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١٣/٢/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ  

 ها سازمان گسترش و توسعه در اصلی نقش ،علم و ربهتج از گیري بهره و محوري -دانش نگرش امروزه

 علمی،تکنولوژیکی، هاي قابلیت افزایش نتیجه در و نوآوري و دانش ایجاد براي ،بنابراین. نماید می ایفا

 اثربخشی بررسی کارآمد، مدار - دانش نظام یک به آنها نمودن تبدیل و ها سازمان اجرایی و مدیریتی

 فرایندهاي اثربخشی میزان بررسی ،پژوهش این هدف. است ناپذیر اجتناب دانش مدیریت فرایندهاي

 و مدیران از نفر 163 تعدادکه  بود جوانان و ورزش وزارت کارشناسان و مدیران دیدگاه از دانش مدیریت

براي جمع  .شدند انتخاب اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش به) کارشناس 123 و مدیر 40( کارشناسان

نتایج بنا بر  گردید و استفاده 944/0 پایایی با دانش مدیریت هاي فرایند پرسشنامهاز  آوري داده ها،

از دیدگاه فرض آزمون مبنی بر وجود سطح متوسط اثربخشی  فرایندهاي مدیریت دانش   ،هاي پژوهش یافته

 از دیدگاه مدیران  وکه  دادنتایج نشان  ،در حقیقت. شداطمینان رد  درصد 95 با مدیران و کارشناسان 

فرض آزمون مبنی بر متفاوت بودن  ،همچنین .کمتر از حد متوسط بوده استها  میزان این مولفه ،کارشناسان

به  واقع،در . دگردیتایید میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش نسبت به  مدیران و کارشناساندیدگاه 

میزان از دیدگاه بیشتر از این  میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از دیدگاه مدیرانطور متوسط 

 ارزیابی دانش، مدیریت  اثربخشی افزایش براي می توان نتیجه گرفت که .کارشناسان ارزیابی شده است

 است، راهبردي هاي برنامه و جز دانش مدیریت اینکه به توجه با و دارد بسزایی اهمیت آن سازي پیاده

 اطالعات فناوري از استفاده و سازمان کارکنان مدون آموزش و دانش نقشه ایجاد اثربخشی بهبود براي
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  مقدمه 

عنـوان   امروزه، مدیریت دانش ابزاري توانمند و اثربخش جهت دستیابی به مزیت هاي رقـابتی اسـت و بـه   

 .اهمیت خاصی دارددارایی هاي دانشی مشهود و به ویژه نامشهود سازمان ها روشی براي نظارت و هدایت 

، محیط رقابتی و عدم اطمینـان محیطـی در دنیـاي امـروز، دانـش      ، با توجه به شتاب تحوالتاز طرف دیگر

از راهبردي ترین منبع براي حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و مدیریت اثربخش دانـش یکـی   

، بـا بکـارگیري واژگـانی ماننـد     1دراکـر )1390ابزري و همکاران ، . (جدي ترین چالش هاي سازمان هاست

ان دانشی خبر از ایجاد نوع جدیدي از سازمان ها را می دهد کـه در آن بـه جـاي    کاردانش، دانشگر و سازم

براساس این نظریه، در آینـده جـوامعی انتظـار توسـعه و پیشـرفت      . قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد

دانـش   .دهند، نه سهم بیشتري از منابع طبیعیخواهند داشت که سهم بیشتري از دانش را به خود اختصاص 

    هرسـازمان را ابـدي والیـزال    می باشـد و درون داده هـاي  بالقوه اي است که کشف کننده منابع دیگر  منبع

ها و عملیات عـادي و روزمـره    مدیریت دانش سازمانی، عادت ،درواقع)2009آلوین و داناي فارد، .(می کند

ـ      بـا طراحـی و   . درا متحول کرده است، درست مثل تغییري که تحصیل در افکـار و فرهنـگ ایجـاد مـی کن

سازماندهی فرایند مدیریت دانش می توان دانش ضمنی، مهارت ها و جریان کاري را به رویه ها، اسـتاندارد  

قابتی و توسعه پایدار فـراهم  سازي و تحلیل محتواي مستند منتقل کرد و بستري براي ایجاد رقابت، مزیت ر

 به سازمان که میزانی یا درجه از است عبارت ،2دفت عقیده به بنا سازمان در اثربخشی) 2009چانگ، (.نمود

 زمـان  از اي در مرحلـه  باید ها سازمان همه که دهد می نشان تعریف این. شود نزدیک موردنظر هاي هدف

 .انـد  یافتـه  دسـت  هـا  هـدف  آن به و اند کرده عمل اهداف خود به نیل جهت در حد چه تا که کنند تعیین

