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 چکيده
بدنی و سالمت دانشی كاركنان معاونت تربیتبلوغ ر طراحی الگوي عوامل مؤثر د ،این پژوهش از انجام هدف

 ،لحاظ هدفروش پژوهش به .ده استوفازي ب-نقشه شناختیپرورش با استفاده از الگوي ووزارت آموزش

روایی نامه بود كه پرسش گیري پژوهشابزار اندازه. پیمایشی بود ،هاآوري دادهو ازنظر روش جمعكاربردي 

 هاي پیشین وبا مرور پژوهش .رسید مدیریت از خبرگان حوزة ج نفرپن به تأیید آن و محتوایی صوري

،  این متغیرها . سپسنددشناسایی ش بلوغ دانشیمتغیر تأثیرگذار  17خبرگان، ابتدا  نظرهاي گیري ازبهره

متغیر  17میان زند و اقرار گرفت  اعضاي گروه كانونیاختیار اي درنامهقالب پرسشدهی، دربراي وزن

دهی نوز براي ،فازي يانامهقالب پرسشدر و نددتوجه به وزن و اهمیت استخراج شمتغیر با  10، شدهرذك

، یتعوامل خالقكه  دادنشان نتایج پژوهش . ندقرار گرفتمدیران )گروه كانونی( از  نفر هشتاختیار در

 دیریتم، سازمانی هايراهبرد، سازمانی ساختار، سازمانی فرهنگ، رهبري، تجربه، درونی انگیزة، تحصیالت

ر بلوغ عنوان عوامل اصلی مؤثر دهباز دیدگاه خبرگان  ،انسانی منابع مدیریتو  سازمانی ارتباطات و اطالعات

 شناخته شدند.دانشی كاركنان 

 .ازيف -بدنی و سالمت، الگوي شناختیبلوغ دانشی، معاونت تربیتي: كليدگان واژ
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 مقدمه
 روزروزبه كه هستند هاییمحیط شاهد هاسازمان شود،می نامیده «دانایی عصر» كه حاضر عصر در

 نامیده «دانش» همان كهرا  معنوی و نامشهود هایسرمایه و شوندمی برانگیزترچالش و پویاتر

 دانش. (26 ، 2005 ، 1و آسپینوال )وانگ دهندمی قرار مدنظر حیاتی و مهم عامل عنوانبه ،شوندمی

 و دانش به دستیابی هاناسازم موفقیت شرط و است ضروری هانازماس بقای برای منبعی عنوانبه

 امکان برتر، دانایی بر تکیه با باید هاناسازم مدیریت ،بنابراین ؛است سطوح تمامی در عمیق فهم

 كنند پیدا را دانش بر مبتنی عملکرد بهبود و مهم هایموضوع و ترمعقول هایتصمیم اتخاذ

 هاسازمان عملکرد حیطۀ آن در هایویژگی اهمیت و دانش تحلیل و بررسی با .(1998 ،2)پروبست

 یضرورت به هاحیات سازمان ادامۀ برای روزبه اطالعات و دانش از برخورداری كه دریافت توانمی

 و 4راهبردها مجموعۀ دانش مدیریت .( 53 ، 2008 ،3)هریحران است شده تبدیل انکارناپذیر

 سازمان، انتظارات كردنبرآورده با هدف را دانش جریان چرخۀ تواندمی كه است فرایندهایی

 را سازمان موردنیاز و مطلوب دانش و كند مدیریت ،سازمان كل در صاحبان منافع و مشتریان

 (.32، 1389 ،و جمشیدینعمتی) دهد قرار سازمان آن منافع صاحبان دراختیار

ترین بزرگ و است آن سازیپیاده چگونگی و انشد مدیریت درك هاسازمان اصلی چالش امروزه،

 .است موفق روش یک با آن ادارة و مناسب دانش مدیریت سیستم تعریف نیز هاآن آرزوی

 شناخته راهبردی منبع ارزشمندترین دانشكه  است شده سبب رقابت و گراییجهانی ،براینافزون

 ترینمسأله، مهم حل و بازار هایفرصت از هاستفاد برای دانش كاربرد با هدف سازمان توانایی و شود

یند مدیریت فرا (2014) 6كانات و آلتیگان .(801 ، 2007 ،5چانگ و )وانگشود  محسوب آن توانایی

معتبر شده  ید وآمیدست دانش بهایجاد كه در آن  مرحلۀ -1 :دانش را به سه مرحله تقسیم كردند

انتقال كه در  مرحلۀ -3 ؛شود دهی میفظ و سازمانسازی كه در آن دانش حمرحلۀ ذخیره -2است؛ 

 شود.آن دانش به تبادل و اشتراك گذاشته می

اوری، حمیدی، خ. اندهای مختلفی درزمینۀ مدیریت دانش و عوامل مؤثر در آن انجام شدهپژوهش

 مدیریت راهبرد سازیپیاده در كنندهتسهیل عوامل مدل طراحی ( در1395) سجادی و فراهانی

راهبرد پنج عامل شامل  ایران به این نتیجه رسیدند كهاسالمیجمهوری المپیک ملی نش كمیتۀدا

