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Abstract 
The purpose of this study was to design knowledge management structure at Sport 

Technology and Innovation Center of Iran. The questions of research were proposed as 

the appropriate structure for saving, distributing and using knowledge. Data were collected 

from papers and articles as a complete understanding of the organization structure of the 

Sport Technology and Innovation Center of Iran was done. Then, the interview was 

followed by semi-structured questions from the statistical society, which included 4 

professors of management and 8 members of National Sport Technology Innovation 

Center of Iran. By using the principles of research theory and analyzing and coding the 

data obtained from the interview, three main categories, 23 sub-categories and 74 concepts 

or open codes were identified. The results showed that the most important part of structure 

design at the knowledge saving includes  knowledge coding in the saving  process, the 

suitable  type of file for knowledge saving, the suitable  type of content for saving 

according to the knowledge  pyramid, determining specific amount for knowledge saving, 

training people to saving knowledge, determining expert for knowledge management in 

the organization, adding the responsibility of saving knowledge in the description of 

organizational tasks, incentives for saving knowledge, purchasing or ordering knowledge, 

the volume of knowledge selected for saving and the main categories of knowledge 

distribution including knowledge categorization by subject, classification by word, 

categorization of knowledge based on teams and persons, the possibility of requesting 

inaccessible knowledge, access to specific individuals and for the knowledge using  also, 

fast access to knowledge, easy access to knowledge, knowledge security, knowledge 
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search based on keywords, knowledge search based on teams and persons, selling 

knowledge, applying opinions on knowledge, and searching for knowledge based on the 

subject. It is suggested to design a questionnaire based on the table of results and determine 

the coefficients of effectiveness of each component and open code to achieve a more 

accurate model. 
 

Keywords: Knowledge Saving, Knowledge Distribution, Knowledge Using, Knowledge 

Management. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Small organizations do not perform well in the field of knowledge management 

(1). The lack of systematic knowledge management causes the loss of knowledge 

created or acquired by the members of the organization (2). This will be worse 

when we know that every year, new startups in the field of sports sciences start 

working. This experience of startups that can help new teams will be lost. In 

today's business environment with advanced communication technologies, 

knowledge management capabilities are a valuable resource for organizational 

innovation (3). This study seeks to design a knowledge management structure in 

the National Center of Sport Technology Innovation. 
 

Materials and Methods: 
This study is phenomenological in terms of the type of qualitative research. It is 

also applied in terms of purpose and in terms of field performance (interview). 

The research area is organizational behavior management which was conducted 

by the National Center of Sport Technology Innovation of Iran. The data 

collection tool in this study is interview (semi-structured with open answer). The 

structured part of the interview consists of questions that are formed from specific 

goals and the free part of the researchers' questions was done to shape the final 

conceptual model (according to the interview conditions). The interviewees' 

answers were fully recorded and then analyzed. 

According to the qualitative research method, the statistical population used to 

interview included faculty members in management sciences who had a book 

translation, book writing or related research article in the field of knowledge 

management, which is estimated to be about 70 people, as well as the head and 

staff of the National Center. of Sport Technology Innovations for a total of 8 

people. The sampling method was purposeful and accessible and the number of 
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interviewees continued until the researchers were satisfied. Theoretical saturation 

from the perspective of Strauss and Corbin (2015) is achieved (4) when A) No 

new or relevant data is obtained for a category; B) The category is well developed 

in terms of features and dimensions and shows its diversity; C) The relationships 

between the categories are well defined and their validity is proven. (5) 
 

Findings: 
Simultaneously with conducting the interviews and using the theoretical 

foundations of the research, the data obtained from each interview were analyzed 

and coded. The results of each interview, together with the previous findings, were 

used as an interview guide and a criterion for selecting the next interviewees. As 

a result of analyzing the design of knowledge management structure in the 

National Center of Sport Technology Innovation, 3 main categories (based on 

research hypotheses), 23 sub-categories and 74 open concepts or codes were 

identified. The complete results of coding the interviews are separately reported 

in the following tables; in designing the knowledge storage structure in the Sport 

Innovation Center, designing the knowledge distribution structure in the Sport 

Innovation Center and designing the knowledge application structure in the Sport 

Innovation Center in Tables 1 to 3. 

The results showed that the most important part of the design is the structure of 

knowledge storage, which includes the categories as follows: coding knowledge 

in the storage process, the type of file suitable for storing knowledge, the type of 

content suitable for storing according to the knowledge pyramid, determining 

specific values for storing knowledge, training people to knowledge storage is the 

determination of the person in charge of knowledge management in the 

organization, adding the responsibility of knowledge storage to the description of 

organizational tasks, incentives for storing knowledge, purchasing or ordering 

knowledge, the volume of knowledge selected for storage. The main categories of 

knowledge distribution include subject classification of knowledge, knowledge 

classification based on words, classification of knowledge based on teams and 

individuals, the possibility of requesting inaccessible knowledge, access to 

specific people, and fast access to knowledge, easy access to knowledge. 

Knowledge security is the search for knowledge based on keywords, the search 

for knowledge based on teams and individuals, the sale of knowledge, the 
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application of opinions on the knowledge used, the search for knowledge based 

on the subject. 

The concepts found and coded were examined during the interview analysis 

process and subject categories were categorized. These categorizations formed 

subcategories to be subdivided into major categories with a more complete 

categorization. All open source or extracted concepts were included in the table 

of concepts and categories, considering the main and secondary topics. 

In the discussions that took place above all, the volume of explanation and the 

focus of the interviewe was on the first question (the first assumption of the 

research), which is the storage of knowledge. According to (Table 1), it can be 

seen that 10 sub-categories and 38 concepts or open source were extracted from 

it, which can indicate the high importance of this issue in the process of knowledge 

management implementation. 
 

Table 1- Appropriate Structure for Knowledge Management in the National Center 

of Sports Innovation of Iran 

Open Source Subcategory 

The 

main 

Category 

Knowledge Save Time consuming is not 

Convey a lot in a short time 

The selected students will even have a name. 

Long content should be stated only when 

necessary. 

Accurate transfer of knowledge should not 

be confused with the transfer of unnecessary 

and excessive information 

 

 

The amount of knowledge 

selected to store 
S

av
e K

n
o

w
led

g
e 

File audio can be easily saved and be used. 

Official documents will be valid document is 

to provide guidance on bureaucracy routes. 

File text can be both as reported and, 

on a knowledge, transfer be used. 

Video image with the option to transfer 

knowledge is very important. Details 

Photos can be a lot of information 

to quickly transmit. 

 

 

 

Suitable file type for 

storing knowledge  

The raw very often are more useful than 

knowledge. 

Data category of the creative people 

contribute more to decision-making there. 
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Related Information clear path 

to better express themselves. 

In the pyramid of knowledge to best 

help will be. 

In a meta-knowledge or understanding to 

transform the simple concepts more like a 

knowledge and information. 

Explicit knowledge to be transferred direct 

and tacit knowledge to explicit knowledge 

conversion and then transferred. 

Experience of trafficking and the Order of 

The address and number of contacts 

Expressed the resolve and the result of 

All of the activities have to be mentioned 

with the words, successful or unsuccessful. 

The right type of content 

to store according to the 

knowledge pyramid 

In the electronic world with analysis and 

advice from computer experts will be using 

the computer to determine the amount. 

Record any related activity 

Record activity on a daily basis 

Report Portfolio at the time of week 

 

Specify specific values to 

store knowledge 

Provide training for teams and employees 

Regulations specify a for knowledge 

processes 

Training people to 

store knowledge 

Appoint a person to be responsible for the 

implementation of knowledge management 

Supervise the knowledge management 

process in the organization 

Determining the person in 

charge of knowledge 

management in the 

organization 

Added responsibility for storing knowledge 

as team commitment based 

Added save of task responsibility of staff 

Added the responsibility 

to store knowledge in the 

description of 

organizational tasks 

The incentive to do good work for people 

such as access to knowledge or 

reward financial 

Incentives to store 

knowledge 

Buy knowledge of the same 

Purchase of the acquisition 

of businesses successful and relevant 

Order of the Company and acquisition 

of businesses related 

Buy or order knowledge 

Use as appropriate and relevant in the 

process save the 

Knowledge coding in the 

storage process 
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Using the right words and relevant 

knowledge stored up 

A file thematic knowledge system 

Use of the areas subject to recorded 

knowledge 

Categories of knowledge 

on the subject 

K
n

o
w

led
g

e d
istrib

u
tio

n
 

According to the words used in the title 

By examining the words used in the text 

Categories of knowledge 

based on words 

Categories of knowledge 

stored associated with the idea of 

Categories of knowledge 

stored according to specialty 

Categories of knowledge 

stored according to their positions 

 

Categories of knowledge 

by teams and individuals 

The issue of access to the 

knowledge Related 

Access to nuclear knowledge to the 

Presidency, the Central Council, Deputy 

Center Director of Technology, Knowledge 

Officer, Nuclear Related 

Access to staff knowledge of the center, 

other staff at the discretion of the knowledge 

storage employee . 

 

Give access to specific 

people 

Access to core knowledge upon request and 

with the approval of the Central Council 

Access to staff knowledge upon request and 

approval of the Central Council 

 

 

 

Ability to apply 

knowledge of 

non- availability 

Access all the time 

Ability to request and agree to knowledge 

needs in the shortest possible time 

Quick access to 

knowledge 

A
p

p
licatio

n
 o

f k
n

o
w

led
g

e
 

Phone access personalized applications 

Access to software tools for 

knowledge online 

Easy access to knowledge 

Ability to search for knowledge using titles 

Ability to search for knowledge using 

similar titles 

Ability to search for knowledge using the 

words mentioned in the title 

 

Search for knowledge by 

topic 

Ability to search for knowledge using the 

words mentioned in the knowledge 

Search for knowledge 

based on keywords 
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Ability to search for knowledge according to 

the storage team 

Ability to search for knowledge according 

to the person saving it 

Ability to contact the person storing 

knowledge for more information 

 

Search knowledge based 

on the of the of the people 

Creating the possibility of 

selling knowledge of the registration of the 

organization to persons within the 

organization 

This created the possibility of 

selling knowledge of the registration of the 

organization to outside the organization 

Share the transition to the knowledge of the 

public 

 

Knowledge sales 

Ability to submit positive or negative 

comments for each person 

Ability to modify knowledge 

Ability to report unrelated knowledge 

View other users' comments on specific 

knowledge 

 

The opinions on the 

knowledge used by 

Individuals' commitment not to disclose 

available knowledge 

Create safe nature of virtual safe for digital 

literacy 

Create physical security for physical 

documents 

 

Knowledge security 

 

Conclusion: 

Finally, the present study is in line with many studies conducted in and outside 

the country, which can be referred to the study of Holder et al. (2020) on the 

relationship between knowledge management, organizational learning, and 

memory. This study states that organizational learning is seen as a dynamic and 

knowledge-based process and is extracted through different levels of activity. An 

organization's ability to use knowledge is highly dependent on its human 

resources, who are effectively the ones who create, share and use that knowledge. 

