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 چکیده

از دیدگاه مدیران  ،دانش یگذاراشتراکبه با ای سیستم مدیریت دانشعناصر پایه رابطة پژوهش، این در

 ازنوع پیمایشی وصیفیهش حاضر، تروش پژو .شد یبررس ی سراسر کشورهادانشگاه یبدنتیتربکل  ادارة

پژوهش  آماری ةجامع های سراسر کشوردانشگاه یبدنتیترب مدیران همة .شد اجرا میدانی روش به که بود

 نامةپرسش پژوهش، این اصلی ابزار شمار و برابر با حجم جامعه بود.که حجم نمونه تمام تشکیل دادندرا 

ای دانش و شش سوأل برای برای عناصر پایه سوأل 19با  درمجموع ،(1387) اندام ةافتیرییتغو  شدهاصالح

نتایج نشان داد که  .بود شده یطراح لیکرت ایرتبهپنج مقیاس درقالب کهبود  دانش یگذاراشتراکبه

 مربوط میانگین یشترینبو  متوسط است ازحدشیبدانش  یگذاراشتراکبه ای دانش وعناصر پایه میانگین

مدیریت ای عناصر پایهبین . است یادگیری مدیرانبه شاخص  مربوط میانگین و کمترین یمانشاخص ساز به

مثبت و  ةرابط ،هادانشگاه یبدنتیترب هایادارهدر از دیدگاه مدیران  دانش یگذاراشتراکو به دانش

 یگذاراشتراکهاز ب 504/0ای مدیریت دانش پایهعناصر متغیرهای  درمجموع ،همچنین .معناداری وجود دارد

بیشترین اهمیت را در  متغیر سازمانو  کنندها را تبیین میدانشگاه یبدنتیترب هایدانش در اداره

 دانش مدیریت مشخص شد که راهبرد آمدهدستبهنتایج  اساسبر. ددار دانش یگذاراشتراکبهبینی پیش

 بنابراین، بود؛ دننخواه کارساز مختلفهای سازمان برای اندازه یک به مشخص، مدیریتی اقدامات یاخاص 

 دیگر سازمان با سازمان یکتفکر راهبردی  و ریزیبرنامه به توجه با دانش مدیریت هایراهبرد و اهداف

 بود. خواهد متفاوت بسیار

 

دانش، مدیران  یگذاراشتراکبهنکوسکی، امدل استای مدیریت دانش، عناصر پایه: کلیدی واژگان

 هاشگاهدان یبدنتیترب

                                                           
 Email: Saatchian.vahid@gmail.com                           نویسندة مسئول                                     *
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 مقدمه
 .استمنبع در رقابت و نوآوری  ترینها و اصلیرشد و امنیت سازمان ،محرک اصلی در خلق ،دانش

ت دانش متشکل از تعامل افراد، فرایندهای دانشی و فناوری است که برای مدیریراهبرد 

تسهیم  ، موضوعامروزهاست. ضروری  1نیازهای اطالعاتی و ترقی سیستم تسهیم دانش کردنبرطرف

ابزار ای اجتماعی و پدیده عنوانبه ،علت اهمیتی که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار دارددانش به

و است  قرارگرفتهدر مراکز علمی جهان  ها و پژوهشگرانسازمان موردتوجهسیار ب یو پارادایم مؤثر

و  هافیت نوآوریها، افزایش ظربرای تسهیم دانش منجر به کاهش هزینهراهبردی بینش  خلق

 .(2012 ،2وروسولیس) شودمیسازمانی اثربخشی 

این دو نوع دانش در  دو صورت ضمنی و آشکار وجود دارد.به  ،الدارایی و ترکیب سی عنوانبهدانش 

اشتراک که در سازمان بهو هنگامی اندشده رهیذخ سازمان یاعضا یو ذهن اطالعاتیهای پایگاه

، شانس سازمان را جهیدرنتکنند و برای افزایش عملکرد سازمانی فراهم می ایگذاشته شوند، زمینه

. مدیریت دانش (2012 ،3اسماعیلدهند )محمدبه نوآوری و اثربخشی افزایش میجهت دستیابی در

ین دانش ضمنی و صریح و ارتباط ب یدهسازمانسازمانی و سیستمی مشخص برای کسب،  ییندفرا

و  تراثربخشسازمانی  رویةامکان استفاده از آن را داشته باشند تا  هاآن کهیطوربه کارکنان است؛

راهبرد مستمر  رتوصبه دانش. مدیریت (209، 2012 ،4، یوسف و محموداکبر)علی باشد سودآورتر

با هدف تسهیم و  هاآنکسب دانش مناسب، برای افراد مناسب، در زمان مناسب و کمک به  برای

، گیلسپی، مان لی) شودیمبه عملکرد سازمانی باالتر منجر  شود کهتعریف می لاطالعات در عم ارائة

تسهیم دانش و  ت رقابتی اهمیت دارددستیابی به مزی دانش برایبرای سازمان،  . (2010 ،5و ورینگ

. تسهیم شودمییند نگریسته یک فرا عنوانبهاغلب  است کهکلیدی برای مدیریت دانش  یرمتغی

 و از مشاهده نیستقابلمستقیم  صورتبهو  یآسانبهیندی است میان افراد که فران در سازمادانش 

پژوهشگران تسهیم (. 210، 2012، و همکاران اکبرعلی) شودآن به گردش خون در بدن تشبیه می

و کنند قلمداد میدید دانش ج خلق برای)ضمنی و صریح(  دانش عنوان فرایند مبادلةدانش را به

دانش  )اطالعات، تر به ارتباط انواع دانش، شامل دانش صریحش در یک مفهوم وسیعتسهیم دان

. (139، 2012 ،1المخان و اوالح)اوالح گردد( و دانش ضمنی برمی7دانش چه کسی و 6چگونگی

                                                           
1. Knowledge Sharing 

2. Sulisworo 

3. Mahamed Ismail 

4. Ali Akbar, Yussof & Mahmoud 

5. Lee, Gillespy, Maan & Wearing 

6. Know-How 

7. Know-Who 
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یم دانش هدف نهایی از تسهرود و شمار مییریت دانش بهخش مدترین بمهم ،دانش گذاریاشتراکبه