جمع آوري دانش تخصصی افراد  و گرفتن فرایند عنوان به را دانش مدیریت ،3بارد هی )1391عبدالکریمی،(

 )2004میچـل،  ( .در سازمان و توزیع آن به جایی که به تولید بیشترین بازده منجر می شود، تعریف می کنـد 

 ابـزار،  ،دانـش  مـدیریت . شـود  منـتج  مشـتري  و سـازمان  براي افزوده ارزش ایجاد به تواند می موضوع این

 امـر،  ایـن . سازد می فراهم کارکنان و مشتریان جهت دانش گذاشتن اشتراك به براي را ها پایگاه و فرایندها

 برتـر  خـدمات  ارائه موجب نهایت، در و سازد می توانمند ارزشمند و اثربخش دانش تحقق براي را سازمان

 از که ارزشی توانند می آنها که طوري به ؛کنند می پیدا دانش تسهیم به بیشتري تمایل کارکنان لذا. گردد می
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 ماشـین  و ابـزار  نظیـر زمـین،   منـابعی  با مقایسه در دانش ،واقع در )2006ماري، (.ببینند را شود می منتج آن

 کارستن و اکونوي ؛2009 سالو،(.شود می قلمداد زندگی استاندارد تعیین عامل مهمترین ،کار نیروي و آالت

 و هـا  ریزي در برنامه مهم مسئله یک به دانش مدیریت نقش اساس، این بر )2006 همکاران، و یه ؛2002 ،

        کامـل  پتانسـیل  بخشـیدن  تحقـق  و مسـئله  حـل  پویـا،  یـادگیري  تـاکتیکی،  و راهبـردي  هاي گیري تصمیم

 ؛2009 سالو، ؛2002 ، کارستن و اکونوي ؛1387 همکاران، و زعفریان(.است شده تبدیل سازمان هاي دارایی

 دانـش  سازي یکپارچه فرایند در شفافیت به همچنین دانش مدیریت )2010 کانانگو، و انینتمال ؛2006 ، گان

 یکپارچه به منجر تواند می و می کند کمک سازمان در دانش جریان تسهیل به کارکنان و نظیر ها گروه سایر

   )2010،چانگ و همکاران،  2011رتینا و تینانگ، (.شود دانش موثرتر و سریعتر سازي

 شـده  ارائـه  آن هـاي  سیسـتم  اسـتقرار  و طراحی براي نیز متفاوتی هاي مدل دانش، مدیریت تعریف همانند

 هـا  سازمان در عملی و کاربردي بسیار جنبه که) 1999( 1دیگران و پروبست مدل پژوهش، این در که است

 مـدیریت  مذکور، مدل طبق. شود می داده توضیح شود، می شاملً  تقریبا را ها مدل همه مثبت نکات و دارد

 بـه  دانـش،  توسـعه  دانـش،  اکتساب دانش، شناسایی :از ندا عبارت که است اصلی فرایند شش شامل دانش

 اول مرحلـه ، دانـش  شناسـایی  )1387 حبیبی،(.دانش نگهداري و دانش گیري بهره دانش، گذاشتن اشتراك

 از صـریح  دانـش  توسعه یا جدید صنعتی دانش توسعه عنوان به است ممکن که است دانش مدیریت فرایند

 شـدن  تبـدیل  شـامل  مرحلـه  این: دانش اکتساب .باشد شده تعریف قبلی دانش تلفیق یا و اطالعات و داده

 دانـش  توسعه: دانش توسعه. است غیره و تصاویر مفاهیم، کلمات مانند صریح دانش شکل به ضمنی دانش

    توسـعه  خـود  دانشـی  امکانـات  سـایر  به توجه با را دیگران از شده گرفته دانش که است عملیاتی مجموعه

           دسـت  ایـن  از مسـائلی  و فراینـدها  جدیـد،  هـاي  ایـده  محصـول،  قابلیـت  توسـعه  شامل امر این. دهد می

 اشـتراك  به چگونگی همچون مسائلی دانش، مدیریت از این بخش در: دانش گذاشتن اشتراك به .باشد می

 گروهی دانش سطح به فردي سطح از دانش انتقال چگونگی نیز و باشد می استفاده و دسترسی قابل گذاري

 ایـن  در: دانش از گیري بهره) 1387 حبیبی،. (گیرد می قرار کار دستور در سازمانی دانش سطح سرانجام و

 تا شود کاربردي ها سازمان در موجود دانش که است متمرکز نکته این به دانش مدیریت توجه تمام مرحله،

ذخیـره ونگهـداري وروز آمـد    : نگهداري دانش )1388 همکاران، و شیروانی(.بینجامد سازمان سود دهی به

