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 چکیده
 یبهره مند یبرا رانيعوامل موثر بر رفتار مد لیهدف پژوهش حاضر،  تحل    
 یباشد. روش پژوهش اکتشاف یم یورزش یدانش در کسب و کارها تيرياز مد
 یرزشو رانيباشد.  جامعه تحقیق شامل متخصصان و مد یم یفیک کرديبا رو
 حال ردانش بود. در ه تيريو مد یه کسب و کار  ورزشخبره در حوز دیو اسات

 ها، داده یگردآور یو انجام مصاحبه برا ادبنی با توجه به استفاده از روش داده 
ه انجام گرفت. ب یو با استفاده از روش قضاوت یبه صورت نظر یرگی نمونه

و  هيساختارمند استفاده شد. تجز مهیداده از  ابزار مصاحبه ن یمنظور گردآور
زار  و نرم اف یو کدبردار یکدکذار نديو فرآ ادیداده بن کرديداده با رو  لیتحل

MAXQDA .زات،یپژوهش نشان داد که منابع، تجه یها افتهيانجام شد 
 یریبه کار گ ،یا نهیزم طيبه عنوان شرا یو چشم انداز سازمان یریجهت گ

در سازمان،  یمشارکت گروه ،يیدانش، ارتباطات در سازمان، سرعت پاسخگو
 تيريمد یها ستمیو استفاده از س یادار ونیو اتوماس یستفاده از تکنولوژ

و  یتيريمد یکارکنان، مهارت ها یها یژگي، ویعل طياطالعات به عنوان شرا
از  یدر بهره مند رانيبر رفتار مد  ،یمداخله ا طيبه عنوان شرا یساختار سازمان

 رانيگذاراست. بنابراين مد ریتاث یورزش یدانش در کسب و کارها تيريمد
همگام با پیشرفتهای روز دنیا د و ارائة آموزشهای مناسب به  بايدکشور  یورزش

نوان دانش  را به ع تيريکارکنان برای استفادة بهینه از اين ابزار قدرتمند، مد
و  یورزش ینیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت کسب و کارها

 .گیرند کار بهغلبه بر چالشها 

 های کلیدیواژه
 .یدانش. کسب و کار ورزش تيري. مدرانيرفتار مد

 

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 semi-

structured 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. 

Keywords 
Managers behavior. knowledge management. Sports 

business. 
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 همقدم
 ، اثراتکسب و کارهای کوچک و متوسط تیامروزه موفق    

ر هر کشو یاقتصادی و فرهنگ ،یبر ابعاد اجتماع یقابل توجه
و  از کسب ی(. اکثر محققان روی توسعه اقتصادی ناش91دارند )

 یگرياقتصادی آن را قبل از هر مورد د تیکار توافق دارند و اهم
 تیموفق شانس ار،و ک کسب طیشدن مح یکنند. با رقابت یم انیب

. پس الزم است شود یحوزه کمتر م نيکارکنان در ا یتصادف
 و بر اساس یکسب و کارهای موجود بررس تیعلل و عوامل موفق

در کسب و کار  تیبرای موفق یمناسب ریاطالعات مس نیهم
ود کمب ،یميو قد سنتی های روش ریی(. به کارگ3گردد )انتخاب 
 یباعث م یداخل تهایيدودو محتکنولوژی نامناسب  ه،يسرما
 های طی( مح1شوند ) لیاز کسب وکارها تعط یبرخ یحت شود
 ایه حوزه را با چالش نيا رانيکسب و کار، صاحبان و مد یرقابت

 کياز  ديکسب و کارها با نيا رانيسازد. مد می روبرو متعددی
 جاديز اا گر،يو توسعه داشته باشند و از طرف د یطرف، توان رقابت

(. در کشور ايران نیز، با 99کنند )خودداری  یاضاف یها هنيهز
افزايش روز افزون اهمیت استراتژی های کسب و کار در دهه 
اخیر، سازمان ها نیاز به چارچوب ها و مدل هايی برای هماهنگی 

(. افزايش 6استراتژی های کسب و کار خود با توسعه دانش دارند )
های باالی  نههزي اهمیت ارزيابی مديريت دانش، به دلیل

تغییرات تکنولوژيکی برای پیاده سازی ابتکارات دانشی است. 
به  ديسازمانها است و شا های يیدارا نياز مهمتر یکيدانش 

نش دا تيرياست که پژوهشگران و صاحبنظران، مد لیدل نیهم
 کيآن به  ليفردی جهت تبد های يیرا چالش کشف دانا

 گاهيآن را در پا ین به راحتبه نحوی که بتوا ،یموضوع اطالعات

 دنيمبادله نمود و در فرا گرانيکرد، با د رهیذخ یاطالعات های
( برخی محققان 91اند )کرده  فيکارهای روزمره استفاده کرد، تعر

 زا اطمینان باعث ی، بر اين باورند که چنین ارزيابی عملکرد
شتیبانی بودجه برای پیاده سازی مديريت دانش، ارزيابی پ

، فراهم کردن بازخورد از پیاده سازی و یاده سازیپ تیموفق
 ني( در ا96شود ) یم یاستخراج درس هايی برای پیاده سازی آت

 نيترجزء مهم یفکر یهاهيدانش و سرما تيرياقتصاد، مد
ها سازمان تیو موفق شوندیمحسوب م یسازمان یهايیدارا

 زهامرو(. 91دارد )ها آن یفکر یهاتیدر قابل شهيعمدتاً ر
ازمان س کيسازمان به  ليدانش کارا و تبد تيريمد یسازادهیپ

 تیموفق یبرا یاساس یبر دانش، به عنوان شرط یمبتن
برخورداری از  .شوندیمحور در نظر گرفته مدانش یهاسازمان

دانش و مديريت دانش، به موقعیتی استوار برای ادامة حیات 
ارها رقابت در باز توانحتی سازمانهای پويا و نوآور تبديل شده و 

و تجارت بسته به کسب، توسعه و به کارگیری دانش فردی و 
به  یدانش ضمن ليتبد دانش، تيري( در مد4سازمانی است )

 نهیزم نيا در برخوردار است. یاژهيو تیدانش مدون از اهم
 یمن. آنان دانش ضکنندیم فايو مهم ا یدینقش کل یانیم رانيمد

 رتکرده و به صو بیارشد را ترک رانيمد و یاتیکارکنان رده عمل
بکار  ديجد های یدرآورده و در محصوالت و فناور حيدانش صر

است  دانش تيريوابسته به راهبرد مد یمفهوم تيري. مدرندیگیم
رشد ا تيريمد یها-تيبه حما ازیدانش ن تيريمد یریو به کارگ

 های برنامه و ها طرح یمنابع و زمان برا صیدر جهت تخص)
 یگفت که اصل ضرور توان یدانش( دارد. در واقع م تيريمد
تعهد  جاديدانش، ا تيريمد- های در برنامه تیموفق یبرا

سطح باال و  رانيدانش توسط مد تيريمستمر به مد یراهبرد
ان نش ديدانش با تيريدر عرصه مد یاست و رهبر یارشد سازمان

ود ش نجرنش مدا تيريباشد که به مد یخاص یها-یژگيدهنده و
(5.) 

