
 

 

 

 

 

  یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد
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  بدنی ایرانبدنی ایران  های تربیتهای تربیت  عوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت دانش در دانشکدهعوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده
  

   حجت اله دارابی حجت اله دارابی 

 هنراستادیار دانشگاه 
 (1392/  04 / 23، تاریخ تصویب :   1391/ 12/  16)تاریخ دریافت :  

  

 چکیده

های تربیتت بتدنی ایتران استت      دانشکده ها بر اجرای مدیریت دانش درهدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری شاخص

نفر بودند  و جامعه به روش )تمتام   150ها در حدود که تعداد آنهای تربیت جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده

روش انجتام  در نظتر گرفتته شتد       P ≤% 5 ها، همبستگی ونمونه در نظر گرفته شد  آماره مورد استفاده در تحلیل داده شمار( به عنوان

عوامتل اثرگتذار بتر پیتاده     که به سنجش تحلیلی و با توجه اهداف پژوهش -تحقیقات کاربردی و روش پژوهش توصیفی پژوهش از نوع 

پردازد میهای تربیت بدنی دانشکدهای مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی ههای مدیریت دانش در زمینهسازی مولفه

ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه سنجش مدیریت دانش، محقت   از روش معادالت ساختاری استفاده گردید  از نوع همبستگی بود  و 

نفر از اساتید رشته متدیریت ورزشتی بررستی و     25روایی آن توسط نفره اعضای هیأت علمی و  30ساخته که پایایی آن در یک جامعه 

 -1نتایج تحقی  نشتان داد    ای و میدانی استفاده شده است آوری اطالعات در این پژوهش از دو روش کتابخانهتأیید گردید  و برای جمع

هتای متدیریت دانشتکده در    تشوی  -2  همچنین کیفیت و سرعت دسترسی به اطالعات و دانش جدید  ITهای تکنولوژی و زیرساخت

های دانشکده، بیشترین سهم را در تحقت   به منظور تأثیرگذاری برمأموریت های تازه و اظهارنظرهای علمی اعضای هیأت علمیابراز ایده

های ت و زیرساختمندی از امکانات شبکه اینترنوجود کامپیوترهای اختصاصی در دفاتر اساتید، همچنین  بهره -3 کشف دانش داشتند 

بته منظتور تأثیرگتذاری و     PowerPointو  Wordافزارهای توانمندی اعضای هیأت علمی در انجام کار با کامپیوتر و نرم -4 تکنولوژی 

های ارتباطی به منظور سرعت ایجاد زیرساخت -5 های دانشکده، بیشترین سهم را در تحق  تصریح دانش داشتند انجام بهینه مأموریت

های تیمی همچنتین صتدا ت در تشتریک مستاعی و تبتادل      اعتقاد به تشکیل گروه علمی و فعالیت -6ل اطالعات و انتقال دانش  تباد

ریتزی  طراحی برنامه راهبردی و ترسیم خط و مشی و برنامته  -7اطالعات با همکاران، بیشترین سهم را در تحق  تسهیم دانش داشتند  

پیوتر در زمان مناسب، بهرمندی از تکنولوژی و استفاده هوشمندانه و به مو ع و مناستب از شتبکه   دسترسی به کام -8مبتنی بر دانش  

  Wordو  Windowsافزارهتای  توانتایی انجتام کاربتا کتامپیوتر و نترم      -9  بیشترین سهم را درتحق  ارزیابی دانش داشتند  اینترنت

تأثیرگذاری تکنولوژی و فناوری اطالعات  -10ط برای اعضای هیأت علمی  های علمی و نظری حرفه مربوهمچنین برخورداری از توانمندی

 ، بیشترین سهم را در تحق  انتشار دانش داشتند های تربیت بدنیبر انتشار دانش در دانشکده
 

 : کلیدی هایواژه
 .الگو، مدیریت دانش، دانشکده تربیت بدنی، هیأت علمی

 

                                                           

  -  : 09121218001نویسنده مسئول : تلفن Email:darabi@art.ac.ir                                                                                           
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 مقدمه

قد استت کتک کدیتد    اندیشمند مدیریت معت 1پیتردراکر

های سازمانی، دانش استت   دانتش را  تک انتوا       موفقیت

های رقا تت در اامعتک فراعتنعتی معرفتی کتردر   در       پایک

کنتد کتک ارزا از یریتو نتو  ری        اایی دیگر اضافک می

شود کک هر د  در گتر   اتارگیری دانتش     تولید، ایجاد می

یتا  هتای نامشتدود   معنتوی     امر زه  تک سترمایک   ر(6است )

هتایی در   نگرنتدر ستازما    دانش  ک انوا  اامدی حیاتی می

 را تتر تالتتویر پیتتر ز  واهنتتد شتتد کتتک  تواننتتد ستترمایک 

هتا     نامشدود   معنوی  ود را توسعک  خشندر در شترکت 

داننتد ) سترمایک فاتری (  تیش از      موسسار  نچک کک متی 

 ایستتی    نچک دارند ) سرمایک مادی( اهمیت داشتتک   متی  

ندا منبع  ی پایانی دانست کک  ا استفاده  یشتتر  دانش را ت

 2شود   در همتی  راستتا پیتتر ستنگک     حجم     یشتر می

هایی موفو هستتند   معتقد است کک در اصر حاضر سازما 

کک همک کارکنا      رای  ای  ترد  ست ت توانتاخی  تود     

 اوشند    ظیفک مدیر ای  است کک شرای ی را ایجاد کنتد  

ک سوی  تای رد  توانتاخی  تود حرکتت     کک همک کارکنا   

 ر(8کنند )

  ا هایی تفا ر دانش،  ر مبتنی های سا تار سازما 
 نتو   ایت   دارنتدر   تود  از پیش های نسل های سازما 
 اند، کتک  شده یراحی ای گونک نو   ک لالاظ  ک ها سازما 
 کتارگیری   ک   تسدیم دسترسی، م دوب، دانش تولید

 چنتی   در چنتی  هم نماینتدر  حتداکرر متی   را   
فرهنت   " گیتری دانتش   شتال   تر  اتو ه  هتایی  ستازما  

 کننده پر ر، تسدیل احدها   فر یندهای   دانش "دانشی
گیترد   متی  شتال  دانتش  دهنده افزایش   دانش، ر ا ط

 ر(37)

                                                           

