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Abstract
The purpose of this study was to analyze the effective
factors on the behavior of managers in order to benefit
from knowledge management in sports businesses. The
research method is an exploratory, qualitative approach .
As Data-based method and interviewing were used to
collect data, sampling was done theoretically and by using
the judiciary method n order to analyze the semistructured and fundamental data, MAXQDA software was
used. The results of the analysis of the coding and coding
process showed that the resources and equipment and
orientation and organizational vision as the underlying
conditions, the use of knowledge, communication in the
organization, the speed of accountability, group
participation in the organization, the use of technology and
Office automation, use of information management
systems as causal conditions, employee characteristics,
managerial skills, and organizational structure as
intervening conditions affect the behavior of managers in
benefiting from knowledge management in sporting
businesses. Therefore, sports organizations, as the main
caretakers of the country's professional sport, should
follow the advancements in the world of knowledge
management in the field Knowledge management should
be used as a driving force and effective factor in
advancement and The success of sports businesses and the
challenges they face.
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چکیده
 تحلیل عوامل موثر بر رفتار مديران برای بهره مندی،هدف پژوهش حاضر
 روش پژوهش اکتشافی.از مديريت دانش در کسب و کارهای ورزشی می باشد
 جامعه تحقیق شامل متخصصان و مديران ورزشی.با رويکرد کیفی می باشد
 در هر حال.و اساتید خبره در حوزه کسب و کار ورزشی و مديريت دانش بود
،با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها
 به.نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام گرفت
 تجزيه و.منظور گردآوری داده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد
تحلیل داده با رويکرد داده بنیاد و فرآيند کدکذاری و کدبرداری و نرم افزار
، تجهیزات، يافته های پژوهش نشان داد که منابع.انجام شدMAXQDA
 به کار گیری،جهت گیری و چشم انداز سازمانی به عنوان شرايط زمینه ای
، مشارکت گروهی در سازمان، سرعت پاسخگويی، ارتباطات در سازمان،دانش
ستفاده از تکنولوژی و اتوماسیون اداری و استفاده از سیستم های مديريت
 مهارت های مديريتی و، ويژگی های کارکنان،اطالعات به عنوان شرايط علی
 بر رفتار مديران در بهره مندی از،ساختار سازمانی به عنوان شرايط مداخله ای
 بنابراين مديران.مديريت دانش در کسب و کارهای ورزشی تاثیر گذاراست
ورزشی کشور بايد همگام با پیشرفتهای روز دنیا د و ارائة آموزشهای مناسب به
 مديريت دانش را به عنوان،کارکنان برای استفادة بهینه از اين ابزار قدرتمند
نیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت کسب و کارهای ورزشی و
.غلبه بر چالشها به کار گیرند
واژههای کلیدی
. کسب و کار ورزشی. مديريت دانش.رفتار مديران
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مقدمه
امروزه موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط ،اثرات
قابل توجهی بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هر کشور
دارند ( .)91اکثر محققان روی توسعه اقتصادی ناشی از کسب و
کار توافق دارند و اهمیت اقتصادی آن را قبل از هر مورد ديگری
بیان می کنند .با رقابتی شدن محیط کسب و کار ،شانس موفقیت
تصادفی کارکنان در اين حوزه کمتر می شود .پس الزم است
علل و عوامل موفقیت کسب و کارهای موجود بررسی و بر اساس
همین اطالعات مسیر مناسبی برای موفقیت در کسب و کار
انتخاب گردد ( .)3به کارگیری روش های سنتی و قديمی ،کمبود
سرمايه ،تکنولوژی نامناسب و محدوديتهای داخلی باعث می
شود حتی برخی از کسب وکارها تعطیل شوند ( )1محیط های
رقابتی کسب و کار ،صاحبان و مديران اين حوزه را با چالش های
متعددی روبرو می سازد .مديران اين کسب و کارها بايد از يک
طرف ،توان رقابتی و توسعه داشته باشند و از طرف ديگر ،از ايجاد
هزينه های اضافی خودداری کنند ( .)99در کشور ايران نیز ،با
افزايش روز افزون اهمیت استراتژی های کسب و کار در دهه
اخیر ،سازمان ها نیاز به چارچوب ها و مدل هايی برای هماهنگی
استراتژی های کسب و کار خود با توسعه دانش دارند ( .)6افزايش
اهمیت ارزيابی مديريت دانش ،به دلیل هزينه های باالی
تغییرات تکنولوژيکی برای پیاده سازی ابتکارات دانشی است.
دانش يکی از مهمترين دارايی های سازمانها است و شايد به
همین دلیل است که پژوهشگران و صاحبنظران ،مديريت دانش
را چالش کشف دانايی های فردی جهت تبديل آن به يک
موضوع اطالعاتی ،به نحوی که بتوان به راحتی آن را در پايگاه
های اطالعاتی ذخیره کرد ،با ديگران مبادله نمود و در فرايند
کارهای روزمره استفاده کرد ،تعريف کرده اند ( )91برخی محققان
بر اين باورند که چنین ارزيابی عملکرد ی ،باعث اطمینان از
پشتیبانی بودجه برای پیاده سازی مديريت دانش ،ارزيابی
موفقیت پیاده سازی ،فراهم کردن بازخورد از پیاده سازی و
استخراج درس هايی برای پیاده سازی آتی می شود ( )96در اين
اقتصاد ،مديريت دانش و سرمايههای فکری جزء مهمترين
دارايیهای سازمانی محسوب میشوند و موفقیت سازمانها
عمدتاً ريشه در قابلیتهای فکری آنها دارد ( .)91امروزه
پیادهسازی مديريت دانش کارا و تبديل سازمان به يک سازمان
مبتنی بر دانش ،به عنوان شرطی اساسی برای موفقیت
سازمانهای دانشمحور در نظر گرفته میشوند .برخورداری از
دانش و مديريت دانش ،به موقعیتی استوار برای ادامة حیات
سازمانهای پويا و نوآور تبديل شده و حتی توان رقابت در بازارها

