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چکيده

Abstract

The aim of this research was to investigate
Knowledge Management is one of the most

interesting and challenging management
sciences in the new millennium. The purpose
of this study was priority rating and review
influencing factors of knowledge management
relationships at the Ministry of Youth and
Sports. This study could be considered as the
purpose, functional and data collection,
descriptive - survey. Study population was all
employees of the Ministry of Youth and Sports
(745 people). Sample size was calculated
based on Morgan (254 people). The data
collection instrument was a questionnaire that
Enayati had used it in her research. For data
analysis at level of inferential statistics test,
one sample T test, Pearson correlation, AHP
was used by the SPSS (V.20) and Expert
choice (V.11) software. The results suggest
that the factors influencing knowledge
management,
including
information
technology, organizational culture and
organizational structure on knowledge
management has a significant role and
influence of strategies as an influencing
knowledge management, is not meaningful.
Among the four variables, organizational
culture is the most important factor influencing
knowledge management and knowledge
management strategies are the least important.

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش
 هدف پژوهش حاضر.برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است
اولویت بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت
 تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از.ورزش و جوانان بوده است
 جامعه. پیمایشی به شمار میآید-نظر جمع آوری دادهها توصیفی
) نفر915( آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 نفر451  حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان.تشکیل میداد
 ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامهای بود که عنایتی.محاسبه گردید
 برای تجزیه و تحلیل.) در تحقیق خود از آن استفاده کرده بود4930(
،دادهها در سطح آمار استنباطی از آزمونهای تی تک نمونهای
همبستگی پیرسون و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که این
Expert choice ) و40  (نسخهSPSS کار توسط نرم افزارهای
 نتایج به دست آمده حاکی از آن است در بین.) انجام شد44 (نسخه
 فرهنگ سازمانی و، فناوری اطالعات،عوامل موثر بر مدیریت دانش
ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش معنی دار داشته و نقش
 از میان چهار متغیر. معنی دار نبوده است،استراتژی بر مدیریت دانش
 فرهنگ سازمانی مهمترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت،مورد بررسی
.دانش و عامل استراتژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند
واژههاي کليدي
 فناوری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی،استراتژی
 مدیریت دانش،اطالعات
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مقدمه
امروزه هر سازمانی نیازمند کسب ،خلق ،ذخیره و کاربرد دانش،
به مثابه یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندة رشد و بالندگی
است (لوپز .)266،،002 ،1عالوه بر این ،سازمانها به منظور
تداوم حیات خود ،نیازمند تغییر راهبردهای کسب و کار خود از
رقابت مبتنی بر مقیاس به رقابت مبتنی بر سرعت ،با استفاده از
مزیت رقابتی کاربرد دانش ،مهارت ،تخصص و فناوری هستند
(آجیراپونگان.)181 ،2616 ،2
دانش از اطالعات مشتق شده است ،بنابراین غنا و معنای
بیشتری از آن دارد .دانش شامل خبرگی ،آگاهی و درک کسب
شده از طریق تجربه یا مطالعه است .همچنین دانش از مقایسه،
شناسایی مستمر و ارتباطات حاصل میشود .مدیریت دانش یکی
از مباحث نسبتاً جدیدی است که در حوزه علم مدیریت مطرح
شده است .این شیوه نوین مدیریتی به سرعت مورد استقبال
متخصصان مدیریت قرا ر گرفت و تالشی گسترده به منظور بهره
برداری از توان بالقوه دانش افراد در بهره وری سازمان به انجام
رسید .مدیریت دانش در واقع روشی است که بر مبنای آن
میتوان به یافتههای پنهان دانش افراد که در بسیاری از موارد،
دارای ارزش قابل توجهی است ،دست یافت .این شیوه مدیریتی
تالش میکند تا روح مشارکت و یکپارچگی را در سازمانها
ترغیب کرده و نظام تفکر دسته جمعی و اشتراک ایدهها را به
صورت گسترده مطرح سازد .مدیران نیز سعی دارند با تکیه بر
فنون استخراج یافتههای اطالعاتی و دانش افراد و ذخیره و انتشار
آن به دانشی دست یابند که در بهره وری سازمان آنان را یاری
دهد .در واقع مدیریت دانش به تالشهایی اشاره دارد که به
طور سیستماتیک برای یافتن ،ساماندهی ،قابل دسترس نمودن
سرمایههای نامشهود سازمان ،تقویت فرهنگ یادگیری مستمر
و تسهیم دانش در سازمان صورت میگیرد .بسیاری از
سازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده
در زمینه فنآوری اطالعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل
از مدیریت دانش هستند (چن و همکاران .)262 ،2660 ،3در
ارتباط با مدیریت دانش تعاریف و دسته بندیهای متنوعی ارائه
میشود که از آن جمله نظریه اسنودن )2666( 4را میتوان نام
برد به طوری که مدیریت دانش را عبارت از :شناسایی ،بهینه
سازی و مدیریت فعال سرمایههای فکری میداند .همچنین
میلر )2664( ،مدیریت دانش را به عنوان تأکیدی بر انجام
کارهای درست به جای انجام درست کارها تعریف کردهاند و آن
1. Lopez
2. Aujirapongpan
3. Chen
4. Snowden