خود را در  که کارکنان دانشزمانینی است. تاها و منابع سازمابه سرمایه تقال آن دانشکارکنان، ان

یکی از  و ر مفهوم سازمانی خواهد داشتراک نگذارند، دانش تأثیر محدودی باشتسازمان به

ش بر اشتراک و توزیع دانقال دانش به افراد مناسب است و ترین وظایف مدیریت دانش، انتمشکل

  .(2012 ،)رئیسی دیفیت اثر شدیدی دارزمان و ک

و مدیران  نة توجه به تسهیم دانش توسط پژوهشگرانیدرزمرشد روزافزونی  ،های اخیردر سال

چشم هدر ایران و جهان ب 2های انجام کارجهت استفاده از بهترین روشخصوص درهب ،هاسازمان

ها توسط ل به بسیاری از موفقیتکه کسب مزیت رقابتی و نی استلیل این توجه آن دخورد. می

ها و ابتکارات لیتیند مدیریت دانش دارد که فعاکارگیری دانش حاصل از فراهیشه در بر ،هاسازمان

 الم،اوالحخان و اوالح) اندیادگیری سازمانی و فردی عنصر اصلی آن بوده تسهیم دانش درزمینة

چه تسهیم دانش مفید در سازمان هر صورت است که. معادلة این یادگیری بدین(142، 2012

بخشد و در توسعة سازمانی و نوآوری سرعت می یادگیری فردی وبه  ،هدفمندتر انجام شود

، دستیابی نهایتموفقیت بیشتر در بازار هدف و در که کندمحصوالت و ارائة خدمات بهتر تجلی می

  .(2012 رئیسی،) کندبه اهداف کالن سازمان را میسر می

مدیریت دانش مستلزم این راهبرد آمیز اجرای موفقیت ،3نکوسکیااست ارکان مدیریت دانشبا مطابق 

رهبری، سازمان، یادگیری و »ای همچون بودن وضعیت عناصر پایهاست که ابتدا نسبت به مناسب

با یکدیگر  هاآن این عناصر و اجزای ،دیگربیاندر هر سازمان اطمینان حاصل شود. به« فناوری

و شرح  این عناصرکه  (99، 2008، 4)کرنفیلد و تیلور اندشده بنایکدیگر  برپایةو  بط هستندمرت

 صورت است:ها بدینآن

نیاز در سطوح مختلف سازمان برای های موردی حیاتی در بنانهادن زمینهنقشرهبری  :رهبری

سازی بر تدوین و پیاده، عالوهدیگربیانکند. بهای مدیریت دانش ایفا میهپذیرش اثربخش فعالیت

کارملی، اتواتر و ) کنداسب، محیط و تغییرات فرهنگی موردنیاز در سازمان را فراهم میمنراهبرد 

 (؛272، 2011، 5لوی

                                                           
1. Ullah Khan & Ullah Alam 

2. Best Practices 

3. Stankosky’s Knowledge Management (KM) pillars 

4. Cranfield& Taylor 

5. Carmeli, Atwater & Levi 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Abraham+Carmeli
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ت دانش یندهای مدیریند تغییرات سازمانی است، تمام فراکه مدیریت دانش نیازم: ازآنجاییسازمان

از  باید، موزون و یکپارچه شوند. ناگزیر سازمان شوندی میطراح باید با فرایندهای سازمان که دوباره

 (؛211، 2012 اکبر و همکاران،کند )علیهای جدید مدیریت دانش حمایت جام روشان

طریق کنند و ازمی استفادههای ضمنی و آشکار خود نشدااز مدیران  ،طریق این عنصریادگیری: از

های دهو با استفاده از ای سازندند، فرهنگ اجتماعی را میگذاراشتراک می، دانش خود را بهیادگیری

 (؛2011 ،1بوثکنند )های جدید خلق میو ایده کنندیکدیگر مشکالت را حل می

عنوان یک توانمندساز که این عنصر دربرگیرندة تمامی ابزارهای فناوری است که بهآنجاییفناوری: از

کارگیری و تسهیم دانش هکسب، ب مدیریت دانش براید راهبرکند، از برای سازمان ایجاد ارزش می

مان مزیت رقابتی ایجاد کند تا از این طریق برای ساز کنددرسراسر سازمان حمایت می

 (.2012 اسماعیل،)محمد

دانش صرف  تسهیمها برای ی که سازمانیهاهزینه بیان کردند( 2012) اکبر و همکارانعلی

؛ اندبیلیون دالر بوده 2.7ها ، این هزینه2002در سال  بند.یاروز افزایش می، روزبهکنندمی

( در 2012اسماعیل )محمد میلیون دالر رسیده است. 4.8به  2007که این رقم در سال حالیدر

نتایج کند. تعبیر می هیم دانش را حاصل ادغام سه عامل انسان، سازمان و فناوریپژوهش خود تس

دادن کارکنان در انگیزشی مانند ارتقای شغلی، مشارکتعوامل که نشان داد  وی مطالعات

ر تسهیم دانش های فردی و غیره، تأثیر زیادی بدانش و شایستگی گیری، تأکید بر توسعةتصمیم

تسهیم ، رفتار رتباطات اجتماعی موجود در سازمانجو سازمانی و ا د ونها دارکارکنان در سازمان

هوشمندی و پورعباس  ،باقرزاده ،همچنین. (2012 ،همکاران و اکبر)علی ندنکمیتقویت دانش را 

در پژوهش خود نشان دادند که با توجه به تفاوت ماهیت و کارکرد دو مفهوم مدیریت  (1395)

مدیریت راهبرد های مدیریت دانش نیازمند تدوین ها برای انجام پروژهدانش، سازمانراهبرد دانش و 

در  خودپژوهش ( در 2012) 2رُزکومار و چهجداگانه هستند.  صورتهدانش خود براهبرد دانش و 

رونی و د میان انگیزة ،اخالق کاری اسالمی با نقش واسطة ،های دولتیمختلف سازمان هایدوره

 که در تخصیص و تکمیل ابتکارات کشف کردند ی رامعنادار و مستقیم تسهیم دانش کارمندان رابطة