Knowledge management is considered as managing the processes of creating, 

storing, accessing and disseminating an organization's intellectual resources. 

Organizations should consider your main goal as increasing the capacity of people 

and enhancers of organizational knowledge. Managers should pay special 
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attention to knowledge that is relevant to the company, because it represents 

different types of innovation. 

In the discussions, the volume of explanations and the focus of the interviewee 

were on the first question, i.e. knowledge storage. It can be seen that 10 sub-

categories and 38 concepts or open sources were extracted from it, which can 

indicate the high importance of this issue in the process of knowledge 

management implementation. 

In the next main category, which was the appropriate structure for the distribution 

of knowledge in the Center of Sports Innovation, more attention was paid to 

various categories and people's access to stored knowledge. These categories were 

used more for editing and archiving and more for preserving topics and disclosing 

knowledge. 

In the categories related to the application of knowledge, more was mentioned 

about how to search for the desired knowledge and the process of obtaining its 

use.  In addition, issues such as the sale of knowledge or the security of stored 

knowledge have been examined. 
 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Storage, Knowledge Sharing, 

Knowledge Use. 
 

References 

1. Nowacki, R., & Bachnik, K. (2016). Innovations within knowledge management. 

Journal of Business Research, 69(5), 1577-1581 . 

2. Svensson, P. G., Andersson, F. O., Mahoney, T. Q., & Jae-Pil, H. (2020). Antecedents 

and outcomes of social innovation: A global study of sport for development and peace 

organizations. Sport Management Review, 23(4), 657-670 . 

3. Hock-Doepgen, M., Clauss, T., Kraus, S., & Cheng-Feng C. (2021). Knowledge 

management capabilities and organizational risk-taking for business model 

innovation in smes. Journal of Business Research, Elsevier, vol. 130(C), pages 1(2) 

683-697 . 

4. Corbin, J., & Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research: Techniques and 

procedures for developing grounded theory, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications. 

5. Ralph, N., Birks, M., & Chapman, Y. (2015). The methodological dynamism of 

grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 14(4), 1–6  . 



 46-78صص  ؛1400 اسفندو  بهمن، 70شماره ، 13 دوره                                           مطالعات مدیریت ورزشی

  

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مقالة پژوهشی 

  یهایو فناور ینوآور یدانش در مرکز مل  تی ریساختار مد  یطراح

 1ران یا یورزش
 

 3یدهقان قهفرخ نی، ام*2یقهفرخ دوستی عل می، ابراه1یهالل لیخل

 

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد   ،یورزش  یابی کارشناس ارشد بازار .1

  ۀ سند ی)نو  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد  ،یورزش  تیریگروه مد  اریدانش .2

 مسئول( 

 ران ی دانشگاه تهران، تهران، ا  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد  ،ی ورزش  تیریگروه مد  اریاستاد .3
 

 05/1400/ 05تاریخ پذیرش:                         1400/ 01/ 21تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  ی هاانجام شد. سؤال  یورزش  یهایفناور  یهاینوآور  یدانش در مرکز مل  ت یری ساختار مد  یپژوهش با هدف طراح  ن یا

مطالب از منابع    یآورو کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع  ع یتوز  ره،یذخ  یپژوهش با عنوان ساختار مناسب برا   نیا

 ی هااز آن، مصاحبه با استفاده از سؤالپرداخته شد. پس    ی ورزش  ی هاینوآور  یمرکز مل  ی و شناخت کامل از ساختار سازمان 

و هشت نفر از   ت یر یته مد رش  دیمدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اسات یبا پاسخ باز، از جامعه آمار افته ی ساختارمهین 

حاصل از    یهاداده  یگذارو کد  لیپژوهش و تحل  هی نظر  یبودند. با استفاده از مبان   یورزش  یهاینوآور  یمرکز مل  یاعضا

باز شناسا   ای مفهوم    74و    یمقوله فرع  23  ، یمصاحبه، سه مقوله اصل نتا   ییکد  قسمت    ن یتر نشان داد که مهم  ج یشد. 

  ی دانش، نوع محتوا  ره یذخ  ی مناسب برا  ل ینوع فا  ره، یذخ  ند یدانش در فرا  ی دانش شامل کدگذار  ره یساختار ذخ  یطراح

برا به ه  رهیذخ  ی مناسب  تع  رمبا توجه  برا  ر یمقاد  نییدانش،  برا  ره یذخ  یمشخص  افراد    یسازرهیذخ  یدانش، آموزش 

تع مد  نییدانش،  اضافه  ت یر یمسئول  سازمان،  در  مسئولدانش  ب  ره یذخ  تی شدن  وظادانش  شرح  موارد    ،یسازمان   ف ی ه 

دانش شامل    عی توز  ی لاص  ی هاو مقوله  رهیذخ  یبرا  یسفارش دانش، حجم دانش انتخاب   ای   د ی دانش، خر  ره یذخ  ی برا  یقیتشو

و افراد، امکان    هامیدانش بر اساس ت  یبند دانش بر اساس کلمات، دسته  یبنددانش بر اساس موضوع، دسته  یبنددسته

غ برا  دادنیدسترس  دسترس،رقابلیدرخواست دانش  و  افراد مشخص  ن   ی به  به دانش،    ع یسر   ی دسترس  ز یکاربرد دانش 

و    هامیدانش براساس ت  یوجوجست  ،ید یدانش براساس کلمات کل  یوجوستدانش، ج  تیآسان به دانش، امن  یدسترس

  میآمده، مفاهدستبه  جی نتا  لیدانش براساس موضوع است. با تحل  ی جووافراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست
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  نیو همچن یمفهوم مدلو  نامهنییها به آآن لیو کاربرد دانش به دست آمد که با تبد  عیتوز ره،یاز ذخ یخاص و مشخص

 ورزش را شروع کرد.  ینوآور ی دانش در مرکز مل ت یر یمد  یاجرا ند یفرا توانیم  یآن در ساختار سازمان  یآموزش و رهبر
 

 دانش.  تی ریدانش، کاربرد دانش، مد  عیدانش، توز  رهیذخکلیدی:  نواژگا

 

 مقدمه
 جوامع   در  اقتصادی  و   سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  ابعاد  بر  تأثیرگذار  ایپدیده  عنوانبه   ورزش

 مستقیمی   ارتباط  دنیا  در  ورزش  صنعت  گسترده  رشد  امروزه.  است  برخوردار  ایویژه  جایگاه  از  گوناگون

(.  7  ،2014  ،1شیردر  و   ووس )  دارد  افزارینرم  و  افزاریسخت  بعد   دو  در  ورزشی   هایفناوری  توسعه  با 

  گیریبهره  نیازمند  رکوردها،  بهبود  و  قهرمانی  زاویه  از  هم  و  سالمت  بعد  از  هم  ورزش  توسعه  درحقیقت،

  است   مهندسی  و   فنی   و   ریاضی   پزشکی،  علوم  انسانی،   علوم  نوین  هایفناوری  بر  مبتنی   دستاوردهای   از

 را   توسعه  در  ورزش  صنعت  اثربخشی  ضریب  فنی،  و  علمی راهکارهای  ارائه  و  هاشدن پژوهشانجام  با  تا

  ارکان  از  یکی.  رودمی پیش  دنیا  در  علم  چرخ  پیشرفت  سرعت  با  علوم  سایر  مانند  نیز  ورزش.  دهد  ارتقا

 .هستند ورزش حیطه در نوآوری مراکز پیشرفت این

  اقتصاد  توسعه  آن  تبعبه  و  فناوری  توسعه  در  مؤثر  اجتماعی   نهادهای  از  یکی  عنوانبه  نوآوری  مراکز 

 نوآوری   مراکز.  است  شده  واقع  جهان  کشورهای  از  بسیاری  مدنظر  تخصصی،   زاییاشتغال  و  مداردانش

 نوآوری   مراکز  موفقیت.  کنند می  ایفا  ثروت  به  آن  تبدیل  درنهایت  و  بنیادی  دانش  توسعه  در  مهمی  نقش

  جهت  در  صنعت  و  دولت  دانشگاهی،  مراکز  همکاری  درنهایت  و  بنیادی  هایشدن پژوهشانجام  مستلزم

 بازار  به  را  هاآن   توانمی  هاپژوهش  این  دستاوردهای  براساس  که  است  جدیدی  محصوالت  طراحی

 (. 657،2020 ،2، اندرسون، ماهونی و جائی پیل اسونسن) کرد عرضه

  مختلف  مباحث  در.  است  ضروری  امری  ها سازمان  برای  بسیار  پیشرفت،   سرعت   امروز،  دنیای  در 

 این   با.  است  آینده   هایپیشرفت  اساس  و   پایه  پیشین،  دانش   و  تجارب  بودندردسترس  فناوری،  ازجمله

  تجارب  و  دانش  مناسب  هایدسترسی  و  دقیق  بندیدسته   و  صحیح  آوریجمع   که  گفت  توانمی  تعاریف

 
1. Vos & Scheerder 

2. Svensson, Andersson, Mahoney & Jae-Pil. 
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و    1ووس، بریش . )باشد  داشته  مثبت  اثر  سازمان  پیشرفت  سرعت  بر   مستقیم  طوربه  تواندمی  پیشین

  هایی پدیده  ظهور  و   بروز  مدیریت،   علوم   قلمرو   در  چشمگیر  تحوالت  ازجمله(.  846  ،2012  ،شردر

  انتخاب،   شناسایی،  در  ها سازمان  به  که   است  فرایندی  دانش  مدیریت .است  دانش   مدیریت  همچون

  سازمان   سابقه  از  بخشی   رساند کهمی  یاری  هایی مهارت  و   مهم   اطالعات  انتقال  و   انتشار  دهی،سازمان

  و  مفاهیم   دانش،  مدیریت  کمک  به.  دارند  وجود  سازمان  در  ساختارنیافته  صورتبه  عموما    و  هستند

  توانند می  و   اند مشخص  منافع   کرد،  غلبه   ها آن  بر  توانمی  و   اند واضح   هاچالش  هستند،   روشن  ها، روش

دستگردیگودرزی،  )   باشند  توجهدرخور   و    دانش  سازمان،   موفقیت  برای(.  201  ، 2009  ،ابوترابی 

  حل نحوه دانش. باشد داشته رشد توانایی و باشد شدنیمبادله هاانسان بین باید سرمایه، یک عنوانبه

 .(121 ،2009 پور،حسنقلی) شود کسب تواند می مشکالت،

  ، 2016  ،2نوواکی و باچینگ)ندارند    دانش عملکرد مطلوب  مدیریت  زمینۀ  در  کوچک  هایسازمان