و تجارت بسته به کسب ،توسعه و به کارگیری دانش فردی و
سازمانی است ( )4در مديريت دانش ،تبديل دانش ضمنی به
دانش مدون از اهمیت ويژهای برخوردار است .در اين زمینه
مديران میانی نقش کلیدی و مهم ايفا میکنند .آنان دانش ضمنی
کارکنان رده عملیاتی و مديران ارشد را ترکیب کرده و به صورت
دانش صريح درآورده و در محصوالت و فناوری های جديد بکار
میگیرند .مديريت مفهومی وابسته به راهبرد مديريت دانش است
و به کارگیری مديريت دانش نیاز به حمايت-های مديريت ارشد
(در جهت تخصیص منابع و زمان برای طرح ها و برنامه های
مديريت دانش) دارد .در واقع می توان گفت که اصل ضروری
برای موفقیت در برنامه های -مديريت دانش ،ايجاد تعهد
راهبردی مستمر به مديريت دانش توسط مديران سطح باال و
ارشد سازمانی است و رهبری در عرصه مديريت دانش بايد نشان
دهنده ويژگی-های خاصی باشد که به مديريت دانش منجر شود
(.)5
با توجه به سرمايه گذاری انبوهی که سازمانها به تازگی برای
اکتساب دانش و بهره وری سرما ية فکری ،روی سیستم هايی
انجام می دهند که گاهی اثربخش نیستند ،ضرورت ارزيابی
موفقیت ابتکارات دانشی بیشتر نمود می يابد .مديريت سازمان
برای اطمینان از اثربخشی آن ،نیازمند ابزارهای کنترلی و ارزيابی
است ( )1محمدی ( )9316در بررسی و سنجش سطح بلوغ
مديريت دانش شرکتها به اين نتايج دست يافت که سطح بلوغ
مديريت دانش در شرکت مورد مطالعه متوسط می باشد که از
نظر کارکنان مولفه های منابع انسانی و فناوری اطالعات دارای
باالترين اولويت و بهتر از ساير مولفه ها می باشند و از نظر
مديران شرکت مولفه های رهبری ،فناوری اطالعات ،استراتژی
های مديريت دانش در وضعیت بهتر و مطلوبتری قرار دارند .او
اذعان داشت که نخستین گام برای توسعه مديريت دانش ،تعیین
موقعیت جاری آن به صورت سیستماتیک يا به طور دقیق تر،
تعیین فعالیت های انجام گرفته و شرايط فعلی سازمان است که
برای بسیاری از سازمان ها و واحدهای سازمانی ،تعیین اين
موقعیت دشوار است ( .)91عظیم زاده و همکاران ( )9313در
پژوهش خود بر اهمیت عوامل فردی در توفیق ايجاد کسب و
کارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشتند )1( .ايووا و امیر
بکووا وکاناگاتووا ( )1194در پژوهش خود نشان دادند که ارزش
يک سازمان نهتنها به اشتراکگذاری دانش بهوسیله کارکنان
بستگی دارد ،بلکه بر کیفیت دانش جمعآوریشده بهوسیله آنها
نیز بستگی دارد و اينکه با به اشتراک گذاشتن فاکتورهای دانش
در يک سازمان ،میتواند به يادگیری سازمانی منجر شود.)93( .
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همچنین ويلیاموس و تزرمس نیز در تحقیق خود نشان دادند که
سه عامل محیطی ،موجوديت سرمايه و داشتن مهارتهای مختلف
و تحصیالت در ايجاد کسب و کار نقش مهمی دارند (.)95
بوچیا و همکاران ( )1191معتقدند مديريت دانش بر انسان،
ساختار و فنآوری تاکید دارد و می کوشد با ايجاد ساختاری مناسب
و زير ساخت های تکنولوژيکی الزم در سازمان و با محور
قراردادن انسان و آماده سازی او به اهداف سازمانی دست پیدا
کند .مديريت دانش رويکردی برای ايجاد سازمان ياد گیرنده
است ،سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب ،تسهیم
و خلق کنند و در تصمیم گیری های خود از آن سود جويند .اين
در حالی است که امروزه اين تجربه در برخی از سازمان ها و
شرکت ها درباره مديريت دانش به شکست انجامیده است و اين
به آن علت است که مديران در راستای استقرار مديريت دانش
در کسب و کار خود توجه چندانی نکرده اند .حال آن که امروزه
ضرورت توجه به اين نوع مديريت در قالب ابزاری راهبردی برای
پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده
است .بنابراين ،بايد توجه داشت مديريت دانش امری است که
همواره سازمان را در تغییرات ياری می کند و نیازمند پشتیبانی و
توجهی دايمی است ( .)11سازمان های زيادی امیدوار هستند که
با اجرای مديريت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمايه
های مجازی خود را مديريت کنند و منافع موجود را تقويت کنند.
با اين وجود تصمیم گیری برای اجرای مديريت دانش اغلب برای
سازمان ها سخت می باشد .اما حفظ و يا زوال يک سازمان می
تواند به اين تصمیم وابسته باشد .بنابراين تعیین چشم انداز درونی
و بیرونی سازمان قبل از توافق جمعی برای اجرای مديريت دانش
الزم است ( .)9در اين میان ورزش به عنوان يک صنعت رو به
توسعه ،فرصت های کارآفرينی فراوانی را در دل خود جای داده
است ،و جنبه های گسترده اقتصادی در صنعت ورزش ،امکان
کارآفرينی را در اين بخش فراهم نموده است .اين در حالی است
که ايجاد کسب و کارهای ورزشی جديد ،رشد و توسعه کسب و
کارهای ورزشی موجود ،نوآوری در عرضه انواع خدمات ورزشی،
نوآوری در فنون و فرايندهای ورزشی ،نوآوری در تولید لوازم و
تجهیزات ورزشی ،نوآوری در سازماندهی امور ورزشی و . . .
مستلزم مديريت دانش و تسهیم دانش بین کارکنان سازمان است
( .)91با توجه به ابعاد گسترده صنعت ورزش می توان آن را در
زمره سريعترين بخشهای اصلی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
جهان مطرح کرد .دستاوردها و فرصت های شغلی در خیل
عظیمی از رويدادهای ورزشی وجود دارد ،به عبارتی افزايش
فرايندهای کارآفرينی در ورزش و رويدادها ،در حال ايجاد تنوعی
از فرصتهای شغلی جديد است .صنعت ورزش از طريق ايجاد
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تقاضا برای خدمات و کاالهای ورزشی و ايجاد جذابیت برای
اجتماعات ،زمینه الزم را برای توسعه کارآفرينی فراهم می کند،
و کارآفرينی از طريق ايجاد و توسعه کسب و کار در ارائه خدمات
و تولید تجهیزات ورزشی به پیشرفت ورزش کمک می کند .برای
توسعه کارآفرينی در بخش ورزش بايستی مهارت های موثر
شناسايی شود و بر اساس اهداف گوناگون جهت توسعه آنها
برنامه ريزی کرد (..)19
اولین گام برای توسعه کسب و کارهای ورزشی ،شناخت
عوامل موثر بر موفقیت آنهاست .بدون موفقیت امکان استمرار
اين کسب و کارها به حداقل می رسد .از ديگرسو ،رشد و توسعه
کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای فعالیت چرخه
اقتصادی اجتناب ناپذير می باشد .چه اطالعات نقش مهمی را در
موفقیت کسب و کار دارد ،ولی توانابی استفاده از آن به مدير
کسب و کار بستگی دارد .در شرايط کنونی زيرساخت اطالعاتی
کشور نیز برای کارآفرينان مناسب نمی باشد .ارتباط عوامل زمینه
ای دسترسی به اطالعات ،سرمايه و قانونی بودن از ديدگاه
مديران کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی با موفقیت
معنی دار و مثبت نشان داده شده است .تحول محیط های رقابتی
کسب و کار ،صاحبان و مديران اين حوزه را با چالشهای متعددی
روبرو می سازد .مديران اين کسب و کارها بايد از يک طرف،
توان رقابتی و توسعه داشته باشند و از طرف ديگر ،از ايجاد هزينه
های اضافی خودداری کنند .در حال حاضر ،تحقیقات کمتری
پیرامون بررسی عوامل موفقیت در کسب و کارهای کوچک و
متوسط صورت گرفته است و به ويژه در حوزه ورزش با احتیاط
می توان گفت که پژوهشی در اين زمین صورت نگرفته است.
اين در حالی است که ورزش يکی از زمینه های بسیار مناسب
برای کارآفرينی در کشور ما معرفی شده است (.)1
تاکنون تحقیقات زيادی در زمینه استراتژی و دانش در
سازمانهای مختلف صورت گرفته است ولی اکثر تحقیقات انجام
شده در اين زمینه بهصورت جداگانه و يا مؤلفههای ديگر باهم
به تحقیق و بررسی پرداختهاند مشکلی که اکثر سازمان با آن
مواجه هستند ناديده گرفتن نقش دانش در سازمان است که
محقق در اين تحقیق مديريت دانش را با استراتژی کسب و کار
ترکیب کرده مسأله ای که اين روزها ازنظر اکثر مديران و دست
اندرکاران در ورزش مجهول مانده است .استراتژی های توسعه
دانش بايد به مدل های عملیاتی سازمان ها تبديل شوند تا امکان
خلق ارزش در حیطه عملیاتی سازمان فراهم شود .در واقع با
طراحی مدلهای عملیاتی برای سازمان ،می توان قابلیت
استراتژی های توسعه دانش را در جهت به کارگیری دانش جديد
و خلق ارزش ارتقا بخشید طراحی اين نوع استراتژی ها ،نه تنها
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قابلیت افزايش دانش سازمانی را به کار می گیرد ،بلکه قابلیت
بالقوه مدل های عملیاتی سازمان را در چارچوب ظرفیت پذيرش
و بکارگیری دانش ،و قابلیت خلق ارز شهای جديد را نشان می
دهد
لذا از آنجا که مديران ورزشی به منظور حضور کارا و مؤثر
در عرصه های مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چاره ای
جز توجه بیشتر به حوزه های مختلف مديريت دانش را ندارند.
تخصص گرايی در ورزش و نفوذ ورزش و سازمانهای ورزشی در
اليه های مختلف زندگی جوامع بشری ،انطباق پذيری با شرايط
مختلف و متغیر فعلی را امری اجتنابناپذير ساخته است .توجه به
مديريت دانش می تواند فراهم کنندة حضور و عملکرد پويای
ورزش و سازمان های ورزشی در عرصه -های گوناگون باشد.
بنابراين مساله اساسی پژوهش حاضر ،تحلیل عوامل موثر بر
رفتار مديران برای بهره مندی از مديريت دانش در کسب و
کارهای ورزشی می باشد.
روش تحقیق
اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش
گردآوری در زمرة پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش
داده بنیاد انجام شد .علت انتخاب اين روش ،توجه به مديريت
دانش به عنوان فرايندی اجتماعی است که در تعامالت کارکنان
با يکديگر شکلگرفته و به زمان ،مکان وبافت ،حساساست
)استراس و کوربین.)9111 ،
انجام مصاحبههای عمیق نیمه ساختار يافته  :که با توجه به
روند مصاحبهها سواالت به صورت جزيیتر و دقیقتر مطرح شد
پیش از انجام مصاحبه ،از طريق تماس تلفنی هماهنگیهای الزم
با مصاحبه شوندهها انجام شد تا زمان مناسبی برای اين کار
انتخاب شود  .در زمان مصاحبه ،صحبتهای افراد با اجازه قبلی
به صورت کامل ضبط و همچنین ،نکات مهم ،مبهم و يا نیازمند
توضیح بیشتر ،توسط پژوهشگر يادداشت گرديد .جامعه آماری
تحقیق شامل متخصصان و مديران ورزشی و اساتید خبره در
حوزه کسب و کار ورزشی و مديريت دانش بود .در هر حال با
توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای
گردآوری داده ها ،نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از
روش قضاوتی انجام گرفت که در آن معموال پژوهشگر میکوشد