                                                           
1. Wong & Aspinwal 

2. Probst 

3. Hariharan 

4. Strategy 

5. Wang & Chang 

6. Kanat & Atilgan 
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باعث تسهیل در  ،انسانی اطالعات و منابع سازمانی، فناوری سازمان، فرهنگ ساختار ش،دان مدیریت

 بندیاولویت و شناسایی ( در1395) میرغفوری و مروتی نقوی، .دنشویند مدیریت دانش میفرا

به این نتیجه رسیدند  ورزشی هایسازمان در دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت كلیدی واملع

 اطالعات، فناوری انسانی، منابع فرهنگ، دانش، معماری سازمانی، ساختار مدیریت، عامل هنُ كه

 سازیپیاده در موفقیت كلیدی عوامل ،دانش محتوای و انگیزشی هایپاداش دانشی، فرایندهای

( 1393) ، صفانیا، حسینی، و امیرنژادفاضلی .آیندمی شماربه ورزشی هایسازمان در دانش ریتمدی

 در دانش مدیریت آمیزموفقیت استقرار با سازمان فرهنگی و ساختاری عواملبین  ارتباط در

 به توجه بدون سازمان مدیران اگركه ایران به این نتیجه رسیدند  كشور منتخب ورزشی هایسازمان

 مدیریت به اجرای دست اطالعات، و دانش تسهیم و یادگیری ابعاد خصوصهب سازمان غالب فرهنگ

 مدل ارائۀ ( در1394) ، صابونچی، و سبحانیحاتمی. شد خواهند جدی مشکالت دچار بزنند، دانش

 وزارت در سازمانی یادگیری خالقیت و افزایش با هدف دانش مدیریت موفقیت كلیدی عوامل

 با مرتبط عوامل گسترش و تقویت ایران به این نتیجه رسیدند كه بااسالمینان جمهوریوجواورزش

 فراهم وجوانانورزش وزارت در را سازمانی یادگیری و خالقیت زمینۀ تقویت توانمی دانش مدیریت

 نوآوری با دانش مدیریت ساختاری معادالت مدل تعیین ( در1394) ، هادوی و تندنویسایرجی كرد.

 به توجه بارضوی به این نتیجه رسیدند كه  خراسان استان وجوانانورزش كاركنان ادارات مانیساز

 باید ورزشی هایسازمان والنمسئ دارد، سازمانی نوآوری بهبود در زاییبس نقش دانش مدیریت اینکه

 باشند هاانسازم در سودمند و مفید ارتباطات با اعتماد همراهقابل و صمیمانه محیطی ایجاد دنبالبه

 وجودبه سازمان مختلف در سطوح را دانش توسعۀ شرایط سازنده تعامالت با بتوانند آن درپی و

 درونی انگیزش بر دانش مدیریت ادبیات كه كردند اشاره خود ( در پژوهش2015) 1لی و پی .آورند

( 2013) 2لد و گولتمکدون ،پارنت .دارد مثبت اثری پایدار و مداوم طوربه كاركنان دانش ارتقای در

سازی مدیریت برای پیاده 2010های المپیک ونکوور سال زیدر باالگوی مدیریت دانش  با ارائۀ

دالیل فرهنگ سازمانی ، نیاز به منابع دانشی به این نتیجه رسیدند كه های مدیریتیدانش در فرایند

 .و مکانیسم درونی متناسب با سازمان است

 ،اطالعات و دانش. شودمی محسوب تربیتونظام تعلیم ساسیا و اصلی ركن وپرورشآموزش

 و ابزار ترینمهم انسانی منابع و است توسعه و اقتصادی هایرقابت وری،بهره اصل برای ترینمهم

 پیشرفت برای هادولت هستند و اقتصادی و سیاسی مقاصد و اهداف تحقق جامعه برای سرمایۀ

 (.31 ،1385 غالمی، و )یوسفی دهندمی انسانی منابع و وزشآم به اولویت بیشتری زمینه،دراین

                                                           
1. Pee & Lee 

2. Parent, MacDonald, D., & Goulet 
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؛ است دسازی منابع انسانی كردهنكید فراوانی بر توانمتأپرورش نیز وسند تحول بنیادین آموزش

عنوان یکی از اهداف كالن به« خش و كارآمد مدیریت منابع انسانیبرقراری نظام اثرب»كه طوریبه

، به تقویت مندرج در سند 8-6، در راهکار همچنیناست.  ذكر شده مندرج در سند یادشده

نشی منابع بلوغ دا ،اساسبراین ی مدیران و معلمان اشاره شده است؛ای و اعتقادهای حرفهشایستگی

وری ، یکی از عوامل مهم و اساسی برای توسعۀ دانش، كارایی و بهرهپرورشوانسانی مرتبط با آموزش

ای برخوردار انشی منابع انسانی از اهمیت ویژهبلوغ د ل مؤثر درسایی عوامشنا سازمان است؛ بنابراین،

دانشی منابع انسانی معاونت ثیرگذار در بلوغ رو، هدف این پژوهش، بررسی عوامل تأاست؛ ازاین

 است.پرورش وبدنی و سالمت وزارت آموزشتربیت

 

 پژوهش شناسيروش
اری آم ونۀنم .پیمایشی بود ،های دادهآورش جمع، كاربردی و ازنظر رولحاظ هدفروش پژوهش به

وپرورش بودند بدنی و سالمت وزارت آموزشهشت نفر از متخصصان حوزة مدیریت در معاونت تربیت