را چارچوبی در نظر گرفتهاند که در آن کلیه فرآیندهای سازمان
بر پایه مدیریت دانش میباشد .طبق تعریف مرکز کیفیت و
بهره وری آمریک ا 0مدیریت دانش را عبارت است از یک
استراتژی با هدف در اختیار گذاشتن دانش صحیح به فرد مناسب
در زمان مناسب (چانگ و وانگ.)307 ،2668،7
شرکتهای بزرگی مانند مایکروسافت مالک چیز ارزشمندی جز
دانش و اطالعات نیستند .بازی اقتصادی آنها این است که حریم
مالکیت علمی و فنی خود را حفظ کرده و قلمرو دانش و تخصص
خود را گسترش دهند .این متخصصان هستند که دانش جدید را
کشف میکنند ،محصوالت جدید و فرآیندهای نو را اختراع
میکنند ،فرآیندهای تولید را اداره میکنند ،ماشینها و تجهیزات
پیچیده را به خوبی نگهداری میکنند و حتی ابزارها و فرآیندهای
جدید را که حاصل پیشرفت دانش است به کار میگیرند .ایجاد
سرمایه انسانی به اقتضای طبیعت ،فرآیندی اجتماعی است نه
فردی .تخصص و مهارت فنی انسان فقط وقتی رشد میکند که
هر نسلی آنچه را آموخته است به نسل بعدی بیاموزد تا نسل
بعدی وقت و نیروی خود را برای پیشبرد دانش موجود وکسب
تخصصها و مهارتهای فنی جدید وقف نماید ،نه اینکه وقت
خود را به کشف دوباره کشف شدهها بگذراند (قندی.)19 ،2664 ،
اساس اقتدار سازمانها ،از منابع ملموس و غیرملموس به دانش
موجود در فرایندهای اساسی و کلیدی تغییر جهت داده است و
دانش محوری و دانش مداری به اولویت اصلی سازمانها تبدیل
شده است .امروزه نیز با توجه به وجود دانش نامحدود ،بحث
مدیریت دانش به موضوعی مهم و قابل بحث در محافل مختلف
تبدیل شده است .نظریه پردازان سازمان و مدیریت ،بر این باورند
که سازمانهایی قادرند به ترقی دست یابند که بتوانند به
جایگاهی مناسب در مدیریت دانش دست یابند .مدیریت دانش
سازمان با ساده سازی و اصالح فرایندهای گردآوری و تجمیع
دانش و به روز رسانی و کاربرد دانش ،به اثربخشی و کارایی
سازمان در زمینههای مختلف کمک میکند و ساختار سازمان را
از حالت بوروکراتیک و سلسله مراتبی به ساختاری مبتنی بر دانش
و نوآور تبدیل میکند .نمیتوان نقش دانش را در بالندگی
سازمانها نادیده گرفت ،به گونه ای که بسیاری از سازمانها
حجم وسیعی از فعالیتهای خود را به این مهم اختصاص دادهاند
و بسیاری از محققان بر این باور هستند که مدیریت دانش را
بایستی به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمانهای عصر آینده
به شمار آورد .دانش یک قابلیت انسانی و راهبردی برای سازمان
5. Miller
6. American Productivity & Quality Center
7. Chang and Wang
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به شمار میرود و از آنجایی که هر منبعی نیازمند مدیریت است،
دانش نیز به مدیریت نیاز دارد ،راهبردهای مدیریت دانش به
سازمان تضمین میدهد که به شکلی کارآمد ،اثربخش و
اقتصادی ،دانش صریح و ضمنی کارکنان را مدیریت کرده و آنها
را با اهداف و طرحهای سازمان هماهنگ کند و فرایندهای
تصمیم گیری و تصمیم سازی را بهبود بخشد .فلسفه اساسی
مدیریت دانش این است که منابع فکری را میتوان از جمله
داراییهای مطمئن و پایدار به شمار آورد و سازمانها با سرمایه
گذاری در آن میتوانند در جهت دستیابی به اهداف خود گام
بردارند (ماسا و تستا .)136 ،2668 ،1امروزه پیاده سازی یک
راهبرد مدیریت دانش کارا و تبدیل سازمان به یک سازمان مبتنی
بر دانش ،به عنوان یک شرط اساسی برای موفقیت سازمان در
نظر گرفته میشود (داونپورت.)،2 ،1889 ،2
در خصوص شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
تحقیق سیستماتیکی صورت نگرفته است ،به عبارت دیگر ،از
آنجایی که مدل کاملی در خصوص عوامل کلیدی تاثیرگذار بر
موفقیت سیستم مدیریت دانش وجود ندارد ،با مطالعه ادبیات
مدیریت دانش و بر مبنای تجارب سازمانهای پیشرو ،چهار
عنصر اصلی فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات
و استراتژی سازمان به عنوان عوامل کلیدی موثر بر استقرار
مدیریت دانش که چهارچوب اصلی این پژوهش میباشد ،مورد
بررسی قرار میگیرند .اکنون به توضیح جامع تری از متغیرهای
مورد استفاده در پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.
فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار قوی ،موثر و کارآمد در
تمام جنبههای مدیریت دانش از قبیل تسخیر ،اشتراک و کاربرد
عمل میکند .فناوریهایی مثل سیستم مدیریت بانکهای
اطالعاتی مرتبط ،سیستم مدیریت اسناد ،اینترنت ،اینترانت،
سیستمهای پشتیبانی تصمیم ،پست الکترونیک ،موتورهای
جستجو ،داده کاوی ،ذخیره دادهها و ...میتوانند نقش اساسی در
تسهیل مدیریت دانش داشته باشند ،اما فناوری اطالعات فقط
نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا میکند .فناوری
اطالعات به افراد کمک میکند تا اطالعات مورد نظر خود را
پیدا نمایند اما تنها خود افراد میتوانند تعیین کنند که آیا این
اطالعات مناسب نیاز آنها میباشد یا نه (سرلک و همکاران،
 .)4 ،1398والش )2668( 3برخی از فناوریهای مورد استفاده
مدیریت دانش را شامل ابزار داده کاوی و انبار داده،
اینترانتهای سازمان ،پست الکترونیکی ،برنامههای کاربردی
تحت وب و  ...میداند .در سازمان ،قبل از ذخیره اطالعات و
1. Massa and Testa
2. Davenport
3. Walsh