به این نتیجه رسید که بین فرایند ( 2011) 3ون فناهمیت بود. ای نوین سازمانی و ادراک تعهد دار

 4گولدن و راگرمداری وجود دارد. تسهیم دانش و تجربه با مفهوم سرمایة اجتماعی رابطة معنا

ند و فردی، اعتماد و تعهد بر تسهیم دانش تأثیر مثبتی دارروابط میان ند که( نتیجه گرفت2010)

                                                           
1. Booth 

2. Kumar & Che Rose 

3. Wen Fen 

4. Golden & Raghuram 
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 پژوهش خود( در 2012) 1ارتباط میان اعتماد و تسهیم دانش دارد. لیندر ای فناوری نقش واسطه

د و یادگیری سازمانی نگرا و ارتباطات تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارری تحولبرهکه نتیجه گرفت 

گرا و تسهیم دانش در نوآوری سازمانی دارد و تسهیم دانش تأثیر تحولای میان رهبری تأثیر واسطه

 و افراد به مربوط موضوع یک که اندازههمانبه دانش تبادل .داردوآوری سازمانی بر ن یمعنادار

 افراد بین الزم تعامالت یامعنبه 2مختلط هایحلراه عبارت ست.ا نیز چالشی فناورانه است، سازمان

 معتقدند که پژوهشگران از بعضی است. همچنین، دانش تسهیم هایفعالیت تسهیل اوری برایفن و

 یا اشتیاق فرهنگی احساس با اوریفن ظریف یگانگی» ،دارمعنا روشی با دانش تسهیم بهبود برای

 که را آنچه هم افراد آن در که ایجاد فضایی ها،شرکت از بسیاری برای. است نیاز «رفتاری آگاهی

 ییتوانا است. پرچالش کار یک استفاده کنند، دانندمی دیگران آنچه از هم و کنند تسهیم دانندمی

 و کندمی فراهم را اطالعات و هاداده از حجم وسیعی به فوری دسترسی که است این در اوریفن

 واحدها، داخل در هم را گروهی کار هایروش ،نتیجهدر و کندمی ممکن را دور راه از یمساعکیتشر

 انتخاب مناسب اوریکه فن است این کلیدی نکتة .کندمی آسان سازمان شعبات و واحدها بین هم و

گولدن و ) کند ایجاد هاسازمان اندازة و افراد بین را مناسبی سازگاری تا شودمی گرفته کارهب و

نشان را در مطالعات هیم دانش ک بیشترین عوامل تأثیرگذار بر تسی جدول شمارة .(2010 م،راگر

  دهد.می

 
 عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش -1جدول 

 مراجع عوامل

 قاعتماد و مشو

ویکراماسینگ و (، 2011(، گولدن و راگرم )2011) 3، بات(2010لی و همکاران )

اکبر و (، علی2012، محمداسماعیل )(2012) 5ابراهیم و آلنحسن(، 2012) 4ویدیاران

 (2012) 7رماسینگ و ویدیاراتن، (2012) 6(، حسن و آلن2012همکاران )

 (2012اکبر و همکاران )(، علی2012(، محمداسماعیل )2010لی و همکاران ) فرهنگ

 (،2012اکبر و همکاران )، علی(2012رماسینگ و ویدیاراتن ) (،2012اسماعیل )محمد سازمان

 (2012) 8(، کومار، رادون چ روس2012اکبر و همکاران )(، علی2012محمداسماعیل ) انگیزش

                                                           
1. Lin 

2. Hybrid Sulutions 

3 .Yat 

4. Wickramasinghe& Widyaratne 

5. Hassan Ibrahim&Allen 

6. Hassan & Allen 

7. Wickramasinghe& Widyaratne 

8. Naresh Kumar, Raduan Che Rose 
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 عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش -1جدول ادامه 

 مراجع عوامل

 رهبری بینش

ویکراماسینگ و (، 2011رملی و همکاران )(، کا2011بات )، (2010لی و همکاران )

لین ، (2012(، رماسینگ و ویدیاراتن )2012(، محمد اسماعیل )2012ویدیاران )

(2012) 

 های ارتباطیمهارت

(، 2012ویکراماسینگ و ویدیاران )(، 2011) ون فن، (2011گولدن و راگرم )

(، 2012دیاراتن )(، رماسینگ و وی2012اسماعیل )( محمد2012آلن )براهیم و احسن

  (2012اکبر و همکاران )(، علی2012لین )

 (2012ابراهیم و آلن )، حسن(2012لین )(، 2011(، بات )2010لی و همکاران ) یادگیری

 وریفنا
 المخان و اوالح(، اوالح2012، محمداسماعیل )(2011بات ) ،(2011گولدن و راگرم )

 (2012کاران )اکبر و همعلی (،2012)

 

 درکناریادگیری  فرهنگرهبری در خلق  که دننتیجه گرفت خود پژوهشدر  (2010)لی و همکاران 

 . برایاست دانش انتقال اصلی کنندةتقویت چهار از یکی ،سازمان اندازة و فناوری زیرساخت، عوامل

 ،لاو مرحلة در که شود سعی باید فرهنگ تغییر در تالش جایبه سازمان، در دانش موفقیت تسهیم

را متناسب با  هاسازمان در موجودآشکار و پنهان  فرهنگی هایارزش با دانش تسهیم هایفعالیت

در  (2012) 1کو و تن. (2012 اسماعیل،محمد) کرد هماهنگثر در تسهیم دانش های مؤخرده

تسهیم دانش  یکپارچةراهبرد  که خواستار ییهاند که سازمانبه این نتیجه رسید خود پژوهش

چه تسهیم دانش مفید در  هر و لقوة تسهیم دانش توجه کنندع بامواناز به تعداد زیادی  هستند، باید

و  شودانجام می یبیشتروری ود، یادگیری فردی و سازمانی و نواسازمان هدفمندتر انجام ش

 در جدول شمارة دو، برخی .شودجلی میخدمات بهتر مت رائةالت و امحصو توسعةدر همچنین، 

 اند.دهشمعرفی  های مختلف پژوهشگراندر پژوهشموانع انتقال و تسهیم دانش 
 

 