 حسینی .ندعلولی اقدام كردم -قالب گروه كانونی نسبت به استخراج عوامل و تعیین روابط علیكه در

در  بایـد كـه هسـتند دیگری هایموضوع هاگروه تعداد و گروه هر كه اندازة كند( بیان می1394)

 هر در كنندگانكـم شركت تعـداد. شـود گرفتـه تصـمیم هـاآن دربـارة كـانونی هـایگـروه تشکیل

 از بیشتر- یادز تعداد با هایگرو در كهدرحالی كنـد؛مـی محـدود را بحث -نفر چهار از كمتر- گروه

 یابد.می كاهش بپردازد، گووگفت به تواندمی كنندهشركت كـه هر زمانی مدت نیز -نفر 10

1های مرتبط با الگوی معلولی و ماتریس -روابط علی های تعیینابزار پژوهش شامل فرم 
FCM است .

ر بلوغ دانشی كاركنان از ادبیات موضوع، براساس فراوانی متغیرهای دپس از استخراج عوامل مؤثر 

تعداد زیاد این متغیرها و لزوم  شدند.عامل شناسایی  17 ،و مصاحبه با خبرگان ادبیاتتکرارشده در 

نامه و نظرسنجی از خبرگان تر ایجاب كرد كه به طراحی پرسشاهمیتباكاهش و حفظ متغیرهای 

تعداد  درنهایت،، هاكردن عوامل در گروه كانونی و تجمیع آن؛ بنابراین، پس از مطرحاقدام شود

 100 تا با مقیاس صفر گویه 10ای حاوی نامهپرسش ،بنابراین ند؛عامل كاهش یافت 10عوامل به 

ی برمبنا پژوهشسازی این مدل 2شناسیروشاختیار گروه خبرگان قرار گرفت. شد و درطراحی 

 ،4عوامل اولیۀبخش ماتریس  چهار و دارای ارائه كرد 3رودریگرز -رپیزواست كه ای شناسیروش

                                                           
1. Fuzzy Cognitive Map 

2. Methodoloy 

3. Rodriguez-Repiso 

4. Initial Matrix Factors (IMF) 
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در . است 3و ماتریس نهایی عوامل  2ماتریس قدرت ارتباط بین عوامل ،1عوامل شدةماتریس فازی

 «n» شود كهتشکیل می [n × m] یک ماتریس ،شده از خبرگانگردآوری نظرهایی ابرمبن ،گام اول

« m» گیری هستند وشده كه متغیرهای اصلی تصمیمعبارت است از تعداد فاكتورهای شناسایی

هر سلول در این  .آوری شده استها اطالعات جمعای كه ازطریق آنراد خبرهعبارت است از تعداد اف

با  «i»به هركدام از عوامل «j»خبرة ضریب یا وزنی است كه هركدام از افراد  دهندةنشان ijOماتریس 

در گام  ،آمده در این ماتریسدستاطالعات به دهند. نتیجۀتخصیص می ،ای كه دارندتوجه به تجربه

هایی كدام از سلولهرخواهد شد.  یک و صفر عضویتی بین درجۀهای فازی با بدیل به مجموعهبعد ت

برای هر  .هستند iVجزئی از بردار  imO ,…3, Oi2,Oi1Oi . یعنیگیرندمی كه در یک ردیف قرار

شود. در گام ایجاد می iV یک بردار ،خبرگان شدةآوریجمع نظرهای مجموعۀعامل در جدول از 

شوند. با استفاده از توابع فازی به مقادیر فازی تبدیل می ،اول مرحلۀ درآمده دستهای بهداده ،بعد

شوند كه ارزش هركدام از اجزای این میتبدیل های فازی بردارهای عددی به مجموعه ،در این گام

 گیرد.قرار می []صفر و یک بردارها در طیف

 ل زیر طی شود:باید مراح شدهذكركردن ماتریس برای فازی

این  دهیم كه نتیجۀرا به آن اختصاص می Xi = 1را یافته و مقدار  iVترین عدد در بردار بزرگ

  محاسبه عبارت است از: 
 )=1iq(Oi)→XiqMAX(O 

این  كه نتیجۀ دهیمرا به آن اختصاص می Xi = 0یافته و مقدار  را iVترین عدد در بردار كوچک

 محاسبه عبارت است از:  
MIN(Oip)→Xi(Oip)=0  

  ر بازةی موجود دیر به مقدار فازز رابطۀ مطابقعوامل ماتریس درونی  مقادیر از هركدام ،ترتیببدین

 د.نشوتبدیل می[ صفر و یک]

 مشخص اربرد دو میان میزان مشابهت شاخص وسیلۀبه 2Vو  1V عامل دو میان ارتباط ،بعدی گام در

 عدد این. دارد هاآن به مربوط بردار دو به كامل بستگی واملع میان ارتباط قدرت تعیین. شودمی

 دو میان فاصلۀ برمبنای بردار دو بین رابطۀ نزدیکی میزان. شودداده می نمایش 12Sپارامتر  وسیلۀبه

 شود. تعیین می بردار

                                                           
1. Fuzzy Matrix Factors (FZMF) 

2. Strength Relationship Matrix Factors (SRMF) 

3. Final Matrix Factors (FMF) 
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نیاز است.  دارای ارتباط مستقیم یا معکوس هستند،كه متفاوتی برای بردارهایی  هایمحاسبه

