

  تلفیق دانش را دارد.های موجود برای فرصت

عنوان هفتمین عامل های اطالعاتی بههای سیستمعامل زیرساختدرنهایت، از دیدگاه جامعۀ آماری، 

 .باشدمیپرورش کشور وبدنی و سالمت آموزشثیرگذار بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیتأت
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یک ابزار  ۀمنزلوری اطالعات بهکه مدیریت دانش از فنا باشدمیاین امر چنین  احتمالی دلیل

 ۀکند. زیرساخت فناوری، همانند یک شبكهای خود استفاده مییندافرجهت بهبود نیرومند در

تواند موانع ارتباطی بین واحدهای سازمانی را از میان بردارد و اجازه دهد تا دانش می قوی یارتباط

ز فناوری برای سازماندهی دانش و اشتراك آن استفاده اذکر است که شایان در سازمان انتشار یابد.

آخر  ۀثر بر استقرار مدیریت دانش در رتبؤبندی عوامل ماین عامل در رتبه کهایننیازی مبرم است. 

و مانند  استپرورش یک سازمان دولتی واحتماالً از آن جهت است که آموزش است، هگرفتقرار 

 ،بنابراین ؛ای برخوردار نیستاز اهمیت فزاینده وکار و رقابت در آنهای خصوصی، کسبسازمان

 ثیر کمتری بر استقرار مدیریت دانش نسبت به سایر عوامل دارد.أجریان اطالعات و ارتباطات ت

محقر و  (،1390(، دارابی و همكاران )1390نكودری ) هاییافتهحاضر با  پژوهش راستا، نتایجدراین

(، سبحانی و همكاران 1392، رمضانی و همكاران )(1391(، کاشف و محمدی )1391) همكاران

 1تسنگ(، 2005وال )و اسپین(، وانگ 2005هونگ و همكاران )(، 1393فرد )(، خواجه1392)

های اطالعاتی های سیستمکه بیان داشتند عامل زیرساخت (2012دیزنیک و همكاران ) و (2008)

 و (1388ساعدی و یزدانی ) هاییافته اما با باشد،سو میهم بر استقرار مدیریت دانش تأثیر دارد

توان چنین می یخواندالیل احتمالی ناهم . در ارتباط باهمخوانی ندارد (2006) 2رئال و همكاران

احساس نیاز به وجود  و گرفتن در عصر فناوری و شرایط مدرن صنعتی جوامعقرارکه اظهار کرد 

سازمان این امكان را این احتمال وجود دارد که  و فناوری باعث شیوع استفاده از فناوری شده است

  امكانات الزم را در اختیار کارکنان قرار نداده است. و تسهیالت وفراهم نكرده 

با توجه به اهمیت بعد فرهنگ سازمانی در این پژوهش  پژوهش وبا استناد به نتایج  ،مجموعدر

سازی این صورت نهادینهدر ؛ زیرا،دینه نمایدبحث تسهیم دانش را نها ،سازمانکه گردد پیشنهاد می

به ارتقا و رشد سازمان کمک  ،دانش و تجربیات خود شتنگذااشتراكافراد با به ۀفرهنگ، کلی

گردد مدیریت باالی بعد تعهد مدیران ارشد پیشنهاد می اولویتبا توجه به  ،همچنین د.ننمایمی

سعی در حمایت از ایجاد دانش  ،نشر و ایجاد دانشهای پاداش برای سازمان با تصویب سیاست ارشد

با توجه به این یافته که مشارکت کارکنان از عوامل تأثیرگذار بر  .داشته باشددر سازمان  آن ۀو توسع

بندی عوامل و در رتبه بودهپرورش وبدنی و سالمت آموزشاستقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت

 ،راستای بهبود تعامالت بین کارکنانسازمان درکه گردد نهاد میپیش ،سوم قرار دارد اولویتدر 

 غیره و تجربیات مستمر ،های متفاوت نظیر طوفان مغزی، تفكرات دیالكتیکوسیعی از دیدگاه طیف

 .استفاده قرار دهدرا مورد

                                                           
1. Tseng  

2. Real  
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یت استقرار مدیردر این نوشتار تالش شد با بررسی پیشینۀ پژوهش، عوامل گوناگون تأثیرگذار بر 

های  شناسایی شوند. هریک از پژوهش دانش در معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش

شوند؛ اما در پژوهش حاضر  را شامل می استقرار مدیریت دانشپیشین تنها بخشی از عوامل مؤثر بر 

بر  ارائه شوند. همچنین، افزون هفتگانهتالش شد بسیاری از این عوامل تأثیرگذار در قالب ابعاد 

ها نیز با  ، اهمیت هریک از شاخصتأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانششناسایی عوامل مهم 

مراتبی تعیین گردید. امید است نتایج حاصل از این پژوهش،  استفاده از فرایند تحلیل سلسله

ن و ویژه برای پژوهشگرا د. این آگاهی بهتر ساز آگاهنحوه استقرار مدیریت دانش ها را از  سازمان

توانند از دانش های مدیریت دانش میجویی از برنامهزیرا سازمان ها با بهرهباشد؛  مهم می مدیران

که سازمانی های ها در محیطسازمانی بهترین سود را ببرند. اجرای این برنامه کارکنانو  مدیران

ع آن موجب برسانی بهتر و بالطاشتراك دانش از اهمیت زیادی برخوردار است، موجبات خدمات

 و پژوهش خواهد شد. تسهیل یادگیری، آموزش 
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Abstract 
This study has identifying and prioritized effective factors on establishment of knowledge 

management in ministry of physical education ministry and healthy of education in Iran. 

Research method was geodesic and in aspect of goal was applied. The statistical population 

of this study were coadjutor, chiefs and expert of physical education and health education 

(n=288) ministry and the statistical sample was selected by from of full number and equal to 

statistical society. In order to identify factors and survey of structural validity the exploratory 

factor analysis was used. The result of exploratory factor analysis showed that 45/02 of the 

total variances related to seven factors. Prioritizing the factors performed by AHP method. 

That are organization culture, senior management commitment, employee participation, 

employee training, team work, knowledge construction and infrastructure and information 

systems. According to finding of this study, by programming and concentrating on effective 

factors of knowledge management, we can establish new knowledge and to publish it all over 

the world. 
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