توجه به سرمايه گذاری انبوهی که سازمانها به تازگی برای  با
 يیها ستمیاکتساب دانش و بهره وری سرما ية فکری، روی س

انجام می دهند که گاهی اثربخش نیستند، ضرورت ارزيابی 
موفقیت ابتکارات دانشی بیشتر نمود می يابد. مديريت سازمان 

ابی کنترلی و ارزي رهایآن، نیازمند ابزابرای اطمینان از اثربخشی 
و سنجش سطح بلوغ  یدر بررس (9316) ی( محمد1است )

بلوغ  که سطح افتيدست  جينتا نيدانش شرکتها به ا تيريمد
 که از باشد یدانش در شرکت مورد مطالعه متوسط م تيريمد

 یاطالعات دارا یو فناور یمنابع انسان ینظر کارکنان مولفه ها
ر و از نظ باشند یمولفه ها م ريسا زو بهتر ا تياولو نيباالتر
 یاطالعات، استراتژ یفناور ،یرهبر های شرکت مولفه رانيمد

و ا قرار دارند. یبهتر و مطلوبتر تیدانش در وضع تيريمد های
گام برای توسعه مديريت دانش، تعیین  نیاذعان داشت که نخست

 تر، قیور دقموقعیت جاری آن به صورت سیستماتیک يا به ط
فعالیت های انجام گرفته و شرايط فعلی سازمان است که  نتعیی

سازمانی، تعیین اين  یبرای بسیاری از سازمان ها و واحدها
( در 9313همکاران )زاده و  می(. عظ91است )موقعیت دشوار 

کسب و  جاديا قیعوامل فردی در توف تیپژوهش خود بر اهم
 ریو ام وواي( ا1) داشتند. دیتأک یکارهای کوچک و متوسط ورزش

( در پژوهش خود نشان دادند که ارزش 1194بکووا وکاناگاتووا )
نان کارک لهیوسدانش به یگذارتنها به اشتراکسازمان نه کي

ها آن لهیوسبه شدهیآوردانش جمع تیفیدارد، بلکه بر ک یبستگ
دانش  یبا به اشتراک گذاشتن فاکتورها نکهينیز بستگی دارد و ا

 (.93منجر شود. ) یسازمان یریادگيتواند به یم سازمان، کي در



 یورزش یدانش در کسب و کارها تیریاز مد یبهره مند یبرا رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیتحل 89

 

 

ه خود نشان دادند ک قیدر تحق زیو تزرمس  ن اموسیليو نیهمچن
و داشتن مهارتهای مختلف  هيسرما تيموجود ،یطیسه عامل مح

(. 95دارند ) یکسب و کار   نقش مهم جاديدر ا التیو تحص
نش بر انسان، ( معتقدند مديريت دا1191و همکاران ) ایبوچ
 ناسبم ساختاری ايجاد با کوشد و فنآوری تاکید دارد و می تارساخ
 محور با و سازمان در الزم تکنولوژيکی های ساخت زير و

 پیدا دست سازمانی اهداف به او سازی آماده و انسان قراردادن
 گیرنده ياد سازمان ايجاد برای رويکردی دانش مديريت. کند

م را کسب، تسهی نشدا توانند می آن اعضای که سازمانی است،
 ينا. جويند سود آن از خود های گیری و خلق کنند و در تصمیم

 و ها سازمان از برخی در تجربه اين امروزه که است حالی در
 اين و است انجامیده شکست به دانش مديريت درباره ها شرکت

 دانش تيرياستقرار مد یدر راستا رانمدي که است علت آن به
 امروزه که آن حال. اند نکرده یچندان هسب و کار خود توجدر ک

 رایب راهبردی ابزاری قالب در مديريت نوع اين به توجه ضرورت
 رسیده اثبات به رقابت عرصه در موفقیت و سازمان منابع پیشبرد
 هک است امری دانش مديريت داشت توجه بايد بنابراين،. است

و  انیپشتیب نیازمند و کند یم ياری تغییرات در را سازمان همواره
هستند که  دواریام یاديز های (. سازمان11است )توجهی دايمی 

 هيدانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرما تيريمد یبا اجرا
ند. کن تيکنند و منافع موجود را تقو تيريخود را مد یمجاز های
 یرادانش اغلب ب تيريمد یاجرا یبرا یرگی میوجود تصم نيبا ا
 یسازمان م کيزوال  اي. اما حفظ و باشد می سخت ها مانساز
 درونی انداز شمچ نییتع نيوابسته باشد. بنابرا میتصم نيبه ا تواند
انش د تيريمد یاجرا یبرا یسازمان قبل از توافق جمع یرونیو ب

صنعت رو به  کيورزش به عنوان  انیم ني(. در ا9است )الزم 
ه داد یجارا در  دل خود  یفراوان ینيکارآفر یتوسعه، فرصت ها

در صنعت ورزش، امکان  یگسترده اقتصاد های است، و جنبه
ت اس یدر حال نيبخش فراهم نموده است. ا نيرا در ا ینيکارآفر
رشد و توسعه کسب و  د،يجد یورزش یکسب و کارها جاديکه ا
 ،یدر عرضه انواع خدمات ورزش یموجود، نوآور یورزش یکارها
 لوازم و دیدر تول ینوآور ،یورزش یندهايفرادر فنون و  ینوآور
و . . .  یامور ورزش یدر سازمانده ینوآور ،یورزش زاتیتجه

است  کارکنان سازمان نیدانش ب میدانش و تسه تيريمستلزم مد
ر آن را د توان ی(. با توجه به ابعاد گسترده صنعت ورزش م91)

 یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یاصل یبخشها نيعتريزمره سر
 لیدر خ یشغل های و فرصت دستاوردهاجهان مطرح کرد. 