1 - Peter Druker 

2 - peter Sengeh 

منتد استت کتک از     مدیریت دانش، یت  ر یاترد نمتا    

نمرار کارشناسا   ترای افتزایش نتو  ری، پاستی گتویی،      

کنتتد قا دیتتت یتت  ستتازما  استتتفاده متتی    ری     دتتره

ای اساستی،   مدیریت دانش،  تک گونتک  (ر  31999)دا نپورر

 یفعالیتی است کک  ک اتختتتا  استترات ی   تتدا یری  تترا    

   استت  مع تو   مالتور فاری انستا  های  سرمایک مدیریت

  یتره   دانتش،  کست   دانتش،   دتو  شامل فر یند   ،

   اشتترا  گتراری دانتش     تک    انتشتار  دانتش،  ستازی 

  تک   ایتد  هتا،  ستازما   استر دانش کارگیری  ک  ای ره
 کننتد،   ود را شناسایی نیاز مورد دانش  توانند  و ی

دانتش   منا ع یناک ا یا کنند،    را  دو لز  ، درعورر

شتده یتا     دتو  دانتش  کس  نمایندر سازما  را از  ارج

 عورر    ک شده داده نیازها، ت بیو  ا  اید کس  شده،
 مورد شرایط   ماا    در زما  تا   یره شود مناس ،

 ر(37قرارگیرد ) استفاده مورد نیاز،

ها را  ر    داشتتک   کاهش تعداد نیر ی انسانی، سازما 

است تا نسبت  ک عریت کرد  دانش ضتمنی مواتود نتزد    

س    کار،  ختش  دنیای امر زی ک کارکنا  اقدا  کنندر در

هتای متا مبتنتی  تر ایواتار       ااممی از کارهتا   فعالیتت  

دستت    هستند   زما  کمتتری  ترای کست  تجر تک    تک     

هتا     رد  دانش در دسترس استر در ای  شرایط ستازما  

پردازندر   ر اساس میزا  دانش  ود  ا یادیگر  ک رقا ت می

 تتر شتده     ها هر ر ز پیچیتده  مالصویر    دمار سازما 

شتتودر در ایتت  میتتا   ستتدم ایواتتار در  ندتتا  یشتتتر متتی

مدیریت دانش  ا در ا تیار داشت  ا زارهتای یز ، فرعتت   

 تتو ی  تترای ایجتتاد  دبتتود در امداتترد منتتا ع انستتانی    

 کندر همچنی  مزایای رقا تی ایجاد می

 ری ایواار   ارتبایار، آ ا پیشرفت سریع فن

ها  الت تاثیر ای  فنا ریای ت ینده ها نیز  ک یور فز دانشگاه

گیری از     ک  اند    ا  دره  کار ردهای    قرار گرفتک

                                                           

3 - Davenport 1999 
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-هایی  رای اراخک  دمار  ا کیفیت  ایتر میدنبال فرعت

 اشندر همان ور کک  خش  دمار  ک سمت د ره  دمار 

گیری از  ها  ا  دره کند، دانشگاه الاتر نی  حرکت می

ای مبتنی  ر دانش ه ا تاارار مدیریت دانش  ک سازما 

ها تا حد زیادی  ستگی  شوند   موفقیت دانشگاه تبدیل می

   ک    داردر

در تواهیم   ،های د لتی ت سازما ت  ک ماهیّکمی دقّ ا 

یافت کک یی چند سال  ینده،  خش ااممی از کارمنتدا   

تعداد زیادی از ایت    مشخصاً د لت  ازنشستک  واهند شدر

های مختدت  هستتند      رشتکافراد از مدیرا    متخصصا  

  استفاده از دانش ای  افراد  تبادل دانشدرا تیار گرفت ، 

قبل از  ازنشستک شد ، یای از مخایرار   مشاور اعدی 

هتای    واهد  ودر در همی  راستا، مدیریت سرمایکها  د لت

های هر د لت  تریت  استرات یانسانی  ک انوا  یای از مدم

دانتتش  تتک انتتوا  یاتتی از  شتتود   متتدیریت شتتنا تک متتی

ی را  تک  های مدیریتی، نقش مدمّ ا زارها   تانی  تری  تازه

های انسانی  های مدیریت سرمایک انوا   خشی از استرات ی

 ر(5) کند  ازی می

نیز تتوا   دتو      ها دانشگاه مؤسسار  موزشی  ک  ی ه

قدرر اشترا  دانش را  ک منمور تقویت معدومار   دانش 

دارندر در  اقع مدیریت دانش، اراخک  یتنش     فراگیرا   ود

 صیرتی ر ش  نسبت  تک دنیتای دانتش   تدیتز ا زارهتای      

ها در همک امتور   کار ردی  رای مدیرا    مسئولی  دانشگاه

 ک  ی ه امور  موزا استر تا ایشا  قادر  ک استفاده  دینتک  

هتای  از فر یندهای مدیریت  تود  ترای مقا دتک  تا چتالش     

ر دانتتش  اشتتندر از  نجتتا کتتک یاتتی از    متتوزا در اصتت 

انتقال دانش در انوا   متوزا   ها دانشگاهکارکردهای اعدی 

انداز نسبی  از چشم ها دانشگاهاست، مدیریت دانش، در ای  

قاادتاً  اید دریا ند کتک پتریرا    ها دانشگاه ر وردار استر 

هتتای متتدیریت دانتتش در انجتتا   فر ینتتدها، فنتتو    ایتتده

هتای  زشی ایشا   سی  سانتر از ستازما  های  مو مأموریت

 ر(17) ستدیگر ا

 

 روش تحقی 

 تترای  1در ایتت  پتت  هش از ر ا معتتادیر ستتا تاری

گیتتری شتتده    ررستتی ارتبتتان  تتی  مت یرهتتای انتتدازه  

هتای  متدیریت   رهبتری،    مت یرهای پندا ، نمیر شا ص

انستانی   فرهنت    های مواود، نیتر ی تانولوژی   فنا ری

اده گردیتتدر همچنتتی   تترای تعیتتی  متتدل ستتازمانی استتتف

پیشتتندادی متتدیریت دانتتش   چگتتونگی ر ا تتط   دراتتک  

هتای هتد    اهمیّت فر یندهای مدیریت دانش در شتا ص 

افزار لیزرل  ترای  سا تاری  ا نر پ  هش از ر ا معادیر 

هتای هتد    شتا ص  ررسی همبستگی   میزا  اثرگزاری 

هتای  شتاده  ر پیاده سازی متدیریت دانتش در دان   پ  هش

 د لتی ایرا  استفاده شده استر

 اامعک   نمونک  ماری

اامعک  ماری ای  پ  هش، کدیک ااضای هیتأر ادمتی   

هتای  های تر یت  تدنی   ادتو   رزشتی دانشتگاه    دانشاده

کتک  د لتی  زارر ادو  تالقیقار   فنتآ ری ایترا  استت،    

 اشندر  ا تواک  ک ایناک نفر  می 150ها در حد د تعداد   

پریر  ودر پت   وا  دسترسی  ک تما  ااضای اامعک اماا ت

 متتاری  تتک انتتوا  نمونتتک انتختتاب تمتتامی ااضتتای اامعتتک

 134پرسشتنامک توزیتع شتده     150شدند)تما  شتمار(  از  

اضتو هیتأر    16پرسشنامک اودر داده شدر د  دانشگاه  ا 

پرسشنامک نیز  ک  27ها را اودر ندادند   ادمی پرسشنامک

ود  از چر تک پت  هش حتر  شتدر در     ادت مخد ا  ت 

پرسشنامک کک  ا حجم نمونک پیشندادی اد ل  107نتیجک 

مورگا    کراسی نیز کاموً همخوا   تود  متورد م العتک    

 قرار گرفتر

 