 جریان تقویت برای باز رویکرد و مبتکرانه   و جدید دانش مدیریت سیستم خواستار ها سازمان(. 1577

داخلی، نوآوری در سازمان افزایش پیدا   دانش  مدیریت  ظرفیت  رود با تقویتمی  انتظار.  هستند  دانش

  (. 347  ، 2018  ،3سانتورو)  است  در سازمان  نوآوری  شرطپیش  خودنوبۀبه  کند؛ چراکه مدیریت دانش 

سازمان  که  است  ایسرمایه  تنها  و  است  فکری  ایسرمایه  دانش،   که  دانندمی  آگاه   هایهمچنین 

 حفظ   را  سازمان  رقابتی  وضعیت  تواند می  شود،  مهار  مؤثر  طوربه  اگر  و  کند می  تغییر  زمان  باگذشت

 . باشد داشته درپی  توجهیدرخور    مزایای تواندمی سازمان فکری  منابع کل از استفاده . کند

دهندگان دانش فرایند ساخت را شروع  گیرد. وقتی توسعهمی   دانش  از  را  خود  قدرت  دانش   مدیریت

اولین قدم، گرفتن دانش ضمنی است )موهاپاترا می ه معنای (. مدیریت دانش ب56،  2016،  4کنند، 

نظام قراردادن  اندوختهدردسترس  و  اطالعات  استمند  علمی  در  یاگونهبه  ؛های  نیاز،  هنگام  به  که 

ها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر د تا آنها هستند، قرار گیرناختیار افرادی که نیازمند آن 

از    بزرگیبخش    ،وکارامروز کسب   یایدر دن  (.24،  1998،  5دانپورت و پروساک)  و مؤثرتر انجام دهند
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کمتر  یمبتن  ها یتفعال زمان  و  اطالعات هستند  به  یبرا  یبر  و  تجربه  در  دستکسب  دانش  آوردن 

ا.  دسترس است براساس مسازمان  طیشرا  نیدر    پردازند. یبه رقابت م  گریکد یخود با    دانش  زانیها 

پ   ها هرمحصوالت و خدمات سازمان ا  شود.یم  شتریب  هاآن   در  اطالعات  و سهمتر  یچیدهروز  ین در 

 ن یبهبود در عملکرد و همچن  یبرا  یالزم، فرصت خوب  یابزارها  ارداشتنیدراخت  با   دانش   ت یریمد،  انیم

 (. 147، 2012، 1کند )رسوال، وکسیک و استمبرگر یفراهم م  یرقابت تیمز جادیا

مالی،  سازمان حامیان  همچون  منابعی  کسب  و  عضویت  افزایش  برای  رقابت  در  ورزشی  های 

(. این  8،  2014هایی مواجه هستند )ووس و شیردر،  ها، تسهیالت و داوطلبان با چالشهزینهکمک

های جدید و نوآوری نیاز دارند  های شخصی برای اجرای ایدهمهارتها به بسیج منابع، دانش و  سازمان

ورزشی هرگونه نوآوری فنی    های(. درحقیقت، در سازمان289،  2016،  2ووس و زنتنز ، شردر،)ویناند 

هایی  ها شود. تنها نوآوریتواند پاسخگوی تقلید آنکنند، نمیو تاکتیکی که مربیان و مدیران ارائه می

اند، به مزیت رقابتی در درازمدت  های مناسب است و با دانش عجین شدهای از مهارتجموعهکه شامل م

بهمنجر می دانش  بنابراین مدیریت  اشتراک شود؛  و  ایجاد  اثربخشی  افزایش  باعث  ابزاری که  عنوان 

،  نیها ضروری است )ترکاتریشود، برای بهبود عملکرد آنهای ورزشی غیرانتفاعی میدانش در سازمان

 (.  2016، 3و پالماسیو گیودیس، کوئزودل

 مدیریت و  نوآوری  مفاهیم اخیر، سال  چند در شود.یتر مو پردامنه  تریع روز وسعلوم روزبه  گستره

 شدتبه  داشت، خواهند دنبال به را  سازمان حیات مزیت رقابتی ایجاد با هرکدام آنکه دلیلبه دانش

 تسهیم و  یبرداربهره  سازی،یرهذخ  دریافت، دنبالبه  دانش مدیریت کهیدرحال.  اندگرفته  قرار مدنظر

  ،پردازد )گبرتیم تغییرات  با انطباق  و یریپذانعطاف بهبود به  نوآوری است، سازمان در درون دانش

  بیان   در  مدیریت دانش  اهداف  و  ها روش  رویکرد،   ادغام  با   ها (. سازمان107،  2003،  4گیب، کلبه و برنر 

هیسیگ و    بخشند )دایان،می  بهبود  رقابتی   و  متغیر  جهانی  در  را  خود  موفقیت  شانس  خود،  استراتژی

 به توجه  و اطالعات به بخشیدن عمق  از سرشار  آن  فکری ساختار که (. در عصری327،  2017،  5متئو 
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ین ترمهم و  اساس عنوانبه  دانش است، عملکردی  انسانی نیروی  یجابه  گرادانش  و انسانی خالق  نیروی

بقای عامل ینتر مهم نیز  نوآوری  دانش، کنار در و است شده  مطرح رقابت عامل  و هاشرکت  برای 

مرزیم گرفته نظر در رقابتی دنیای در هاسازمان درنتیجه  کشورهای شود؛   و پیشرفته میان 

  مناسب  مدیریت  و ها  مشوق   ساختارها، است.   دانش از  بهتر  ی برداربهره  و استفاده در  پیشرفتدرحال

،  2004،  1جاشپارا)آورند    وجود  به دانش   های ییدارا  و   باشند   مبتکر  تا   کنند  کمکها  بنگاه  به توانندمی

 است.  آن از استفاده و توسعه بر بلکه نیست؛ دانش  هایییدارا خلق  بر تمرکز مراکز نوآوری در (.136

 منابع   تخصیص  ساختار  هایبنگاه  دارند،  ریشه  افراد  تخصص  و  تجربهدانش در    هایییدارا  کهدرحالی

و درآور  ایشایسته  شکلبه  را  دانش   توانندمی  و   دارند  دست   در  را  فیزیکی   و   اجتماعی  چگونگی  ند 

پائولومی  شکل  را  شرکت  تجاری  موفقیت  و   رقابتی   فرایندهای  و   پیکربندی )هلدر و  ،  2020،  2دهد 

گذارد و باعث  طور درخور توجهی بر نوآوری سبز نیز تأثیر مثبت میحتی به(. مدیریت دانش  140

سازمان در  اجتماعی  ارزش  ارائه  و  اجتماعی  مسئولیت  نگرش  میایجاد  )جوادها  مصطفی شود  ،  3و 

2019 ،611 .) 

،  4کییآکب ،کوک، کورمدیریتی )  روش  تا  شود  ارزیابی  علمی  حوزه  عنوانبه  مدیریت دانش باید 

  عملکرد  و دانش  ایجاد فرایند بین نیز رابطه( گیری )عینی یا ذهنیتصمیم سبک (. حتی892، 2019

  وکار کسب  محیط  (. در104،  2019،  5احمداالتیلت و السی  ، الرحیل،کند )ابوبکرمی  تعدیل  را  سازمانی

  دانش   مدیریت   هایقابلیت  است،  رشد   حال  در   سرعتبه  که  اطالعاتی   و  ارتباطی   های فناوری  با  امروزی

،  2020، 6و چنگ فنگ  ، کراوس، کالوسدوپگن-هستند )هاک نوآوری سازمان برای ارزشمندی منبع

  یبررس  برای  ی،مراکز نوآور  ی ن شکل سازمانیهمچنو    دانش   تیریبه موضوع مد  تریقدق  ی با نگاه.  (21

 برای مناسبی هایمحیط  نوآوری  کرد. مراکز  میخواهسعی  دانش    ت یریساختار مناسب مد  یو طراح

 تعامل در  است که متوسط و کوچک فناوری هایشرکت و پژوهشی هایتیم  ایحرفه  حضور  و  استقرار
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دارند. مدیریت دانش، دستورالعملی  اشتغال فناوری هاییتفعال به هادانشگاه با  و یکدیگر با سازنده

  یمرکز مل  (. 711، 2015، 1است )لی و ونگنوآوری در مؤسسات عالی  برای افزایش عملکرد و ارتقای

و تنها    نیاول  ،یجمهور  استیر  یو فناور  یمعاونت علم  ت یبا حما  رانیا  یورزش  یهایفناور  ی ووروآن

ا  یورزش  یها یدر حوزه فناور  یمرکز تخصص افراد خالق،    تیمرکز با هدف حما   نیکشور است.  از 

کارآفر و  تسه  یننوآور  و  است  کارکرده  به  کسب  یاندازراه  کنندهیلآغاز  پرورش  نوپا،    یوکارهاو 

ساله  . همه است(  یافزارو نرم   یافزار)سخت   یدر حوزه علوم ورزش  انیبندانش  یهاها و شرکتاستارتاپ

مرکز    نیپوش ا  زیرمختلف ورزش،    یهادر حوزه  یفناور ورزش  یهاها و شرکتمیو حضور ت  رشیپذ

گسترده و پرشتاب    یهاتیمرکز به فعال  نیمستقر در ا  یهاکه هسته  کندی را فراهم م  یبستر مناسب

عنوان درنظرگرفتن دانش به  . دست یابند  یبا ارزش  اریبس  ج یخود بپردازند و به تجارب و نتا  یهانه یدر زم

ست، به افزایش توجه به  دارایی مهم که دارای موقعیت ارزشمندتری در مقایسه با دارایی فیزیکی ا

شود )السالمی، رشید  های تجاری و مؤسسات آموزش عالی منجر میاجرای مدیریت دانش در سازمان

 (. 9، 2014، 2کین شیو نورا

  تأثیر  سازمانی  عملکرد  بر  نوآوری  طریق  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  طوربه  فرایندهای مدیریت دانش

مدیریت دانش را   (. راهبردهای 36،  2019،  3و حسین  زبا ماریمون، سهیب، لطیف،  گذارند )اقبالمی

به استفاده    بر محور فناوریمبتنی  کرد استراتژیتوان بر اساس دو محور انسان و فناوری توصیف  می

قابل ت فناوری در خلق، ذخیره   هاییتاز  آشکار سازمانی  دانش  کاربرد  و  تسهیم  کید میکند. أ سازی، 

. با  دنظر استسازی دانش با استفاده از فناوری اطالعات م، کدگذاری و ذخیرهراهبردهمچنین در این  

بیشتری می استفاده مجدد  قابلیت  استراتژی، دانش کدگذاری  استراتژی مدیریت این  این نوع  یابد. 