دانش در پایگاه داده ،میبایست آنها را دسته بندی و اصالح
نمود .پایگاه داده شامل ترکیبی از دانش خارجی و داخلی
سازمان است (والش .)276 ،2668 ،فناوری اطالعات با فراهم
کردن فضای ارتباطی بر خط ،کمک بسیاری در پیشبرد و تسریع
اهداف پروژه مدیریت دانش مینماید .زیر ساختهای فناوری
اطالعات شامل سخت افزار ،نرم افزار و شبکه افزار ،پرتالها و
مخازن دانش از عوامل مهم و تأثیرگذار در این رابطه میباشند
(ماری وو د .)2، ،1393 ،4هنگام ایجاد ابزارهای فناوری
اطالعات ،عالوه بر مدیریت دانش داخلی سازمان ،مدیریت
دانش در خارج سازمان نیز میبایست مد نظر قرار گیرد (صلواتی
و حق نظر.)91 ،1399 ،
استراتژیهای دانش ،استراتژیهایی است که مسیر اهداف
دانشی را در سازمان مشخص میکند .سازمانهایی که
میخواهند مدیریت دانش را اجرا نمایند ،عالوه بر اهداف
معمولی سازمانی ،باید اهداف دانشی خود را نیز معین نمایند و
پس از آن با تعریف راهبردهای دانشی ،دستیابی به آن اهداف را
مشخص کنند .با توجه به اینکه اهداف دانشی و به تبع آن
راهبردهای دانشی با ساختارهای سلسله مراتبی و سنتی سازگار
نمیباشد لذا توجه به فرآیندها در سازمانهای دانش محور
بسیار حائز اهمیت است .ساختارهای سلسله مراتبی با این
نگرش کمتر همخوانی دارند و بیشتر وظیفهها را پوشش
میدهند تا فرآیندها را (اخوان و همکاران .)121 ،1381 ،برخی
صاحبنظران میان استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش
تفاوت قائل شدهاند .از دیدگاه «زک »،استراتژی دانش به شکل
خاص به استراتژی کسب و کار یک سازمان اشاره دارد که منابع
و قابلیتهای دانشی سازمان را نیز مورد نظر قرار داده است .این
استراتژی شامل شناسایی کمبودها و مازادهای دانش میشود و
سپس از طریق پیادهسازی استراتژی مدیریت دانش آن را
مدیریت میکند تا عملکرد سازمان را ارتقا دهد (اخوان و باقری،
.)،4 ،1398
فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش
میباشد ،عواملی مثل درگیری و درک کارکنان ،یادگیری مستمر،
محیط سازمانی ریسکپذیر ،ارتباطات و همکاری ،ارزشگذاری
برای کارکنان و مدیریت منابع سازمانی و انگیزش پرسنل در
مقوله فرهنگسازمانی قابل گنجاندن است (چین.)88 ،2668 ،0
برخی محققین ،تغییر فرهنگ سازمانی به سمت تقویت
اشتراکگذاری دانش را یکی از ارکان اساسی موفقیت مدیریت
دانش برشمردهاند .تغییر فرهنگ هم به عنوان یکی از ملزومات
4. Mary wood
5. Zack
6. Chin
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مدیریت دانش و هم به عنوان یکی از نتایج و تأثیرات آن