                                                           

1 - Structural equation modeling 
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 های تحقی نتایج و یافته

تالدیل میزا  همبستگی   ارتبان فر یندهای  -ال  

 های پ  هش:مدیریت دانش در شا ص

 ف دانش:  فرآیند کش1الف 

 ک دست  مده در شتال    ا تواک  ک ضرای  همبستگی

  مشخص گردید کک فر یند کشت  دانتش  تا    1شماره ال  

 یشتتری   ا ستتگی را  تک شتا ص      97/0   99/0ضرای  

تانولوژی   متدیریت دارد    یشتتری  ستدم را در تالقتو     

 دهندرکش  دانش نشا  می

 

 

   فرآیند تصریح دانش:2الف 

 تک دستت  متده در شتال      ای  همبستتگی  ا تواک  ک ضر

 تا   تصریت دانتش  مشخص گردید کک فر یند  2 شماره ال 

 یشتتری   ا ستتگی را  تک شتا ص      95/0   98/0ضرای  

تانولتتوژی   نیتتر ی انستتانی دارد    یشتتتری  ستتدم را در 

 دهندرتالقو تصریت دانش نشا  می

 

 

   فرآیند تسهیم دانش: 3الف 

 تک دستت  متده در شتال      ی ا تواک  ک ضرای  همبستتگ 

گردید کک فر یند تستدیم دانتش  تا      مشخص3شماره ال  

 یشتتری   ا ستتگی را  تک شتا ص      98/0   99/0ضرای  

تانولوژی   فرهن  سازمانی دارد    یشتتری  ستدم را در   

 دهندرتالقو تسدیم دانش نشا  می

 
   فرآیند ارزیابی دانش:4الف 

 متده در شتال    تک دستت     ا تواک  ک ضتری  همبستتگی  

گردید کک فر یند ارزیتا ی دانتش  تا      مشخص4شماره ال 

 یشتتری   ا ستتگی را  تک شتا ص      93/0   93/0ضرای  

مدیریت  تانولتوژی دارد    یشتتری  ستدم را در تالقتو     

 دهندرارزیا ی دانش نشا  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 یند کشف دانشآ: فر 1شکل الف 

 

 

 

 

 

 

 یند تصریح دانشآ: فر 2شکل الف 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرآیند تسهیم دانش 3شکل الف 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرآیند ارزیابی دانش  4شکل الف 
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 ر فر یند انتشار دانش:5ال  

 ک دست  مده در شتال    ا تواک  ک ضرای  همبستگی

گردید کک فر یند انتشتار دانتش  تا      مشخص 5شماره ال  

 یشتتری   ا ستتگی را  تک شتا ص      97/0   98/0ضرای  

انسانی   تانولوژی دارد    یشتتری  ستدم را در   نیر ی    

 دهندرتالقو انتشار دانش نشا  می

هتای  شتاخص  اولویتت تحلیل درجه اهمیتت و   –ب 

  پژوهش:

هتای  واک  ک شال، ا لویت   دراک اهمیت شا ص ا ت

 گردد:پ  هش  ک شرح زیر  یا  می

 91/0فرهن  سازمانی  ا ضری  رگرسیو  ر 1

  88/0 ا ضری  رگرسیو   تانولوژی   فنآ ریر 2

     83/0مدیریت   رهبری  ا ضری  رگرسیو  ر 3

 71/0انسانی  ا ضری  رگرسیو  نیر یر 4

انتشار دانش : فرآیند 5شکل الف   

 ها و فرآیندهای مدیریت دانشمدل ارتباط ساختاری مدیریت دانش با شاخص
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 های پژوهششاخص اولویتدرجه اهمیت و شکل 
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یارهای استفاده شده همگی نشانگر  رازا  وبِ مع

های  ک دست  مده در پ  هش    ک داده های پ  هششا ص

،  ک ها شا ص اشندر یز   ک توضیت ایناک،  رازاِ می

گرددر  رازا  وبِ ها  رمیتولید د  اره دادهقدررِ 

-های مواود یا دادهنیز اشاره  ک سازگاری داده هاشا ص

 های تولید شده داردر 

 

 گیریبحث و نتیجه

( 1شال شماره الت   کک در )اییافتککش  دانش ال ر 

نشا  داده شده است  مبی  ایت  استت کتک  تانولتوژی       

  سترات دسترستی    همچنی  کیفیت  ITهای زیرسا ت

،  یشتتری  ستدم را در تالقتو     ک ایواار   دانش ادیتد 

-کش  دانش در شا ص تانولوژی   فنتآ ری داردر   متی  

تری  اامل  رای کشت  دانتش در   تواند  ک انوا  پُراهمیت

مشتبای    های تر یت  دنی در نمر گرفتتک شتودر   دانشاده

متی     (، ا1387نور زیا )(، 1384افرازه)(، 1390مددیزاده)

(، 1379)ایرانشتتاهی(، 1386، )ریاضتتیستتتوده مقتتد   

کک  ا ای  م العتک ستازگار   (1387(، گودرزی)1386ارضک)

همانگونک کک در یافتک پ  هش نشا  داده شد  کتار رد   ودر 

 دامنک   سرات گترد  ری دانتش را   ایواار، هایفنآ ری

 دهدررا کاهش می دانش گرد  ری هزینک   افزایش

( 1شال شتماره الت    کک در )اییافتکر کش  دانش ب

هتای  نشا  داده شده است  مبی  ایت  استت کتک تشتویو    

هتای تتازه   اظدارنمرهتای    مدیریت دانشاده در ا راز ایده

ادمی ااضای هیأر ادمتی در  ختش شتا ص متدیریت       

تتری  اامتل  ترای    تواند  ک انوا  پُراهمیتت رهبری،    می

 تدنی در نمتر گرفتتک    های تر یت کش  دانش در دانشاده

(،  1388ستی )  نتاز  نتی   پتری  (،1388شودر افستانک  دتا )  

 قازادگتتا     ،(1999)ماراکتتاساتتورج (،2004) 5استتتا ِر

زافریتا      (،1386(، ل یفیا    امیتری) 1386هماارا  )

                                                           

5- Stover, M. (2004). 