 شيافزا یوجود دارد، به عبارت یورزش یدادهاياز رو یمیعظ
 یتنوع جاديدر حال ا دادها،يدر ورزش و رو ینيکارآفر یندهايفرا

 جاديا قياست. صنعت ورزش از طر ديجد یشغل یاز فرصتها

 یبرا تیجذاب جاديو ا یورزش یخدمات و کاالها یتقاضا برا
 ند،ک یفراهم م ینيتوسعه کارآفر یالزم را برا نهیزم ،اجتماعات
و توسعه کسب و کار در ارائه خدمات  جاديا قياز طر ینيو کارآفر

 ی. برادکن یورزش کمک م شرفتیبه پ یورزش زاتیتجه دیو تول
موثر  یمهارت ها یستيدر بخش ورزش با ینيتوسعه کارآفر

آنها  سعهف گوناگون جهت توشود و بر اساس اهدا يیشناسا
 (..19کرد ) یزري برنامه
شناخت  ،یگام برای توسعه کسب و کارهای ورزش نیاول

ر امکان استمرا تیآنهاست. بدون موفق تیعوامل موثر بر موفق
ه رشد و توسع گرسو،يرسد. از د یکسب و کارها به حداقل م نيا

چرخه  تیکسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای فعال
ا در ر یباشد. چه اطالعات نقش مهم یم ريصادی اجتناب ناپذاقت

 رياستفاده از آن به مد یتواناب یکسب و کار دارد، ول تیموفق
 یعاتاطال رساختيز یکنون طيدارد. در شرا یکسب و کار بستگ

 نهیمباشد. ارتباط عوامل ز یمناسب نم نانيبرای کارآفر زیکشور ن
 دگاهيبودن از د یقانونو  هيبه اطالعات، سرما یای دسترس

 تیبا موفق یمتوسط ورزش وکسب و کارهای کوچک  رانيمد
 یهای رقابت طیو مثبت نشان داده شده است. تحول مح دار یمعن

حوزه را با چالشهای متعددی  نيا رانيکسب و کار، صاحبان و مد
طرف،  کياز  ديکسب و کارها با نيا رانيسازد. مد یروبرو م

 نهيهز ادجياز ا گر،يه داشته باشند و از طرف دو توسع یتوان رقابت
کمتری  قاتیخودداری کنند. در حال حاضر، تحق یهای اضاف

در کسب و کارهای کوچک و  تیعوامل موفق یبررس رامونیپ
 اطیدر حوزه ورزش با احت ژهيمتوسط صورت گرفته است و به و

صورت نگرفته است.  نیزم نيدر ا یتوان گفت که پژوهش یم
 مناسب اریهای بس نهیاز زم یکياست که ورزش  یحال در نيا

 (.1است )شده  یدر کشور ما معرف ینيکارآفر برای
و دانش در  یاستراتژ نهیدر زم یاديز قاتیتحق تاکنون

انجام  قاتیاکثر تحق یمختلف صورت گرفته است ول یهاسازمان
اهم ب گريد یهامؤلفه ايصورت جداگانه و به نهیزم نيشده در ا

ن که اکثر سازمان با آ یاند مشکلپرداخته یو بررس قیتحق به
است که  سازمانگرفتن نقش دانش در  دهيمواجه هستند ناد

کار  کسب و یدانش را با استراتژ تيريمد قیتحق نيمحقق در ا
ست و د رانيروزها ازنظر اکثر مد نيکه ا  یکرده مسأله ا بیترک

استراتژی های توسعه اندرکاران در ورزش مجهول  مانده است.  
دانش بايد به مدل های عملیاتی سازمان ها تبديل شوند تا امکان 

عملیاتی سازمان فراهم شود. در واقع با  یطهخلق ارزش در ح
طراحی مدلهای عملیاتی برای سازمان، می توان قابلیت 
استراتژی های توسعه دانش را در جهت به کارگیری دانش جديد 

ید  طراحی اين نوع استراتژی ها، نه تنها و خلق ارزش ارتقا بخش
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 بلیتاقابلیت افزايش دانش سازمانی را به کار می گیرد، بلکه ق
بالقوه مدل های عملیاتی سازمان را در چارچوب ظرفیت پذيرش 

 یم نشان را جديد شهای و بکارگیری دانش، و قابلیت خلق ارز
  دهد

ارا و مؤثر به منظور حضور ک یورزش رانياز آنجا که  مد لذا
چاره ای  ،یاقتصادی و اجتماع ،ورزشی مختلف های در عرصه
دانش  را ندارند.  تيريبه حوزه های مختلف مد شتریجز توجه ب

 در یدر ورزش و نفوذ ورزش و سازمانهای ورزش يیتخصص گرا
 طيرابا ش ریيذجوامع بشری، انطباق پ یهای مختلف زندگ هيال

جه به ساخته است. تو رينابناپذرا امری اجت یفعل ریمختلف و متغ
 ایيفراهم کنندة حضور و عملکرد پو تواند یدانش م تيريمد

های گوناگون باشد.  -در عرصه ورزشی های ورزش و سازمان
ر عوامل موثر ب لیپژوهش حاضر، تحل یمساله اساس  نيبنابرا

دانش در کسب و  تيرياز مد یدبهره من یبرا رانيرفتار مد
 اشد.ب یم یورزش یکارها
 

 قیتحق روش
و به لحاظ روش  یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد نيا

است که با استفاده از روش  یفیک یدر زمرة پژوهشها یگردآور
 تيريروش، توجه به مد نيانجام شد. علت انتخاب ا ادیداده بن

است که در تعامالت کارکنان  یاجتماع ینديدانش به عنوان فرا
 تساسمکان وبافت، حسا شکلگرفته و به زمان، گريکديبا 

 (.9111 ن،ی(استراس و کورب
 به توجه با که:  يافته رساختا نیمه عمیق یمصاحبهها منجاا
شد  حمطر قیقترو د جزيیتر رتصو به تالاسو مصاحبهها ندرو

 زمال یهماهنگیها تلفنی ستما طريقاز  ،مصاحبه منجااز ا پیش
 رکا ينا ایبر مناسبی نماز تاشد   منجاا هاهشوند مصاحبه با
 قبلی زهجاا با ادفرا یصحبتها ،مصاحبه نماز در . دشو بنتخاا
 مندزنیا ياو  مبهم ،مهم تنکا ،همچنینو  ضبط کامل رتصو به