محسوب میشود (حسن زاده .)14 ،1399 ،فرهنگ سازمانی به
عنوان یک منبع تسهیلکننده فرایند مدیریت دانش (خلق،
ذخیرهسازی ،انتقال و استفاده از دانش) مطرح میگردد؛ بنابراین
رهبران و مدیران ارشد باید بتوانند خرده فرهنگهای موجود در
سازمانها را مدیریت و آنها را با اهداف مدیریت دانش همسو
نمایند (عنایتی و همکاران.)41 ،1386 ،
ساختار و تشکیالت حاملهایی هستند که مأموریتها ،رسالت-
ها ،اهداف کالن ،راهبردها و برنامههای کلی یک سازمان را به
بخشهای مختلف آن منتقل میکنند ،چنانچه ساختار را الگوی
روابط بین واحدها ،گروهها و افراد بدانیم ،درخواهیم یافت که
انتقال اهداف و برنامهها به بخشهای مسئول تنها در قالب
ساختار وتشکیالت میسر میشود .ساختار یک سازمان چارچوبی
است که برای ایجاد دستور و پیشبینی پذیری در سیستم ایجاد
میشود و دعوت کننده افراد برای رفتارهای خاص و
تضعیفکننده رفتارهای دیگر است .عالوه براین ساختار
سازمانی ضمن هدایت کردن رفتار کارکنان ،نوع رفتارهایی که
1
قابل قبول و غیرقابل قبول است را توصیف میکند (رادینگ ،
 .)136 ،1393موفقیت پروژههای مدیریت دانش نه تنها به
دانش فکری مدیران و کارکنان (جنبه نرم افزاری) ،بلکه به
میزان مساعد بودن جنبههای سخت افزاری در سازمان نیز
بستگی دارد .رسمیت و آزادی عمل کارکنان ،سهولت به
اشتراک گذاشتن دانش ،دستورالعملها در تقسیم کار ،تسهیم و
کاربرد دانش از عواملی هستند که در دستیابی به نتایج اثربخش
و مورد انتظار در پروژههای مدیریت دانش از اولویت باالیی
برخوردار هستند (واسان 2و همکاران.)934 ،2668 ،
در زمینه مدیریت دانش تحقیقاتی صورت گرفته است که در ادامه
به آنها اشاره خواهد شد .عنایتی و همکاران ( )1386در تحقیق
خود با عنوان «بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش
در سازمان های دریایی» به نتایج زیر رسیدند :در سطح اطمینان
 %8،منابع انسانی ،یادگیری سازمانی ،فرهنگ سازمان و فناوری
اطالعات بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای دریایی تاثیر
دارند .شعبانی و همکاران ( )1381در تحقیق خود با عنوان
«شناسایی ،بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی
مدیریت دانش با استفاده از تکنیک ( TOPSISمطالعه موردی:
دانشگاه علوم پژشکی شیراز)» به نتایج زیر دست یافتند :تمام
عوامل مدل  Williamو ( Bukowitzیافتن ،به کارگیری،
یادگیری ،تسهیم ،ارزیابی ،ایجاد /نگهداری و حذف دانش) بر
1. Rading
2. Wasan

پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشکی شیراز مؤثر بودند و به جزء عامل یادگیری و حذف دانش،
بقیة عوامل در وضعیت مناسبی قرار داشتند .همچنین در رتبه
بندی این عوامل با استفاده از تکنیک برترین پیشنهاد از راه حل
ایده آل ( 3) TOPSISمشخص شد که عامل تسهیم دانش،
بیشترین و عامل حذف دانش ،کمترین تأثیر را در پیاده سازی
مدیریت دانش دارد .حسینی و همکاران ( )1382در تحقیقی با
عنوان «اولویتبندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش» که
بر روی کارکنان شاغل ستادی سازمانی نظامی تهران صورت
گرفت ،نتایج تحقیق خود را اینگونه بیان میکنند :نتایج این
تحقیق نشان میدهد که نقش همه عوامل مورد مطالعه در این
تحقیق در تسهیل مدیریت دانش معنادار بوده که از این میان
عامل منابع انسانی در اولویت نخست و عوامل رهبری ،فرهنگ،
فناوری ،فرایندهای دانش محور و زیرساختهای سازمانی در
اولویتهای بعدی اهمیت قرار دارند.
همانطور که مالحظه گردید تحقیقات مناسبی در زمینه عوامل
تاثیرگذار بر مدیریت دانش صورت گرفته اما تحقیقی در زمینه
عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش در سازمان های ورزشی
صورت نگرفته است که در دنیای امروزی به انجام تحقیقات
علمی در زمینه مدیریت دانش در سازمان های ورزشی نیاز
شدیدی احساس می شود؛ بنابراین هدف اصلی محقق از این
تحقیق بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش در
وزارت ورزش و جوانان است.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها
توصیفی -پیمایشی به شمار میآید .جامعه آماری این پژوهش را
کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ( 74،نفر) تشکیل میداد.
حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان  2،4نفر از کارکنان
این وزارتخانه را تشکیل میداد .ابزار جمع آوری دادهها
پرسشنامهای است که عنایتی ( )1386در تحقیق خود از آن
استفاده کرده بود .این پرسشنامه شامل  46سوال در طیف ،
گزینه ای لیکرت (همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی ،به ندرت و هرگز)
بود .روایی پرسشنامه از نوع محتوایی بود و در این تحقیق روایی
پرسشنامه مذکور به تایید  16نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید.
محقق برای بدست آوردن پایایی این پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ استفاده کرد .بدین صورت که تعداد  36پرسشنامه را در
بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری شد ،ضریب آلفای کرونباخ
3. Technique of order preference by similarity to
ideal solution
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پرسشنامه  6891بدست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این
پرسشنامه بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار
استنباطی از آزمونهای شاپیرو ویلک( 1جهت بررسی طبیعی
بودن توزیع داده ها) و با توجه به نتایج آزمون مذکور از آزمون
های پارامتریک  ،One sample T testهمبستگی پیرسون
(جهت بررسی ارتباط بین ابعاد استفاده شده در پژوهش) ،فرایند
تحلیل سلسله مراتبی (( )AHPجهت رتبه بندی عوامل) استفاده
شد که این کار توسط نرم افزارهای (SPSSنسخه  )26و
(expert choiceنسخه  )11انجام شد.