ها ارتباط باشند، نزدیکی ارتباط میان آنصورت مستقیم با هم در به 2Vو  1V  كه دو برداردرصورتی

بین دو  ۀرابطكه درصورتی .می باشد J(V2X -)J(V1X( بابرابر  ،است ( = m, … , 1jكه ) j برای هر

 ارتباط برابراست با: بردار معکوس باشد، نزدیکی

امین «J»با اختالف بین است. این پارامتر برابر  jdشود كه تعریف می ، متغیر دیگری نیزدر این حوزه

  است. عناصر متناظر دو بردار

برای رابطۀ و  مستقیم  له برای رابطۀاساس معاداین پارامتر بر

شود. با توجه به این فرمول، پارامتر دیگری محاسبه می معکوس 

                است با: شود كه مقدار آن برابرتعریف می ADنیز با عنوان 
            

  S=1-AD شود كه مقدار آن برابر بانمایش داده می Sنزدیک و مشابهت دو بردار با پارامتر  رابطۀ

ج نتای هخبر افرادالزم است  قدرت ارتباط بین عوامل پس از تشکیل ماتریس ،در گام آخراست. 

 ؛باشند كنندهاهگمر آن های درونهداد از خیبر است ممکن زیرا، كنند؛ بازنگری را آمدهدستهب

 دهندةاننش است ممکن است، آمده دستاستفاده بهمورد ریاضی منطق از كه نتایجی معناكهاینبه

 عوامل منطقی صورتبه است ممکن كهدرحالی د؛باش میان عوامل قبولیقابل نزدیکی و رابطه وجود

 حذف و شناساییرا  سبنامنا ارتباطات اینتوانند می زهاین حو در خبرگان. باشند ارتباطبی هم با

 كنند.
 

 نتایج

 ،جدول اساس ایندهد. برشناختی اعضای نمونه را نشان میجمعیتمتغیرهای  جدول شمارة یک

مدرك  درصد دارای 38و  دارای مدرك تحصیلی دكترای تخصصی درصد از افراد نمونۀ پژوهش 62

 زن درصد 50و  مردهش پژو درصد از افراد نمونۀ 50 چنین،ارشد بودند. همتحصیلی كارشناسی

 بودند.
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 شناختی نمونة پژوهشي جمعیتتوصیف متغیرها -1 جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنسیت
 %50 4 مرد

 %50 4 زن

 مدرك تحصیلی
 %38 3 ارشدكارشناسی

 %62 5 دكتری
 

شده یناسایدهد. عوامل شگروه كانونی را نشان می شدة موردتأییدشناساییجدول شمارة دو عوامل 

 ای و پیشینۀ پژوهششده از مطالعه كتابخانهآوریالعات جمعاساس اطدر جدول شمارة دو بر

 اند.بوده
 

 یید گروه كانونیشدة موردتأعوامل شناسایی -2 جدول

 منابع عامل ردیف

 تخالقی 1
 و همکاران (، حاتمی1394) و همکاران ایرجی

(1394)  
 (2015) 1كیم و ادلر تحصیالت 2
 (2015) (، پی و لی1395نقوی و همکاران ) درونی انگیزة 3

 تجربه 4
 2(، هلسپل و جوشی1395نقوی و همکاران )

(2000)  

 رهبری 5
 هلسپل و جوشی ،(2003) 3اسکریم و آمیدن

(2000)  

 انیفرهنگ سازم 6
(، نقوی و همکاران 1395)و همکاران  خاوری

و  (، فاضلی2013)و همکاران (، پارنت 1395)
 (2003) (، اسکریم و آمیدن1393)همکاران 

 ساختار سازمانی 7
(، نقوی و همکاران 1395)و همکاران  خاوری

و  (، فاضلی2013) و همکاران (، پارنت1395)
 (1393)همکاران 

 های سازمانیراهبرد 8
و همکاران (، پارنت 1395وی و همکاران )نق
 (1393) و همکاران (، فاضلی2013)

 مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی 9
(، نقوی و همکاران 1395)و همکاران  خاوری

 (2003) (، اسکریم و آمیدن1395)

 مدیریت منابع انسانی 10
(، نقوی و همکاران 1395)و همکاران  خاوری

(1395) 

                                                           
1. Kim & Adler 

2. Holsapple& Joshi 

3. Skryme & Amidon 
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ند، شده داده بودالعامل سؤ 10كننده به راساس امتیازاتی كه هشت خبرة مشاركت، بدر ابتدا

 د.شمارة سه تشکیل ش جدولماتریس اولیه مطابق با 

 
 خبرگان ماتریس اولیه براساس نظرهاي -3 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاعامل خبرگان

 60 80 80 90 90 55 30 60 خالقیت

 60 70 60 60 90 95 90 90 تحصیالت

 90 100 80 80 100 75 80 70 درونی انگیزة

 90 70 90 60 100 40 40 30 تجربه

 100 80 90 50 90 55 70 60 رهبری

 100 70 70 70 65 65 80 70 فرهنگ سازمانی

 80 65 50 60 65 55 50 50 ساختار سازمانی

 70 80 80 70 80 50 60 45 های سازمانیراهبرد

 70 80 75 80 80 65 60 70 ریت اطالعات و ارتباطات سازمانیمدی

 100 100 95 50 80 80 90 80 مدیریت منابع انسانی
 

دست آمد. شایان ذكر است كه برای جلوگیری از سوگیری شدة عوامل به، ماتریس فازیدر ادامه