. جامعه آماری يددگر   شتددايا هشگروپژ توسط ،بیشتر توضیح
 خبره در دیو اسات یورزش رانيتحقیق شامل متخصصان و مد

دانش بود. در هر حال با  تيريو مد یحوزه کسب و کار  ورزش
 یو انجام مصاحبه برا ادبنی  دادهتوجه به استفاده از روش 

و با استفاده از  یبه صورت نظر یرگی نمونه ها، داده یگردآور
 شدکویانجام گرفت که در آن معموال پژوهشگر م یروش قضاوت

 یچه نوع اطالعات خاص نکهيا یتا به صورت هدف دار بر مبنا
ها را انتخاب کند. اساس انتخاب نمونه در ، نمونهاست ازیمورد ن

روش فوق الذکر آن است که کارکنان منتخب بتوانند به شکل 
در  یريکمک کنند. تکرار پذ ها افتهي یريو تکرارپذ هينظر یریگ

 : ردیگ یدو بعد مد نظر قرار م
تخاب مشابه با ان جينتا دیکه در آن تول یلغو یري( تکرارپذ9
 باشد. یه هدف ممشاب های مورد
 قيرمتضاد از ط جينتا دیکه در آن تول ینظر یري( تکرارپذ1

 مخالف هدف خواهد بود.  های در قطب يیانتخاب موردها
 یخوددار یاحتمال یریمعموال از نمونه گ یفیک قیتحق در

 کارکنان با اطالعات افتني یبرا یروش مناسب رايکنند، ز یم
 "یاشباع نظر"مهم  میفاهاز م یکي نديفرا ني. در استین یغن

ونه با حجم نم کياست که ارتباط نزد یتیاست. اشباع خصوص
 یهاداده ها،هداد آوری معناست که با ادامه جمع نيدارد و بد

حاصل  یديباشد و اطالعات جد یقبل یهاتکرار داده ديجد
جم نمونه ح تيتکرار نکات برجسته نشانه کفا نينگردد، بنابرا

از و ب یکدگذار وهیپژوهش از سه ش یفیک است.  براساس مدل
 لیلتح ی( براینشي)گز یانتخاب یو کدگذار یمحور یکد گذار
 انيداده ها در جر یکدگذار نديخود استفاده شد. فرا یداده ها
مصاحبه  یصوت ليداده ها به اجرا در آمد. در ابتدا فا یگردآور

 مصاحبه یضبط شده به صورت متن درآمد. سپس متن ها یها
 ادداشتيو  یشد  و مراحل کدگذار MAXQDAارد نرم افزار و

 ها انجام گرفت  Memoاز   یبردار

 

 قیتحق یها افتهی
پژوهش  یبه هدف اصل دنیپژوهش به منظور رس نيدر ا 

نفر از کارشناسان،  95پس از مطالعة کتابها، مقاالت و اسناد، با 
 یعلم ئتیه یو اعضا ريکل، معاونان، مشاوران وز رانيمد

به عمل آمد. هر مصاحبه  افتهيساختار مهیدانشگاهها مصاحبة ن
مطالب  حبه،. پس از هر مصادیطول کش قهیدق 45تا  31 نیب
 هیاول یو کدگذار لیشدند و بالفاصله پس از مصاحبه، تحل پيتا

عد از مصاحبة دهم بهب نکهيمداوم، انجام شد. با ا سةيمقا وةیبه ش
 یراحاصل شده بود، ب یو اشباع نظر بودند تکراری ها داده باًيتقر
 .افتيادامه  95تا مصاحبة  نديفرا نيا شتر،یو اعتبار ب نانیاطم
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 یمحور یکدگذار .1جدول 

 نتايج کدگذاری محوری

 سازه اصلی مقوله محوری مقوله فرعی مفاهیم

ف
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انگیزش  تمايل درونی کارکنان به اهداف و فعالیت های سازمانی
 کارکنان

ويژگی های 
 کارکنان

 9 شرايط علی

 1 داشتن طرحواره های انگیزشی در کارکنان

 3 انگیزه ی و تمايل کارکنان به توسعه مهارتهای دانشی شان

 4 انگیزش باالی کارکنان در همکاری با ديگران جهت تحقق اهداف سازمانی

 5 عالقه به کار گروهی

 6 های جديدعالقه به يادگیری مستمر مهارت

 نگرش نگرش مثبت کارکنان به سازمان
 کارکنان

7 

 1 تمايل و نگرش مثبت کارکنان به دانش و تسهیم دانش در سازمان

 1 کارکان برای محیط کاری خود اهمیت زيادی قائلند

 91 عنوان يکی از منابع استراتژيک سازمانتوجه به دانش به

 99 و آموزش های مستمر در سازمان عالقه مند به چالش شغلی

مهارت ها و  توانايی کارکنان در انطباق پذيری با شرايط مختلف
قابلیت 
 کارکنان

91 

 93 تالش کارکنان برای تقويت ويژگیهای فردی شان

 برخورداری و تسلط بر مهارتهای الزم حرفه ای

 آگاهی و درک مسايل پیچیده ی سازمانی

94 

 95 لکرد و رفتار آگاهانهداشتن عم

 96 داشتن مهارت مديريت زمان

 97 داشتن مهارت ذهنی در تحلیل مسايل

 91 نظم و انضباط کاری کارکنان

 91 داشتن مهارت حل مساله

 11 وجود کارکنان خوددانگیخته، فعال، يادگیرنده و ياددهنده در سازمان

 19 وی برای رسیدن به هدفتالش کارکنان پرسشگر و کنجکا

 11 عبرت از اشتباهات گذشته

توانايی برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسات به ديگران و ساير کارکنان 
 اعضای سازمان

13 

 14 بهره مندی از مهارتهای فعالیت در کارهای تیمی

 15 های روزداشتن مهارت استفاده از فناوری

 16 رب قبلی در زمینه های کاریداشتن تجا

 17 مهارتهای گوش دادن فعال

هدفگذاری  نیازسنجی مناسب از اهداف سازمانی
مناسب و 

تالش جهت 
رسیدن به 

مديريت و 
رهبری 
 سازمانی

11 

 11 دنبال کردن اهداف مشترک سازمان توسط تمامی اعضای سازمانی

 31 ی سازمان در جهت تحقق اهداف معرفی راهکارهايی برا

 39 اطمینان از قابل دستیابی بودن اهداف کسب و کار سازمانی
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اهداف تعیین 
 شده