 موانع تسهیم دانش -2جدول 

 وریاموانع فن موانع سازمانی موانع فردی

 (2011 ات،کمبود پشتیبانی فنی )ب (2011 )میلس و اسمیت، مراتب سازمانیسلسله (2011 کمبود زمان )بات،

 آگاهی  نبود

 (2012) کو و تن،
 (1391 رئیسی،) رسمیت و تمرکز

های فناوری ناسازگاری سیستم

 اطالعات با فرایندهای سازمان

 (2012 اسماعیل،)محمد

 کاهش امنیت شغلی

 (2012 اسماعیل،)محمد

دانش جای بودن تسهیم دانش صریح بهغالب

 (2012 اسماعیل،)محمد ضمنی

کسب تخصص  ایبرفقدان آموزش 

 (2010 لی و همکاران،) کارکنان
 

                                                           
1. Ko & Tan 
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های صنعتی، در سازی و بررسی تسهیم دانش در بخشدر پیاده هاباوجود وسعت دامنة پژوهش

ند که ضرورت شومشاهده می یبسیار ها خألهای پژوهشییک و آموزش عالی و دانشگاهمحیط آکادم

 (.2012 اسماعیل،کند )محمدمی پیش مشخصازتوجه به انجام پژوهش در این بخش را بیش

ت سازی سیستم مدیریکاربردن و پیادههمیتی برای بهای پراهها و بخش آکادمیک فرصتاهدانشگ

دهد که مدیریت دانش در تایج مطالعات نشان مید. ننهایش دارانجام وظایف و مأموریت دانش برای

کیفیت سطح تحصیل کارایی و افزایش  تواند منجر به ترقی اثربخشی،ها میآموزش عالی و دانشگاه

های و تکنیکراهبرد بازتاب نوآوری، وارستگی، مدیریت آموزش عالی درواقع، و شود دانشجویان 

(. نیازهای بی شماری برای سیستم 2012 اسماعیل،محمد) ختلف در بخش صنعت و مشاغل استم

 کارکنانتسهیم دانش در  نگیزةا (2012اسماعیل )محمد د.نها وجود دارمدیریت دانش در دانشگاه

های های درونی )عالقهنیازهای آکادمیک( و انگیزهمادیات و بیرونی ) ها را ناشی از انگیزةدانشگاه

 گذاری دانششتراکارا در بهثر کند و اولین عامل مؤفردی، مناعت طبع و عالقه( قلمداد می

اثربخشی مدیریت دانش  اما برای ؛کندنوع دانش )ضمنی یا آشکار( معرفی میمشخصات بارز 

نیاز ارچوب مدیریت دانش مقتضی هبه شناسایی چها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه ،سازمانی

سازمانی در فرهنگ سازمانی، شالودة فناوری اطالعات و ادغام دانش هارچوب این چدرواقع، که  دارند

های کشور نیز بدنی دانشگاهبیتل ترک ادارة. (2011، 1نیلذخیرة دانش فردی و جمعی است )مک

که وظایفی  یهای مختلفمأموریت منابع، فرهنگ و با سوابقسازمان دولتی بخشی از یک عنوان به

های کالن وزارت سیاستریزی مربوط به راهبردهای ورزشی هر دانشگاه متناسب با همچون برنامه

ستانداردهای آموزشی و عیین اهای ورزشی، تسازی برای حضور دانشجویان در عرصهعلوم، بستر

خود را  نقش، یندهافرا سازی ساختارها وح و بهبا اصالدر تالش است  ،عهده داردبر ورزشی و غیره

است که راهبردهایی ترین دانش یکی از مهم تسهیم . ناگزیر،ی ایفا کندآمیزصورت مؤثر و موفقیتبه

بدنی های کل تربیترد و موفقیت ادارهتر عملکیشبی هرچهتواند در شرایط موجود به ارتقامی

م آن است که ابتدا نسبت مدیریت دانش مستلزراهبرد آمیز ؛ اما اجرای موفقیتها کمک کنددانشگاه

که باید برای « رهبری، سازمان، یادگیری و فناوری»ای همچون بودن وضعیت عناصر پایهبه مناسب

اطمینان حاصل  هر سازمانی به آن توجه کرد،ش در آمیز سیستم مدیریت دانسازی موفقیتپیاده

این سیستم در بهبود وضعیت  با استفاده ازها قادر خواهد بود ی دانشگاهبدنتربیت کل ادارةکرد. 

ا شرایط اقتصادی و توانمندی نیروی دانشی سازمان متناسب ب یها با ارتقابدنی دانشگاهتربیت

آمیز مدیریت سازی موفقیتمینة مناسبی را برای پیادهکند و ز ایفا ثریهای فناوری نقش مؤپیشرفت

ای سیستم چهار عنصر پایه رابطةبه بررسی  در این پژوهش،. این نهاد دولتی فراهم کند دانش در
                                                           
1. McNeil  
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بدنی گذاری دانش توسط مدیران تربیتاشتراکبه با ،استانکوسکیمدل مدیریت دانش با توجه به 

 هایییم دانش یکی از جدیدترین موضوعدر کشور ما تسه .های سراسر کشور پرداخته شدگاهدانش

 .اندزمینه انجام شدهجود دارد و کارهای پژوهشی کمی دراینمورد آن واست که اطالعات کمی در

 

 پژوهش شناسیروش
آماری  ةعجام .است شده انجام میدانی صورتبه که است پیمایشی -یتوصیف پژوهش، انجام روش

که حجم نمونه  های سراسر کشور استدانشگاه بدنیتربیت ستادی انپژوهش شامل تمام مدیر

نفر به  43ز این تعداد، ا (.54)تعداد = شمار و برابر با حجم جامعه بودتمام ،دلیل محدودیتبه

 پژوهشدرصد بوده است( و در  6/79ها نامهبرگشت پرسش میزان) ندارسالی پاسخ داد ةنامپرسش

 هایروش از ،(هاسؤال و پژوهش نوع اهداف،پژوهش) هایگزاره توجه به اباند. حاضر شرکت داشته

 اصلی ابزار شده است. استفاده نامهپرسش کمک به میدانی روش نیز و ایکتابخانه و اسنادی مطالعة