تا به صورت هدف دار بر مبنای اينکه چه نوع اطالعات خاصی
مورد نیاز است ،نمونهها را انتخاب کند .اساس انتخاب نمونه در
روش فوق الذکر آن است که کارکنان منتخب بتوانند به شکل
گیری نظريه و تکرارپذيری يافته ها کمک کنند .تکرار پذيری در
دو بعد مد نظر قرار می گیرد:
 )9تکرارپذيری لغوی که در آن تولید نتايج مشابه با انتخاب
مورد های مشابه هدف می باشد.
 )1تکرارپذيری نظری که در آن تولید نتايج متضاد از طريق
انتخاب موردهايی در قطب های مخالف هدف خواهد بود.
در تحقیق کیفی معموال از نمونه گیری احتمالی خودداری
می کنند ،زيرا روش مناسبی برای يافتن کارکنان با اطالعات
غنی نیست .در اين فرايند يکی از مفاهیم مهم "اشباع نظری"
است .اشباع خصوصیتی است که ارتباط نزديک با حجم نمونه
دارد و بدين معناست که با ادامه جمع آوری دادهها ،دادههای
جديد تکرار دادههای قبلی باشد و اطالعات جديدی حاصل
نگردد ،بنابراين تکرار نکات برجسته نشانه کفايت حجم نمونه
است .براساس مدل کیفی پژوهش از سه شیوه کدگذاری باز و
کد گذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزينشی) برای تحلیل
داده های خود استفاده شد .فرايند کدگذاری داده ها در جريان
گردآوری داده ها به اجرا در آمد .در ابتدا فايل صوتی مصاحبه
های ضبط شده به صورت متن درآمد .سپس متن های مصاحبه
وارد نرم افزار  MAXQDAشد و مراحل کدگذاری و يادداشت
برداری از  Memoها انجام گرفت
یافته های تحقیق
در اين پژوهش به منظور رسیدن به هدف اصلی پژوهش
پس از مطالعة کتابها ،مقاالت و اسناد ،با  95نفر از کارشناسان،
مديران کل ،معاونان ،مشاوران وزير و اعضای هیئت علمی
دانشگاهها مصاحبة نیمه ساختاريافته به عمل آمد .هر مصاحبه
بین  31تا  45دقیقه طول کشید .پس از هر مصاحبه ،مطالب
تايپ شدند و بالفاصله پس از مصاحبه ،تحلیل و کدگذاری اولیه
به شیوة مقايسة مداوم ،انجام شد .با اينکه از مصاحبة دهم بهبعد
تقريباً داده ها تکراری بودند و اشباع نظری حاصل شده بود ،برای
اطمینان و اعتبار بیشتر ،اين فرايند تا مصاحبة  95ادامه يافت.
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جدول  .1کدگذاری محوری