ین توضیح، همۀ ها درنظر گرفته شد. با ابرای پاسخ 90و حد باالی  20حد پایین  ،هاپاسخ

هار ماتریس چبا یک لحاظ شدند. جدول شمارة برابر بودند،  90هایی كه برابر یا بیشتر از پاسخ

 شود:عمل می به شرح زیر  O1X)11، برای محاسبۀ )مثالعنواندهد؛ بهشدة عوامل را نشان میفازی
 

X1 (O11) = (60-20)/ (90-20) = 57/0  
 

 شدهماتریس فازي -4 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاعامل خبرگان
 57/0 85/0 85/0 1 1 50/0 14/0 57/0 خالقیت

 57/0 71/0 57/0 57/0 1 1 1 1 تحصیالت
 1 1 85/0 85/0 1 78/0 85/0 71/0 درونی انگیزة

 1 71/0 1 57/0 1 28/0 28/0 14/0 تجربه

 1 85/0 1 42/0 1 50/0 71/0 57/0 رهبری
 1 71/0 71/0 71/0 64/0 64/0 85/0 71/0 سازمانیفرهنگ 

 85/0 64/0 42/0 57/0 64/0 50/0 42/0 42/0 ساختار سازمانی
 71/0 85/0 85/0 71/0 85/0 42/0 57/0 35/0 های سازمانیراهبرد

 71/0 85/0 78/0 85/0 85/0 64/0 57/0 71/0 مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی
 1 1 1 42/0 85/0 85/0 1 85/0 مدیریت منابع انسانی
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دهد. می شمارة پنج ماتریس قدرت روابط را نشان دست آمد. جدول، ماتریس قدرت روابط بهسپس

 ت. با یکدیگر نشان داده شده اس گانۀ پژوهشیک از عوامل دهارتباط هر ،در این ماتریس
 

 ماتریس قدرت روابط -5 جدول
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 65/0 85/0 84/0 74/0 71/0 78/0 75/0 76/0 67/0  خالقیت

 79/0 75/0 69/0 69/0 77/0 71/0 61/0 76/0  67/0 تحصیالت

 87/0 87/0 79/0 68/0 87/0 84/0 71/0  76/0 76/0 درونی انگیزة

 68/0 72/0 82/0 78/0 72/0 83/0  71/0 61/0 75/0 تجربه

 85/0 82/0 84/0 77/0 82/0  83/0 84/0 71/0 78/0 رهبری

فرهنگ 

 سازمانی
71/0 77/0 87/0 72/0 82/0  82/0 80/0 86/0 81/0 

ساختار 

 سازمانی
74/0 69/0 68/0 78/0 77/0 82/0  82/0 76/0 65/0 

های راهبرد

 سازمانی
84/0 69/0 79/0 82/0 84/0 80/0 82/0  89/0 71/0 

مدیریت 

اطالعات و 

ارتباطات 

 سازمانی

85/0 75/0 87/0 72/0 82/0 86/0 76/0 89/0  76/0 

مدیریت 

 منابع انسانی
65/0 79/0 87/0 68/0 85/0 81/0 65/0 71/0 76/0  

 

 شپژوه ی میان عواملمعنا، ارتباطات بیخبرگان براساس نظرهای ،یانیبرای تشکیل ماتریس پا

ل در شکو نتیجۀ بررسی  شمارة شش، در جدولشدند و جهت علی روابط نیز تعیین شد. حذف 

ل عوام ،اساس نظر گروه كانونیبر. نشان داده شده استشمارة یک، نمودار نقشۀ شناختی فازی 

مل یی عوادرنهایت، الگوی نهاو  ندبندی شدی دستهطح فردی، مدیریتی و سازماننهایی در سه س

 .یم شدترس ، مطابق شکل شمارة یکبدنی و سالمتبلوغ دانشی كاركنان معاونت تربیتر مؤثر د
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 ماتریس نهایی -6 جدول
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 65/0     78/0 75/0 76/0   خالقیت

 79/0  69/0  77/0      تحصیالت

 انگیزة

 درونی
76/0    84/0 87/0 68/0   87/0 

 68/0 72/0 82/0       75/0 تجربه

 85/0 82/0 84/0 77/0 82/0   84/0  78/0 رهبری

فرهنگ 

 زمانیسا
 77/0 87/0  82/0  82/0 80/0 86/0 81/0 

ساختار 

 سازمانی
  68/0  77/0 82/0  82/0 76/0 65/0 

های راهبرد

 سازمانی
 69/0  82/0 84/0 80/0 82/0  89/0 71/0 

مدیریت 

اطالعات و 

ارتباطات 

 سازمانی

   72/0 82/0 86/0 76/0 89/0  76/0 

مدیریت 

منابع 

 انسانی

65/0 79/0 87/0 68/0 85/0 81/0 65/0 71/0 76/0  
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 وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنیتربیت معاونت كاركنان دانشی بلوغ رد ثرمؤ عوامل الگوي -1 شکل
 