یافته های تحقیق
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.

جدول  .4آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها
df
آماره
متغیرها

Sig

2،4
2،4
2،4
2،4

6899
6842
6838
6843

فناوری اطالعات
استراتژی
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی

68917
6873،
68078
68712

باتوجه به میزان معنی داری برای متغیرها درجدول  ،1مشاهده
می شود توزیع داده ها به صورت طبیعی است ،پس برای آزمون-
های بعدی باید از آزمون های پارامتریک استفاده کرد .ابتدا باید
بررسی کرد که آیا عوامل استفاده شده در این تحقیق از نظر

پاسخگویان بر استقرار مدیریت دانش نقش دارند یا خیر؟ برای
پاسخ به این پرسش از آزمون One Sample T Testاستفاده
شد .جدول شماره دو نتایج این آزمون در سطح اطمینان  688،را
نشان میدهد.

جدول  .2آزمون One Sample T Test

میانگین (از  )،انحراف معیار خطای انحراف معیار اختالف میانگین
عوامل موثر
68394
6860
68،،
3839
فناوری اطالعات
68813
6867
6801
2881
استراتژی
68122
6869
6808
3812
ساختار سازمانی
68481
6867
6800
3848
فرهنگ سازمانی
جدول شماره  2نشان میدهد که از نظر پاسخگویان ،نقش
فناوری اطالعات ،ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در مدیریت
دانش معنی دار هستند و تنها نقش استراتژی بر مدیریت دانش
معنی دار نیست.

T

،871
6837
4831
0817

معنی داری
6866
6872
6861
6866

اکنون باید هبستگی بین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش
را تعیین کرد که برای این کار از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد .جدول شماره  3همبستگی بین عوامل موثر بر
استقرار مدیریت دانش را نشان میدهد.

جدول  .9همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش

عوامل موثر بر مدیریت دانش فناوری اطالعات استراتژی ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی
1
فناوری اطالعات
*
1
68،3
استراتژی
1
*6802
*68،8
ساختار سازمانی
1
*68،،
*6807
*68،1
فرهنگ سازمانی
1. Shapiro- wilk
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*همبستگی در سطح  6/6،معنی دار است.
همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،در بین تمامی
عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش رابطه معنی داری
برقرار استت 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 استتتقرار ستتیستتتم مدیریت دانش در
وزارت ورزش و جوانان از فرایند تحلیل ستلسله مراتبی ()AHP
استفاده شد .شکل شماره  1نتایج آن را نشان میدهد.

