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 چكيده

يق، سنجش ميزان خالقيت و مديريت دانش در ادارة كل تربيت بدني تهران و همچنين سنجش ارتباط اين هدف از اين تحق

ابزار . عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به155 نفر است كه 252جامعة آماري شامل كاركنان ادارة كل مزبور به تعداد . دو متغير است

ها به روايي پرسشنامه. مة خالقيت رندسيپ و پرسشنامة مديريت دانش بودآوري اطالعات پرسشنامة اطالعات فردي، پرسشناجمع

 براي پرسشنامة خالقيت و 81/0تأييد متخصصان رسيد و پايايي آنها نيز به وسيلة آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه عدد 

 اسميرنوف، پيرسون، رگرسيون –لموگروف ك هايها از آزمونبراي آناليز داده. دست آمد براي پرسشنامة مديريت دانش به88/0

نتايج نشان داد مديريت دانش و خالقيت در ادارة كل در حد متوسط است و ارتباط . گام و همبستگي تفكيكي استفاده شدبهگام

سازي اعيسازي و اجتممثبت و معناداري بين مديريت دانش و خالقيت وجود دارد و از بين ابعاد چهارگانة مديريت دانش، بروني

 .ارتباط معناداري با خالقيت دارند

 

 هاي كليديواژه

 .مديريت دانش، خالقيت، فرايندهاي مديريت دانش
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 مقدمه 

رسد اقتصاد نظر ميبه. امروزه مفهوم مديريت دانش و خالقيت، در مطالعات اجتماعي و سازماني مشهود است
عنوان مفهومي اصلي در شناخت چه بيشتر بهو دانش هر) 8(ل به دانش شده يامروزي هرچه بيشتر متما

، 20(در عين حال، خالقيت كه ارتباط نزديكي با دانش دارد ). 15(شود ها شناخته ميرفتارهاي بازار و سازمان
و منبع ممكن اثربخشي سازماني و منبع مزيت رقابتي سازمان است ) 23(نظر توانايي مهمي براي سازمان ، به)25

كند و بيشتر تحقيقات در زمينة از توليد دانش و اشتراك آن در سازمان حمايت مي) IS(عات سيستم اطال). 15(
اهميت خالقيت در سازمان، اتكاي خالقيت ). 18(كند، است آن بازي مي كه در مديريت دانش سازماني و نقشي

حقيق در زمينة ارتباط بين، عنوان دانش سازماني پشتيبان، همگي از اهميت تبه ISبر دانش، افزايش استفاده از  
 .دهددانش و خالقيت در سازمان خبر مي

هاي اخير، تحقيقات انجام گرفته در زمينة مديريت دانش، تأثير بيشتري در تحقيقات مديريتي در سال
هرچه دانش . اندداشته و بيشتر تحقيقات دربارة مديريت دانش به ايجاد تمايز بين دانش صريح و ضمني پرداخته

 ).19(اي بيشتر باشد، توانايي انجام كار بهتر در آن حوزه بيشتر خواهد بود در حوزهما 

هاي جديد، شود كه در مجموع تواناييهايي ميمديريت دانش سبب دسترسي به تجارب، دانش و مهارت
 استفادة كار بردن بهتر دانش موجود سازمان وقدرت اجراي عمليات بيشتر، تشويق خالقيت و نوآوري، شيوة به

طور فزاينده توانايي سازمان براي به). 14(كنند روز را در سازمان ايجاد ميبهتر از دانش در فرايند تجارت روزبه
پيش از اين . شودرقابت در دهكدة جهاني از طريق توانايي مديريت دانش سازماني و دانش كاركنانشان تعريف مي

كاربرد داشت، ولي ... افزار، بيوتكنولوژي، صنايع پزشكي و ن نرممحور همچومديريت دانش تنها در صنايع دانش
توان گفت تنها ها و صنايع به موضوع مهمي تبديل شده است و امروزه به جرأت ميامروزه در انواع سازمان

 ).31(اند، توان حيات و پيشرفت دارند هايي كه محيطي براي مديريت دانش به وجود آوردهسازمان

وي . ترين منبع دانش سازماني است، دانش موجود در اذهان اعضاي سازمان مهم1قات مالهوترابراساس تحقي
فردي و دارد كه مديريت دانش تنها مديريت دارايي سازمان نيست، بلكه مديريت فرايندهاي بيناذعان مي

                                                           
1  - Malhotra 
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 تركيبي نيروزا از عنواناو سپس مديريت دانش را به. فرايندهاي سازماني است كه در اين مسير وجود دارند
 ).21(دارد ها و اطالعات در فناوري اطالعات و ظرفيت خالقيت و نوآوري افراد بيان ميظرفيت فرايند داده

ها براي باقي ماندن در رقابت، با تغييرات محيط نوآوري ، پاسخگويي به تقاضاهاي بازار، ارتقاي افراد سازمان
 ).13(كنندگان، مشتريان و شركا، به مديريت دانش نياز دارند  فراهمهايشان و حفظ ارتباطات مناسب باو ظرفيت

اي در تحقيقات به فرض عمده) 1994 (1ويسبرگ). 13(خالقيت و دانش ارتباط نزديكي با يكديگر دارند 
-اي و قسمتدانش ممكن است عناصر پايه. كنداخير خالقيت در ارتباط با كشش بين دانش و خالقيت اشاره مي

اي در اي را كه براي ساختن ايدة جديد الزم است، فراهم كند اما براي اينكه اين ساختارهاي پايهمدههاي ع
صورت وارونه ارتباط بين دانش و خالقيت به. هاي كهنه نباشد تعصب زيادي نشان داددسترس باشند، به ايده