 (،2004  افشتتتارن اد)  یرانتتتدیش (،1387هماتتتارا  )

 های متدیریت در ا تراز  (،  ک تشویو1389،)حسینقدی زاده

های کارکنا  ااتقاد داشتند  کک  ا ای  م العک ستازگار  ایده

 یتزد کتک در     ودر ای  ادم از  ه  هتر فترد دانتایی  رمتی    

هتتا، متتدیریت دانتتش از ا هتتا  کارمنتتدا  نشتتأر  ستتازما 

شتود   گیرد   تندا  ک مستندار   گزارشتار  تتم نمتی    می

زنتد،     ی ستازما  متوج متی     داک، در فر یندهای هتر ر زه 

 ترداری   دانش  عنوا  ر یاتردی نتوی   ترای  دتره     تمدیری

 شتودر  های غیرمدموس سازما  معرفتی متی    توسعک دارایی

کننده از دانتش   ااضای هیأر ادمی، منبع دانش   استفاده

هستند   نقش کدیدی در متدیریت دانتش دارنتدر شترکت     

های ها در فر یند کش  دانش از یریو اد  نمر   ایده  

 حاخز اهمیت   اثرگرار استها ادمی تازه   

 2شال شماره ال  کک در ) اییافتکتصریت دانش ال ر 

( نشتتا  داده شتتده استتت  مبتتی  ایتت  استتت کتتک  اتتود  

-کامپیوترهای ا تصاعی در دفاتر اساتید، همچنتی   دتره  

هتتای از اماانتتار شتتباک اینترنتتت   زیرستتا ت  منتتدی 

تانولوژی،  یشتری  سدم را در تالقتو تصتریت دانتش در    

شا ص تانولوژی   فنآ ری داردر   ضتر رر دارد کتک  تک    

 ترای مستندستازی دانتش در     انوا  ی  اامل پُراهمیتت 

هتای  یافتک های تر یت  دنی مورد تواک قرار گیردردانشاده

-ستتوده  مقتد    امتی  (، 1384افرازه)(، 1379)ایرانشاهی

مشتتتتتبای   (، 1387(، نور زیتتتتتا )1386) ریاضتتتتتی

 تتر ( 1387(، گتتودرزی)1386)(، ارضتتک1390مدتتدیزاده)

های تانولوژی، در تصریت دانتش تأکیتد   اهمیت زیرسا ت

 گترد  ری دانتش  اندر کک  ا ای  م العک ستازگار  تودر   کرده

-هتا استتر  تک   در دانشتاده  دانتش  متدیریت  شتر    نق ک

کارگیری   ر اج استفاده از فنآ ری رایانتک  ااتگ گردیتده    

م ستنگی  در  است تا مجمواک  سیعی از ایواار  تا حجت  

سازی   مورد  ازیافت قرارگیرد کک  ها   یره س ت دانشاده

 ود ای  امر از ا تدا یای از اوامل سوق دهنتده در ادتت   
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تدخیص ایواار کار ردی   اصاره   چایده نمود      ک 

 تا  ای  تک نتا  دانتش گردیتدر      عورر کتارکردی یتا پدیتده   

ها نیز  گاهپیشرفت سریع فنا ری ایواار   ارتبایار، دانش

هتا  کار ردهتای    ای تالت تاثیر ای  فنا ری ینده  ک یور فز

هایی گیری از     ک دنبال فرعت اند    ا  دره    قرارگرفتک

 اشتندر همان ورکتک    رای اراخک  دمار  ا کیفیت  ایتر متی 

 خش  دمار  ک سمت د ره  دمار الاتر نیت  حرکتت   

افزارهای   سخت اافزارهنر ا زاری است کک  ا   ITکند،  می

   ایواتار  پتردازا  ستا تاری  تواند ظرفیتمی متفا ر

   تولیتد دانتش   اریتا     دهتد  افتزایش  را دانتش  انتقال

 بخشدر تصور ستازما    ر نو را هادانشاده افزایی دردانش

اتتاری از تانولتتوژی در اصتترکنونی امتتری استتت مالتتال،  

-ی کم افزارها ا ستگی امور ادمی   اداری  ک رایانک، نر 

هتا    تدمار    موزشی، سیستم اتوماسیو ،   انوا  فنآ ری

های  رزشی را مجاب کرده تا در  ومناز ، مدیرا  دانشاده

حد  ضاات   توا  مالی، ستازما   تود را مجدتز نماینتدر     

دهتد تالقتو   هتای پت  هش نشتا  متی    همانگونک کک یافتک

هتتای فر ینتتدهای متتدیریت دانتتش از منمتتر زیرستتا ت  

تجدیتز دفتاتر استاتید  تک       فنآ ری، مستتدز    تانولوژی 

اندازی  ب سایت ا تصاعی مجدتز  سیستم اتوماسیو   راه

ای منضم  تک   تون اینترنتت       ک ر ز  ایجاد پایگاه رایانک

پُرسرات در دانشاده  تجدیز دفاتر ااضای هیأر ادمی  تک  

افزارهتای مترتبط  تجدیتز      تدف ، فتاک    رایانتک    نتر    

لاتر نیای  ک ااضای هیأر ادمی  تجدیتز  تخصیص پست ا

دفاتر ااضای هیأر ادمی  تک   تون اینترنتت پُرسترات      

های اینترانتی معتبر ادمی  تک منمتور   اقدقرارداد  ا پایگاه

انتدازی شتباک   استفاده شبانک ر ز اساتید   دانشجویا ، راه

اشترا  دانش ) ان  ایواار( در دانشاده همک   همتک از  

 های ادو   رزشی استردهمدز مار دانشا

(  2شال شماره ال  کک در ) اییافتکتصریت دانش بر 

نشا  داده شده است  مبی  ای  است کک توانایی انجا  کار 

  Word   PowerPointافزارهتتای  تتا کتتامپیوتر   نتتر  

 یشتتتری  ستتدم را در تالقتتو تصتتریت دانتتش در شتتا ص 

  ی  اامل نیر ی انسانی دارندر   ضر رر دارد کک  ک انوا

های تر یت  رای مستندسازی دانش در دانشاده پُراهمیت

های گتودرزی   ا توترا ی    دنی مورد تواک قرار گیردر یافتک

(،  ا ای  پ  هش همسو  ودر  قازادگا ، یوز اشتی    1387)

ستازی   ( ااتقاد دارند کک   یتره 1386یارمالمدی منفرد، )