استفاده از  های مبتکرانه در سازماندادن به عملکردها و انديشهپاداش
سیستم 
ترغیب و 
 پاداش

31 

 33 فعالیتهای گروهی کارکنان بیشتر تشويق و ترغیب شوند

 34 ی درونی در کارکنانتقويت پاداشها

 35 ارايه پاداشهای بیرونی به کارکنان

 36 ارايه پاداش به ازای مشارکت بیشتر کار تیمی کارکنان

 37 تشويق و ترغیب کارکنان در به اشتراک گذاری دانش

 31 تقدير و تشکر بهنگام از موفقیت های کسب شده توسط اعضا

 31 سازمان استقرار نظام پاداش در

 41 افزايش انگیزاننده ها و محرک های سازمانی

مهارت های  وجود مديرانی تجول گرا در راستای درک فرهنگ سازمانی 
مديريتی 
 مديران

49 

 41 داشتن مهارت ارزيابی مناسب از عملکرد کارکنان

 43 مستندسازی دانش و تجارب در سازمان

 44 چند جانبه در سازمان، با مشارکت اعضای سازمانايجاد گفت گوی آزاد و 

 45 توانايی استفاده مدير از اطالعات در  جهت موفقیت کسب و کار 

 46 داشتن تفکر انتقادی

 47 داشتن مهارتهای حل مساله

 41 حمايت و تقويت تفکر خالق در سازمان

رهبری  تماد میان اعضای سازمان وجود رهبرانی توانمند در جهت ايجاد و جلب اع
 سازمانی

41 

 51 توجه رهبران به  استعدادها و توانمنديهای کارکنان 

 59 مشارکت دادن کارکنان دانشی در تصمیم گیری های سازمانی

 51 دادن استقالل عمل به کارکنان در انجام وظايف محوله

 53 ايجاد فرصتهايی برای پیشرفت کارکنان

 54 لزوم وجود رهبرانی آگاه در سازمان جهت تحقق مديريت دانش در سازمان

يادگیری  افزايش دانش سازمانی به عنوان سرمايه های سازمان
 سازمانی

ساختار 
 سازمانی

55 

 56 يادگیری و به اشتراک گذاری دانش کسب شده توسط اعضا

ه مزيت ز راههای دستیابی بتاکید بر يادگیری مستمر کارکنان به عنوان يکی ا
 رقابتی پايدار

57 

 51 وجود فضای حاکم بر سازمان در جهت افزايش اشتیاق شغلی

فرهنگ  ترويج و مديريت فرهنگ تغییر سازمانی
 سازمانی

51 

توجه به فرهنگ دانش طلب در سازمان به عنوان يکی از ارکان اصلی 
 موفقیت سازمان

61 

هنگی در مديريت دانش به عنوان موانع يا عوامل تسهیل نقش واقعیتهای فر
 مديريت دانش

69 

مشارکت اعضای سازمان در تقويت هنجارهای سازمان و انتقال ارزشها به 
 ديگران

61 

 63 ايجاد فرهنگ تشريک دانش  در سازمان
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 64 تقويت احساس پیوستگی میان اعضای سازمان و سازمان

 65 و نوآوری به عنوان يک ارزش توجه به خالقیت

 66 اشتراک گذاری فرهنگ سازمان توسط اعضای سازمان

 67 تلقی از يادگیری و رشد فردی و سازمانی به عنوان يک ارزش

دسترسی به  دسترسی آسان کارکنان به اطالعات و ايده های سازمانی
امکانات در 
 سازمان

منابع و 
 تجهیزات

شرايط 
 زمینه ای

61 

 61 دسترسی کارکنان به راه حل ها جهت حل مسايل

میزان دسترسی کارکنان به فناوری های اطالعات و سیستم های اطالعاتی 
 سازمان

71 

 79 های سخت افزاری روزآمد سازمانیدسترسی به فناوری

 71 دسترسی به شبکه گسترده جهانی به عنوان يک منبع دانش

زير ساخت  های مديريت دانش در سازمانان برای فعالیتآماده سازی کارکن
 های سازمانی

73 

 74 های سازمانیهای مديريت دانش و موقعیتيکپارچه سازی تالش

 75 وجود تجهیزات تکنولوژيکی و مدرن در سازمان

 76 وجود زيرساختهای فناورانه در سازمان

 77 يع فناوریتطبیق و هماهنگی سازمان با تغییرات سر

 71 پیگیری رشد سريع و مستمر تغییرات فناوری

حمايت  فراهم کردن محیطی سازمانی برای تسهیل تسهیم دانش
 سازمانی

جهت گیری و 
چشم انداز 
 سازمانی

71 

 11 حمايت مديريت سازمان از عملکرد مناسب کارکنان

 19 ايجاد و حمايت از فضايی مناسب برای پرورش استعدادهای کارکنان

 11 تقويت ويژگی های فردی، انگیزه ها و پشتکار در اعضای سازمان

حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت  سطوح پايین و تصمیمات اتخاذ 
 شده

13 

خط مشی و  کالن سازمان برقراری ارتباط میان فرايند و مديريت دانش با استراتژی
سیاستگذاری 

 سازمانی

14 

 15 های تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمانمشیتدوين خط

 16 حرکت در مسیر سودآوری سازمان و جلب رضايت مشتريان

 17 طراحی چگونگی هدفگذاری دانش در سازمان

 11 انین سازمانیاشاعه نیازهای مديريت دانش از طريق دستورالعمل ها و قو

تنظیم مقررات سازمانی به گونه ای که اطاعت ازآنها منجر به کسب مزيت 
 رقابتی شود

11 

 11 بکارگیری مقررات و اعمال قوانین  در راستای منافع سازمان

شناسايی  توجه به دانش به عنوان عنصری اساسی از سرمايه های سازمان
 دانش

مديريت 
 دانش

شرايط 
 ه گرمداخل

19 

 11 تحلیل دانش موجود و مطلوب جهت شناسايی دانش الزم برای سازمان

 13 تشخیص سازوکارهای مناسب برای کسب دانش به نحو مطلوب

 14 شناسايی و کسب دانش از منابع داخلی و خارجی سازمان

 15 شناسايی نقاط استراتژيک دانش

به کار گیری  مختلف سازمانبه کار گیری و تسهیم دانش در سطوح 
 دانش

16 

 17 اشتراک گذاری منابع فکری و خالقانة سازمان

 11 استفاده از دانش شناسايی شده در هدفگذاری سازمان

 11 تالش برای تولید دانش در سازمان



 81 8931 ابستانت، 22در ورزش، دوره ششم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