نتايج کدگذاری محوری
رديف
9
1
3
4
5
6
7
1
1
91
99
91
93
94

سازه اصلی

مقوله محوری

مقوله فرعی

مفاهیم

شرايط علی

ويژگی های
کارکنان

انگیزش
کارکنان

تمايل درونی کارکنان به اهداف و فعالیت های سازمانی
داشتن طرحواره های انگیزشی در کارکنان
انگیزه ی و تمايل کارکنان به توسعه مهارتهای دانشی شان
انگیزش باالی کارکنان در همکاری با ديگران جهت تحقق اهداف سازمانی
عالقه به کار گروهی
عالقه به يادگیری مستمر مهارتهای جديد
نگرش مثبت کارکنان به سازمان
تمايل و نگرش مثبت کارکنان به دانش و تسهیم دانش در سازمان
کارکان برای محیط کاری خود اهمیت زيادی قائلند
توجه به دانش بهعنوان يکی از منابع استراتژيک سازمان
عالقه مند به چالش شغلی و آموزش های مستمر در سازمان
توانايی کارکنان در انطباق پذيری با شرايط مختلف
تالش کارکنان برای تقويت ويژگیهای فردی شان
برخورداری و تسلط بر مهارتهای الزم حرفه ای
آگاهی و درک مسايل پیچیده ی سازمانی
داشتن عملکرد و رفتار آگاهانه
داشتن مهارت مديريت زمان
داشتن مهارت ذهنی در تحلیل مسايل
نظم و انضباط کاری کارکنان
داشتن مهارت حل مساله
وجود کارکنان خوددانگیخته ،فعال ،يادگیرنده و ياددهنده در سازمان
تالش کارکنان پرسشگر و کنجکاوی برای رسیدن به هدف
عبرت از اشتباهات گذشته
توانايی برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسات به ديگران و ساير کارکنان
اعضای سازمان
بهره مندی از مهارتهای فعالیت در کارهای تیمی
داشتن مهارت استفاده از فناوریهای روز
داشتن تجارب قبلی در زمینه های کاری
مهارتهای گوش دادن فعال
نیازسنجی مناسب از اهداف سازمانی
دنبال کردن اهداف مشترک سازمان توسط تمامی اعضای سازمانی
معرفی راهکارهايی برای سازمان در جهت تحقق اهداف
اطمینان از قابل دستیابی بودن اهداف کسب و کار سازمانی

نگرش
کارکنان

مهارت ها و
قابلیت
کارکنان

95
96
97
91
91
11
19
11
13
14
15
16
17
11
11
31
39

مديريت و
رهبری
سازمانی

هدفگذاری
مناسب و
تالش جهت
رسیدن به
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اهداف تعیین
شده
استفاده از
سیستم
ترغیب و
پاداش

31
33
34
35
36
37
31
31
41
49
41
43
44
45
46
47
41
41
51
59
51
53
54
55
56
57
51
51
61
69
61
63