تتر از   یرا  پاخی های ا دانش در ادارار تر یت  دنی دانشگاه

 شناخی   توانمندی ااضای هیأر ادمی  حد متوسط استر

پرداز  ُرد، پا رپوینت، اکسل، افزارهای  اژهها  ا نر دانشاده

اامل  یند ز در تصریت  ثتار ادمتی   اکس ،  ب   سیستم

ریتزی در راستتای   ها  سیار کارگشا  واهد  تودر  رنامتک    

ضم   دمت اقدامی  هایتالقو ای  مدم در غال   موزا

 ها استرسزا ار    ردمندانک از سوی مدیرا  دانشاده

( 3شال شماره ال  کک در )اییافتکتسدیم دانش ال ر 

نشتتا  داده شتتده استتت  مبتتی  ایتت  استتت کتتک ایجتتاد      

های ارتبایی  ک منمور سرات تبتادل ایواتار،   زیرسا ت

 یشتتتری  ستتدم را در تالقتتو تستتدیم دانتتش در شتتا ص 

-تواند  ک انتوا  پُراهمیتت  ی   فنآ ری داردر   میتانولوژ

هتای  تری  اامل  رای تالقتو تستدیم دانتش در دانشتاده    

کتتتتا   انونتر یتتتتت  تتتتدنی در نمتتتتر گرفتتتتتک شتتتتودر 

 6(، استتا ِر 2000، دا نپورر   پر سا  )(1995ا چی) تاکک

(، ایجتتاد 1387گتتودرزی) (،1386)حستت  زاده  (،2004)

سرات تبادل ایواار را های ارتبایی در  دبود زیرسا ت

انتد  کتک همگتی  تا ایت  پت  هش       کرده  تأثیرگرار گزارا

 اساستی  ترای   منبع ی  ایواار تانولوژیهمسو  ودندر 

-متی  ااتمتاای  -های ادمتی همااری   تالقیقار  موزا،

   ستریع  مختا راتی    ارتبتایی  شتباک   اشدر نیاز  ک ایجاد

  ینی دانشاده، همچنی  پیش س وح مختد   ی  م مئ 

ارتبتان،   ارتقا  سرات   هاسیستم گسترا    تی نیازهای

                                                           

6- Stover, M. (2004). 
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 ادتت  اینترنتت  ادانی شباک  ا مناس    م مئ  ارتبان

 هتای  ا هماتارا  ادمتی، ایجتاد  انت      ارتبان  سترسازی

   تانولوژی  خش مشتر ، اایگاه  ا کار ردهای ایوااتی

یتور مشتخص     تک  دانشاده در های ایواار رازیرسا ت

 کندرمی تعری 

( 3شال شتماره الت    کک در)اییافتک تسدیم دانش بر

نشا  داده شده است  مبی  ای  است کک ااتقاد  ک تشایل 

هتای تیمتی همچنتی  عتداقت در     گر ه ادمتی   فعالیتت  

تشری  مساای   تبادل ایواار  تا هماتارا ،  یشتتری     

ستتدم را در تالقتتو تستتدیم دانتتش در شتتا ص فرهنتت   

تتری  اامتل   اند  ک انتوا  پُراهمیتت  توسازمانی داردر   می

های تر یت  تدنی در   رای تالقو تسدیم دانش در دانشاده

 نمر گرفتک شودر

شبدرد  (،  1996مت )   (، گاندری1991نوناکا )

(، 2003(، اا      ور )2003ایز ی )(، 2003)

(، انی     لفم  2008کومار )(، سانجی2002 ونتی )

(، 2007(، غزالی )2004(، سیداحسا    ر لند )2004)

(، 2005(، هون )2004(، لوپز)2001کر سا    هالند )

  ک( 1389(، سیدنقوی   هماارا  )2005لی    سنج )

-کرده دانش تأکید مدیریت استقرار  ر کاری تیم اهمیت

 (، تیم2003فالا  ) (  2006  پرز ) زاراگا پ  هش اندر در

کننده  رای    تسدیل کدیدی   مؤثر اوامل از کاری

ها همگی  اشدر کک پ  هشمی دانش استقرار مدیریت

سا تار   یرز کار ی  همسو  ا ای  م العک استر 

دانشاده، تأثیر مدمی ر ی اثر خشی انتقال دانش داردر 

تواند،  ک  افتد   میاتفاق می ها   تیمها در تشال  موزا

یادگیری فرد   دانشاده کم  قا ل توادی نمایدر  اود 

فرهن  همااری کارکنا  دانشاده موا  افزایش،  دو، 

شودر فرهن   تبادل،   یره    ک کارگیری دانش می

همااری  ا کاهش ترس   افزایش مرا ده  ی  افراد ای  

کندر تشال تیمی  ک ااضای سازما   تبادیر را تقویت می

کند تا  ا استفاده از ارتبایار حمایتی    کم  می

ی از مالیط در نی    یر نی انعااسی، در  مشترک

دانشاده  ک دست   رندر  د    اود در  مشتر   ی  

ااضای سازما  اارای مراحل مدیریت دانش  ک سختی 

عورر  واهد گرفتر  نا رای  مدیریت دانشاده  اید  ک 

 دو مالی ی  پردازد کک کارکنا  را  ک همااری   تسدیم 

د  دانش دانش تشویو نمایدر ای  امل منجر  ک  ای  ر

کارکنا     دو دانش سازمانی از یریو تعامور فردی 

 موفقیت مدیریت اساس سازمانی فرهن  واهد شدر 

تأثیرگرار  در اد یار تالقیو، اوامل کک است، دانش

(، 2006(، ادوی )2007) غزالی ررسی شدندر    شناسایی

 (،1991(، لیبو یتز )1999(، دا نپورر )2004لوپز )

 ایجاد مسستدز  دانش یت مدیریتموفق کک معتقدند

 حمایت دانش مدیریت از تا است قوی سازمانی فرهن 

 (، ادلی1385زاده )حس (، 1386، ) الرالعدو کندر 

فرهن  (، 1389نقویر   هماارا  ) سید(، 1384)