رای عناصر ب سوأل 19مجموع با در ،(1387) اندام ةتغییریافتشده و اصالح نامةپرسش پژوهش این

 لیکرت ایرتبهپنج مقیاس درقالب کهبود  گذاری دانشاشتراکو شش سوأل برای بهای دانش پایه

سه  متوسط گزینة امتیاز،دو  کم گزینة امتیاز، یک کم خیلی گزینة به کهنحویبه؛ بود شده طراحی

روایی محتوایی  .تگرف تعلق امتیازپنج  زیاد خیلی و گزینة امتیازچهار  زیاد گزینة امتیاز،

حوزة  نظرانو صاحب تن از اساتید 15تأیید  بهآماری  ةشده متناسب با جامعاصالح ةنامپرسش

مطابقت با  براینامه اصالحی و اعمال تغییرات در پرسش هایپیشنهاد همة رسید.مدیریت ورزش 

اطمینان از پایایی  برای پژوهشگر. انجام شد پژوهشفکری تیم با هم ،آماری ةشرایط و ویژگی جامع

 به مقدماتی نمونة یک و براساس کردپایایی  ةیق آلفای کرونباخ اقدام به محاسبطراز امهنپرسش

از روایی  نامهدهد پرسشمیکه نشان شدورد آبر = α 90/0، شاخص آلفای کرونباخ نفر 20 حجم

 آزمون برای و توصیفی آمار از هاداده تحلیل برایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. ایمحتو

 رگرسیون و پیرسون همبستگی ضرایب ،1اسمیرنوف -لموگروفکها از آمار استنباطی هفرضی

  .است شده استفاده 21نسخة  2.اساس.پی.اس آماری افزارنرمازطریق  زمانهمروش به  متغیرةچند

 

 نتایج
و کمترین فراوانی در گروه سنی سال  40 تا 31نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی در گروه سنی 

با  درصد 3/23 ،سالدرصد از مدیران با سابقة خدمت زیر پنج  5/60 اند.قرار داشتهسال  60 تا 51

                                                           
1. K-S 

2. SPSS 
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 بادرصد  7/4سال و  15 تا 11درصد با سابقة خدمت  6/11سال،  10سابقة خدمت بین شش تا 

 8/69 بدنی تحصیل کردند.از مدیران در رشتة تربیت 4/81 سال بودند. 20تا  16خدمت  سابقة

 9/41 درصد زن بودند. 2/24درصد از مدیران مرد و  8/75مجرد بودند. درصد  2/30متأهل و  درصد

درصد  6/18دارای مدرک دکتری و درصد  5/39ارشد، گویان دارای مدرک کارشناسیاز پاسخدرصد 

 دارای مدرک کارشناسی بودند.

 
 هادانشگاه بدنیتربیت کل هایرهادا در گذاریاشتراکبه و دانش مدیریت ایپایه عناصر میانگین -3جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

 5 1 37/0 48/3 اشتراک دانش

 5 1 77/2 36/3 ایعناصر پایه

 5 1 91/0 96/2 رهبری

 5 1 69/0 29/3 سازمان

 5 1 57/0 60/2 یادگیری

 5 1 58/0 80/2 فناوری

 

میزان  که میانگین مبین آن است دانش مدیریت ایعناصر پایه آمده از توصیفدستههای بداده

 96/2رهبری ترتیب به ،های آنلفهؤو میانگین م (20/67 ة)با حداکثر نمر 36/3 ایعناصر پایه

)حداکثر نمره  60/2 یادگیری(، میانگین 80/68 )حداکثر نمره 29/3 سازمان(، 20/59)حداکثر نمره 

و  ایعناصر پایهساختار  ،کل. دراست( 00/56)حداکثر نمره  80/2وریفنامیانگین  ،(00/52

د. نکشور در سطحی باالتر از متوسط قرار دار یهابدنی دانشگاهتربیتنظر مدیران های آن ازلفهؤم

میزان  که میانگین ندنشان داد گذاری دانشاشتراکبهآمده از توصیف دستههای بداده ،همچنین

 گذاریاشتراکدربارة به( است که نگرش مدیران 30/69ة ا حداکثر نمر)ب 48/3 گذاریاشتراکبه

تر از در سطحی باالنظر مدیران اثربخشی سازمانی از ،کلدر .است پنج کل ةدر نمر سهبیشتر از عدد 

 متوسط قرار دارد.

ای مدیریت همانطور که در جدول شمارة چهار نشان داده شد، ضریب همبستگی میان عناصر پایه

دهندة همبستگی است که این خود نشان 619/0کلی( صورتگذاری دانش )بهاشتراکش و بهدان

گذاری دانش مدیران در اشتراکای و میزان بهتاحدودی قوی و مستقیم بین میزان تأثیر عناصر پایه

های سراسر کشور است. همچنین، ضریب همبستگی برای متغیرهای بدنی دانشگاهادارة کل تربیت

 468/0گذاری دانش برابر با اشتراک، سازمان و به404/0گذاری دانش برابر با اشتراکی و بهرهبر
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گذاری اشتراکو فناوری و به 297/0گذاری برابر با اشتراکنسبتاً متوسط و مستقیم، یادگیری و به

 تند.دهندة همبستگی نسبتاً ضعیف و مستقیم هساست که این ضرایب نشان 320/0دانش برابر با 

 
 دانش گذاریاشتراکبه و ایپایه عناصر بین ارتباط تعیین برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون -4جدول  

 

 ایعناصر پایهیندهای ااز تحلیل رگرسیون چندمتغیره میان فر ،بینیتعیین قدرت تأثیر و پیش برای

عنوان متغیر وابسته )مالک(، با به ی دانشگذاراشتراکبه( و بینعنوان متغیرهای مستقل )پیشبه

واریانس از درصد  504/0دهد که نشان می 2Rضریب تعیین  نتایجد. استفاده ش اینترروش 

مانده به سایر عوامل خارج از ای مدیریت دانش و باقیعناصر پایه مربوط به گذاری دانشاشتراکبه

 .(شمارة پنج )جدولپژوهش مرتبط است 
 

 