 گيريبحث و نتيجه
بدنی و تربیت بلوغ دانشی كاركنان معاونتر انجام این پژوهش، طراحی الگوی عوامل مؤثر دهدف از 

 ،حاضر هشپژو در بود. ماتریس شناختی فازیش با استفاده از الگوی پروروسالمت وزارت آموزش

 از ،ورزشی هایسازمان دانش در مدیریت سازیپیاده در موفقیت كلیدی عوامل شناسایی برای

 ناساییش كلیدی عوامل عنوانبه عامل 10 آن، درنتیجۀ كه گروه كانونی استفاده شدبا مصاحبه 

ازمانی، س فرهنگ رهبری، تجربه، درونی، انگیزة تحصیالت، نتایج نشان داد كه خالقیت، .شدند

 منابع یتسازمانی و مدیر ارتباطات و اطالعات سازمانی، مدیریت هایسازمانی، راهبرد ساختار

دهند. این بدنی و سالمت را تشکیل میبلوغ دانشی كاركنان معاونت تربیتر ، عوامل مؤثر دانسانی

 و همکاران پارنت ،(2003)آمیدن  و ، اسکریم(2000)جوشی  و هلسپلمطالعات ها با نتایج یافته

 ،(1394) و همکاران ایرجی، (1393) و همکارانفاضلی  ،(1395) و همکاران خاوری ،(2013)

 (1395) همکاران و و نقوی (2015) لی و ، پی(2015) ادلر و كیم ،(1394) و همکاران حاتمی

 د. خوانی دارهم
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( نیز 1394) و همکاران حاتمی ( و1394) و همکاران ایرجییت یکی از عواملی است كه عامل خالق

 دیده مشخص انزم یک در و معینی فرد از كه است ذهنی یفرایند خالقیت، .اندآن را گزارش كرده

. شودمی دولیت -متفاوت و نو چیزی یا ایده از اعم- جدید اثر یک آن، نتیجۀدر كه یندیفرا شود؛می

قیت باید فرایند خال .باشد ذهنی یا عینی و غیركالمی یا كالمی تواندمی متفاوت و جدید تولید

منجر های نو تواند به پدیدآمدن ایدة جدید و یافتهباشد كه میو آمیختگی فکری  اوشمراه با كه

 ژوهش استپو انجام  براین، الزمۀ درگیرشدن در فرایند و یک ایدة جدید مستلزم مطالعهشود. افزون

 .كندبرای توسعۀ دانش افراد فراهم میی اكه خود زمینه

 كهمعنااینبه ؛است آن را گزارش كرده( 2015) كیم و ادلرعامل تحصیالت یکی از عواملی است كه 

 یابد.یایش مدانشگاهی( دانش افراد افز درسی و گذراندن واحدهای یهابا افزایش تحصیالت )كالس

 اند كه با پژوهش( عامل انگیزة درونی را گزارش كرده2015) پی و لی ( و1395) کاراننقوی و هم

 فرهنگ رد شود، رقابت ایجاد باعث كه فردی عملکرد به پاداش دهیخوانی دارد. ارتباطحاضر هم

 پولی هایشپادا باید دانش مدیریت از حمایت در. بود خواهد اثربخش و كنندهتعیین تسهیم دانش،

 به اداشپ دادنكه  گفت توانمی ،بنابراین د؛نشو یکپارچه جامع پاداش سیستمیک  در رپولیو غی

. شودمنجر می اثربخش دانش مدیریت درجهت مثبت رفتار تقویت و به تحریک كارمندان

 معیارهایی بر تشویقی هایسیستم است الزم موفق محوردانش سازمان یک ایجاد برای براین،هعالو

 باید هاییمسیست چنین. كنند تمركز نوآورانه هایحلراه و خالقیت تیمی، كار م دانش،تسهی مانند

 با اركنانبه ك پاداش اعطای ویژه اینکه،به دهند؛ پاداش گروهی كارهای و خطرگرا هاینگرش به

 .كرد خواهد تحریک را كارمندان بین دانش مبادلۀ از باالیی سطح گروهی، عملکرد بر تأكید

های با افزایش تجربه در كاركنان فرصتر بلوغ دانشی است. دثر ربه یکی دیگر از عوامل مؤعامل تج

بلوغ دانشی آنان  تواند به توسعۀشود و این امر میقال دانش در آنان بیشتر فراهم مییادگیری و انت

 (1395( و نقوی و همکاران )2000مطالعات هلسپل و جوشی )ها با نتایج این یافته شود.منجر 

 بیان با مترادف تجربه مفهوم. است تجربـه سـازمانی، عرصـۀ در دانـش صـور از خوانی دارد. یکیهم

 هایانفعال و فعل تعریف و بندیطبقه تمثیل، مقایـسه، ثبت، گیری،اندازه وتحلیل،تجزیه ها،مشاهده

 زمـانی مقطع یک در هارتم یا دانش آوردندستبه فراینـد تجربه دیگـر، تعریـف رد. ستا هاپدیده

 دیگـر،عبـارتهب. شودمی معین حاصل انجـام كاری و مـشاهده ازطریـق كـه اسـت خـاص

 كه داشت انتظار تواننمی و است عمل و ریزیدر برنامه مـستقیم درگیـری نیازمنـد انـدوزیتجربـه