م رح  دانش مدیریت مدم سا ت زیر انوا   ک را سازمانی

  م العک های ای  یافتک گرفتک عورر پ  هش کنند،  می

 یشتری  اهمیت را در  سازمانی، کک فرهن  دهدمی نشا 

 های تر یت  دنی داردردانش در دانشاده استقرار مدیریت

( 4شال شماره ال  کک در )اییافتک ارزیا ی دانش ال ر

نشا  داده شده است  مبی  ای  است کتک یراحتی  رنامتک    

 تر  ریتزی مبتنتی   راهبردی   ترسیم  ط   مشی    رنامتک 

دانش،  یشتری  سدم را در تالقو ارزیا ی دانش در  ختش  

شا ص مدیریت   رهبری داردر   یز  است کک  ک انتوا   

 رای امدیاتی نمود  مرحدتک ارزیتا ی    ی  اامل پُراهمیت

های تر یت  دنی مورد تواک قرار گیتردر  دانش در دانشاده

 ،(200) ار (،1386های شفیعا، متولیا    رهنمافرد )یافتک

ایت  مرحدتک فر ینتدی    گیردر در ادت ای  م العک قرار می

الوعتول از   است کک یت  منبتع م متئ ، اتامع   ستریع     

کندر ایت  فر ینتد،    ها را ایجاد   حفظ می ایواار   قا دیت
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کند    تک یتور متدا       اسناد را  ک یور انتقادی ارزیا ی می

   کنتد  های دانشی دانشاده را  ک ر ز می ایواار   قا دیت

تندا ایواار معتبر   مترتبط را کتک تعامتل پویتا دارنتد        

کنتدر ایت     سازد، نقشک نمایی می ارزیا ی دانش را میسر می

مرحدک از فر ینتد متدیریت دانتش، مدتم استت    ایتد در       

 ها مورد تواک قرار گیردرریزی راهبردی دانشاده رنامک

( 4شال شماره الت   کک در )اییافتک ارزیا ی دانش بر

نشا  داده شده است  مبی  ای  استت کتک دسترستی  تک     

-کامپیوتر در زما  مناس ، همچنی  دسترسی   استتفاده 

اینترنتت  یشتتری  ستدم را در     های هوشمندانک از شتباک 

تالقو ارزیا ی دانش در شا ص تانولوژی   فنتآ ری داردر  

 تترای    یز  استتت کتتک  تتک انتتوا  یتت  اامتتل پُراهمیتتت

هتای  ک ارزیتا ی دانتش در دانشتاده   امدیاتی نمود  مرحدت 

هتتای یافتتتکتر یتتت  تتدنی متتورد تواتتک قتترار گیتتردر     

-ستتوده  مقتد    امتی  (، 1384افرازه)(، 1379)ایرانشاهی

مشتتتتتبای   (، 1387(، نور زیتتتتتا )1386) ریاضتتتتتی

کک  تا ایت  م العتک ستازگار  تود،    تر       (، 1390مددیزاده)

یتد   های تانولوژی، در ارزیا ی دانتش تأک اهمیت زیرسا ت

های قا ل دسترس، کک ارزیا ی   انتقتال   تانولوژی اندرکرده

افزارهتتتای اکستتتل، کننتتتد )نتتتر دانتتتش را میستتتر متتتی

اسرپتتیراسراس(،  ختتش مدتتم   قا تتل تواتتک از یراحتتی  

ظرفیت ارزیا ی   انتقتال دانتش سیستتم متدیریت دانتش      

 اشتتندر دسترستتی ستتریع  تتک ایواتتار  تتک انتتوا     متتی

ضر همیشک مورد تواک افتراد  تری  اامل در اصر حا کدیدی

ها   مؤسسار  وده استر شباک اینترنت  ک دلیل    سازما 

اماا   رقراری ارتبان   دستتیا ی  تک   تری  ایواتار       

دانش ر ز  همچنی  ارزیا ی   سنجش دانش مواتود یت    

 ضر رر ااتناب ناپریر  رای مؤسسار  موزشی استر

( 5اره الت   شال شمکک در )اییافتک انتشار دانش ال ر

نشا  داده شده است  مبی  ای  است کک توانایی انجا  کار 

  Windows   Wordافزارهتتتای  تتتا کتتتامپیوتر   نتتتر 

هتای ادمتی   نمتری    همچنی   ر تورداری از توانمنتدی  

حرفک مر ون  رای ااضای هیأر ادمی  یشتتری  ستدم را   

در تالقو انتشار دانش در شتا ص نیتر ی انستانی داردر      

ریتتزا ،  تتک انتتوا  از ستتوی متتدیرا     رنامتتک توانتتدمتتی

هتای  تری  اامل  رای انتشار دانتش در دانشتاده  پُراهمیت

هتای گتودرزی     تر یت  دنی در نمر گرفتتک شتودر یافتتک   

گیتردر  (، در ادت ایت  پت  هش قترار متی    1387ا وترا ی )

های  تود  تر اهمیتت    (، در   یافتک1386اعفری   ا وا )

یت  مرحدتک از ااتزای چر تک      انتدر ای  اامل اشاره کترده 

دانش، دیجیتالی کرد ، یا مستند سازی است    ک ابارتی 

 اشدر کک  ک  سیدک رایانک   یره  تبدیل ایواار  ک داده می

شودر ای   خش از چر ک اشترا  دانش در       ازیا ی می

ناحیک تانولوژیای پایگاه دانتش قترار داردر تایتا، استا ،     

 اشتند   های اارایی ای  امور می از ر اثبت   ضبط   ررررر 

  در گر   شنایی   توانایی کار  ا سیستم اامتل  ینتد ز     

ریزی  ک ادتت توانمندستازی   پرداز  ُرد استر    رنامک اژه

افزارهتای یادشتده از ناتار مدتم       اساتید در زمینتک نتر   

 نمایدرضر ری است، زیرا در نشر  ثار، مدرسی  را یاری می

( 5شال شتماره الت    کک در )اییافتک نش برانتشار دا

نشا  داده شده است  مبتی  ایت  استت کتک تأثیرگتراری      

تانولوژی   فنا ری ایواار  تر انتشتار دانتش،  یشتتری      

سدم را در تالقو انتشتار دانتش در شتا ص تانولتوژی       

ریزا ،  تک  تواند از سوی مدیرا     رنامکفنآ ری داردر   می

  اامتتل  تترای انتشتتار دانتتش در    تتتریانتتوا  پُراهمیتتت 

های تر یت  دنی در نمر گرفتک شتودر گتودرزی     دانشاده

(،  اتتود زیرستتا ت فنتتآ ری ایواتتار   1387ا تتوترا ی )

ارتبایار    شنایی   توانایی  اارگیری    توسط متدیرا   

توانتد نقتش متوثری در تالقتو      سازما  تر یتت  تدنی متی   

 اتتارگیری  فر ینتتدهای متتدیریت دانتتش داشتتتک  اشتتد   

تانولتتوژی   فنتتا ری ایواتتار در  دتتو   انتقتتال دانتتش 

(، 1384) هتای  ا تزری  یافتتک اثرگرار  وده استر همچنی  
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های فنی   ادمتی   تأکید  ر تقویت هر چک  یشتر زیرسا ت