 

 911 تالش برای دستیابی به دانش مناسب

 919 نمايش و تسهیل عرضه دانش برای کارکنان

 911 کمک به کارکنان برای به کارگیری دانش در سازمان

ارتباطات در  سازگاری و ارتباط میان اجزاء مختلف سازمانی
 سازمان

غیر خطی 
 بودن سازمان

913 

 914 تشريک مساعی و ارتباط میان سطوح سازمانی

 915 وجود ارتباطات پیوسته میان کارکنان

 916 ای متقاطع سازمانیهبرقرار ساختن ارتباط

سرعت  ها و مدلهای جديد اقتصادیپاسخگويی سريع سازمان و کارکنان به ايده
 پاسخگويی

917 

 911 نوآوری سريع در ارائه محصوالت و خدمات به مشتريان و کارکنان ذی نفع

 911 سرعت بخشیدن به حل مسائل و تصمیم گیری ها

 991 ی به وجود آمدهاستفاده مناسب از فرصت ها

 999 ارايه بازخورد

مشارکت  مشارکت فعاالنه کارکنان در خلق دانش
گروهی در 
 سازمان

991 

 993 عضويت کاربران سیستم مديريت دانش حداقل در يک گروه تعاملی

 994 استفاده کارکنان از  مهارتها و تجارب ديگران 

 995 نانمیان کارک وجود همکاری و مشارکت

 996 تقويت مشارکت فزاينده در میان کارکنان

 997 تبادل موثر دانش کارکنان با ديگران

 991 انجام وظايف مشترک در شرايط کاری مشارکتی

 991 کارکنان دانش خود را از ديگران دريغ نمی کنند

 911 یمتوجه به تشريک مساعی و هماهنگی به عنوان اساس موفقیت کار تی

استفاده از  استفاده از تکنولوژی در تشريک دانش
تکنولوژی و 
اتوماسیون 
 اداری

روزآمدی و به 
 روز بودن

919 

 911 برقراری ارتباطات از طريق فضای مجازی

توسعه مهارتهای ارتباطی دانشگران از طريق رسانه های متنوع برای 
ديد به ويژه ارتباطات از طريق مخاطبین گوناگون با استفاده از ابزارهای ج

 اينترنت

913 

 914 ها در فعالیت های روزانه کاری در سازمانکاربرد فناوری

 915 امکان جستجوی سريع اطالعات در فضای مجازی

استفاده از  استفاده از سیستم مديريت دانش در سازمان
سیستم های 
مديريت 
 اطالعات

916 

 917 زشمند سازمانسازماندهی اطالعات ار

 911 اداره کردن اطالعات با استفاده از سیستم های مديريت اطالعات

 911 تسهیل دسترسی به اطالعات سیستمی برای کارمندان

 931 به کارگیری فناوری اطالعات توسط اعضای سازمان

کاربردهای مختلف فناوری اطالعات، به عنوان ابزارهايی کارآمد جهت 
 هیل فرايندهای مديريت دانشتس

939 

 931 استفاده از فناوری اطالعات جهت افزايش سرعت و صحت خدمات

 933 استفاده از فناوری اطالعات جهت افزايش رضايتمندی مشتريان

 934 راهبردها های مناسب دانش به نحو مطلوبتدوين و ارائه استراتژی
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برنامه ريزی  گذاری بلند مدت سازمانیريزی و هدفبرنامه
 استراتژيک

فرايند 
 محوری

935 

 936 تدوين برنامه استراتژيک دانشی سازمان

 937 کاهش هزينه ها از طريق کاهش فرايندهای تکراری و غیرضروری

 931 ارايه ی گزينه های راهبردی در سازمان با توجه به فرصت های موجود

 931 تیم سازی هاون سازمانهای تعاملی در درتشکیل گروه

 اند به عنوان توسعه دهندگانتوجه به اعضای تیمی که سیستم را ايجاد کرده
 سیستم مديريت دانش

941 

 949 توسعه کارگروهی و تیمی در میان کارکنان

 941 جمعی کارکنانتوجه به حافظه

 943 تیمیترغیب به تیم سازی و مشارکت بیشتر کارکنان در کارهای 

نظارت و  ارزيابی مستمر از عملکرد کارکنان
 ارزيابی

944 

 945 کنترل فنی و اداری

 946 نظارت و پیگیری میزان تحقق اهداف سازمانی

 947 مستمر از بخش ها و سطوح سازمان ارزيابی

 941 یاستفاده از ابزارهای کنترلی و ارزيابی برای اطمینان از اثربخشی سازمان

 941 ارزيابی میزان پیاده سازی مديريت دانش در سازمان

 951 ارزيابی اثربخشی فعالیت های سازمانی

 959 کنترل صحت و اعتبار کیفیت اطالعات

طراحی آموزش ها بر پايه مديريت دانش جهت کمک به رشد قابلیت 
 کارکنان

طراحی 
برنامه های 
 آموزشی

توسعه 
 سازمانی

951 

 953 آموزش مربی گری در میان کارکنان

 954 برگزاری کارگاه های آموزشی دانش افزايی

 955 برگزاری جلسات تخصصی

 956 های آموزشی مهارت افزايیتوسعه برنامه

يد، های جدارايه آموزشهايی در زمینه دسترسی به اطالعات، بازاريابی، فناوری
 عه شبکه کسب و کارمهارتهای کارآفرينی و توس

957 

توجه به  اعتماد کارکنان به سازمان
سرمايه های 
 اجتماعی

951 

 951 وجود صداقت و درستی در میان کارکنان

 961 همدلی و صمیمیت بین کارکنان

 969 بهبود ارتباطات شخصی و میان فردی در میان کارکنان

 961 تماعی در سازمانايجاد اعتماد از طريق تسهیل تعامالت اج

 963 ايجاد محیط کاری توام با اعتماد و صداقت

 964 ايجاد تعاون و همکاری میان کارکنان

 965 توسعه روابط دوستانه در سازمان

 966 ايجاد حُسن تفاهم میان کارکنان

 967 ايجاد اعتماد برای پیشرفت همکاری

 961 ی تحقق يادگیری ها در سازمانافزايش اعتماد در سازمان برا

توجه به  ارتقای خدمت به مشتريان
مديريت 

961 

 971 بهبود سرعت و کیفیت ارتباط با مشتری
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کیفیت در  الگو برداری از سازمانهای موفق
 سازمان