فناوری اطالعات()0/281

استراتژی ()0/192
ساختار سازمانی()0/244
فرهنگ سازمانی()0/312

شکل  .4نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPنشان میدهد که
اهمیت مولفه های موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش یکسان
نیست و مولفه فرهنگ سازمانی دارای بیشترین میزان اهمیت
( )6/312و مولفه های فناوری اطالعات ( ،)6/291ساختار
سازمانی ( )6/244و استراتژی ( )6/182به ترتیب در اولویتهای
بعدی قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق مشخص گردید فرهنگ سازمانی ،فناوری
اطالعات و ساختار سازمانی نقش معنی داری بر استقرار سیستم
مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان دارند ،درحالیکه نقش
استراتژی سازمانی معنی دار نبود و با رتبه بندی این عوامل
مشخص گردید که فرهنگ سازمانی دارای مهمترین اولویت و
استراتژی دارای کمترین اهمیت است .همچنین مشخص گردید
که تمامی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با یکدیگر رابطه
معنی داری دارند که این رابطه مثبت و مستقیم است.
نتایج تحقیق حاضر به طور کلی با نتایج تحقیقات پیشین در این
زمینه همخوانی دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :نتایج به دست آمده از تحقیق صلواتی و حق نظر ()1399
حاکی از آن است که ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت
به فناوری اطالعات در واحدهای ستادی شرکت ملّی نفت ایران
از آمادگی کمتری برای بهکارگیری مدیریت دانش برخوردار
میباشند .عنایتی و همکاران ( )1386نیز در تحقیق خود دریافتند
در سطح اطمینان  %8،منابع انسانی یادگیری سازمانی ،فرهنگ
سازمان و فناوری اطالعات بر استقرار مدیریت دانش در
سازمانهای دریایی تاثیر دارند .اخوان و همکاران ( )1381در
پژوهشی به این نتایج دست یافتند :تحلیل دادههای کیفی وجود