داردر کک  ا ای  م العک همستو هستتندر  رتتری، سترات       

ایواار در سترات نشتر دانتش      تصور فنآ رینقش فوق

یک ای  فنآ ری  ر تالول در ادو   شری  ر هتی  کت    احا

پوشیده نیستر در اوامتع ادمتی، فتردی کتک  تک سترات       

های نشر ایواار ااتقاد های ایوااتی   تانولوژیفنآ ری

شتودر انتشتار دانتش   ایواتار     نداشتک  اشد، یافت نمتی 

 امر زه  ک انتوا  یت  تجتارر متدر  ادتانی  ودنمتایی       

 ک انوا  متولّیا  امر  متوزا   تولیتد    هاکندر دانشگاهمی

کننتتدگا  ادتتم  ایتتد در استتتفاده از تانولتتوژی   فنتتآ ری 

ایواار   ارضک تولیدار    دمار ادمی مر ون پیشر    

ریزی   نمارر تخصصی    ردمندانتک  سر مد  اشندر  رنامک

های نتوی   های تانولوژیای   فنآ ری ر استفاده از سیستم

ز ناتتار مدتتم   قا تتل تواتتک متتدیرا   در انتشتتار دانتتش ا

 های تر یت  دنی استردانشاده

 

 

 منابع و مآخذ:

 "استقرار مدیریت دانش در صنعت فوالد کشتور  سنجی  امکان " (ر 1384ر )القریشی، مالمدرضتا  ا زری، مددی  کرمانیر1

 (ر1384)پاییز  3اداری   اقتصاد دانشگاه اعفدا  سال هفدهم، شماره  مجدک دانشاده ادو 

 رپیوند نو ،، تدرا "مدیریت دانش در سازمان"(ر 1385ر )اادل رعدواتی ،سیدحسی  را  الی ر2

 رمدیریت د لتی در ایرا سایت  ر "ارائه یک الگوی جامع مدیریت دانش "(ر 1386شدریور ) رادی، فیر زاایی اد ی ر3

  "سازمانى بالقوه درون شکوفایى مدیریت ردانش د مدیریت به کارگیرى " (ر1389، ا راهیمر )ترشیزی  را ، سیام   کریمی ر4

 ر  ر  74ماهنامک اکتشا    تولید، شرکت مدی نفت ایرا ، شماره 

 رپایگاه مقایر ادمی مدیریت ر"های دولتی مدیریت دانش در سازمان"(ر 1388ر )ادیرضا .اژدری ر5

 ستال  دفتاای،  تالقیقار مدیریت امکفصدن تد ی ،   ترامک  "سازمان در دانش مدیریت"(ر 1382ر )پاییز  ا   افقدیر ر6

 ر3شماره  ا ل،

سازی مدیریت  بررسی میزان پیاده "(ر 1386ر )اسفند  قازادگا ، مال   یوز اشی، ادیرضا  یارمالمدی منفرد، سعید ر7

    رزشی، دانشگاه کیشرالمددی تر یت  دنی   ادو ششمی  همایش  ی  "های کشور دانش در ادارات تربیت بدنی دانشگاه

 رنشر نی ،تدرا  ر"مدیریت عمومی"(ر 1386ر )سیدمددی رانیالو ر8

های تحقیقاتی با  ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمان " (ر 1386ر )ر مریمستوده ریاضی، ادیر امی  مقد  ر9

 ردانشمدیریت  کنفران  مدی ر"رویکرد استفاده موثر از فناوری اطالعات و ارتباطات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 15

http://emodiran.com/
https://ntsmj.issma.ir/article-1-92-en.html


 عوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ایرانعوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ایران
 

 

63 

نامک ایو  رستانی،  فصل ،"تأثیر متقابل فنآوری، فنون و انسان  مدیریت دانش  بررسی"(ر 1379ر )ر مالمدایرانشاهی ر10

 ر2   1، شماره 18د ره 

 رشماره  یست   پنجم، میراق مدیرا نشریک ر "رهبری و فرهنگ"(ر 1386ر )شدریور  الرالعدو  ر11

فصتدنامک   ر"هتای آموزشتی   متدیریت دانتش در ستازمان   " (ر1388ر )زمستتا   شاهیر ادیرضا مد ناز،  سیر پری  نی ر12

 رتالقیقار مدیریت  موزشی، شماره د  

ماهنامتک عتنعت    ر"رهبران سازمانی کلید نهادینه سازی مدیریت دانش در ستازمان "(ر 1388ر ) ترداد  ر افسانک دا  ر13

 ر23 ودر  

مندستازی منتابع انستانی در متدل      رهبری سازمانی و تتوان "(ر 1385)  ر  رزاده مرز انیر ناعر، سوریر حس   ی  ر14

 رالمددی مدیریت چدارمی  کنفران   ی  ر"راهبردی مدیریت دانش

نشتریک ستازما      "هتای فرهنگتی   ضرورت ها و کارکردهای مدیریت دانش در ستازمان  "(ر 1388ر )ر ح اهللر تولّتایی ر15

 راقیدتی سیاسی نااا

  "تهتران  تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیتران متوست ه متدارخ دخترانته شتهر     "(ر 1387ر )مدناز راورا چی ر16

 رریزی  موزشی، دانشگاه  زاد اسومی  احد ر ده  نامک کارشناسی ارشد  رنامک پایا 

   "های دانشتگاهی   کتابخانه ها و نقش مدیریت دانش در دانشگاه "( 1385ر )تیر ، مریمعرا  زاده، افسانک رحاضری ر17

 رمجدک الاتر نیای پ  هشگاه ایواار   مدار  ادمی ایرا 

موزشتی، نشتر    دفتر  تدمار تانولتوژی     "هامفاهیم و زیرساخت مدیریت دانش،"(ر 1386ر ) دار حس  زادهر مالمدر18

 ر 978-964-7143-58-5،  شا   موزا کشا رزی 

، عتفالک  3561سیزدهم، شماره   ایرا ، ر زنامک  "مدیریت دانش در بخش دولتی"(ر 1385ر ) دم  حس  زادهر مالمد ر19

 ر12پنجشنبک  8

 ،ستال نتوزدهم   ،تتد یر  نامکهما ر"استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی "(ر 1389ر )رضوا  رحسینقدی زاده ر20

 ر195شماره 

ی، ستال  رشد فنتا ر   "ها های دانش آفرینی در دانشگاه رویکرد و استراتژی"(ر 1384ر ) دار مالمدرضا رزاده حمیدی ر21

 ر46 ت 33، ص 2ا ل، شماره 
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پایتا  نامتک     "بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش درستازمان هتای پتروژه ای   "(ر 1386ر )دارمیر هتادی ر22