تراک دانش با استفاده از به اش  ،شود. محور دیگر مدیریت دانشمحور نامیده میسیستم  ، راهبرددانش

های اجتماعی  بر این محور بر گفتمان از طریق شبکهمبتنی  راهبردشخصی توجه دارد.  تعامالت بین

طلبانه دانش ضمنی و درونی افراد و تسهیم غیررسمی آن به اکتساب فرصت  راهبردکید دارد. این  أ ت

 راهبرد آید. این نوع  متخصص به دست می، دانش از افراد باتجربه و  راهبرد . براساس این  کندیکمک م
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تواند با  ین مدلی از ترکیب این دو مدل میبنابرا شود؛یمحور نامیده ماستراتژی انسان  ،مدیریت دانش

  توانند ها می(. فناوری173،  2002،  1هماهنگی و تلفیق صحیح اثربخشی زیاد داشته باشد )چوی و لی 

 در  تغییر  ایجاد  درنتیجه  و   خود  اطالعات  جریان  مدیریت   منظوربه  ها سازمان  برای  قدرتمند  ایوسیله 

)نیسارا عملکرد  بهبود  به  تواند می  آن  از  پس  که  باشند  دانش  مدیریت  هایسیستم  شود  ،  منتهی 

 دانش،   مدیریت   هایسیستم  به  مربوط  ادبیات  غنای  رغم به  حال،(؛ بااین2018،  2و استراکوا   پارابهاکار

،  2018،  3و داخلی   هستند )زوآری  گرافناوری  به میزان چشمگیری  مفهوم  این   برای  شدهارائه  تعاریف

646 .) 

پژوهش عالمه انتشار صحیح  2014)  سوینیپور، جابری و مظلومی، خزایی نتایج  ( نشان داد که 

افزودند، ایجاد کارکنان    هاآنهای ورزشی در ایران اثرگذار است.  طور مؤثری بر عملکرد سازماندانش به

  هاآن تواند در تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار  خالق با ایجاد جوی صادقانه، متحرک و ایمن می

روند، کارکنان و داوطلبان سازمانکمک فراوان   این  ادامه  با  بود  کند که  های ورزشی قادر خواهند 

وجوی رستی و اثربخش انجام دهند. همچنین اتخاذ فرهنگ انتشار دانش و جستدوظیفه خود را به 

دانشاستراتژی توسعه  برای  دارایی  های جدید  توسعه  اجتماعی در سازمانباعث  و  فردی  های  های 

توان های ورزشی میدرنهایت، از نتایج مستقیم و غیرمستقیم انتشار دانش در سازمان    شود.ورزشی می

یادگیری   سازمانی،به  متمایز،ک  مناسب  مالی،  توسعه  یفیت  از رضا  عملکرد  جلوگیری  مشتری،  یت 

های سازمانی، ایجاد خالقیت و سرانجام ایجاد مزیت رقابتی  یره زمان، کاهش هزینهذخاشتباهات مکرر،  

 اشاره کرد. 

های خدماتی«   ( پژوهشی با عنوان »سیستم مدیریت دانش در شرکت2018)  4گوتیرز   کوردوا و

وکار که  بر استراتژی کسب ها به به طراحی یک سیستم مدیریت دانش جامع و مبتنیانجام دادند. آن

مدت براساس دانش و تجربیات پشتیبانی  گیری مدیریت در طوالنیاز بقا، دوام و بهبود روند تصمیم

شده برای یک شرکت حسابرسی، دارای سرمایه فکری قوی، با  کند، پرداخته شد. سیستم طراحیمی
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پذیری،  ارائه مدلی از ایجاد دانش استراتژیک، با درنظرگرفتن چهار مرحله تحول دانش شامل جامعه

سازی عرضه  عنوان »روند دیجیتالی  باپژوهشی  (  2020)  1سازی بود. داراسازی، ترکیب و داخلیبرون

ها این پژوهش با تجزیه و تحلیل محتوا برای مدیریت دانش« انجام داد. آن  سازیای با یکپارچهزنجیره 

منظور اعتبارسنجی تکرار و کاربردهای  های متنی دانشمندان و متخصصان به ی و تفسیر داده آورجمع 

و موضوعات مختلف، مقایسه با هدف درنظرگرفتن تفاوت در عرضه و    مختلف صنعت و حوزه فناوری

برا رشد  پژوهشهمچنین  استخراج  آنی  پژوهش،  این  در  دادند.  انجام  آینده  از های  استفاده  به  ها 

( با  2020سازی زنجیره تأمین اشاره کردند. در پژوهش هلدر و پائولو )مدیریت دانش در دیجیتالی

مقاله علمی    2511ارتباط بین مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی، درمجموع    موضوع

ها،  شده است. در مطالعۀ آن  یمتقسکه به دو مطالعه    تجزیه و تحلیل شد   2017و    1960های  بین سال

پویا و مبتنی  عنوانبهیادگیری سازمانی   از طریق سطوح مختلف یم بر دانش دیده  فرایندی  شود و 

ابسته به منابع انسانی آن و  شدتبهشود. توانایی یک سازمان در استفاده از دانش یمفعالیت استخراج  

گذارند و استفاده  کنند، به اشتراک میکسانی هستند که این دانش را ایجاد می  مؤثر  طوربه که    است

مدیریت فرایندهای ایجاد، ذخیره، دسترسی و انتشار منابع فکری    عنوانبهکنند. مدیریت دانش  یم

کنندگان  یتتقود و  افزایش ظرفیت افرا  را  شما باید هدف اصلی    هاسازمانشود.  یم یک سازمان تلقی  

ارتباط ودانش سازمانی بدانند. مدیران باید توجهی   یژه به دانشی داشته باشند که با زمینه شرکت 

 ( پژوهشی با هدف بررسی تأثیر 2021و همکاران )  دوپگن-هاک .  ستا  دارد؛ زیرا معرف انواع نوآوری

نوآوری در  خارجی  و  داخلی   دانش  مدیریت  هایتوانایی  گیری نحوه جهت  وکار وکسب  هایمدل  بر 

داد    نشان  متوسط  و  کوچک  هایشرکت  بررسی  از  حاصل   آن انجام دادند. نتایج  پذیریریسک   اثرات

 وکارکسب  های مدل  در  نوآوری  پدیدارشدن  باعث  ایویژه  طوربه  خارجی  دانش   مدیریت   هایقابلیت

  داخلی  دانش.  کندمی  پیدا  افزایش  زیاد،   پذیریریسک  قابلیت  با   هایشرکت  برای  رابطه  این.  شودمی

   .دارند اندک پذیریریسک  تحمل که هایی مؤثر استشرکت برای فقط

توسط   شدهکسبرفتن دانش خلق یا ی، سبب ازدست نوآوردر مرکز  مندنظامنبود مدیریت دانش 

اتفاق زمانی بدتر خواهدا  شود.یمهای مرکز  اعضای مرکز یا استارتاپ با    سال  هربود که بدانیم    ین 

 
1. Dara 
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کند و این  یمینه علوم ورزشی اقدام  در زمهای جدید  فراخوان عمومی، این مرکز به جذب استارتاپ

بهاستارتاپ  تجربه که  های  به  یمثمررسیده  از دست  هاگروهتواند کمک چشمگیری  کند،  ی جدید 

پویایی سیستم    و  ی و ورزشنوآوری با قرارگرفتن در نقطه وصال  نوآورمرکز    آنکهحال  خواهد رفت؛

، وضعیت خاصی را برای این مرکز فراهم کرده است که وجود آنهای مختلف در  ورود و خروج تیم

 الزم و ضروری کرده است.  ازپیشیشب آنرا در  مندنظامسیستم مدیریت دانش 
 

 روش پژوهش

نوع پژوهش کیفی پدیدارشناختی بود. همچنین از حیث هدف، کاربردی و به    این پژوهش به لحاظ

قلمرو   و  رفتار سازمانی  پژوهش، حیطه مدیریت  قلمرو موضوعی  بود.  میدانی )مصاحبه(  اجرا  لحاظ 

ملی   مرکز  آن،  ورزشی  ی نوآورمکانی  بود.های  پژوهش،    مدنظرابزار    ایران  این  مصاحبه در 

پاسخ  ساختارنیمه ) با  بود و یافته  از  ساختار  قسمت  باز(  از  هاسؤالیافته مصاحبه متشکل  بود که  یی 

ی به مدل  دهشکل های پژوهشگر برای  ل سؤانیز با    آن  آزادگرفت. قسمت  یماهداف اختصاصی شکل  

کامل ثبت    صورتبه  شوندهمصاحبه ی  هاپاسخ  شد.  ( انجاممفهومی نهایی )با توجه به شرایط مصاحبه

 دند. و سپس تحلیل ش  ضبطو 

علمی  یئته  ی برای مصاحبه، اساتید عضو آماربا توجه به استفاده از روش پژوهش کیفی، جامعه  

مرتبط در    پژوهشی -یف کتاب یا مقاله علمی تألبودند که دارای ترجمه کتاب،    حیطه علوم مدیریتی 

مرکز ملی    شد. همچنین ریاست و کارمندان  برآوردنفر    70ها  زمینه مدیریت دانش بودند که تعداد آن 

دری نوآور ورزشی  روش    مجموعهای  بودند.  نفر  تعداد    صورتبهیری  گنمونههشت  و  بود  هدفمند 

 تا زمان اشباع نظر پژوهشگر ادامه یافت.  شوندگانمصاحبه 

اسناد   منابع    مطالعه  با فرایند مطالعه  از  دانش  آغاز شد. سپساکتابخانهمفهومی مدیریت  با    ی 

ی مختلف ادامه یافت. بعد از هاسازماننحوه اجرای مدیریت دانش در    روزبهبررسی مقاالت جدید و  

مدیریت دانش در  سپس )ی ورزشی( و هاسازمان)مدیریت دانش در  سعی شد با بررسی تخصصی آن

ش ی چند نمونه موفق از مدیریت دانبررس  به سمت هدف اصلی پژوهش نزدیک شویم. (  ینوآورمراکز  

شمار با  صورت کل ها در مرحله بعدی بود. سپس ابتدا بهها و قوتدر داخل کشور و شناسایی ضعف

ی )هشت نفر( مصاحبه شد و برای تکمیل فرایند گردآوری اطالعات، با چهار نوآورتمامی اعضای مرکز  
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رایند متوقف نفر از اساتید حیطه مدیریت دانش نیز مصاحبه شد که با رسیدن به اشباع نظری، این ف

همۀ   شوندگان،مصاحبه  از اجازه کسب بادقیقه طول کشید.    90 تا 30 بین مصاحبه جلساتشد.  