    بـه آن اجـازه   و مـی کنـد  نابودي دانش جلوگیري  این مرحله از .کردن دانش به این بخش مربوط می شود

                                                           
1
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کارهاي مناسبی براي به روزکردن  سیستم  و راستا باید سازاین  البته در -مورد استفاده قرارگیردمی دهد که 

  )1389صالحی واحمدي ،(.ایجادشود

بدون طراحی و استقرار سیستم هاي کارآمد و اثربخش، ایجاد و راهبري جریان هاي علمی پیشتاز و  ،درواقع

چنانچـه مـدیریت   همچنین، ) 1388ود و محمدي، رهنم(.اه علمی کشور در منطقه میسر نیستارتقاي جایگ

ي، کاهش زمـان چرخـه   دانش به طور موثر انجام پذیرد، می تواند به ایجاد ظرفیت بهتري براي تصمیم گیر

مـنجم زاده،  .(کاهش هزینه هـا منجـر گـردد    بهبود خدمات علمی و) براي مثال برنامه ریزي(تولید و توسعه،

نامه ریزي اسـتراتژیک و تصـمیم گیـري و    حل مسأله یادگیري پویا، بر بهفرایندهاي مدیریت دانش، ) 1387

فرسودگی و تباهی به سازمان کمک می کند و منجر به انعطاف پـذیري   در مقابلدارایی هوشی  از محافظت

ایـن امـر ، ضـرورت برنامـه ریـزي،      ) 1389اعرابـی، موسـوي،   .(نده و افزایش هوش سازمانی می شودفزای

فرایند دسترسی به دانش را درسـت بـه گونـه اي کـه      سازماندهی، رهبري و پایش دانش سازمانی همچنین

   بسـیاري از  ایـن حـال، بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه          با .نشان می دهد ،اثربخشی و کارایی داشته باشد

سازمان ها، مدیریت دانش را به عنوان یک چشم انداز استراتژیک، در رسالت ها و اهداف خـود، بـه طـور    

؛ 1385پیري و آصـف زاده،  (.کارگیري با شکست مواجه شده اند صورت به موثر به کار نمی گیرند و یا در

  )1387ه نقل از طبري و اورفردي ، ب 2004و بالگون ،  2010؛ قلی پور و همکاران، 2009سالو، 

شـده انـد و    رو بـه رو درصد برنامه هاي مدیریت دانش با شکسـت   84نشان می دهد که تقریباً  آمار ها نیز

انـش  در  ، هنوز پیاده سازي مـدیریت د در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته وسیعی کهعلیرغم تحقیقات 

بیـان مـی کنـد کـه     ) 1383(نتـایج تحقیـق گنجـی   ) 1389اخوان و دیگران، .(سازمان سخت و پیچیده است

مدیریت دانش اثربخش، به افرادي نیاز دارد که تجربه اي مفید در فراهم کردن دانش دارند و حرفه اي و بـا  

دانش را فراهم می کنند و در دسترس کسانی قرار می دهند که مخازن اطالعات سازمان  ؛ آنانجربه هستندت

اغلب منابع مدیریت دانش داراي چهار بخش اصلی ایجـاد، ذخیـره سـازي و بازیـابی،     . را توسعه  می دهند

ندازه گیري دانش باشـد، در  ا انتقال و به کارگیري دانش است و در واقع پنجمین مرحله که می تواند مرحله

درحالی که وجود آن براي موفقیت اجراي سایر فرایندهاي  -مراحل اصلی مدیریت دانش از قلم افتاده است

مدیریت دانش براي اجراي اثربخشی نیـاز بـه روش هـا، فـن آوري و     . مدیریت دانش، امري ضروري است

بیان می دارد ) 1386خدیور و نظافتی، ( ها هشنتایج پژو )1386جعفري و همکاران، .(دابزارهاي درست دار

که اثربخشی  مدیریت دانش در سازمان به این بستگی دارد که دقیقاً مشخص شود که چه اقـدامی در کجـا   
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بیشترین رشد را در فرایند ایجاد و توسعه دانش مدیریت داشته باشد و مهمترین ابزار این  تا انجام شود دبای

خصـوص وزارت ورزش و   له درئاین مسـ . دانش و مدیریت دانش در سازمان استامر، امکان اندازه گیري 

 مجـري و  هماهنـگ کننـده   نیـز ورزش کشـور و  در حـوزه  جوانان که تنظیم کننده سیاست هاي راهبـردي  

    سـازمان هـایی بـه حسـاب     ووزارت ورزش و جوانان جز. می باشد  ست، از اهمیت بیشتري برخوردارآنها