 رکارشناسی ارشد، دانشاده مدیریت دانشگاه تدرا 

 ررار ساپاوترامک حسی  رحما  سرشت، انتشا  "مدیریت دانش" (ر 1379ر )دانپوررر تام ، پر سا ر یرن  ر23

 "دانش مدیریت استقرار و سازمانی فرهنگ بین راب ه بررسی "(ر 1389ر ) دار سعید نیارشدا ی اهلل، فردر کر دانش ر24

 ر1مدیریت، سال هفتم، شماره  فصدنامکر

 وابسته به های دانشگاه در آفرینی دانش راهبردی عوامل وضعیت بررسی "(ر 1387ر )ن ادر احمد دریر  در ز، یال  ر25

 ر49ریزی در  موزا االی شماره  فصدنامک پ  هش    رنامک ر"فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

مدیریت دانتش   الگوی بررسى"(ر 1387ر )پاییز یبا، ادیرضا   ی ، فرید   نی حس   حسنوی، رضا   ک شالدهى، رفعتى ر26

 ر237 – 252  عفالار  10شماره  ،نمامی  ی  ر"نظامى تحقیقاتی مرکز یک در

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش "(ر 1388ر )پاییز   زمستتا   اهلل  مالمدی اع ر نورد، فرجره ر27

 ر 52 تا 37 عفالک از ،3 شماره ا ل، د ره ایواار، فنآ ری مدیریت نشریکر "ها و مراکز آموزش عالی تهران در دانشکده

 رتدرا : انتشارار سمت  "آموزشی های روابط انسانی در سازمان" (ر1380ر )غومعدی رسرمد ر28

، انتشتارار  ترامک حافظ کمال هدایت، چاپ پنجم ر"پنجمین فرمان خل  سازمان یادگیرنده" (ر1384ر )سنگکر پیتر ر29

 سازما  مدیریت عنعتیر

ستازی و توستعه پایتدار     مدل راهبردی مدیریت دانش در توانمند" (ر1384ر )زاده مرز انیر ناعر سوریر حس ،  ی  ر30

 راراخک شده در ششمی  کنفران  مدیرا  کیفیت ر"ع انسانیمناب

 بتر  آن تتاثیر  و استتراتژی  و فرهنتگ " (ر1389ر ) دار حسینیر حسی  غو  ،نریمانیر مددی نقویر میرادی، سید ر31

 ر9-24ص ص  -1انداز مدیریت د لتی، شماره چشم  "سازمانی اثربخشی

 و کتارآیی  بهبتود  در آنهتا  نقش و اطالعات فناوری و نوآوری با دانش مدیریت ارتباط "(ر 1386ر )عادق شدبازیر ر32

 ر107 شماره  ودر ، عنعت نشریک ر"فرآیندها  اثربخشی

میزان حاکمیت فرآیندهای متدیریت دانتش در دانشتگاه    "(ر 1388ر )شیر انیر ادیرضا، عفدریا ر ادی، ادویر  زاده ر33

 ر82-75(، 1) 6مدیریت ایواار سومت  ر"پزشکی اصفهانعلوم
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ماهنامتک عتنعت     "هتا  ضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان" (ر1387ر )سدیو را یانک عالالی ،فرشتک رعادقی ر34

 ر143 رق، شماره، 

المددی های  ی  مرکز همایش ر"هاهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانمروری بر مدل"(ر1386ر )اباسیر زهره ر35

 ر دم  13-14رازی، 

بررسی راب ه تکنولتوژی متورد استتفاده    "ر(1386زاده، مدرداد، )اسفند  داامری، میرحس   مالر ارضک، کیوا   سی ر36

المددی تر یتت  تدنی   ادتو   رزشتی،      ششمی  همایش  ی  ر"سازمانی سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش

 ردانشگاه کیش 

 رانتشارار فراشنا تی اندیشک، تدرا  ر"نش(مدیریت دانش )حرکت به فراسوی دا" (ر1384ر )ادلیر فریبا ر37

بررسی راب ه عوامل سازمانی ) ساختار، فرهنتگ، تکنولتوژی ( وزارت کتار و امتور اجتمتاعی بتا       " ر(1384) راسگری، ناعر ر38

 پایا  نامک دانشاده مدیریت دانشگاه تدرا ر   ،"استراتژی مدیریت دانش

ترامک احمتد اعفرنت اد       "حث کلیدی در مدیریت دانش جدیدمبا" (ر1387ر )فایرستو ر ژ ز ، م  الر یر مار  ر39

 ر دیجک سفیری، موسسک کتاب مدر ا  نشر 

و  تحقیت   هتای  ستازمان  در دانش مدیریت بکارگیری برای چارچوبی "(  1384فتالیا ر مالمد، احسانیر مالمتدر )  ر40

 رچدارمی  کنفران   ی  المددی مدیریت، تدرا  ،"کشور توسعه

ستازما    ،"فرایند خل ، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها  مدیریت دانش"(ر 1388) ر در ز رلی قدی  ر41

 (رها )سمت م العک   تد ی  کت  ادو  انسانی دانشگاه

 تربیتت  ستازمان  ستتادی  متدیران  دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ ارتباط"(ر1388ر )پاییز گودرزی   هماارا  ر42

 ر201-214، ص ص: 2 مدیریت  رزشی، شماره ر"بدنی

ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با مدیریت دانش مدیران ستتادی   " (ر1387ر )گودرزیر مالمود، ا وترا ی مجتبی ر43

 رنامک کارشناسی ارشد پایا  ،"سازمان تربیت بدنی 

 روان و یتىترب علوم غیررسمی دانشکده یادگیری و آموزش همایش"(ر 1386ر )ل یفیا ر احمد، امیریر غومالسی  ر44

 ردانشگاه فرد سی مشدد  "شناسى
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ستال  ، ماهنامتک تتد یر   ر" هتا  دانتش در ستازمان  مدیریت  ده عامل موفقیت "(ر 1385ر )  هماتارا   مالمد، مرادزاده ر45

 ر169شماره ، هجدهم

 سایت اامع ر"ها در عصر دانشیریت دانش و سازمانمد " (ر1390  ا   18ر )هدایت رمددیزاده ر اع ر،مشبای ر46

 رچدارشنبک  مدیریت مدیریار،

 ر رداد  6ماهنامک تد یر   "کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی" (ر 1387ر ) نور زیا ر میرم ر47

 ناهیتتا   ترامک ادی ا افر، ابار استومی،   "های دانش آفرین شرکت" (ر1385ر )نوناکار ایاوایر ، تاکوچیر هیر تاکا ر48

 رکا ه   سعید نالویی، انتشارار سما قدم 
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