 شـودمـی اطالق كسی به «بمجر» اساس،براین شود؛ مطالعـه حاصل و خواندن ازطریق صرفاً تجربه

 را چیزهـایی تجربـه و تمـرین واسطۀهب و باشد برخوردار عمیق از دانشی خـاص ایزمینـه در كـه
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است.  شده آبدیده و آزموده درعمل معین، شرایطی بروز دلیلبه مقاطعی خاص در و است آموختـه

 شود.منجر به بلوغ دانشی در كاركنان تواند دانش عمیق میاین 

( و اسکریم و آمیدن 2000) هلسپل و جوشی هایدر پژوهش است كه عامل رهبری یکی از عواملی

انی بع انسدانش و توانمندی منا عهد و حمایت رهبری از فرایند چرخۀت گزارش شده است.( 2003)

دانش  های بسیار خوب و مؤثری را برای توسعۀتواند فرصتیکی از عوامل اساسی است كه می

آمیدن  وو اسکریم ( 2000) هلسپل و جوشیمطالعات این یافته با نتایج فراهم آورد.  كاركنان

ر است. دانتظاروان برای دستیابی به نتایج مورفرایند نفوذ در پی ،رهبری .خوانی داردهم( 2003)

ای كه در آن های ذاتی رهبر، ادراكات پیروان و زمینهچگونگی این نفوذ برپایۀ رفتارها و ویژگی

سی آنان كنند و نقش اساسازی میشود. رهبران فرهنگدهد، تشریح میفرایند نفوذ رخ می

تواند  میو تبادل دانش قطعاً  خصوص تسهیمهای مؤثر رهبران درحمایتاثرگذاری بر دیگران است. 

 دانش در سازمان باشد. نقش مهمی در توسعۀ

و  خاوری(، 2013) و همکاران نتپار (،1393) و همکاران (، فاضلی2003اسکریم و آمیدن )

اند. همچنین، ( عامل فرهنگ سازمانی را گزارش كرده1395( و نقوی و همکاران )1395) همکاران

و  ینقو ( و1395)و همکاران  خاوری(، 2013) و همکاران (، پارنت1393) و همکاران فاضلی

 در دانش از تحمای فرهنگ ایجاد . بااندساختار سازمانی را گزارش كرده ( عامل1395همکاران )

 تمام رد یعنی رود؛ شماربه سازمان اندازچشم و مأموریت از بخشی باید مدیریت دانش سازمان،

 مدیریت یرانمد و كاركنان كهایگونهبه باشد؛ داشته نمود سازمان هایفعالیت و های سازمانیالیه

 .بدانند خود كار از را بخشی دانش

 کارانو هممطالعات فاضلی های ی دیگر از عوامل است كه با یافتهتار سازمانی یکعامل ساخ

 (1395( و نقوی و همکاران )1395) و همکاران خاوری(، 2013) و همکاران(، پارنت 1393)

ۀ ای انتقال و چرخمنعطف زمان را برساختارهای عمودی و غیركه رسد نظر میبه خوانی دارد.هم

نهاد بنابراین، پیش ند؛دهو انگیزه را در كاركنان كاهش میدهند دانش در كاركنان افزایش می

بدنی و ربیتای افقی و منعطف در معاونت تاز ساختاره ،دانش كه برای انتقال سریع چرخۀشود می

 سالمت استفاده شود. 

این نتایج با ثر است. در بلوغ دانشی كاركنان مؤاست كه  دیگر عاملیعامل راهبردهای سازمانی 

و نقوی و همکاران ( 1393) و همکاران (، فاضلی2013) و همکارانپارنت مطالعات ی هایافته

بحث انداز و اهداف راهبردی سازمان به اگر در راهبردها، مأموریت، چشم خوانی دارد.هم( 1395)

در كاركنان بلوغ دانشی  ۀبرای توسع شرایطی را توانمندسازی و مدیریت دانش توجه شود، قطعاً 

، راهبردها به اهداف راهبردی، اهداف كمی، اقدامات و ابتکارات ترجمه حقیقتهد آورد. درفراهم خوا
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رای افزایش دانش كاركنان شوند و با تبیین و تدوین اقداماتی مرتبط با مدیریت دانش، شرایط بمی

  شود.فراهم می

عامل فناوری  (1395( و نقوی و همکاران )1395) و همکاران خاوری(، 2003اسکریم و آمیدن )

 افزارینرم بستر اطالعات وریخوانی دارد. فناحاضر هم اند كه با پژوهشاطالعات را گزارش كرده

 دانش یریتمد نظام مند طوربه كه است سازمان در آن تأثیر افزایش و دانش برای مدیریت ایقوی

 زا یکی العاتاط فناوری گفت توانمی بنابراین، ؛كندمی آسان و پشتیبانی در سازمان را

 ستایای آرشیو یک از آن قابلیت كه است دانش مدیریت سازیپیاده در توانمندسازهای كلیدی

. یابدمی ادامه گریکدی به افراد اتصال نیز و اطالعات به افراد اتصال با و شودشروع می اطالعات

 و همکاریز ا و شودمی اطالعات بازیافت و دسترسی سریع، جویوباعث جست اطالعات فناوری

 حمایت در متنوعی هاینقش تواندمی اطالعات فناوری دراصل،. كندحمایت می  افراد بین ارتباطات