می آید که افراد جامعه حساسیت و توجه زیادي به اثربخشی مدیران آن دارند و خود مدیران ایـن سـازمان   

یکی . نیز، در پی افزایش اثربخشی کوتاه مدت و کسب برتري در صحنه رقابت با سازمان هاي رقیب هستند

، بهره گیري از یسازمان بین المللی و افزایش اثربخشی هاي از شیوه هاي موثر جهت حفظ رقابت در صحنه

البته تحقیقات نسبتاً گسترده و پراکنده اي  در مـورد   .سیستم فرایندهاي مدیریت دانش در این سازمان است

لـذا ایـن    .تحقیقی در این زمینـه انجـام نشـده اسـت    انجام گرفته، ولی  مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

ن وزارت ورزش کارشناسـا  انش ازدیدگاه مدیران وپژوهش با هدف بررسی اثربخشی فرایندهاي مدیریت د

  . و جوانان انجام گرفته است

  :ند ازا پژوهش عبارتاین سواالت  

میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از نظر مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در آیا  -1

  می باشد؟  متوسط سطح

 و ورزش وزارت کارشناسـان  و مـدیران  دیـدگاه  از دانـش  مـدیریت  فراینـدهاي  اثربخشی آیا میزان   -2

  تفاوت دارد؟  جوانان

  روش شناسی پژوهش 

از نظر  همچنین،. استازنوع کاربردي و از نظر روش، توصیفی ازنوع پیمایشی  ،این پژوهش از لحاظ هدف

پـژوهش  این جامعه آماري . مقطعی می باشد ،مقایسه اي و از لحاظ زمانی-از نوع علی  ،ارتباط بین متغیرها

 1392درسـال   را کلیه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  باسطح تحصـیالت لیسـانس بـه بـاال    

براي تعیین حجم ) N= 400نفر مدیران، 114نفر کارشناس و  286(.نفر بودند 400تشکیل می داد که حدود 

ـ   160که براین اساس حداقل   مونه از فرمول کوکران استفاده شدن  163تعـداد  . ه مـورد نیـاز بـود   نفـر نمون

درصـد و  . پاسخنامه مورد تأیید قرار گرفت که با شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبتی انتخـاب شـدند  

  . آورده شده است 1تعداد نمونه ها به تفکیک در جدول 
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  درصد و تعداد نمونه گیري مدیران و کارشناسان :1جدول

  تعدادکل  گروه  ردیف
تعداد 

  نمونه
  فراوانیدرصد 

  5/75  123  286  کارشناسان  1

  5/24  40  114  مدیران  2

  

تهیـه  ) 2009(که توسط پاتریک و همکاران بودپژوهش شامل پرسشنامه فرایندهاي مدیریت دانش این ابزار 

 38ایـن پرسشـنامه داراي    .گردیـد اقتبـاس  ) 1384سیدمحمد مقیمی، (شده و از مجموعه کتاب پژوهشنامه 

گویه و پنج بعد فرایندهاي مدیریت دانش شامل اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیـره کـردن دانـش، توزیـع     

پرسشنامه توسط کارشناسان و مدیران تکمیل گردید و از آن ها خواسـته  . دانش و نگهداري دانش می باشد

مقیاسی لیکرت از کامالً  5کند، در قالب طیف  می ها صدق شد تا گویه ها را تا حدي که در مورد سازمان آن

اي، مـورد   هـا در مقیـاس فاصـله    ها به عنوان داده جمع گویهسپس، . م تا کامالً مخالفم را مشخص کنندموافق

 شدکرونباخ استفاده  يگیري آلفا براي ارزیابی پایایی پرسشنامه از مالك تصمیم .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 شـان که ن به دست آمد 944/0پژوهش برابر با  يآلفاهاي پاسخ داده شده در پرسشنامه،  هکه با توجه به گزین

روایـی پرسشـنامه بـدان معناسـت کـه       -دهد پرسشنامه تهیه شده از پایایی بسیار خوبی برخوردار است می

ي طراحـی شـده اسـت کـه بـه      ا سنجند و آیا سئواالت به گونه سئواالت طراحی شده واقعاً چه چیزي را می

براي محاسبه روایی پرسشنامه . ها، هدف مورد نظر در تحقیق بررسی شود کمک اطالعات بدست آمده از آن

پس از تنظیم پرسشنامه براي اندازه گیري متغیرهاي  یعنی، ؛حاضر از روش اعتبار صوري استفاده شده است

منطقـه مـورد مطالعـه     در  ط به موضوع پـژوهش پژوهش از نظر متخصصان، صاحب نظران و استادان مربو