مهارت های
مديريتی
مديران

رهبری
سازمانی

ساختار
سازمانی

يادگیری
سازمانی

فرهنگ
سازمانی

پاداشدادن به عملکردها و انديشههای مبتکرانه در سازمان
فعالیتهای گروهی کارکنان بیشتر تشويق و ترغیب شوند
تقويت پاداشهای درونی در کارکنان
ارايه پاداشهای بیرونی به کارکنان
ارايه پاداش به ازای مشارکت بیشتر کار تیمی کارکنان
تشويق و ترغیب کارکنان در به اشتراک گذاری دانش
تقدير و تشکر بهنگام از موفقیت های کسب شده توسط اعضا
استقرار نظام پاداش در سازمان
افزايش انگیزاننده ها و محرک های سازمانی
وجود مديرانی تجول گرا در راستای درک فرهنگ سازمانی
داشتن مهارت ارزيابی مناسب از عملکرد کارکنان
مستندسازی دانش و تجارب در سازمان
ايجاد گفت گوی آزاد و چند جانبه در سازمان ،با مشارکت اعضای سازمان
توانايی استفاده مدير از اطالعات در جهت موفقیت کسب و کار
داشتن تفکر انتقادی
داشتن مهارتهای حل مساله
حمايت و تقويت تفکر خالق در سازمان
وجود رهبرانی توانمند در جهت ايجاد و جلب اعتماد میان اعضای سازمان
توجه رهبران به استعدادها و توانمنديهای کارکنان
مشارکت دادن کارکنان دانشی در تصمیم گیری های سازمانی
دادن استقالل عمل به کارکنان در انجام وظايف محوله
ايجاد فرصتهايی برای پیشرفت کارکنان
لزوم وجود رهبرانی آگاه در سازمان جهت تحقق مديريت دانش در سازمان
افزايش دانش سازمانی به عنوان سرمايه های سازمان
يادگیری و به اشتراک گذاری دانش کسب شده توسط اعضا
تاکید بر يادگیری مستمر کارکنان به عنوان يکی از راههای دستیابی به مزيت
رقابتی پايدار
وجود فضای حاکم بر سازمان در جهت افزايش اشتیاق شغلی
ترويج و مديريت فرهنگ تغییر سازمانی
توجه به فرهنگ دانش طلب در سازمان به عنوان يکی از ارکان اصلی
موفقیت سازمان
نقش واقعیتهای فرهنگی در مديريت دانش به عنوان موانع يا عوامل تسهیل
مديريت دانش
مشارکت اعضای سازمان در تقويت هنجارهای سازمان و انتقال ارزشها به
ديگران
ايجاد فرهنگ تشريک دانش در سازمان
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64
65
66
67
61
61
71

شرايط
زمینه ای

79
71
73
74
75
76
77
71
71
11
19
11
13
14
15
16
17
11
11
11
19
11
13
14
15
16
17
11
11

شرايط
مداخله گر
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تقويت احساس پیوستگی میان اعضای سازمان و سازمان
توجه به خالقیت و نوآوری به عنوان يک ارزش
اشتراک گذاری فرهنگ سازمان توسط اعضای سازمان
تلقی از يادگیری و رشد فردی و سازمانی به عنوان يک ارزش
دسترسی به دسترسی آسان کارکنان به اطالعات و ايده های سازمانی
منابع و
تجهیزات
امکانات در دسترسی کارکنان به راه حل ها جهت حل مسايل
سازمان
میزان دسترسی کارکنان به فناوری های اطالعات و سیستم های اطالعاتی
سازمان
دسترسی به فناوریهای سخت افزاری روزآمد سازمانی
دسترسی به شبکه گسترده جهانی به عنوان يک منبع دانش
زير ساخت آماده سازی کارکنان برای فعالیتهای مديريت دانش در سازمان
های سازمانی يکپارچه سازی تالشهای مديريت دانش و موقعیتهای سازمانی
وجود تجهیزات تکنولوژيکی و مدرن در سازمان
وجود زيرساختهای فناورانه در سازمان
تطبیق و هماهنگی سازمان با تغییرات سريع فناوری
پیگیری رشد سريع و مستمر تغییرات فناوری
فراهم کردن محیطی سازمانی برای تسهیل تسهیم دانش
حمايت
جهت گیری و
سازمانی
چشم انداز
حمايت مديريت سازمان از عملکرد مناسب کارکنان
سازمانی
ايجاد و حمايت از فضايی مناسب برای پرورش استعدادهای کارکنان
تقويت ويژگی های فردی ،انگیزه ها و پشتکار در اعضای سازمان
حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت سطوح پايین و تصمیمات اتخاذ
شده
خط مشی و برقراری ارتباط میان فرايند و مديريت دانش با استراتژی کالن سازمان
سیاستگذاری تدوين خطمشیهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمان
سازمانی
حرکت در مسیر سودآوری سازمان و جلب رضايت مشتريان
طراحی چگونگی هدفگذاری دانش در سازمان
اشاعه نیازهای مديريت دانش از طريق دستورالعمل ها و قوانین سازمانی
تنظیم مقررات سازمانی به گونه ای که اطاعت ازآنها منجر به کسب مزيت
رقابتی شود
بکارگیری مقررات و اعمال قوانین در راستای منافع سازمان
توجه به دانش به عنوان عنصری اساسی از سرمايه های سازمان
شناسايی
مديريت
دانش
دانش
تحلیل دانش موجود و مطلوب جهت شناسايی دانش الزم برای سازمان
تشخیص سازوکارهای مناسب برای کسب دانش به نحو مطلوب
شناسايی و کسب دانش از منابع داخلی و خارجی سازمان
شناسايی نقاط استراتژيک دانش
به کار گیری به کار گیری و تسهیم دانش در سطوح مختلف سازمان
دانش
اشتراک گذاری منابع فکری و خالقانة سازمان
استفاده از دانش شناسايی شده در هدفگذاری سازمان
تالش برای تولید دانش در سازمان
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911
919
911
913
914
915
916
917
911
911
991
999
991
993
994
995
996
997
991
991
911
919
911
913