 متن به طور دقیقبه مصاحبه اتمام از پس و ضبطشد  موبایل صدا و ضبط دستگاه توسط هامصاحبه 

 شدهکدگذاریمصاحبۀ پیاده و   از  ایمتن، نسخه به هامصاحبه تبدیل از پس  درنهایت  .شد  تبدیل

را نظر تا شد ارسال شوندگانمصاحبه  برای  سوگیری نبود و هامصاحبه  متن صحت دربارۀ خود 

کدگذاری انتقال در کنندهمصاحبه  و  مصاحبهکنند بیان هامطالب  تأیید  از  پس  سوی .  از  ها 

و تحلیل شد. بعد از تحلیل  ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه  شوندگان، دادهمصاحبه 

ی مفهومی موجود، بهترین شکل ساختاری برای هامدلتوجه به  با  ، هامصاحبهکامل محتوای اسناد و 

ی باز،  کدگذاراز روش تحلیل کیفی )  هادادهیل  و تحل  یهتجزی  برا  فرایند مدیریت دانش طراحی شد. 

 ها( استفاده شد. یی مؤلفه شناسامحوری و انتخابی برای 
 

 نتایج 

های حاصل  ها و با استفاده از مبانی نظری پژوهش تحلیل و کدگذاری دادهزمان با اجرای مصاحبههم

گرفت؛   صورت  نیز  مصاحبه  هر   عنوانبه قبلی، هاییافته همراهبه  مصاحبه هر نتایج کهطوری بهاز 

  و تحلیل  استفاده شد. در اثر تجزیه  بعدی شوندگانانتخاب مصاحبه  برای و معیاری مصاحبه راهنمای

براساس اهداف )  یاصلسه مقولۀ    ی،ورزشهای  ینوآورطراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی  

و    23پژوهش(،   فرعی  یا    74مقولۀ  کدگذاری   باز  کدمفهوم  از  حاصل  کامل  نتایج  شد.  شناسایی 

به تفکیک طراحیای شمارههجدولها در  مصاحبه  تا سه،  ساختار ذخیره دانش در مرکز   های یک 

های ورزشی و طراحی ساختار کاربرد  ی نوآوری ساختار توزیع دانش در مرکز  طراح  های ورزشی،ی نوآور

 است.  شدهگزارش های ورزشی ی نوآوردر مرکز   دانش

است  ذخیره  ساختار  طراحی،  قسمت  ینترمهم  که  داد   نشان  نتایج   یهامقولهشامل  که    دانش 

  برای   مناسب  محتواینوع    دانش،  ذخیره  برای  مناسب  فایلنوع    ذخیره،  فرایند  در  دانش  یکدگذار

 سازی یرهذخ  برای  افرادآموزش    دانش،  ذخیره  برای  مشخص  مقادیر  یینتع  دانش،  هرم  به  توجه  با  ذخیره

 وظایف   شرح  به  دانش  ذخیره  مسئولیت  شدناضافه  سازمان،  در  دانش  مدیریت  مسئول  یینتع  دانش،

ذخیره   برای  انتخابی   دانشحجم    دانش و   سفارش  یا  یدخر  دانش،  ذخیره  برای  تشویقیموارد    سازمانی،
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بر   دانش   یبنددسته  موضوع،  اساس  بر  دانش   یبنددسته  شامل  دانش  توزیع  اصلی   یهامقوله  است.

 دسترس،یرقابلغ   دانش  درخواستامکان    افراد،  و  هایمت  اساس  بر  دانش  یبنددسته  کلمات،اساس  

  یدسترس  دانش،   به  سریع  دسترسی  نیز  دانش  برای کاربرد  مشخص هست و  افراد  به  دادن  یدسترس

براساس    دانش  وجویکلمات کلیدی، جستبراساس    دانش  یوجوجست  دانش،   یتامن  دانش،  به  آسان

موضوع   براساس  دانش  یوجوجست   و  شدهاستفاده  دانش  بر  نظرهااعمال    دانش،فروش    افراد،  و  هایمت

 .است

ین  ا  موضوعی شد.  یبنددسته شده در طی فرایند تحلیل مصاحبه،  یکدگذارشده و  مفاهیم یافت

ی اصلی  هامقوله یرمجموعه  ز  ،ترکاملی  بنددستهی فرعی را شکل دادند تا با  هامقولهها  یبنددسته 

بگیرند. مفاهیم  کدها  تمام  قرار  یا  باز  درنظرگرفتن    شدهاستخراج ی  فرعی  با  در اصل  وموضوعیت  ی 

 درج شدند.  هامقولهجدول مفاهیم و 

فرض  اول )   سؤالبر    شوندهمصاحبه ، بیش از همه، حجم توضیحات و تمرکز  شده انجامی  هابحثدر  

مقوله فرعی    10توان مشاهده کرد که  یم جدول شمارۀ یک    طبق   اول پژوهش( یعنی ذخیره دانش بود.

اهمیت زیاد این موضوع در   دهندهنشانتواند  یماست که    شده  استخراج  آنمفهوم یا کد باز از    38و  

 فرایند اجرای مدیریت دانش باشد. 
 

 ی ورزشی ایراننوآور ساختار مناسب برای ذخیره دانش در مرکز ملی  -1جدول 

Table 1- Appropriate Structure for Storing Knowledge in the National Center for Sports 

Innovation of Iran 

 مقولۀ فرعی 
Subcategory 

 کد باز 
Open Coding 

شمارۀ  

 مصاحبه 

Interview 

Number 

 حجم دانش انتخابی برای ذخیره 

 یر نباشد.گزمانشده یرهذخبررسی دانش -

 زیادی را منتقل کند.  مطلب در زمان کوتاه،-

 تواند حتی یک اسم باشد.یمدانش انتخابی -

 مطالب طوالنی فقط در صورت ضرورت بیان شود.-

یرضروری و  غانتقال دقیق دانش نباید با انتقال اطالعات -

 زیاد اشتباه گرفته شود. 

P3 

P10, P4 

P4 

P1, P7 

P3 

نوع فایل مناسب برای ذخیره  

 دانش 
 P8 و استفاده شود.  یرهذخی راحتبهتواند  یمهای صوتی یلفا-

P4, P3 
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تواند سندی معتبر برای راهنمایی در  یماسناد رسمی -

 یرهای بروکراسی باشد.مس

  عنوانبهگزارش و هم   عنوانبهتواند هم  یمهای متنی یلفا-

 استفاده شود. شدهمنتقلدانش 

دانش با  های تصویری گزینه مناسبی برای انتقال یپکل-

 جزئیات خیلی مهم باشد. 

 منتقل کند. سرعتبهتواند اطالعات زیادی را  یمعکس -

 

P12 

 

P1, P10 

P3 

نوع محتوای مناسب برای ذخیره  

 با توجه به هرم دانش 

 یدتر از دانش هستند.مفی خام بسیاری اوقات هاداده-

شده به افراد خالق کمک بیشتری در  یبنددستهی هاداده-

 کنند.یمگیری یم تصم

 کنند.یمی را بیان ترروشناطالعات مرتبط به هم مسیر -

خواهد   کننده کمکدر هرم اطالعات، دانش به بهترین شکل -

 بود.

شدن به  یلتبدنیز به قابلیت   در مواقعی فرادانش یا درک-

 مثل دانش و اطالعات را دارد. تر سادهمفاهیم 

مستقیم منتقل شود و دانش ضمنی   صورتبهدانش صریح  -

 به دانش صریح تبدیل شود و سپس منتقل شود.

 ها سفارشیدوفروش و خر ی هاتجربه-

 ی تماس هاشمارهو  ها آدرسذکر -

 ها یجهنتو  هاحلراهبیان -

بودن ذکر  موارد فعالیت باید با بیان موفق یا ناموفق همه-

 شود.

P8 

P3 

 

P2 

P7, P4 

P11 

 

P7 

P5, P12 

P6 

P12 

P3 

تعیین مقادیر مشخص برای  

 ذخیره دانش 

در دنیای الکترونیک با تحلیل و مشاوره از متخصصان  -

ی کامپیوتری میزان را  هاحجمتوان با استفاده از یمکامپیوتر 

 تعیین کرد.

 فعالیت مرتبط   هرگونهثبت -

 روزانه  صورت بهها یتفعالثبت -

 ی هفتگی بندزمانارائه گزارش کارها در  -

P12 

P3, P11 

P5 

P9, P4 

ی  سازرهیذخآموزش افراد برای 

 دانش 

 ها و کارمندان یمتبرای   آموزشارائه -

 یندهای دانشی فرانامه برای یینآتعیین -
P2, P9 

P10, P4 

مدیریت دانش در  تعیین مسئول 

 سازمان 

 مسئول اجرای مدیریت دانش  عنوانبهتعیین یک نفر  -

 نظارت بر فرایند مدیریت دانش در سازمان -

P10 

 

P3 
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اضافه شدن مسئولیت ذخیره  

 دانش به شرح وظایف سازمانی 

عنوان تعهدات  شدن مسئولیت ذخیره دانش بهاضافه-

 های مستقر یم ت

های کارکنان  یتمسئولبه شدن وظیفه ذخیره دانش  اضافه-

 مرکز 

P5, P8 

P9 

 موارد تشویقی برای ذخیره دانش 
دادن کار برای افراد مثل  موارد تشویقی برای حسن انجام-

 ی مالی هاپاداشها به دانش و یدسترس
P11, P12 

 خرید یا سفارش دانش 

 ی مشابه هاسازمانخرید دانش از -

 مرتبطی موفق و وکارهاکسبخرید دانش از -

 ی مرتبط وکارهاکسبو   هاشرکتسفارش دانش به  -

P3, P9, 

P1 

P9, P1 

P5, P7 

 کدگذاری دانش در فرایند ذخیره 

یندهای  فرا ی مناسب و مرتبط در هاعنواناستفاده از -

 سازی یرهذخ

 شده یرهذخاستفاده از کلمات مناسب و مرتبط در دانش -

P1, P4P5, 

P12 

P6, P1, 

P9 
 

طبق   ،بود  ورزشی  نوآوری  مرکز  در  دانش  توزیع  برای  مناسب  ساختار  که  بعدی   اصلی  مقوله  در

  این .  شد  پرداخته  ذخیره دانش  به  افراد  های یدسترس  و   ها یبنددسته   انواع  به  بیشترشمارۀ دو،  جدول  

  یافشا  و   هایت موضوع   حفظ  برای  بیشتر  یهایدسترس  و  ها یگانیبا،  تدوین   به  بیشتر  ها یبنددسته 

 . اشتد اشاره دانش
 

 ی ورزشی ایران نوآورساختار مناسب برای توزیع دانش در مرکز ملی  -2جدول  
Table 2- Appropriate Structure for Knowledge Distribution in the National Center for 