 گانهایج ضریب همبستگی چندنت -5جدول 

 داریاسطح معن آماره آزمون انحراف معیار مجذور همبستگی همبستگی مدل

 001/0 93/27 286/0 504/0 638/0 اینتر

 

صورت دهد که معناداربودن تفسیر رگرسیون بدیننتایج جدول شمارة شش رگرسیون نشان می

گذاری دانش مدیران اشتراکبینی بهشاست که سهم رهبری، سازمان، یادگیری و فناوری در پی

است.  138/0و  086/0، 237/0، 167/0ترتیب برابر با های سراسر کشور، بهبدنی دانشگاهتربیت

، هر 167/0گذاری دانش مدیران برابر با اشتراکازای هر واحد تغییر در رهبری، بهدیگر، بهعبارتبه

ازای هر واحد تغییر در ، به237/0ش مدیران برابر با گذاری داناشتراکواحد تغییر در سازمان، به

ازای هر واحد تغییر در فناوری، و به 086/0گذاری دانش مدیران برابر با اشتراکیادگیری، به

عنوان مقیاس اهمیت نسبی است. ضریب بتا نیز به 138/0گذاری دانش مدیران برابر با اشتراکبه

 ضریب همبستگی سطح معناداری بین و مالکمتغیر پیش

 619/0 009/0 گذاری دانشاشتراکای و بهعناصر پایه

 404/0 011/0 گذاری دانشاشتراکبه رهبری و

 468/0 001/0 گذاری دانشاکاشتربه سازمان و

 297/0 001/0 گذاری دانشاشتراکبه یادگیری و

 320/0 002/0 گذاری دانشاشتراکبه فناوری و
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ترتیب سازمان، رهبری، ای مدیریت دانش، به، با مقایسة چهار عنصر پایهرومتغیرها کاربرد دارد؛ ازاین

توان اذعان کرد که ابعاد و متغیرهای ترین عناصر هستند. درمجموع، میفناوری و یادگیری مهم

گذاری دانش اشتراکدرصد از تغییرات واریانس متغیر به 50ای مدیریت دانش حدود عناصر پایه

درصد از تغییرات واریانس متغیر  50بینی کرد و حدود ها را پیشدانشگاهبدنی مدیران تربیت

بینی اند، پیشگذاری دانش مدیران توسط عوامل دیگری که در پژوهش بررسی نشدهاشتراکبه

 شود.می
 

 رگرسیونی نتایج رگرسیون چندمتغیره و برازش معادلة -6جدول 

 

4x4+ b 3x3+ b 2x2+ b 1x1Y=a + b 
Y=36/942+ (0/167) X1 + (0/237) X2 + (0/086) X3 + (0/138) X4 

 

 گیریو نتیجه بحث
 بدنیة کل تربیتادار در مدیریت دانشای عناصر پایهمجموع در حاضر، پژوهش هاییافته براساس

 متوسط حد از کمی بیشتر تقریباً مطلوب و ها در وضعیتنظر مدیران آناز ،های کشوردانشگاه

راستا ( دریک2012انگ )یانگ و هو ( و2012علی اکبر ومحمود ) این یافته با نتایج مطالعات .هستند

ریت از ابراز های مدیهای الزم ازجمله تشویقگیری از مشوقران بهرهکه این پژوهشگطوریهب است؛

 حاکی پژوهش هاییافته ای تسهیم دانش معرفی کردند.عنوان نقش پایهکارکنان را به هایایده

در  و هستند از متوسط بیشتری هانمره میانگین دارای وریعناصر رهبری، یادگیری و فنا که است

ادارة ها در سطح لفهؤرین میانگین درمیان متباالدر  سازمان عاملاما کسانی هستند؛ ی تقریباً  وضعیت

ای، مدیریت دانش عناصر پایه متناسب با مقولة. استاز دیدگاه مدیران  هابدنی دانشگاهکل تربیت

هی اطالعات فردی و دب، بررسی، ذخیره و سازمانارچوبی از ادغام عناصر سازمانی است که انتخاهچ

دی در نوآوری مدیریت کلی یاطالعات نقش ، تنوع فناوریعهده دارد. در برخی مواردسازمانی را بر

فقدان سرمایه دانشی و اشتراک دانش ضمنی برای خلق نوآوری دارد.  برداری، توسعةدانش، بهره

 های تسهیم دانش منجر شودهش فعالیتتواند به کامینیز هدایت و رهبری مدیریتی 

 داریاسطح معن مقدار تی Bضریب  ضریب بتا متغیر

 003/0 390/1 942/36 - ضریب ثابت

 010/0 622/2 167/0 135/0 رهبری

 001/0 963/1 237/0 205/0 سازمان

 001/0 978/5 086/0 104/0 یادگیری

 001/0 552/3 138/0 122/0 فناوری
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قبال بر انتظارات مدیریت و تعهد درازمدت مدیران دررسد تأکید نظر می، به(2012 اسماعیل،محمد)

و  رابطه برای ایجاد فرهنگ تسهیم دانش، دراینهای تسهیم دانش و ایفای نقش حمایتیفعالیت

 سهیم دانش اثربخش سازمانی است.ای تقطعی بر ینیازاکتساب فناوری مهم و اساسی است و پیش

بودن شناسایی، ارزیابی و تحمل اشتباهات گذشته و ن کرد که مکفیتوان اذعادر فرایند یادگیری می

رسد نظر میبهکه  دشویادگیری فردی و سازمانی می منجر به بهبود ،بازخورد آن به سازمان و افراد

یادگیری از راه عمل و درزمینة  ایکنندهمحدود، فرهنگ حاکم بر سازمان عامل در برخی مواقع

 2و اسمیتمیلس  (.2012، 1فارکاس، کارولینی و پوردوبرای و بررسی اشتباهات گذشته است )

مدار و تسلط جامع مدیریت دانش در ای اثربخش افزایش رویکردهای دانشیکی از راهکاره (2011)

ها و در ساختار سازمان تغییراترهبران از  حمایت مدیریت عالی ورا  های سازمانیروال فعالیت

دانش  کارگیریهبمراتب سازمانی برای انتقال و سلسلهجای های هموارتر بهسمت سازمانگرایش به

اهمیت  دارایتواند نیز می هابدنی دانشگاههای تربیتادارهکه توجه به این امر برای  دندهنشان می

و  فناوری -1که  در پژوهش خود بیان کرد (2012ود )علی اکبر ومحم ،راستادراین باشد.