غیر خطی
بودن سازمان

سرعت
پاسخگويی

مشارکت
گروهی در
سازمان

روزآمدی و به
روز بودن

914
915
916
917
911
911
931
939
931
933
934

ارتباطات در
سازمان

استفاده از
تکنولوژی و
اتوماسیون
اداری

استفاده از
سیستم های
مديريت
اطالعات

راهبردها

تالش برای دستیابی به دانش مناسب
نمايش و تسهیل عرضه دانش برای کارکنان
کمک به کارکنان برای به کارگیری دانش در سازمان
سازگاری و ارتباط میان اجزاء مختلف سازمانی
تشريک مساعی و ارتباط میان سطوح سازمانی
وجود ارتباطات پیوسته میان کارکنان
برقرار ساختن ارتباطهای متقاطع سازمانی
پاسخگويی سريع سازمان و کارکنان به ايدهها و مدلهای جديد اقتصادی
نوآوری سريع در ارائه محصوالت و خدمات به مشتريان و کارکنان ذی نفع
سرعت بخشیدن به حل مسائل و تصمیم گیری ها
استفاده مناسب از فرصت های به وجود آمده
ارايه بازخورد
مشارکت فعاالنه کارکنان در خلق دانش
عضويت کاربران سیستم مديريت دانش حداقل در يک گروه تعاملی
استفاده کارکنان از مهارتها و تجارب ديگران
وجود همکاری و مشارکت میان کارکنان
تقويت مشارکت فزاينده در میان کارکنان
تبادل موثر دانش کارکنان با ديگران
انجام وظايف مشترک در شرايط کاری مشارکتی
کارکنان دانش خود را از ديگران دريغ نمی کنند
توجه به تشريک مساعی و هماهنگی به عنوان اساس موفقیت کار تیمی
استفاده از تکنولوژی در تشريک دانش
برقراری ارتباطات از طريق فضای مجازی
توسعه مهارتهای ارتباطی دانشگران از طريق رسانه های متنوع برای
مخاطبین گوناگون با استفاده از ابزارهای جديد به ويژه ارتباطات از طريق
اينترنت
کاربرد فناوریها در فعالیت های روزانه کاری در سازمان
امکان جستجوی سريع اطالعات در فضای مجازی
استفاده از سیستم مديريت دانش در سازمان
سازماندهی اطالعات ارزشمند سازمان
اداره کردن اطالعات با استفاده از سیستم های مديريت اطالعات
تسهیل دسترسی به اطالعات سیستمی برای کارمندان
به کارگیری فناوری اطالعات توسط اعضای سازمان
کاربردهای مختلف فناوری اطالعات ،به عنوان ابزارهايی کارآمد جهت
تسهیل فرايندهای مديريت دانش
استفاده از فناوری اطالعات جهت افزايش سرعت و صحت خدمات
استفاده از فناوری اطالعات جهت افزايش رضايتمندی مشتريان
تدوين و ارائه استراتژیهای مناسب دانش به نحو مطلوب
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فرايند
محوری

برنامه ريزی
استراتژيک

تیم سازی

نظارت و
ارزيابی

توسعه
سازمانی

طراحی
برنامه های
آموزشی

توجه به
سرمايه های
اجتماعی

توجه به
مديريت
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برنامهريزی و هدفگذاری بلند مدت سازمانی
تدوين برنامه استراتژيک دانشی سازمان
کاهش هزينه ها از طريق کاهش فرايندهای تکراری و غیرضروری
ارايه ی گزينه های راهبردی در سازمان با توجه به فرصت های موجود
تشکیل گروههای تعاملی در درون سازمانها
توجه به اعضای تیمی که سیستم را ايجاد کردهاند به عنوان توسعه دهندگان
سیستم مديريت دانش
توسعه کارگروهی و تیمی در میان کارکنان
توجه به حافظهجمعی کارکنان
ترغیب به تیم سازی و مشارکت بیشتر کارکنان در کارهای تیمی
ارزيابی مستمر از عملکرد کارکنان
کنترل فنی و اداری
نظارت و پیگیری میزان تحقق اهداف سازمانی
ارزيابی مستمر از بخش ها و سطوح سازمان
استفاده از ابزارهای کنترلی و ارزيابی برای اطمینان از اثربخشی سازمانی
ارزيابی میزان پیاده سازی مديريت دانش در سازمان
ارزيابی اثربخشی فعالیت های سازمانی
کنترل صحت و اعتبار کیفیت اطالعات
طراحی آموزش ها بر پايه مديريت دانش جهت کمک به رشد قابلیت
کارکنان
آموزش مربی گری در میان کارکنان
برگزاری کارگاه های آموزشی دانش افزايی
برگزاری جلسات تخصصی
توسعه برنامههای آموزشی مهارت افزايی
ارايه آموزشهايی در زمینه دسترسی به اطالعات ،بازاريابی ،فناوریهای جديد،
مهارتهای کارآفرينی و توسعه شبکه کسب و کار
اعتماد کارکنان به سازمان
وجود صداقت و درستی در میان کارکنان
همدلی و صمیمیت بین کارکنان
بهبود ارتباطات شخصی و میان فردی در میان کارکنان
ايجاد اعتماد از طريق تسهیل تعامالت اجتماعی در سازمان
ايجاد محیط کاری توام با اعتماد و صداقت
ايجاد تعاون و همکاری میان کارکنان
توسعه روابط دوستانه در سازمان
ايجاد حُسن تفاهم میان کارکنان
ايجاد اعتماد برای پیشرفت همکاری
افزايش اعتماد در سازمان برای تحقق يادگیری ها در سازمان
ارتقای خدمت به مشتريان
بهبود سرعت و کیفیت ارتباط با مشتری
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پويايی
سازمانی