Sports Innovation of Iran 

 مقولۀ فرعی 
Subcategory 

 کد باز 
Open Coding 

شمارۀ  

 مصاحبه 

Interview 

Number 

ی دانش  بنددسته

 براساس موضوع 

 های موضوعی در سیستم دانشی یلفاداشتن -

 های موضوعی برای ثبت و ضبط دانش ینهزماستفاده از  -
P11 

P2 

ی دانش  بنددسته

 کلمات  براساس 

 در عنوان  کاررفتهبهبا توجه به کلمات  -

 در متن  کاررفته بهبا بررسی کلمات -
P10, P3 

P4 

ی دانش  بنددسته

 و افراد  هامیتبراساس 

 ها یمتشده مرتبط با ایده یرهذخی دانش بنددسته-

 شده با توجه به تخصص افرادیرهذخی دانش بنددسته-

 شده با توجه به پست سازمانی افرادیرهذخی دانش بنددسته-

P8 

P8, P4 

P9 

دادن به افراد  دسترسی

 مشخص
 ,P7, P3 های مرتبط یمتها به دانش یمتدسترسی موضوعی -

P11 
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یر  مد  مرکز،  معاونت  ی مرکز، شورا به ریاست،   هاهستهدسترسی دانش -

 ی مرتبطهاهسته دانشی، مسئول فناوری،

یر کارکنان بر اساس  سا دسترسی دانش کارکنان به ریاست مرکز،-

 کننده دانش صالحدید کارمند ذخیره

P5 

 

P11 

امکان درخواست دانش  

 دسترس رقابلغی

 موافقت شورای مرکز  در صورت دسترسی به دانش هسته با درخواست و -

 دسترسی به دانش کارکنان در صورت درخواست و موافقت شورای مرکز -
P9 

P9 
 

  دانش  یوجوجست  نحوه  به  بیشتر  شمارۀ سه،طبق جدول    ،دانش  کاربرد  به  مربوط  یهامقوله  در

 امنیت   یا   دانش   فروش  مانند   مواردی  همچنین  و   شد  اشاره  آن  از  استفاده  به  دستیابی  یندافر  ومدنظر  

 شد.  یبررس شدهیرهذخ ی هادانش
 

 ی ورزشی ایراننوآورساختار مناسب برای کاربرد دانش در مرکز ملی  -3جدول 
Table 3- Appropriate Structure for Storing Knowledge in the National Center for Sports 

Innovation of Iran 

 مقولۀ فرعی 
Subcategory 

 کد باز 
Open Coding 

شمارۀ  

 مصاحبه 

Interview 

Number 

دسترسی سریع به  

 دانش 

 برای هر فرد  وقتتمامامکان دسترسی -

یازهای دانشی در کمترین زمان  ن امکان درخواست و موافقت به  -

 ممکن 

P4, P7, 

P12 

P12 

 آسان به دانش دسترسی 
 های شخصی با اپلیکیشنیگوشدسترسی در -

 ین آنال صورتبهی دانشی افزارهانرمدسترسی با  -
P3 

P10, P12 

وجوی دانش  جست

 براساس موضوع 

 وجوی دانش با استفاده از عناوین امکان جست-

 وجوی دانش با استفاده از عناوین مشابه امکان جست-

 در عنوان  ذکرشده وجوی دانش با استفاده از کلمات امکان جست-

P4 

P8 

P11 

وجوی دانش  جست

 کلمات کلیدی  براساس 
 .P1, P3 در دانش  ذکرشده وجوی دانش با استفاده از کلمات امکان جست-

P10 

 

وجوی دانش  جست

 و افراد  هامیت براساس 

 کنندهوجوی دانش با توجه به تیم ذخیرهامکان جست-

 کنندهوجوی دانش با توجه به فرد ذخیرهجست امکان -

 امکان تماس با فرد ذخیره کننده دانش برای اطالعات بیشتر-

P10 

P7 

P4 

 فروش دانش 
در سازمان به افراد داخل    شده ثبتی هادانشایجاد امکان فروش -

 سازمان 

P3 

P12, P5 

P2 
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در سازمان به خارج از    شده ثبتی هادانشیجاد امکان فروش ا-

 سازمان 

 برای عموم  ها دانشی گذاراشتراک-

اعمال نظرها بر دانش  

 شده استفاده

 امکان ثبت نظر مثبت یا منفی برای هر فرد-

 امکان اصالح دانش -

 امکان گزارش دانش غیر مرتبط -

 دربارۀ دانش مشخص  نمایش نظرهای سایر کاربران-

P2 

P5 

P8 

P2 

 امنیت دانش 

 تعهد افراد به افشانکردن دانش دردسترس-

 برای دانش دیجیتال  مطمئنهای مجازی یتامنایجاد -

 ایجاد امنیت فیزیکی برای اسناد فیزیکی-

P9, P1, 

P5, P9 

P11 

P2, P5, 

P9, P11 
 

 گیریبحث و نتیجه
 ملی   مرکز  در دانش  مدیریت  یندافر  اجرای  برای  مناسب  طراحی و ساختار  تا  شد  سعیپژوهش    این  در

 ،وکارکسب  بین  تقاطع  در  ایران  ورزشی  های ی نوآور  ملی  مرکز  ترسیم شود.  ایران  ورزشی  هایی نوآور

شده  کسب سرشار دانش  و  پیااستارت هاییمت خروج و. ورود استها دهندهشتاب و ها استارتاپ  ورزش

تا  رفته  ازدست  و  مرکز  این  برای  را  دانش   کاربرد  و  توزیع  ذخیره  یندهایافر  پژوهشگرانسبب شد 

  راستاهمکشور    از  در داخل و خارج   شدهانجامهای  پژوهشحاضر با بسیاری از  پژوهش  .  بررسی کنند

ارتباط بین مدیریت دانش، یادگیری    ( با موضوع2020هلدر و همکاران )پژوهش    توان بهیمبود که  

بر  یندی پویا و مبتنیافر ،یادگیری سازمانی  کند کهیمبیان   پژوهشین  ا  سازمانی و حافظه اشاره کرد. 

شود. توانایی یک سازمان در استفاده یمشود و از طریق سطوح مختلف فعالیت استخراج  یمدانش دیده  

کسانی هستند که این دانش را ایجاد،    مؤثر  طوربه که    به منابع انسانی آن وابسته است  شدتبهاز دانش  

مدیریت فرایندهای ایجاد، ذخیره، دسترسی و    عنوانبهکنند. مدیریت دانش  یم  اشتراک و استفاده

باید هدف اصلی شما را افزایش ظرفیت افراد    ها سازمانشود.  یم انتشار منابع فکری یک سازمان تلقی  

 ای به دانشی داشته باشند که با زمینه یژهوکنندگان دانش سازمانی بدانند. مدیران باید توجه  یتتقوو  

حاضر نیز به این موضوعات پژوهش  . در  است  زیرا معرف انواع مختلفی از نوآوری  ؛شرکت ارتباط دارد

 توان مشاهده کرد.یمها را در زیر گیرییجهنتاشاره شد که  صراحتبه
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خصوص زمان که امری هها بپااستارت  ۀشده با توجه به مفاهیم ویژیرهذخدر مقوله حجم دانش  

 توجه   یرنبودن و انتقال سریع اطالعات بسیار اهمیت دارد. گزمان  مشخصطور  به  ،هاستآنحیاتی برای  

نباید باعث امر  شد که البته این  یم بودن و مختصربودن دانش و اطالعات ذکر  مفاهیم کوتاه  هببسیار  

دانش شود.ئرفتن جزازدست  انتقال  در  از  یککه  طورهمان  یات مهم    اشاره کرد:   شوندگانمصاحبه ی 

ها  یدهاشود تا  یمها باعث  یدهای زمان اجرای  کوتاه   یرگذار است،تأثها بسیار  پا»زمان در رشد استارت

ها  پاباید کم باشد تا زمان کمتری از استارت  ها آناز    جاماندهبهزمان بارگذاری دانش    پس  ؛ فاسد نشوند

 «.بگیرد

با    اینکه  اول  بود:   شوندگانمصاحبه   مدنظرنکته    دو   ،نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش  ۀدر مقول

پیشرفت   به  ی هانسخه   صورتبه  حتما   شود،یم به صورتی که کسب    دانش   ی،فناور   روزروزبه توجه 

اینکه نوع دقیق فایل مناسب برای ذخیره دانش    دوم  ؛یدوبند اسناد فیزیکی باشد قدیجیتال و فارغ از  

ی  اورنف  ها و زمان کم، یمتو با توجه به پویایی سیستم    ید زیاد تأکبا تکرار و    هم   باز  چه چیزی باشد. 

کردن فرایند انتقال  کار باشد و استفاده از فایل صوتی را بهترین راه برای کوتاه و سریع  ۀتواند چاریم

یات ئمواقعی که جز  درهای فیزیکی و  یلفااز    ،اردی که حضور اسناد مهم باشد مو  در  دانستند.یمدانش  

  در  توانند بهترین شکل برای ذخیره دانش باشند. یم ها  یپکل انتقال دانش بسیار ظریف و دقیق باشد، 

)یطالع و    یخانزادپژوهش   شده(  2018پور  اشاره  موضوع  این  به  فناوری  که    است  نیز  پشتیبانی 

سازمانی عملکرد  بر  مصاحبه .  استیرگذار  تأث   اطالعات  از  کرد:    شوندگانیکی  از  »اشاره  استفاده 

ضمنی    دری  آموزشهای  یپکل دانش  کندیمموارد  زیادی  کمک  از همچنین    .«تواند  یکی 

های صوتی برای ذخیره دانش  یلفا یی در زمان از  جوصرفه گفت: »بهتر است برای    شوندگانمصاحبه 

 « .سهولت و سرعت زیادی دارد چراکه ؛استفاده شود دهنده شتابی هاسازماندر 

مورد   چهارنوع محتوای مناسب برای ذخیره دانش با توجه به هرم دانش بود که به هر    ،سوم  ۀمقول

هر    درواقع  این هرم،   توان نتیجه گرفت که فارغ ازیم  ، دانش و خرد اشاره شد. اطالعات  شامل داده،

  ، دارد و الگوی خاصی برای انتخاب نوع خاصی پیدا نشدنیاز  شدن  به ذخیره  شودمی  کسبدانشی که  

 ، این مورد  در و سپس ذخیره شود. شده یلتبدشد که به دانش صریح  اشاره دانش ضمنی بارۀی درول

از   یا اطالعات  ینم»   گفت:  شوندگانمصاحبه یکی   چراکه   ؛استفایده  یبتوان گفت خرد مفید است 
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یات مفید انتقال  تجرببنابراین باید سعی شود تمام    ؛تواند دانش بسیار مهمی باشدیم گاهی یک اسم  

تبدیل کرد یا توضیحات تکمیلی برای فهم    ترسادهدر موارد دانش ضمنی آن را به مفاهیم    و   داده شود 