  .بنابراین تا حدود زیادي از اعتبار صوري پرسشنامه اطمینان حاصل شده است. استفاده شده است

  ها  روش اجرا و تحلیل داده

در دو سطح آمار توصـیفی و   Spss-19هاي تحقیق از نرم افزار  در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده

براي توصیف ... از آمارهاي توصیفی نظیر محاسبه مقادیر میانگین، انحراف استاندارد و. استنباطی استفاده شد

ها به دلیل آنکه در ایـن پـژوهش بـه دنبـال مقایسـه و ارزیـابی اثربخشـی         ها  و براي تحلیل آماري داده داده

ایـم، بـا مشـورت     و کارشناسـان وزارت ورزش و جوانـان بـوده    فرایندهاي مدیریت دانش در بـین مـدیران  
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یک مولفه و یک مقدار متوسـط    اي براي معناداري تفاوت میانگین تک نمونه -tکارشناسان آماري از آزمون 

ها در  براي استفاده از این آزمون. مستقل براي مقایسه میانگین نمرات دو گروه استفاده شده است -tوآزمون 

هـا   آوري شده بر مبنـاي گـروه   هاي جمع ها بررسی شود و چون تعداد نمونه فرض نرمال بودن داده ابتدا باید

از این رو تمامی فرضیات با فـرض  . توان نتیجه گرفت توزیع نمرات نرمال است است می) عدد 163(بزرگ 

  .شوند ها تحلیل می نرمال بودن داده

  هاي پژوهش یافته

برخـی مقـادیر آمـار توصـیفی بـراي نمـرات اثربخشـی        . پـردازیم  وهش مـی هاي پژ در ابتدا به توصیف داده

  .هاي متفاوت در ادامه آورده شده است فرایندهاي مدیریت دانش در گروه

  اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانشنمرات  آمار توصیفی : 2جدول

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  منبع تغییرات

  009/13  155/81  40  مدیران

  377/15  471/75  123  کارشناسان

  

میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و کارشناسان در سطح متوسط : فرضیه اول 

 .است

  اي نمرات اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش تک نمونه - tآزمون  :3جدول 

  

  مالك

  متغیرها
T 

  آماره آزمون

d.f 

  درجه آزادي

Sig  

  سطح معناداري

فرایندهاي اثربخشی 

  مدیریت دانش

  000/0 122  -789/27 مدیران

  000/0  39  -967/15  کارشناسان

  

سطح معناداري آزمون براي اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از دیدگاه مدیران  ، 2بر مبناي نتایج جدول 

در نتیجه فرض آزمون مبنی بر وجود سطح  .وچکتر استک α=05/0برابر با صفر و از سطح معناداري 
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دهد که از  نتایج نشان می ،در حقیقت. شود اطمینان رد می درصد 95ها از دیدگاه مدیران با  متوسط این مولفه

  .بوده است) 114(کمتر از حد متوسط ) 16/81(دیدگاه مدیران میزان این مولفه 

انش از دیدگاه مدیران و کارشناسان تفاوت بین میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت د: فرضیه دوم 

  .معناداري وجود دارد

  مستقل نمرات اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش - tآزمون  :  4جدول 

  

  مالك

  تی آزمون  آزمون لون

sig F  sig T 

اثربخشی فرایندهاي مدیریت 

  دانش
137/0  239/2  037/0  105/2- 

  

 14/0سطح معناداري آزمون لون براي اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش برابر با  ، 3بر مبناي نتایج جدول 

در نتیجه فرض همگنی واریانس براي نمرات مربوطه وجود  .است α=05/0رگتر از سطح معناداري و بز

کوچکتر  α=05/0و از سطح معناداري  04/0همچنین سطح معناداري آزمون تی براي نمرات برابر با . دارد

فرض آزمون مبنی بر متفاوت بودن دیدگاه مدیران و کارشناسان نسبت به میزان اثربخشی  پس، .است

دهد که به طور  نتایج نشان می واقع،در . شود اطمینان تایید می درصد 95فرایندهاي مدیریت دانش با 

یزان از دیدگاه بیشتر از این م) 16/81(متوسط میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از دیدگاه مدیران 

  .ارزیابی شده است) 47/75(کارشناسان 

  نتیجه گیري بحث و 

مدیریت دانش یکی از حیاتی ترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یا شکست مدیران و مزیت 

یندهاي سازمان که کلیه فرا عمل می کندسازمان در هزاره سوم توسعه است و همانند چارچوبی هر رقابتی 

لذا هدف اساسی این پژوهش، ارزیابی میزان اثربخشی فرایندهاي  )2009چانگ، (.آن می باشدبرپایه 