اطالعات و دانش  کیفیت و سرعت دسترسی به ،همچنینو  تکنولوژی اطالعات هایزیرساخت

ازه و اظهارنظرهای علمی اعضای های تای مدیریت دانشکده در ابراز ایدههتشویق -2جدید؛ 

سهم را در تحقق کشف دانش  بیشترینهای دانشکده، مأموریت تأثیرگذاری بر رایعلمی بتئهی

 ةامکانات شبکمندی از بهره ،همچنین و یوترهای اختصاصی در دفاتر اساتیدوجود کامپ -3 ؛داشتند

در انجام کار با کامپیوتر و  علمیئتتوانمندی اعضای هی -4؛ فناوریهای اینترنت و زیرساخت

هم را در های دانشکده، بیشترین سمأموریت ةتأثیرگذاری و انجام بهین رایب ایرایانه افزارهاینرم

سرعت تبادل اطالعات و  ا هدفهای ارتباطی بایجاد زیرساخت -5 ؛تحقق تصریح دانش داشتند

صداقت در تشریک  ،همچنینو های تیمی قاد به تشکیل گروه علمی و فعالیتاعت -6انتقال دانش؛ 

طراحی  -7 ؛در تحقق تسهیم دانش داشتندهم را مساعی و تبادل اطالعات با همکاران، بیشترین س

دسترسی به کامپیوتر در زمان  -8ریزی مبتنی بر دانش؛ مشی و برنامهراهبردی و ترسیم خط ةبرنام

بیشترین  ،اینترنت ةموقع و مناسب از شبکهوشمندانه و به ةو استفاد فناوریمندی از همناسب، بهر

آن و  افزارهایبا کامپیوتر و نرم نایی انجام کارتوا -9 ؛م را درتحقق ارزیابی دانش داشتندسه

 -10علمی؛ تئبرای اعضای هیمربوط  ةهای علمی و نظری حرفبرخورداری از توانمندی ،همچنین

بدنی، بیشترین سهم را در تحقق های تربیتالعات بر انتشار دانش در دانشکدهفناوری اطتأثیرگذاری 

 .انتشار دانش داشتند

                                                           
1. Dobrai, Farkas, Karoliny & Poór 

2. Mills & Smith 
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 حد از بیشتر ،های سراسر کشوربدنی دانشگاههای تربیتاداره درگذاری دانش اکاشتربه میانگین

 استدانش  ذاریگاشتراکبهدر  سازمان مدیران بیشتر لزوم توجه بیانگر مسئله این .است متوسط

جمله موانع مهم در تسهیم و انتقال ( از2011) 1دارد. مینگ قرار هاآن مدیریت و هدایت تحت که

ها و و ترس از ربودن کرسیدیگران ن را احساس رقابت کاذب با ی در کارکنان و مدیرادانش فرد

 یم دانش در یک سازمان، وجود زمینةیکی از موضوعات کلیدی تسه. کندمشاغل سازمانی تعبیر می

 این سازگاری به دانش تسهیمراهبرد  موفقیت یا شکست بوط به محیط و شرایط سازمانی است.مر

 هستند هاییآن دانش تسهیم هایترین برنامهسازمان وابسته است. موفقراهبرد هداف و با اراهبرد 

ند. ایجاد این ارتباط وظیفة مدیریت عالی مرتبط باش آنراهبردی  اهداف و سازمان با طورکاملهب که

 جلبکارکنان با هدف  به سازمانراهبردهای  و اهداف روشن ابالغ و این کار ازطریق سازمان است

 توسطراهبردها  و اهداف این موارد، بیشتر در (.2012 اسماعیل،شود )محمدانجام می آنان حمایت

راهبردها  و اهداف آن از روشنی تصویر نه که شوندمی کارکنان ابالغ به مبهم صورتبه عالی مدیران

ساختار  ،هاپژوهش(. 2010است )لی و همکاران،  کارکنان برای راهنمای خوبی نه و دهدمی ارائه

 دوبرای و همکاران،)د نکنپذیر را بهترین ساختار برای تسهیم دانش قلمداد میسازمانی باز و انعطاف

2012). 

 گذاری دانشاشتراکبه و مدیریت دانشای عناصر پایهمیان  ،حاضر در بخش دیگر نتایج پژوهش

بدنی تربیت مدیران اگر که این است بیانگر مسئله این .دارد وجود دارامعن و مستقیم ارتباط

 باید به هستند، خود سازمان در گذاری دانشاشتراکپویایی و به افزایش درپی کشور هایدانشگاه

 سازمان در های دانشی و سازمان یادگیرندهساختاری سازنده برای فعالیت ایجاد برایای عناصر پایه

 سازمان این نفعانصاحب برای را آن دستاوردهای از مندیبهرههای زمینه و کنند بیشتر توجه خود

  .کنند مهیا هستند، دانشجویان که همان دولتی

را  گذاری دانشاشتراکبهدرصد از  504/0 ای مدیریت دانشعناصر پایهبراساس نتایج پژوهش، 

بینی در پیش سازماناهمیت بیشتر  ةدهندنتایج ضرایب استاندارد نشان ،همچنین .تبیین می کنند

کید این یافته درراستای تأ .استسه فرایند دیگر به نسبت  گذاری دانشاشتراکبه تغییرات

که نتایج این طوریهب ( بود؛2012امازین و ویلی یارانت )( و ویگد1394عبدالملکی و همکاران )

خردمندانه بر استفاده از فناوری و دانش ریزی و نظارت تخصصی و پژوهشگران مؤید انجام برنامه

رویکرد ساختار و  هاپژوهش معرفی شده است. نشگذاری دااشتراکبهراستای اورانه درنوین فن

سازمان و واحدهای سازمانی را در  کنند و اندازةتر از فرهنگ و فناوری تلقی میسازمانی را مهم