مولفه های اصلی و زیر مولفه های موجود در مدل را پشتیبانی
کردند .تاثیر مستقیم راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد
دانشگاهها تایید نشد و این تاثیر از طریق عوامل حیاتی موفقیت
و اقدامات مدیریت دانش است .شعبانی و همکاران ( )1381که
در تحقیق خود به نتایج زیر دست یافتند :تمام عوامل مدل
 Williamو ( Bukowitzیافتن ،به کارگیری ،یادگیری،
تسهیم ،ارزیابی ،ایجاد /نگهداری و حذف دانش) بر پیاده سازی
مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز مؤثر
بودند .حسینی و همکاران ( )1382نتایج تحقیق خود را اینگونه
بیان میکنند :نقش همه عوامل مورد مطالعه در این تحقیق در
تسهیل مدیریت دانش معنادار بوده که از این میان عامل منابع
انسانی در اولویت نخست و عوامل رهبری ،فرهنگ ،فناوری،
فرایندهای دانش محور و زیرساختهای سازمانی در اولویتهای
بعدی اهمیت قرار دارند.
در واقع میتوان ادعا نمود دانش محوری ازضرورت های
سازمانهای معاصر به شمار میرود .از این رو وزارت ورزش و
جوانان در شرایط رقابتی باید قادر باشد ضمن ارضاء تقاضاهای
سطح باال و فزاینده به دنبال فرصتهایی برای ارائه خدمات با
کیفیت باالتر و هزینه کمتر باشند .برای مواجهه با چالشهای
پیش رو ،مدیریت دانش میتواند موثر واقع گردد .بی تردید وزارت
ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش در کشور باید در طراحی
و استقرار مناسب سیستم مدیریت دانش در نقش پیشرو
سازمانهای ورزشی 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 ورزش باید ابتدا فرهنگ سازمانی خود را بهبود بخشیده و
الزم است دانش در سطح وزارت ورزش نگاه ارزشی پیدا کند و
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یاددهی  -یادگیری جزء فرهنگ این وزارتخانه شود ،سپس با
فناوری میتوان این دانش را در قالبهای منظم گنجاند و به
دیگر اعضای داخلی سازمان منتقل کرد .در این راستا ،باید با
ایجاد زیرساختها و فرایندهای مناسب و نیز آمادهسازی اعضای
سازمان به عنوان دانشکاران از این دارایی و منبع کلیدی به-
درستی استفاده کرد .الزمة تحقق این امر ایجاد مدیریت دانش
در سازمان است ،در این راستا مدیریت دانش باید از طریق
ایجاد پیوند مناسب بین عناصر اصلی سازمان یعنی انسان،
ساختار و فناوری و با اتخاذ تدابیر و روشهای مناسب ،وظایف
خود یعنی خلق ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،نگهداری ،به کارگیری و
ارزیابی دانش را به صورت اثربخش انجام دهد .بنابراین وزارت
ورزش ،به عنوان متولی اصلی ورزش کشور باید همگام با
پیشرفتهای روز دنیا در زمینة فناوری اطالعات و ارائة
آموزشهای مناسب به کارکنان برای استفادة بهینه از این ابزار
قدرتمند و بهبود فرهنگ سازمانی به عنوان نیروهای محرکه و
عوامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر
چالشها به کار گیرند .البته باید توجه داشت که به تمامی عوامل
مذکور توجه الزم شود زیرا در این تحقیق مشخص شد که همه
عوامل باهم رابطه معنی داری دارند و تغییر در یکی از عوامل
باعث تغییر در عوامل دیگر خواهد شد.
باتوجه به یافتههای این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 -1مدیریت باید به نقش حیاتی مدیریت دانش در سازمان و
موفقیت سازمانی اعتقاد پید اکرده و در مسایل کلیدی و
حیاتی سازمان و در تصمیمگیری ،از مدیریت دانش
استفاده نماید .توجه کافی مدیریت سازمان نسبت به

ایجاد و توسعه زیرساختهای تکنولوژیکی برای اجرای
مدیریت دانش ،توجه کافی مدیریت سازمان نسبت به
سرمایههای فکری و اعمال استراتژی دانش محور در
تدوین برنامهها.
 -2حاکمیت تفکر خالق و انتقادی در فرهنگ سازمان به
عنوان یک ارزش واال ،بارور نمودن پیوسته دانش
سازمانی با تسهیم و تبادل دانش و جریان دانشی در
سازمان ،ارج نهادن به افراد تسهیم کننده دانش و قائل
شدن جایگاه (مادی و معنوی) ویژه برای آنان ،سازمان و
مدیریت انگیزه به علم آموزی و مطالعه و آموختن را در
افراد ایجاد کرده و کارکنان را تشویق به مطالعه و کسب
دانش بیشتر نمایند ،تقویت روحیه همکاری ،مشارکت و
کار گروهی در بین افراد سازمان.
 -3فراهم نمودن سامانههای اطالعاتی مناسب برای ذخیره
سازی ،انتقال و تبادل دانش مانند اینترنت ،اینترانت،
گروه افزار ،فراهم نمودن امکانات الزم جهت دسترسی
آسان به سخت افزارهای مناسب برای تسهیم اطالعات،
فراهم نمودن امکانات الزم جهت دسترسی آسان به نرم
افزارهای مناسب برای تسهیم اطالعات ،ایجاد
مهارتهای الزم در استفاده از سامانههای اطالعاتی مانند
اینترنت ،اینترانت ،گروه افزار و ...برای همکاران از طریق
برگزاری آموزشهای مورد نیاز.
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