 كند. سازمانی ایفا دانش مدیریت از

 ازنظر .اندردهعامل منابع انسانی را گزارش ك( 1395نقوی و همکاران ) ( و1395) و همکاران خاوری

 در كار، كاركنان عاطفۀ و ذهن درگیركردن مانند تکاراتیاب و عقاید بهتوانمندسازی  ،تاریخی

 ایتوسعه و ابتکارات سازیتیم انواع ،كیفیت دوایر كاركنان، پیشنهادی هایبرنامه مشاركتی، مدیریت

 هاآن همۀ و دهستن گوناگون توانمندسازی اشکال اولیه هایفعالیت و عقاید این همۀ. شودمی مربوط

 كه مختلفی الاشک از نمودهایی عنوانبه هااز آن بسیاری. ندمندبهره موفقیت از متفاوتی درجات از

 ماند. خواهندباقی  و اندمانده باقی گیرد،می خود به توانمندسازی

اغلب عوامل مستخرج در مدل پژوهش حاضر با راهکارها و اهداف سند تحول بنیادین 

اصالح ساختار اجرایی و كاهش تعداد واحدهای  هب 22-5راهکار  د.نخوانی دارهم وپرورش نیزآموزش

ی در ش بلوغ دانشبه گسترتواند ارآمد و اثربخش اشاره دارد كه میاداری، متناسب با مدیریت ك

در سازی واحد اطالعات سند بر ایجاد، توسعه و غنی 6-1ر راهکاشود. منجر كاركنان 

تقویت  بر 8-6 ست. در راهکارپژوهش حاضر همسو ا افتۀكید دارد كه با یوپرورش تأآموزش

بر  23-3راهکارهای  ،همچنین شده است. ای و اعتقادی مدیران و معلمان تأكیدهای حرفهشایستگی

 و وتربیتتعلیم هایروش و تربیتی علوم در پردازینظریه هایكرسی از معنوی و مادی حمایت

 ها و پیشنهادهاید كه با یافتهنتأكید دار نوآوری و جدید هاییافته كاربست زمینۀ آوردنفراهم

 .هستندحاضر همسو  پژوهش

تواند زمینۀ توسعۀ دانش و شده میررهبری سازمان با توجه به عوامل ذك مدیریت و ،عمجمودر

های فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعۀ زیرساخت. تسهیل چرخۀ دانش در سازمان را فراهم كند

و با باانگیزه انی، جذب و استخدام كاركنانی خالق، باتجربه توانمندسازی منابع انس تدوین راهبرد
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یت از انتقال دانش در كاركنان ازجمله اقداماتی هستند كه تعهد و حماهمچنین، و تحصیالت عالی 

برای توسعۀ مدیریت دانش در معاونت شود ؛ بنابراین، پیشنهاد میتواند انجام دهدمدیر سازمان می

 نظام استقرار در پروژهپیش یک عنوانبه دانشی فرهنگ ترویج و بر تغییر بایددنی و سالمت بتربیت

 دانش، انتقال محل از كه كنیم آگاه مورد این به را سازمان بدنۀ و كید بیشتری شودتأ دانش مدیریت

 دانش بعد و فرد دانش دانشی، هایحوزه در فکریهم و نظرها تبادل با و كندمی رشد نیز فرد دانش

 برای با درنظرگرفتن مالحظات اخالقیشود معاونت ، پیشنهاد میهمچنین .شودمی ترعمیق سازمان

 در افراد احترام و جایگاه و بپردازد را آن معنوی و مادی بهای شود، قائل ارزش تجارب انتقال و ثبت

نظر كنان دركار بلوغ دانش در توان برای توسعۀهای عملیاتی كه میازجمله برنامه .یابد ارتقا سازمان

 :، موارد زیر هستندگرفت

 ؛فناوری اطالعات و ارتباطات های آموزشی ویژةبرگزاری دوره -1

 های جدید فعال هستند؛تولید، انتقال و اجرای دانشتقویت و تشویق كاركنانی كه در  -2

 ؛بدنی و سالمتتشکیل كمیتۀ مدیریت دانش در معاونت تربیت -3

های علمی دنیا كه پایگاههای توسعۀ دانش ازجمله پیوند با ساخترد زیخصوص ایجاپیگیری در -4

 .بدنی و سالمت هستندكاری معاونت تربیتمرتبط با حوزه
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Abstract 
The propose of this study was Designing of affective factors of knowledge 

Maturity in employees of   Physical Education and Health Department uses the 

FCM model. The research method is a survey and its target is applicable. The 

face validity of the Questionnaire is verified by some of management 

professionals. For this purpose, a review of previous studies and also of expert's 

comment, we identified 17 variables that influence in knowledge Maturity. 

Then, variables for weighting was provided to experts through a questionnaire, 

and these 10 variables was extracted in the form of a Fuzzy questionnaire for 

weighting was of the 15 Members of the focus group. Results show that 

variables; Creativity, education, motivation, experience, leadership, 

organizational culture, organizational structure, organizational strategies, 

information management and organizational communications, and human 

resources management as the main factors affecting the maturity of knowledge 

have been identified. 
 

Keywords: Knowledge Maturity, Department of Physical Education and 

Health, FCM Model 
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