979 

 971 توجه به نیازهای مشتريان

 973 تالش برای دستیابی به رضايت مشتريان

حفظ و  تعهد سازمانی د باالی کارکنان به سازمانتعه
نگهداری 
 منابع انسانی

 974 پیامدها

 975 احساس مسئولیت باالی کارکنان در قبال وظايف محوله

 976 مسئولیت پذيری شخصی اعضای سازمان

 977 تعهد باالی اعضای سازمان نسبت به اهداف و نقش سازمانی خود

به عنوان عاملی حیاتی در بهبود عملکرد و توانمدسازی تحقق مديريت دانش 
 کارکنان

توانمندسازی 
 کارکنان

971 

 دستیابی کارکنان به مهارتهای جديد

 بهبود عملکرد کارکنان از طريق مشارکت و همکاری اعضا
971 

 911 ارتقای توانمندی های کیفی کارکنان

 919 وظايفکسب ابتکار عمل توسط کارکنان برای انجام 

 911 مقاومت و انعطاف پذيری کارکنان در مواجهه با مسايل

سازمان  تقويت فرهنگ يادگیری مستمر در سازمان
 يادگیرنده

پويايی 
 سازمانی

913 

 914 مشارکت و يادگیری مداوم کارکنان برای ارتقاء عملکرد شغلی شان

 915 اشاعه آموخته های کارکنان در سراسر سازمان

 916 اقدام به يادگیری برای يادگیری

 917 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

911 

اسب برای حفظ مزيت تأمین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد من
 رقابتی سازمان

کسب مزيت 
 رقابتی

911 

ن های تمايز سازماافزايش میزان دانش بنیانی سازمانی به عنوان يکی از راه
 های ديگرها از سازمان

911 

يابی و های دستعنوان يکی از راهسازی و هماهنگ نمودن دانش بهيکپارچه
 های رقابتیحفظ مزيت

919 

سازمان به يک سازمان مبتنی بر دانش، به عنوان شرطی اساسی برای  تبديل
 وندشمحور میهايی در نظر گرفته شده که وارد اقتصاد دانشموفقیت سازمان

911 

به کسب، توسعه و به کارگیری دانش فردی و سازمانی برای داشتن توان 
 رقابت در بازارها و تجارت

913 

 914 رقابتی محصوالت بهبود بخشیدن به موقعیت

 915 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

916 

تعالی  دستیابی به پیشرفت و عملکرد متعالی سازمان
 سازمانی

917 

 911 قیت هايی که منجر به حرکت مترقی سازمان می شودکمک به خال

 911 تحقق اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی
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 111 دستیابی به بهره وری سازمانی

برخورداری از دانش و مديريت دانش جهت دستیابی به شرايطی مناسب برای 
 ادامة حیات سازمانهای پويا و نوآور

119 

 111 کارآفرينی نوآوری ازمانخلق نوآوری در س

 113 های مبتکرانه در سازمانخلق انديشه

 114 انجام کارهای خالقانه توسط اعضا

 115 هابرقراری و ايجاد ارتباط بین ايده

 116 دانش آفرينی

تولید محصوالت و ارائه خدمات خالقانه و نواورانه سازمان در جهت دستیابی 
 یبه برتری رقابت

117 

 111 ارزش آفرينی از طريق به کارگیری دانش در سازمان

 111 سود آوری هاکاهش هزينه

 191 مشارکت در ارزش افزوده

 199 صرفه جويی در منابع

 191 نیل به اهداف سازمانی با سود دهی باال

 

 
 دی از  مديريت دانش در  کسب و کار ورزشیالگوی نهايی  عوامل موثر بر رفتار  مديران در بهره من .8شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
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 

دهد و اگر اين تناسب ضعیف  به طور مؤثر به فعالیت ادامه می

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 

ازمان ها نیاز به چارچوب ها و مدل هايی برای هماهنگی اخیر، س
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 جي(. نتا6استراتژی های کسب و کار خود با توسعه دانش دارند )
 تيپژوهش حاضر نشان داد که امکانات، منابع، ارتباطات و حما

از  یدر جهت بهره مند رانيتواند  به مد یم یسازمان های
ر مؤث یورزش یدر کسب و کارها تیموفق یدانش برا تيريمد

 نيتدو ،یورزش رانيمد یتوان گفت که برا یرو م نيباشد. از ا
مور ا شبردیدر پ حيو صر یضمن یدانشها یریبکارگ یالگو

 یدارد تا کسب دانش. اگرچه همانطور یشتریب تياولو یسازمان
به مرحله کاربرد دانش،  دنیقبالً اظهار شد، الزمه رس که

 جاديا رسد یست. لذا به نظر ما یاز دانش مناسب کار یبرخوردار
دانش توسط  یریبکارگ یالگوها یمجرب در طراح یکارگروهها

کمک خواهند کرد تا  یورزش یبه سازمانها ،یکارشناسان سازمان
و توسعه دانش در سطح  جاديبه اهداف خود در ا عتريبهتر و سر

دانش در  تيريبه مد ینگرش یالگو ریی. لذا تغابنديسازمان دست 
بت و و ث یریبکارگ کرديبا رو یورزش یختلف سازمانهاسطوح م

 های و الزم است بخش رسدمی نظر به یورضبط دانش ضر
 با عملکرد آگاهانه یورزش یسازمانها یمرتبط در ساختار سازمان

. ندينما یدانش موجود، سازمان را راهبر تيريمد نهزمی در تر
ابراز داشتند ( 1116) تریبلگپژوهش حاضر، پارکر و  جيهمسو با نتا

کار و سبک جاديدر ا قیبا توف یو اقتصاد یفرد یهایژگيکه و
 همراه هستند. یمخاطرها

 یاتاطالع یها ستمینشان داد که استفاده از س نیهمچن جينتا 
 ریاثت رانيتواند بر رفتار مد یم یو ساختار سازمان یو تکنولوژ

ک يتوان گفت که ارتقای توانايی  یرو م نيداشته باشد. از ا
سازمان در دستیابی به اهدافش، تابعی از سازگاری میان اجزاء 