هاي  بر مبناي نتایج یافته .مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بوده است

 درصد 95ان با ها از دیدگاه مدیران و کارشناس فرض آزمون مبنی بر وجود سطح متوسط این مولفه ،پژوهش

ها کمتر از حد  دهد که از دیدگاه مدیران میزان این مولفه نتایج نشان می ،در حقیقت. شود اطمینان رد می

. بوده است) 114(ها بسیار کمتر از حد متوسط  و از دیدگاه کارشناسان میزان این مولفه) 114(متوسط 

کارشناسان نسبت به میزان اثربخشی  فرض آزمون مبنی بر متفاوت بودن دیدگاه مدیران و ،همچنین
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در حقیقت به طور متوسط میزان اثربخشی فرایندهاي مدیریت . شود فرایندهاي مدیریت دانش تایید می

  .دانش از دیدگاه مدیران بیشتر از این میزان از دیدگاه کارشناسان ارزیابی شده است

؛ چنان برخی از پژوهش ها همخوانی داردمرور پژوهش هاي قبلی نشان می دهد که نتایج تحقیق حاضر با 

 در دانش مدیریت فرایندهاي استقرار میزان داد نشان)  1388( همکاران و شیروانی پژوهش هاي یافته که

نیز طی ) 1386(میراسماعیلی  .است بوده متوسط سطح از کمتر اصفهان پزشکی علوم کارکنان دانشگاه

دانش در مدارس عادي شهر تهران به طور معناداري پایین تر  به این نتیجه رسیده است که مدیریتتحقیقی 

، خود با موضوع مدیریت دارایی دانشدر رساله دکتري ) 2007(ایلگارداد  .از میانگین نظري بوده است

ها خیلی پایین است و  دانش جهانی و محلی بیان کرده است که سطح مدیریت دانش در اغلب سازمان

به این  هم) 1385(غالمی. قرار دارند) از آن بندي داده ها و استفاده محدود در حد دسته( 3اغلب درسطح 

نتیجه رسید که میزان استقرار مولفه هاي مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان کمتر از 

به طور  ؛همسو نمی باشدبا این یافته ها هش ها اما نتایج تحقیق برخی دیگر از پژو .حد متوسط بوده است

بدین نتیجه رسیده است  "تعیین سطح رشد دانش در سازمان ها"در پژوهشی با عنوان ) 2007(استت  مثال،

نشان داد که میزان ) 1389(پژوهش تقی زاده و همکاران  .که دانش در سطح متوسطی از رشد قرار دارد

صی در سطح متوسط بوده استقرار و به کارگیري فرایندهاي مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی خصو

شناسایی عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه کارشناسان "نتایج یک پژوهش با عنوان. است

تربیت بدنی در حد متوسط  نیز بیانگر آن بود که وضعیت مدیریت دانش در سازمان "سازمان تربیت بدنی

ر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثی) 2006(مارکیوس و سایمون ) 1388شکیبی راد، .(می باشد

رابطه مثبت و قوي بین انطباق  ند که نتایج تحقیق آنها نشان دادسازمان اسپانیا بررسی کرد 172را در

در ) 2006(پراکاالن و همکاران  .اثربخشی عملکرد اقدامات مدیریت دانش با عملکرد سازمان وجود دارد

در مرکز تحقیقات هند دریافتند  "ده براي بررسی سوابق مدیریت دانشتحلیل پایگاه دا" پژوهشی با عنوان

سطح دانش در سازمان در  6براي این کار  و که قدم ابتدایی تمرکز سازمان بر مبناي مدیریت دانش است

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که سازمان ها توانایی زیادي در مدیریت دانش اثربخش . نظر گرفته شد

وضعیت مدیریت دانش در "در پژوهشی با عنوان ) 1388 (خاتمی .قرار دارند 5تا  1و از سطح دارند 

به این نتیجه دست یافت که شاخص هاي مدیریت دانش در  "واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی منطقه دوزاده

 و )2008( و اسالم و همکاران)  2005(مک اویلی و چارکر اورالی . در وضعیت مطلوبی قرار ندارند آنجا

در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و ) 2008(فی 

        با تقویت توان خالقیت و نوآوري افراد در سازمان عملکرد سازمانی را افزایش  همراه تسهیم دانش

هر چه قدر کارها عادي و خودکارتر که  آن استتبیین این موضوع  درمهمترین دالیل احتمالی  .می دهند

همزمان . د، تشخیص اهمیت بدست آوردن دانش جدید و مبادله ایده ها با همکاران مشکل تر می شودنشو
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نسبت به این که رویه هاي جدید ممکن است کارایی ما را  دن امور روزمره، معموالً بی میلی با یکنواخت ش