 « .بهتر ارائه داد

 از   مشخصی  میزان  و  حجم  بر  تمرکز  ،ربرای ذخیره دانش بیشت  مشخصتعیین مقادیر  ۀ  در مقول

  با  چه  که  شدیم   یدمؤکدا  تأک  که  گونهین ا  بود.  افراد  مسئولیت  و  وظیفهعنوان  به  دانش  سازییرهذخ

  از   مشخصی  میزان  حتما   روزانه  های یبندزمان   براساس  یا  کامپیوتری  مشخص  یهاحجم   از  استفاده

  ها، ظرفیت  از  فارغدرواقع    که  شد  ذکر  موارد  این  در  همچنین  باشد.   مشخص  افراد  برای  شدهیرهذخ  دانش

اشاره  شوندگانیکی از مصاحبهشود.    ذخیره  دانشعنوان  به  باید   کار  برمؤثر    و  مرتبط  فعالیت  هرگونه

»مشخص سازمانی، کرد:  وظیفه  مثل  دانش  ذخیره  از  مشخصی  میزان  حس  یم  کردن  باعث  تواند 

 « .باشدمسئولیت و انجام بهتر آن 

  یهاگروه  برای  الزم  های آموزش   ارائه  ، بود  دانش   سازییرهذخ  برای  افراد  آموزش  که  بعدی   ۀمقول  در

  مدیریت  سازییادهپ   و  اجرا  ،. درواقعشدیم  تلقی  مهم  بسیار  سازمانی  کارمندان  همچنین  و  مستقر

  ؛است  سازمان  با  درگیر  افراد  به  آن  آموزش  همچنین  و  خوب  اینامهآیین  نیازمند  سازمان  این  در  دانش

 نوآوری   مرکز  مهم  یاکاره  از  یکی  استارتاپی  هاییمت  و  کارکنان  آموزش  از  بخشیعنوان  به  تواندیم  پس

که    راستاستهم  (2014همکاران )عالمه و  پژوهش  ین نتیجه با  ا  باشد.  دانش   مدیریت  سازییادهپ   در

  است.   اثرگذارهای ورزشی در ایران  عملکرد سازمانر  بی  مؤثر  طوربهانتشار صحیح دانش    ندنشان داد

تواند در تبدیل دانش  خالق با ایجاد جوی صادقانه، متحرک و ایمن می  کارکنانافزودند، ایجاد    ها آن 

های  کمک فراوان کند که با ادامه این روند، کارکنان و داوطلبان سازمان ها آنضمنی به دانش آشکار 

انجام دهند. همچنین اتخاذ فرهنگ انتشار    و اثربخشی  درستبهه خود را  ورزشی قادر خواهند بود وظیف

ی  و اجتماع های فردی  باعث توسعه دارایی  های جدید برای توسعه دانش وجوی استراتژیدانش و جست

 شود. های ورزشی میدر سازمان

چراکه    ؛بود  سازمان  این  در  دانش  مدیریت  مسئول  یا  مدیرعنوان  به  مسئول  یک  تعیین  ،بعدی  ۀمقول

  تعیین  دلیل  همین  به  ؛ شودیم  تلقی   مهم  بسیار  دانش   مدیریت  فرایند  بر  نظارت  و  اجرا  ، سازییادهپ 

  حیاتی  امری  سازمان  این  در   دانش  مدیریت  مسئولعنوان  به  جدید  نفر  یک  استخدام  یا   مسئول  یک
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  دهنده شتابمثل    زیادیی با چابکی  هاسازمان: »در  کردباره اشاره    ینا  در  شوندگانیکی از مصاحبه   .است

در  مسئول مستقیم مدیریت دانش    عنوانبهاست یک نفر    بهتر  ی دارند، سطحهمکه ساختار سازمانی  

 « .ی هر چه بهتر این فرایند نقش داشته باشداجرا 

  شرایط   به  توجه  با باید گفت    ،سازمانی   وظایف  شرح  دانش  ذخیره  مسئولیت  شدناضافه   ۀمقول  در

  جداشدن  و   شدن اضافه  حال   در  پیوسته  که  استارتاپی   های گروه  و   ها استارتاپ  همچنین  و   نوآوری  مرکز

 است  ممکن ،نباشد افراد این هایمسئولیت  و وظایف از جزئیعنوان  به  دانش اگر ،هستند مرکز این از

  تواند می  افراد  وظایف   شرح  و   تعهدات  به  آن  شدن اضافه  اما   ،نشود  گرفته  جدی   و  برود  هدر  زیادی  دانش

ی  اماهانهی  هاگزارش گفت: »حتی    شوندگانیکی از مصاحبه  .کنددانش    این  ذخیره  به  بزرگی  کمک

از   سایر    در  کنیم، یمی  ورآگردها  گروهکه  برای  برای    ها گروهمواردی  بسیار  هاتجربه  خودمانیا  ی 

یار ارزشمند بس  مسئولیت،  عنوانبهشدن ذخیره دانش  توان گفت که اضافهیم   پس   ؛ ارزشمندی هستند

 «.خواهد بود

  افراد  برای  دانش  ذخیره  که  شدمی  یدتأک  دانش   ذخیره  برای  تشویقی  موارد  شدناضافه  ۀمقول  در

  ییهامشوق   وها  پاداش  دارد. ایجاد  نیاز  خوبی  بسیار  رهبری  و  تشویق  به  ،باشد  وظیفه  براساس  اگر  حتی

  ،دهندیم انجام را دانش سازییرهذخ و کنندمی اجرا را هانامه این ی خوببه که هاییگروه و افراد برای

یافته  است.  مفید  امری اجرای    است. وی  (2012)  دارابیپژوهش  با    راستاهم  این  بر  اثرگذار  عوامل 

دانشکده  در  دانش  تربمدیریت  بررسی    ایران  بدنییت های  تشوو  کرد  را  داد  مدیریت    هاییق نشان 

 رد.دافراوان  تازه در تحقق کشف دانش اثر هاییدهدانشکده در ابراز ا

 قرار  بار  اولین  برای  که  ندشدمی  گرفته  نظر  در  افرادی  وها  گروه  ،دانش  سفارش  یا  خرید  مقوله  در

  این   برای  بنابراین  ؛ دنبردار  قدم   ، است  نشده  سازمان  وارد  هنوز  آن  دانش  که  جدیدی  مسیر  در  است

  و  افرادها  سازمان  سایر  از  دانش  یرهذخ  برای  سفارش  یا   مرتبط  دانش   خرید   ، پیشنهاد  ،افراد

 هزینه  هدررفت  و  هاشکست  جلوی  توانمی  کمتر  هزینه  با  ترتیب  ینا  به  ؛بود  مرتبط  یوکارهاکسب

برای  تربزرگی  هادهندهشتابتوان در ابتدا از  یم گفت: »شوندگان از مصاحبه  . یکی گرفت  را  بیشتری

 «.خرید دانش یا سفارش برای ذخیره دانش برای سازمان ورزشی استفاده کرد
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  کلمات از استفاده که شدیم  اشاره چنینین ا ذخیره یندافر در دانش کدگذاری به بعدی مقوله در

  افراد  به  فراوانی   کمک  تواندیم   دانش  سازییرهذخ  یندافر  در  مشخص  ی هاعنوان   و  موضوعات  سرتیترها

 یند افر  اجرای  برای  افراد  آموزش  بخش  درخصوص  به  بنابراین  ؛ کند  دانش   کاربرد  و  توزیع  قسمت  در

نیز اشاره کرد:    شوندگاناز مصاحبه   یکی  .باشد  مفید  تواندیم  بسیار  امر  این  بر  یدتأک  ،دانش  مدیریت

 «.شده استفاده کردیرهذخی  هادانش»باید از سر تیتر و موضوعیت 

  یبنددسته  نوع  به  بیشتر  ، شد  ذکر  کهطورهمان  ،موضوع  براساس  دانش   بندیدسته  ۀمقول  در

  موضوعی   هاییلفا  داشتن  . شد  اشاره  دانش   ضبط  و   ثبت  برای  موضوعی  هایینهزم  و  موضوع  براساس

.  است  قسمت  این   از  شده استنباط   مفاهیم   ترینیازجمله اصل  هایدها  موضوعیت  براساس  یبنددسته 

 کلمات   براساس  دانش  بندیدسته  ، شد   اشاره  یانبندانش  توزیع  بخش  در  که  مهمی   نکات  از  یکی

صورت به  چه  کهاست    صوتی  فایلصورت  به  کهاست    شدهیرهذخ  یهادانش  عنوان  یا  متن  در  کاررفتههب

است   شدنییبررس  یفناور  پیشرفت  و  رشد  به  توجه  با  امر  این  .ستا  هایپکلوئویدصورت  به   چه  و  اسناد

  شدهاستفادهکلمات    تکتکاشاره کرد: »از    شوندگانیکی از مصاحبه  .است  ممکن  نیز  آن  اجرای  امکان   و

  ، دنبال چه دانشی استداند بهینمجدید    گروه   ها وقتچون بعضی    ؛توان استفاده کردیمدر یک دانش  

 « .گرددیمدنبال چه چیزی داند بهیم ولی 

  تیم   یا  شخص  هر  که  شد  بیان  موضوع  این  افراد  و   هاتیم  براساس  دانش  یبنددسته   مقوله  در

.  ها استآن  اطالعات  سایر  و  مشخصات  شامل   ویژه   پروفایل   دارای  مشخص  واحد  یکعنوان  به  استارتاپی

به ما ارائه   را  دانش  یبنددسته   از  نوعی   دتوانمی هاتیم  و  افراد  این  پروفایل  برمبتنی  دانش  سازییرهذخ

 دادندسترسی  ، دانش  توزیع  بحث  در  مهم   فرعی  ی هامقوله   از  بود. یکی  خواهد  کاربردی  بسیار  کهدهد  

  دانش   و  استارتاپی   هایتیم  دانشدو قسمت    به  سازمان  دانش  قسمت  این  دراست.    مشخص  افراد  به

  یرمد  مرکز،معاونت    مرکز،  یشورا  ریاست،  بهها  هسته  دانش  دسترسی  .شودیم  تقسیم  سازمان  افراد

  ، کارکنان  مرکز و سایر  ریاست  به  کارکنان  دانش   مرتبط و دسترسی  ی هاهسته  دانشی، مسئول    فناوری،

سایر    است؛دانش    ۀکنندذخیره  کارمند   صالحدید  براساس که  ی دسترسالبته  ذکر شد    ها آنها هم 

 .ها هسته برای    کارکناندسترسی به دانش    انندم؛  شودید و موافقت شورا داده  صالحدبا توجه به    یدبا یم

ی از  آگاه  ، آنانبرای بررسی فرایند نحوه عملکرد    ها هسته ین دسترسی اعضای سازمان به دانش همچن
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 1اوجیال  پژوهش  هاییافتهبا ین موضوع ا .است گزارش کار نوانع بهو همچنین استفاده  ها آن وضعیت 