کیفیت در الگو برداری از سازمانهای موفق
سازمان
توجه به نیازهای مشتريان
تالش برای دستیابی به رضايت مشتريان
تعهد سازمانی تعهد باالی کارکنان به سازمان
احساس مسئولیت باالی کارکنان در قبال وظايف محوله
مسئولیت پذيری شخصی اعضای سازمان
تعهد باالی اعضای سازمان نسبت به اهداف و نقش سازمانی خود
توانمندسازی تحقق مديريت دانش به عنوان عاملی حیاتی در بهبود عملکرد و توانمدسازی
کارکنان
کارکنان
دستیابی کارکنان به مهارتهای جديد
بهبود عملکرد کارکنان از طريق مشارکت و همکاری اعضا
ارتقای توانمندی های کیفی کارکنان
کسب ابتکار عمل توسط کارکنان برای انجام وظايف
مقاومت و انعطاف پذيری کارکنان در مواجهه با مسايل
تقويت فرهنگ يادگیری مستمر در سازمان
سازمان
يادگیرنده
مشارکت و يادگیری مداوم کارکنان برای ارتقاء عملکرد شغلی شان
اشاعه آموخته های کارکنان در سراسر سازمان
اقدام به يادگیری برای يادگیری
تالش کارکنان وسازمان در جهت رسیدن به يادگیری مادام العمر
اشتراک گذاری دانش و اطالعات کارکنان سازمان در تمامی سطوح و در هر
موقعیتی ،جهت رشد و موفقیت سازمان
کسب مزيت تأمین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب برای حفظ مزيت
رقابتی سازمان
رقابتی
افزايش میزان دانش بنیانی سازمانی به عنوان يکی از راههای تمايز سازمان
ها از سازمانهای ديگر
يکپارچهسازی و هماهنگ نمودن دانش بهعنوان يکی از راههای دستيابی و
حفظ مزيتهای رقابتی
تبديل سازمان به يک سازمان مبتنی بر دانش ،به عنوان شرطی اساسی برای
موفقیت سازمانهايی در نظر گرفته شده که وارد اقتصاد دانشمحور میشوند
به کسب ،توسعه و به کارگیری دانش فردی و سازمانی برای داشتن توان
رقابت در بازارها و تجارت
بهبود بخشیدن به موقعیت رقابتی محصوالت
مشارکت اعضا در ايجاد مزيت رقابتی
دنبال کردن بهترين راهکارها و رويه ها به منظور سازگاری با تغییرات
محیطی سازمان ها در جهت دستیابی به مزيت رقابتی
دستیابی به پیشرفت و عملکرد متعالی سازمان
تعالی
سازمانی
کمک به خالقیت هايی که منجر به حرکت مترقی سازمان می شود
تحقق اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی
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کارآفرينی

نوآوری
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دستیابی به بهره وری سازمانی
برخورداری از دانش و مديريت دانش جهت دستیابی به شرايطی مناسب برای
ادامة حیات سازمانهای پويا و نوآور
خلق نوآوری در سازمان
خلق انديشههای مبتکرانه در سازمان
انجام کارهای خالقانه توسط اعضا
برقراری و ايجاد ارتباط بین ايدهها
دانش آفرينی
تولید محصوالت و ارائه خدمات خالقانه و نواورانه سازمان در جهت دستیابی
به برتری رقابتی
ارزش آفرينی از طريق به کارگیری دانش در سازمان
کاهش هزينهها
مشارکت در ارزش افزوده
صرفه جويی در منابع
نیل به اهداف سازمانی با سود دهی باال

شکل .8الگوی نهايی عوامل موثر بر رفتار مديران در بهره مندی از مديريت دانش در کسب و کار ورزشی

بحث و نتیجهگیری
در حال حاضر ارتقای توانايی يک سازمان در دستیابی به
اهدافش ،تابعی از سازگاری میان اجزاء مختلف سازمانی است .در
صورتی که اين اجزاء به خوبی با يکديگر متناسب باشند ،سازمان
به طور مؤثر به فعالیت ادامه می دهد و اگر اين تناسب ضعیف

باشد ،ادامه اثربخش فعالیت با اشکال روبرو خواهد شد .يکی از
حوزه های بسیار مهم در اين زمینه ،هماهنگی بین استراتژی
های کسب و کار و توسعه دانش می باشد .در کشور ايران نیز ،با
افزايش روز افزون اهمیت استراتژی های کسب و کار در دهه
اخیر ،سازمان ها نیاز به چارچوب ها و مدل هايی برای هماهنگی
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استراتژی های کسب و کار خود با توسعه دانش دارند ( .)6نتايج
پژوهش حاضر نشان داد که امکانات ،منابع ،ارتباطات و حمايت
های سازمانی می تواند به مديران در جهت بهره مندی از
مديريت دانش برای موفقیت در کسب و کارهای ورزشی مؤثر
باشد .از اين رو می توان گفت که برای مديران ورزشی ،تدوين
الگوی بکارگیری دانشهای ضمنی و صريح در پیشبرد امور
سازمانی اولويت بیشتری دارد تا کسب دانش .اگرچه همانطوری
که قبالً اظهار شد ،الزمه رسیدن به مرحله کاربرد دانش،
برخورداری از دانش مناسب کاری است .لذا به نظر می رسد ايجاد
کارگروههای مجرب در طراحی الگوهای بکارگیری دانش توسط
کارشناسان سازمانی ،به سازمانهای ورزشی کمک خواهند کرد تا
بهتر و سريعتر به اهداف خود در ايجاد و توسعه دانش در سطح
سازمان دست يابند .لذا تغییر الگوی نگرشی به مديريت دانش در
سطوح مختلف سازمانهای ورزشی با رويکرد بکارگیری و ثبت و
ضبط دانش ضروری به نظر میرسد و الزم است بخش های
مرتبط در ساختار سازمانی سازمانهای ورزشی با عملکرد آگاهانه
تر در زمینه مديريت دانش موجود ،سازمان را راهبری نمايند.
همسو با نتايج پژوهش حاضر ،پارکر و بلگیتر ( )1116ابراز داشتند
که ويژگیهای فردی و اقتصادی با توفیق در ايجاد کسب وکار
مخاطرهای همراه هستند.
نتايج همچنین نشان داد که استفاده از سیستم های اطالعاتی
و تکنولوژی و ساختار سازمانی می تواند بر رفتار مديران تاثیر
داشته باشد .از اين رو می توان گفت که ارتقای توانايی يک
سازمان در دستیابی به اهدافش ،تابعی از سازگاری میان اجزاء
مختلف سازمانی است .در صورتی که اين اجزاء به خوبی با
يکديگر متناسب باشند ،سازمان به طور مؤثر به فعالیت ادامه می
دهد و اگر اين تناسب ضعیف باشد ،ادامه اثربخش فعالیت با
اشکال روبرو خواهد شد .در اين نتايج با يافته های مطالعة
عبدالملکی و همکاران ( )9313مبنی بر نقش مؤثر فناوری
اطالعات بر مديريت دانش و محقر و همکاران ( )9311که
فناوری اطالعات و سبک رهبری را به عنوان عوامل موفقیت
مديريت دانش معرفی می-کند ،همسوست .همچنین ،در
پژوهش حافظی و همکاران ( )9314ويژگی های دانش تولیدشده
به عنوان يکی از عوامل مداخله گر در الگوی مفهومی تجاری-
سازی دانش در نظام آموزش عالی از راه دور معرفی شده است
( .)5بسیاری از مديران حوزه صنعت ورزش معتقدند نمی توان به
اطالعات گذشته اعتماد کرد .همچنین ،ماهیت اقتصادی و فضای
کشور ممکن است نقش اين عوامل را در موفقیت کسب و کار
ورزشی کمرنگ کند .اگر چه اطالعات نقش مهمی را در موفقیت