اين اجزاء به خوبی با  همختلف سازمانی است. در صورتی ک
يکديگر متناسب باشند، سازمان به طور مؤثر به فعالیت ادامه می 
دهد و اگر اين تناسب ضعیف باشد، ادامه اثربخش فعالیت با 

مطالعة  یها افتهيبا  جيانت نياشکال روبرو خواهد شد. در ا
 یبر نقش مؤثر فناور ی( مبن9313و همکاران ) یعبدالملک

( که 9311دانش و محقر و همکاران ) تيرياطالعات بر مد
 تیرا به عنوان عوامل موفق یاطالعات و سبک رهبر یفناور
در  ن،یکند، همسوست. همچن-یم یدانش معرف تيريمد

 دشدهیدانش تول های یژگي( و9314و همکاران ) یپژوهش حافظ
-یتجار یمفهوم الگوی در گر از عوامل مداخله یکي عنوان به
است شده  یاز راه دور معرف یآموزش عال مدانش در نظا یساز
به  توان یحوزه صنعت ورزش معتقدند نم رانياز مد اریی(. بس5)

 اقتصادی و فضای تیماه ن،یاطالعات گذشته اعتماد کرد. همچن
کسب و کار  تیعوامل را در موفق نياکشور ممکن است نقش 

 تیرا در موفق یکمرنگ کند. اگر چه اطالعات نقش مهم یورزش

و کار  کسب رياستفاده از آن به مد یتواناب یو کار دارد، ول بکس
 زین کشور یاطالعات رساختيز یکنون طيدارد. در شرا یبستگ

 ای نهیباشد. ارتباط عوامل زم یمناسب نم نانيبرای کارآفر
 رانيمد دگاهيبودن از د یو قانون هيبه اطالعات، سرما یترسدس

دانش در  تيريمد یها یبا استراتژ یکسب و کارهای ورزش
 تنوع خواسته ها و توان محدود سازمان لیارتباط هست. به دل

 ازیس از شبکه یستيبا ریگی بهره ازها،ین نیدر تام یورزش های
ن مثل دولت در بعد کال تيحما نهمچنی. است ضروری

رد و در بعد خ یو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع ،یاسیس کردهایيرو
و  متیارزان ق التیتسه ،یهای شرکت ارانهي ات،یمثل مال

 در جهت رانيکسب و کار بر عملکرد مد یتيتقو استهاییس
به  انیم نيقابل توجه است. درا  یکسب و کار ورزش تیموفق
 ازین یورزش نرايصنعت ورزش در کشور ما، مد یضعف کل لیدل

است  نيانتظار بر ا نيجدی و دولت دارند. بنابرا تيبه توجه و حما
طرح کسب و  نيضمن تدو یورزش کارهایکسب و رانيکه مد

و اطالعات،  هيبه سرما یدسترس نهیرا در زم يیکار، آموزشها
قرار است ،ینکارآفري های مهارت د،جدي های تکنولوژی ،یابيبازار
 و از رندیشبکه کسب و کار فراگ دانش و  توسعه تيريمد
 افتهي نيا رییغافل نشوند. به کار گ یو قانون یدولت تهایيحما
تواند  یآن م طیبا در نظر گرفتن نوع کسب و کار و مح اه

 .دينما اریي تیبه موفق دنیکارکنان را در رس
و  زشیآن بود که نگرش و انگ ریانگیب نیپژوهش همچن جينتا 

 طيبه عنوان شرا یرهبر یمهارت هاکارکنان و  های مهارت
 یدانش در کسب و کار ورزش تيرياز مد یبر بهره مند یعل
د مديريت دانش بايد از طريق ايجاد پیون نياست بنابرا رگذاریتاث

فناوری  و ساختارمناسب بین عناصر اصلی سازمان يعنی انسان، 
و با اتخاذ تدابیر و روشهای مناسب، وظايف خود يعنی خلق، 

را  ارگیری و ارزيابی دانشک توسعه، تسهیم، نگهداری، به کسب،
اب، انتخ نةیاست تا در زم ازنی لذا. دهد انجام اثربخش صورت به

مختلف سازمان به   یافراد در پستها یاستخدام و به کارگمار
در سراسر سازمان، چه  ديامر با نيشود. ا وجهت یساالر ستهيشا

و  یارشد سازمان، سار تيريو چه در ردة مد یاتیدر بدنة عمل
استخدام افراد متخصص و  یشود. پرواضح است که برا یجار
مشخص  یاست تا ابتدا انتظارات شغل ازین ،یدر هر پست ستهيشا

 نياسازمان به  کياستراتژ یشود و سپس با توجه به برنامه ها
 امر پرداخته شود.

 ( نشان داد که عوامل1191و همکاران ) نیپژوهش حس جينتا  
 واندت یاست که م یاز عوامل یکيکارکنان  یفرد یهايیو توانا

( به 6باشد. ) رگذاریدانش در سازمان تأث تيريمد تیدر موفق
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( تعامل صحیح بین کارکنان، فناوری و 1115اندرسون )اعتقاد 
( 9) رساند می موفقیتفرايندهای سازمانی، مديريت دانش را به 

 ،یورزش ونهاییان و فدارسوزارت ورزش و جوان نکهاي به توجه با
آنها عمدتًا  رانيکه مد ندآي یبه حساب م يیدر زمرة سازمانها

آنها،  یکارکنان جامعه به اثربخش تیتوجه و حساس ریتحت تأث
ا رقابت ب ةو کسب برتری در صحن یاثربخش شيافزا یدر پ

های مؤثر جهت حفظ  وهیاز ش یکي ستند،ه برقی های سازمان
هره سازمان، ب یاثربخش شيو افزا یالملل نیب ةرقابت در صحن

. اشدب یدانش در سازمانها م تيرياثربخش مد ستمیاز س رییگ

 نيشود. بد لیدر سازمان تشک یالزم است بانک اطالعات دانش
 ایه شوند، شاخص يیسازمان  شناسا یمنابع دانش ديمنظور با

گوناگون مشخص شوند و بر اساس  یدر بخشها یدانش فمختل
اطالعات در هر بخش  آوری جمع یبرا یخاص یرمتهاآنها، ف

 یثبت تجارب و با کمک روشها یالگو ی  شود و با طراح نییتع
 ت،يپرداخته شود. در نها یمختلف، به ثبت تجارب و منابع دانش

 سشود و در دستر سازی و خالصه یاطالعات طبقه بند نيا
 .ردیافراد قرار گ
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