) 1385پروست و دیگران، .(انش افراد ثابت و بی حرکت می شودد ،بنابراین. بهبود بخشند، بیشتر می شود

همچنین بررسی ها نشان می دهد که مدیریت دانش موضوعی است که در بخش خصوصی متولد شده و 

   .پیشینه دانش در سازمان هاي دولتی کمتر صحبت شده است از رشد یافته و 

اثربخشی فرایندهاي مدیریت دانش از دیدگاه  میزانمیان نتایج تحقیق در مورد سوال دوم نشان داد که 

ل یمهترین دال .است فرضیه دوم تحقیق قابل تایید و ناسان تفاوت معناداري وجود داردمدیران و کارش

  :از ندا تبیین  این موضوع عبارت دراحتمالی 

  ؛فاصله گرفتن مدیران از مدیریت سنتی و پیشگام شدن به سوي مدیریت نوین -1

هاي سازمان را به سمت  در عصر رقابت با برپایی فرایندهاي مدیریت دانش فعالیت مدیران براي بقا -2

 ؛نوآوري سوق می دهند خالقیت و

هاي موجود و  مدیران براي اینکه بتوانند ضمن ارتقاي کارآمدي، قادر به بهره گیري بهتر از فرصت -3

دنبال فرایندهاي مدیریت دانش به  ،انطباق پذیري بیشتر با محیط پیرامونشان باشند  يتجدید ایده ها

  .هستند

و نقطه  دانش تقسیم نیروي براي ایجاد یپتانسیل تواند می دانش مدیریت  فرایندهاي اثربخشی از آنجایی که

  :شروعی براي توسعه یک جامعه ورزشی غنی از دانش باشد، می توان پیشنهادهاي زیر را ارائه کرد

 و خلق مبناي بر ارتقا هاي نامه آیین تدوین کشور و ورزش انداز چشم سند در دانش نقشه ایجاد -

   ؛دانش نشر

 ؛کارشناسان و مدیران دانش سطح ارتقاي براي آموزشی هاي کارگاه برگزاري -

  ؛متوازن امتیازي کارت از استفاده با دانش مدیریت فرایندهاي مرحله به مرحله ارزیابی -

سازمانی خالق و ایجاد تصمیم هاي دانشی و سرمایه گذاري بر روي کارکنان در راستاي ایجاد  -

  ؛تبادل نظر بین مدیران و کارشناسان

  ن ارشد از پروژه هاي مدیریت دانش؛حمایت مدیرا -

 .زیر ساخت هاي فناوري اطالعات ایجاد -
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  نابعم

 بررسی شکاف بین وضعیت " )1390(سعید  ،و عبدالمنافی هوشنگ ،؛ طالبیقائمی ،علی ؛ابزري، مهدي

سال سوم،  .فصلنامه مدیریت دولتی ."و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروي ایرانموجود 

 .6شماره 

 توسعه فرایندهاي چرخه ") 1389(ثقفی  ،و فاطمهنسرین دسترنج مقانی،  ؛النوش؛ اولیایی، پیمان ،اخوان

. ريفصلنامه سیاست علم و فناو ."مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش

 .2 شماره

 نشر مهکامه :چاپ اول، تهران .استراتژي دانش )1389(سعید  ،سیدمحمد و موسوي ،اعرابی 

 سعیدون: تهران  .ریت دانشمدی )1385(، کاي رومهاردت و روباستفان،  گیلبرت؛ ،پروست 

 مجله  ."چگونه می توان مدیریت دانش را به کارگرفت؟" )1385(سعید  ،پیري، زکیه وآصف زاده

 . 1شماره  .علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 بررسی میزان به ") 1389( مهديدروح اله و لوي، ،فستندیس ؛غالمرضاسلطانی،  ؛هوشنگ ،تقی زاده

فصلنامه فراسوي  .")مطالعه موردي(کارگیري فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی 

 .12شماره . مدیریت

 مطالعه تطبیقی رویکردهاي " )1386(پیمان  ،سیداصغر و اخوان ،الرسول؛ ابن سیدمصطفی ،جعفري

 .پنجمین کنگره بین المللی مهندسی صنایع ."اندازه گیري دارایی هاي دانش

  انتشارات ارگ: تهران .دیریت دانش در سازمان هاي مهندسیپیاده سازي م )1387(حبیبی ،علی 

 گیري اندازه هاي مدل مقایسه و بندي طبقه بررسی" )1386( نوید نظافتی، شعبان و الهی، ؛دیور،آمنهخ 

 .صنایع مهندسی المللی بین کنگره پنجمین . "دانش

 ،دوازده منطقه اسالمی آزاد دانشگاه واحدهاي در دانش مدیریت وضعیت" )1388( علی خاتمی". 