(. مطالعات نشان 2010کند )لی و همکاران،دانش مهم تلقی میتسهیم های اثربخشی فعالیت
                                                           
1. Ming  

http://www.scientific.net/author/Shih_Ming_Pi
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سویه از جریان ارتباطات یک الیه وتبی و چندامرشدت ساختارمند، سلسلهسازمان به در د کهندهمی

 بدون توجه به اندازة .(2012دوبرای و همکاران،)د شومحدود میثر ، تسهیم دانش مؤباال به پایین

های تسهیم دانش به زیرساخت فناوری اطالعات وابسته هستند و از فعالیتسازمان، تعداد زیادی 

ختلف ارتباطات را پشتیبانی کند؛ فراهم کند و انواع مرا  ایسازمان زیرساختی یکپارچهزم است ال

تسهیم دانش نباشد، سازگاری راهبرد  حل نهایی و موتور محرکةبنابراین، حتی اگر فناوری راه

 .(2010 راگرام، گولدن و) دهای موجود در سازمان مهم استفناوری با فراین
لزوم  ،رات مثبت و منفی جامعه، اقتصاد، سیاست، حکومت بر محیط دانشگاهبا توجه به تأثی

طالعات و مدیریت منابع انسانی برای سازی مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت سیستم اپیاده

های سیستم مدیریت برنامهرسد. همچنین، نظر میبه ضروری ،سازی مدیریت دانش موفقپیاده

را  تسهیم دانشراهبردی طرح  ،اهداف مدیریتطریق باید از نشگاهبدنی داادارة تربیتدانش در 

های غیرملموس دهی و دستیابی به سرمایههایی را برای سازمانو روش دنو حفظ کنتوسعه 

 به مرور،با اشتراک دانش د و نآورارمغان های آموزشی بهدانشکده و گروه یشده از اعضامنتج

برای دستیابی به رویکرد د. نبپرداز دانشجویان آموزشی -ورزشی ةتجدیدنظر، اصالح فرایندهای توسع

افراد یادگیری از تخصص ، یسازمان رویةمتناسب با  وریفنامدار ساختار سازمانی پهن، دانش

نیاز مورد مانی برای تمرکز و تسهیم دانشمتناسب با فرهنگ سازراهبرد دیده، رهبری و آموزش

 فرهنگ از فراتر چیزی است الزم مدیران ،بدنیرة کل تربیتدر ادا دانش بررسی هنگام. هستند

دهند و  قرار نظرمد اطالعات اوریفن هایو سیستم منابع زیرساخت، بنیادی، هایارزش و سازمانی

های درونی و بیرونی درمیان کارمندان و مدیران برای تسهیم و انگیزه به جایگاه اعتماد میان اعضا

 داشته توجهباید  هابدنی دانشگاهتربیت مدیران موانع، به توجه ضرورت برعالوه. دانش توجه کنند

 اندازه )کوچک، مانند ،مختلف جهات از هاسازمان بین موجود هایتفاوت وجود دلیلبه که باشند

 و )انتفاعی بدنی دانشگاهادارة کل تربیت و مأموریت )خصوصی و عمومی( مالکیت بزرگ(، متوسط و

 برای اندازه یک به مشخص، مدیریتی اقدامات یا خاص دانش مدیریتراهبرد  کی غیرانتفاعی(،

 به هتوج با دانش مدیریتراهبردهای  و اهداف بنابراین، بود؛ دننخواه کارساز های مختلفسازمان

در ادامه، به  بود. خواهد متفاوت تشدبه دیگر سازمان با سازمان یکراهبردی ر تفک و ریزیبرنامه

 شود.ی که برخاسته از پژوهش حاضر هستند، اشاره میپیشنهادهای

یا  انسانی منابع مناسب تخصیص ،ایمیان عناصر پایهیل نرخ پایین میانگین یادگیری دردلبه -1

 ؛شودتوصیه می ارتباطات و اطالعات اوریفن ،مالی منابع متخصص، کارکنان مانند فرایندمدار منابع
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بدنی های تربیتشود در ادارهتوصیه می دارد، قرار هاانسان هادن در که طبیعت رقابتی دلیلبه -2

، کارکنان تسهیم دانش رساندنحداکثربه هایروش از یکیعنوان به هاتشویق از استفادهها دانشگاه

 مدنظر قرار گیرد؛

 داخل در دانش تسهیم هایفعالیت تسهیل برای کافی منابع تهیة و مناسب زیرساخت ایجاد -3

  مدنظر قرار گیرد؛ سازمان مختلف واحدهای بین و اواحده

 دانش مدیریت هایبرنامه آمیزاجرای موفقیت موجب تواندمی مناسب سازمانی فرهنگ توجه به -4

  شود؛ هابدنی دانشگاهادارة تربیت در

 ،شودمی انجام بیشتری دانش ها تسهیمآن در که گروهی از کارهایشود مدیران توصیه می -5

 کنند. قبالاست
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Abstract 

The purpose of this study was to investigating the relationship between basic 

elements of the Stankosky's model knowledge management and knowledge 

sharing from the managers' view point of administrations of Physical Education 

University across the Iran. The method of this research was descriptive – 

surveying and sample size was 54 individuals. The main tool of this research was 

the modified and of questionnaire (Andam, 2008), with 19 questions for basic 

knowledge elements and 6 questions for knowledge sharing, which was designed 

in a 5-point Likert scale. The results showed that there was significant relationship 

between the basic elements of knowledge management and knowledge sharing in 

the administrations; the multivariate regression results showed the 0.504 % of the 

variance in knowledge sharing is related to knowledge management and 

organization has the greatest importance impact in prediction of knowledge 

sharing. Based on the results, it was found that a specific KM strategy, or specific 

managerial actions, would not work to the same extent for different organizations. 

Therefore, the goals and strategies of knowledge management will vary greatly 

according to the planning and strategic thinking of an organization with another 

organization. 

 

Keywords: Basic Elements of the Knowledge Management, Stankosky's Model, 

Knowledge Sharing, Managers' Physical Education University  

 

 

 
 

                                                 
 *Corresponding Author                                              Email: Saatchian.vahid@gmail.com 