عنوان  2014) با  و  یک تکن»(  دانش  پیشرفته در مدیریت  اطالعات  یدسترسهای  به    « یکاستراتژها 

وی استمشابه   فراهم  هادادهکه    کندیمبیان    .  دانش  مدیریت  از  تصویری  استراتژیک  سازمانی  ی 

های پیشرفته یکتکن  د.ندهیمیندهای پیشرفته مدیریت اطالعات را تشکیل  اند که نقطه آغاز فرنکیم

های رمزنگاری در فرایندهای مدیریت اطالعات و دسترسی به  یتمالگورمدیریت دانش با استفاده از  

افراد غیرمجاز به دانش موجود اطمینان   نداشتنکامال  محرمانه است و دسترسی  ها داده.  انجام شود  ها آن 

 کند. یمحاصل 

  شده یرهذخ  دانش  به  دسترسی  که  شد  بیان  موضوع  این  دانش  به  سریع  دسترسی  مقوله  در

 دفتر   در  حضور  فقط  یا  اداری  ساعات  باشد؛ مثل  محدود  مشخص  مکان  یا  زمان  به  نباید  عنوانیچهبه

  هاییفناور  و  هایستمس  مانند  باشد؛  آنان  دسترس  در  ساعته  24صورت  به  باید  بلکه  نوآوری؛  مرکز

  باید   ها تیم  و   افراد  دانشی   نیازهای  با   موافقت  و  درخواست  امکان  همچنین  سازمان.   در  دانش  مدیریت

حتیگ  انجام   دانشی   مسئول  توسط  ممکن  زمان   کمترین  در از   آنالین.صورت  به  یرد،  یکی 

کنند  یم غیراداری به دانش جدیدی نیاز پیدا    ساعاتها گاهی در  یمتاشاره کرد: »  شوندگانمصاحبه 

 « .سرعت به آن دسترسی پیدا کنندکه نیاز است به

 نوآوری   ملی  مرکز  در  دانش  کاربرد  فرعی   یهامقوله  از  دیگر  یکی  دانش  به  دسترسی  در  سهولت

 به   توجه  با  ولیاند،  فعالیت  حال  در  دانش  مدیریت  یافزارهانرم  مختلف  یهانمونه   است.  ایران  ورزشی

  هاییگوش  هایاپلیکیشن  از  استفاده  رسدیم  نظر  به  همراه  اینترنت  و   شخصی  هاییگوش  به  دسترسی

دهد.   قرار  اختیار  در  را  یترمناسب  گزینه  ابزار  این  با  آسان  مجازی  هاییتفعال  بستر  همچنین  و  همراه

 استفاده  با  دانش  یوجوجست امکان    است.  شدهی بررس  ۀمقول  دیگر  ،موضوع  براساس  دانش  یوجوجست 

 ،عنوان  درذکرشده    کلمات  همچنین  و  مشابه  عناوین  دانش  ذخیره  مرحله  درکاررفته  به  عناوین  از

 ی وجوجست   است. همچنین  کاربر  برای  دانش  یوجوجست   کیفیت  بهبود  برای  خوبی  بسیار  گزینه

 کاربران برای هاوجوجست  ترینیدیکل و ینترآسان ،ترینیعسر از یکی   کلیدی کلمات  براساس دانش

 
1. Ogeila 
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  دانش   مفهوم  بیانگر   تواند یم  شده یرهذخ  دانش  درذکرشده    کلیدی  ۀکلمچراکه    ؛ باشد  تواند یم

 باشد.  آن به مربوط هاییطه ح و حیطه آن در شدهیرهذخ

 ی وجوجست   فرعی  مقوله  هب  نیز  قسمت  این  در  شد،  اشاره  نیز  دانش   توزیع  بخش  در  کهطورهمان

  افراد  پروفایل   به  توجه  با   دانش   یوجوجست  . شودمی  اشاره   موضوع  این   به  افراد   و   ها یمت  براساس  دانش

  ی وجوجست  برای  مناسبی  و  سریع  بسیار  ینهگز  تواندیم   ست،هاآن  اصلی   اطالعات  شامل  که  هایمت  و

در این   فناوریتوان رسید که نیاز مبرمی به  یمی دانش به این نتیجه  وجوجستباشد. در موارد    دانش

عوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت  وی    ( اشاره شد، 2012)  دارابی پژوهش  که در  طورهمان  امر وجود دارد.

بیشترین سهم را در    این موارد  نشان دادو  کرد  را بررسی    ایران  بدنییتهای تربدانشکده دانش در  

کیفیت و سرعت دسترسی به    -2،  یافزارنرم  هاییرساختو ز  فناوری  -1:  رندتحقق تسهیم دانش دا

از امکانات    یمندبهره  -4  وجود کامپیوترهای اختصاصی در دفاتر اساتید،  -3  ،اطالعات و دانش جدید

ز و  اینترنت  ز  -5  فناوری،  هاییرساخت شبکه  به  هاییرساختایجاد  تبادل ارتباطی  سرعت  منظور 

 یکصداقت در تشر  -7،  تیمی  هاییتاعتقاد به تشکیل گروه علمی و فعال  -6  ،اطالعات و انتقال دانش 

 .و تبادل اطالعات با همکاران مساعی 

  فروش  امکان  شرایط  ایجادشد.    ذکر  دانش  کاربرد  ساختارهای  از  دیگر  یکی   نیز  دانش   فروش

  از  خارج  ی وکارهاکسب  و   ها یمت  و   افراد  به   یا   داخل  های تیم  و  افراد  به   سازمانشده  ثبت  ی هادانش

ها  سازمان  دیگر  با  دانش  و  اطالعات  تبادل  و  سازمان  برای  درآمدزایی  ی هاراه  از  یکی  تواندمی  نیز  سازمان

در  را  یراستراتژیک  غ توان دانش غیرمهم و  یم»اشاره کرد:   شوندگانمصاحبهیکی از  که  طورهمان  . باشد

  (2011) 1هوبر پژوهش با  این یافته  .«مدزایی کردآو از این طریق در قراردادی دیگر  هاسازماناختیار 

های ورزشی به انتشار بیان کرد یک روش برای توسعه مدیریت دانش، تشویق سازمانوی    ست.راستاهم

های  اعضای اصلی و کارکنان سازمان  ، عالوههب  .استهای ورزشی  های نوآورانه خود با سایر سازمانایده

همچون سایر )   یخارج  و منابعهمچون اعضا(  )   یدروناز منابع    آمدهدستبههای  به دانش   دورزشی بای

 داشته باشند. منظور توسعه فرهنگ نوآوری توجهعموم مردم( به  و  یرانتفاعیغ های ورزشی  سازمان

 
1. Huber 
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  ثبت   امکان   شد.   اشاره   آن  بهکه    بود   جدیدی   فرعی   مقولهنسبتا   شده  استفاده  دانش   بر   رهانظ  اعمال

  ، کاربرد  مرحله  در  دانش   ازکننده  استفاده  افراد  های نظر  و   گزارش  یا  اصالح  امکان   منفی   یا   مثبت  نظر

  را   آن  یرمفیدبودنغ   یا  مفیدبودن میزانو  شده  استفاده  یهادانش  به  دهینمره  و  یاعتباربخش  تواندیم

  اجتماعی  هایشبکه  فرایندهای فعالیت در  از  ناشی  توانیم  را  امر  اینند.  ک  مشخص  بعدی  هاینفر  برای

نیاز    شود،می یرهذخبیان کرد: »بعضی مواقع دانشی که    شوندگانیکی از مصاحبه  بارهاین    در  دانست.

بعد    سپس و    کند یمشده استفاده یرهذخفردی از دانش    مثال    ؛ یل یا حتی یک نظر داردتشکبه اصالح،  

گونه  ینا  کند.یمخوب یا بد خود را که این دانش برای او مفید بود یا نه بیان    نظر  از اتمام کار خود،

 « .ی کردبنددستهیی با رضایت باال را نیز انتخاب و حتی هادانشتوان یمحتی 

  قدرت   دانشچراکه    ؛است  شدهیرهذخ  دانش  امنیت  ، دانش  کاربرد  یندافر  در  مهم   هایمقوله  از  یکی

  کرد.   خواهد   کمک  سازمان   قدرت  حفظ  به  سازمان  در  شده ذخیره  ی هادانش  حریم   حفظ  پس   ؛است

  ایجاد   همچنین  .باشدمدنظر    و   مهم  گزینه  تواندیم  در دسترس  دانش  نشدن فشاا  به  ها یمت  و   افراد  تعهد

  را   آن  نباید  که  است  ایینهگز  فیزیکی  اسناد  و  دیجیتال  دانشگاه  برای  فیزیکی  و  مجازی  هاییت امن

 خارج شود  آنبیان کرد: »دانش سازمان نباید از   شوندگانیکی از مصاحبهاین زمینه    در  کرد.  فراموش

 اوجیال   پژوهشاین موضوع با    .«افشا گرفتعدم    تعهد   کنند، یمهایی که از دانش استفاده  یمتباید از    و

عنوان  2015) با  و  یک تکن»(  دانش  مدیریت  در  پیشرفته  راهبردی یدسترسهای  اطالعات  به  « ها 

ند  نکیمازمانی استراتژیک تصویری از مدیریت دانش را فراهم  ی سهادادهکند  یمبیان    ست کهراستاهم

های پیشرفته مدیریت  یکتکن  د.ن دهیم یندهای پیشرفته مدیریت اطالعات را تشکیل  انقطه آغاز فر  و

بحث   هاآنهای رمزنگاری در فرایندهای مدیریت اطالعات و دسترسی به یتمالگوردانش با استفاده از 

 ها دادهدود به اطالعات راهبردی شرکت به این معنی است که این نوع  . دسترسی محشد بررسی  و  

 نداشتن کامال  محرمانه است و دسترسی  هاداده  ایمن ذخیره شوند و نباید فاش شوند.  صورتبهباید  

 کند. یمافراد غیرمجاز به دانش موجود اطمینان حاصل 

به دست    دانش  کاربرد  و  یعتوز   ذخیره،  از  مشخصی  و  خاص  مفاهیم  ،آمده دستبه  نتایج  تحلیل  با

  ساختار   در  آن  رهبری  و  آموزش  همچنین  و  مفهومی  مدل  و  نامهیینآ  بهها  آن  تبدیل  با  که  آیدمی

 کرد. شروع را نوآوری ورزش ملی   مرکز در دانش مدیریت اجرای یندافر توانیم سازمانی 
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 تشکر و قدردانی 

ورزشی ایران که نهایت همکاری را با تیم تحقیقاتی انجام  تشکر از مرکز ملی نوآوری و فناوری های  

 دادند. 
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