 .4 شماره سوم، سال .آموزشی مدیریت و رهبري فصلنامه

 ،دانش مدیریت سیستم موفقیت کلیدي عوامل شناسایی") 1388( اصغر محمدي، و اهللا فرج رهنورد 

 . 3 شماره. اطالعات فناوري مدیریت فصلنامه ."تهران عالی مراکزآموزش و ها دانشکده در

 ،در دانش مدیریت سازي پیاده الگوي ارائه" )1387( نشاءشاهی،  و مونا زاده، ؛ اسماعیلرضا زعفریان 

 توسعه فصلنامه .")زمین ایران نفت شرکت موردي مطالعه( متوسط و کوچک کارهاي و کسب

 .دوم شماره .کارآفرینی

 کارشناسان دیدگاه از دانش مدیریت موفقیت بر موثر عوامل شناسایی") 1388( عباس راد، شکیبی 

  .معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ."بدنی تربیت سازمان
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 ،دانش مدیریت فرایندهاي حاکمیت میزان") 1388( آزاد عمومی، و علی صفدریان، ؛علیرضا شیروانی 

 .1 شماره. سالمت اطالعات مدیریت ."اصفهان پزشکی علوم دانش در

 ،تربیت درسازمان دانایی مدیریت استقرار و سازمانی فرهنگ بین رابطه" )1387( مرجان صفاري 

 .المپیک ملی آکادمی ورزشی، مدیریت ملی همایش ."بدنی

 ،پیام نور: نهران .دانش مدیریت )1389( سیدعلی احمدي،و  علی صالحی 

 ،مدیریت استقرار براي اي زمینه عوامل بخش و تبیین") 1387(نوشین  اورفردي، و غالمعلی طبرسا 

 چشم فصلنامه ."تهران منطقه ،ایران نفتی هاي فراورده پخش ملی شرکت در موردي مطالعه دانش،

 . 26 شماره .)مدیریت پیام( مدیریت انداز

 ،و کار افزایش در آن نقش و خالقیت و آوري فن دانش، مدیریت") 1391( مهوش عبدالکریمی 

 .26 شماره. موفق مدیریت پیام ."فرایندها اثربخشی ایجاد

 ،دانش مدیریت عوامل استقرار میزان مورد در اصفهان زن دبیران دیدگاه") 1385( بهاره غالمی 

، ارشد کارشناسی نامه پایان "..84 - 85 تحصیلی سال در اصفهان شهر پرورش و آموزش سازمان

 .خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، تربیتی علوم دانشکده

 ،19 شماره .رسانی اطالع فصلنامه ."دانش مدیریت در هوشمند منابع نقش") 1383( علیرضا گنجی. 

 134شماره .مدیریت ماهنامه دو ."عالی درآموزش دانش مدیریت کاربرد" )1388( زهره زاده، منجم -

133. 

 ،مدارس در سازمانی یادگیري و دانش مدیریت مقایسه و بررسی") 1386( الهام میراسماعیلی 

 اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی علوم در تازه اي اندیشه فصلنامه ."تهران شهر عادي مدارس و هوشمند
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Today, Knowledge-based approach and use of experience and knowledge play a 

major role, in development and extension of organizations. Thus, considering 

effectiveness processes of knowledge management is unavoidable to create 

knowledge and innovation and as a result improving the scientific, 

technological, managerial and executive abilities as well as turning into a 

efficient knowledge-oriented  organization. The purpose of this study is to 

assess the effectiveness of knowledge management processes by view of experts 

and administrators of Ministry of Sport and Youths. The number of 163 

administrators and experts (40 administrators and 123 Experts) were selected 

through stratified random sampling. The questionnaire KM / 944 was used. The 

results of findings reject the hypothesis of test based on the availability of 

average level of effectiveness of knowledge management processes by view of 

experts and administrators rated 90 reliability. In fact, the results show that by 

view of administrators and experts, these components are lower than the 

average. In addition, the hypothesis of the test upon be different the view of 

administrators and experts regarding the effectiveness of knowledge 

management processes is confirmed. 

 As a matter of fact, on average the rate of effectiveness of administrators view 

is more than expertsone. To increase the effectiveness of knowledge 

management, the evaluation of its implementation is much more important. 

Regarding the knowledge management is considered as a part of strategies, to 

improve the effectiveness the creation of map of knowledge, continuous 
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training of employees and using information technology is highly 

recommended. 

 

Key words: Effectiveness, Knowledge management processes, Experts, 

Administrators, Ministry of Sport and Youth  

 