کسب و کار دارد ،ولی توانابی استفاده از آن به مدير کسب و کار
بستگی دارد .در شرايط کنونی زيرساخت اطالعاتی کشور نیز
برای کارآفرينان مناسب نمی باشد .ارتباط عوامل زمینه ای
دسترسی به اطالعات ،سرمايه و قانونی بودن از ديدگاه مديران
کسب و کارهای ورزشی با استراتژی های مديريت دانش در
ارتباط هست .به دلیل تنوع خواسته ها و توان محدود سازمان
های ورزشی در تامین نیازها ،بهره گیری بايستی از شبکه سازی
ضروری است .همچنین حمايت دولت در بعد کالن مثل
رويکردهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در بعد خرد
مثل مالیات ،يارانه های شرکتی ،تسهیالت ارزان قیمت و
سیاستهای تقويتی کسب و کار بر عملکرد مديران در جهت
موفقیت کسب و کار ورزشی قابل توجه است .دراين میان به
دلیل ضعف کلی صنعت ورزش در کشور ما ،مديران ورزشی نیاز
به توجه و حمايت جدی و دولت دارند .بنابراين انتظار بر اين است
که مديران کسب وکارهای ورزشی ضمن تدوين طرح کسب و
کار ،آموزشهايی را در زمینه دسترسی به سرمايه و اطالعات،
بازاريابی ،تکنولوژی های جديد ،مهارت های کارآفرينی ،استقرار
مديريت دانش و توسعه شبکه کسب و کار فراگیرند و از
حمايتهای دولتی و قانونی غافل نشوند .به کار گیری اين يافته
ها با در نظر گرفتن نوع کسب و کار و محیط آن می تواند
کارکنان را در رسیدن به موفقیت ياری نمايد.
نتايج پژوهش همچنین بیانگیر آن بود که نگرش و انگیزش و
مهارت های کارکنان و مهارت های رهبری به عنوان شرايط
علی بر بهره مندی از مديريت دانش در کسب و کار ورزشی
تاثیرگذار است بنابراين مديريت دانش بايد از طريق ايجاد پیوند
مناسب بین عناصر اصلی سازمان يعنی انسان ،ساختار و فناوری
و با اتخاذ تدابیر و روشهای مناسب ،وظايف خود يعنی خلق،
کسب ،توسعه ،تسهیم ،نگهداری ،به کارگیری و ارزيابی دانش را
به صورت اثربخش انجام دهد .لذا نیاز است تا در زمینة انتخاب،
استخدام و به کارگماری افراد در پستهای مختلف سازمان به
شايسته ساالری توجه شود .اين امر بايد در سراسر سازمان ،چه
در بدنة عملیاتی و چه در ردة مديريت ارشد سازمان ،ساری و
جاری شود .پرواضح است که برای استخدام افراد متخصص و
شايسته در هر پستی ،نیاز است تا ابتدا انتظارات شغلی مشخص
شود و سپس با توجه به برنامه های استراتژيک سازمان به اين
امر پرداخته شود.
نتايج پژوهش حسین و همکاران ( )1191نشان داد که عوامل
و توانايیهای فردی کارکنان يکی از عواملی است که می تواند
در موفقیت مديريت دانش در سازمان تأثیرگذار باشد )6( .به
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تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

 بدين.الزم است بانک اطالعات دانشی در سازمان تشکیل شود
 شاخص های،منظور بايد منابع دانشی سازمان شناسايی شوند
مختلف دانشی در بخشهای گوناگون مشخص شوند و بر اساس
 فرمتهای خاصی برای جمع آوری اطالعات در هر بخش،آنها
تعیین شود و با طراحی الگوی ثبت تجارب و با کمک روشهای
، در نهايت. به ثبت تجارب و منابع دانشی پرداخته شود،مختلف
اين اطالعات طبقه بندی و خالصه سازی شود و در دسترس
.افراد قرار گیرد

 فناوری و،) تعامل صحیح بین کارکنان1115( اعتقاد اندرسون
)9(  مديريت دانش را به موفقیت می رساند،فرايندهای سازمانی
،با توجه به اينکه وزارت ورزش و جوانان و فدارسیونهای ورزشی
در زمرة سازمانهايی به حساب می آيند که مديران آنها عمدت ًا
،تحت تأثیر توجه و حساسیت کارکنان جامعه به اثربخشی آنها
در پی افزايش اثربخشی و کسب برتری در صحنة رقابت با
 يکی از شیوه های مؤثر جهت حفظ،سازمان های رقیب هستند
 بهره،رقابت در صحنة بین المللی و افزايش اثربخشی سازمان
.گیری از سیستم اثربخش مديريت دانش در سازمانها می باشد
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