براساس اين نظريه دانش با . پيونددشود كه در آن باالترين خالقيت در حد وسطي از دانش به وقوع ميفرض مي
-منظور داشتن سطح بااليي از خالقيت، بايد زمان زيادي را براي درونيخالقيت ارتباط مثبتي دارد، بنابراين به

 ).32(سازي دانش در سازمان اختصاص دهيم 

كه هاي خالقيت در سطوح مختلف سازمان اين تفكر است ترين محدوديتدر حال حاضر يكي از بزرگ
هاي بزرگي مانند محصوالت، خدمات يا بهبود فرايندهاي خالقيت تنها خاص واحدهاي تحقيق، توسعه و طرح

هاي ريز و درشت در زندگي روزمره و تمامي حال آنكه خالقيت براي بهبود و توسعة تمامي فعاليت. جديد است
 بشري در تمام زندگي او مطرح بوده و عنوان نياز عاليةخالقيت به). 6(ها و سازمان ضروري است سطوح گروه

كه حائز يك توانايي در تركيب عوامل طوريدار و جهشي در فكر و انديشة انسان، بهعبارت است از تحوالت دامنه
به هرحال، تحقيقات جاري بر اين موضوع تأكيد دارد كه كاركنان هر شغل و ). 10(شود قبلي در طرح جديد مي

ها از خالقيت، بايد محققان سازماني گيري سازمان، بنابراين براي بهره)4( باشند توانند خالقاي ميحرفه
شوند را شناسايي كنند تا مديران بدانندچگونه خالقيت را متغيرهايي كه موجب تشويق و ترغيب خالقيت مي

 ).12(مورد حمايت قرار دهند 

                                                           
1 - Weisberg 
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 در مورد عوامل مؤثر بر وقوع رفتارهاي در حال حاضر هرچند ما چيزهايي: كنند بيان مي1شالي و گيلسون
 ).2(دانيم دانيم اما هنوز هم چيزهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد كه ما نميخالق مي

گذاري دانش، يادگيري، افزايش وفاداري و اعتماد، تأكيد بر خالقيت مديريت خالق بايد از ايجاد و به اشتراك
همچنين . محور در رقابت و حيات موفق عمل كند سازمان دانشو استقالل كاركنان حمايت كند تا اينكه

تر از آن ايجاد ساختار و فرهنگي متناسب با محور باشند، اما مهمهايي انسانمحور بايد سازمانهاي دانشسازمان
ق را ها بايد خالق باشند و محيطي خالها، سازمانهمچنين براي بهبود نوآوري در سازمان). 22(اين فرايند است 

سوي گيري سريع هماهنگ سازند و اين راهي بهپديد آورند و مديران بايد خود را با محيط غيررسمي و تصميم
دهي و مديران غير از اين كار، بايد به استخدام، حفظ، پاداش. ساخت محيط براساس خالقيت و دانش است

وانايي نوآور بودن در توليد كاالها، خدمات و انگيزه دادن به كاركنان خالقي كه سازمان خود را دوست دارند و ت
 ).16(فرايندها را دارند نيز اقدام كنند 

هاي چندمليتي خالق، عالوه بر اينكه از در تحقيقي نشان دادند كه شركت) 2010( و همكاران 2كريسكولو
ها دارند و از دانش آنها كنندگان و دانشگاهتري با فروشندگان، تهيهكنند، ارتباطات مناسبها استفاده ميپژوهش

 ).5(گيرند نيز بهره مي

 واحد توليدي در چين ارتباط مثبتي بين كسب دانش و 362در تحقيقي بين ) 2010( و همكاران 3ليائو
دهد كه استفاده از منابع گستردة همچنين تحقيقات نشان مي). 9(افزايش خالقيت در سازمان مشاهده كردند 

ها شود و ارتباطات قوي در سازمان براي تبادل اطالعات و دادهها ميآوري در سازمانموجب افزايش خالقيت و نو
ها و نوآوري در آنها گذاري دانش در ميان شركتگذارد و به اشتراكترند و اين خود بر خالقيت تأثير ميمناسب

ارتباط مثبتي را بين  شركت چيني 607لي و همكاران در تحقيقي بر روي ). 33(ارتباط مثبتي با هم دارند 
 ).3(مشاركت در دانش و افزايش خالقيت مشاهده كردند 

                                                           
1 - Shally and Gilson 
2 - Criscuolo 
3 - Lyao 
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هاي مجزا براساس يادگيري از خالقيت در نتيجة يادگيري پيوسته است كه خود حاصل تركيب دانش
همچنين عوامل ساختاري مديريت دانش مانند . يكديگر در محيطي است كه در آن اعتماد نقش مهمي دارد

 ).28(همچنين فناوري اطالعات در سازمان تأثير مثبتي بر خالقيت دارند مجريان آن و 

توانند به منابع هاي موفق ميها از طريق افزايش احتمال نوآوريليپونن و همكاران نشان دادند كه شركت
رتباط هاي موفق ادانش بشيتري دسترسي داشته باشند و سطح وسيعي از اهداف نوآورانه و منابع دانش با نوآوري

تحقيقي ديگر نشان داد كه ساختار سازماني و فرهنگ مديريت دانش در سازمان ارتباط مثبتي با ). 7(دارند 
دادهاي نوآورانة سازمان، بهبود محصوالت و و مديريت دانش تأثير مثبتي بر برون) 27(كارايي سازمان خالق 
 ).29(پيشبرد كاركنان دارد 

سازماني تأثير هاي درونسازماني نسبت به دانشهاي بروناستفاده از دانشتحقيقي در اسپانيا نشان داد كه 
از سويي ديگر، نه تنها قلمرو دانش بلكه رفتار نوآورانه نيز به نظر ). 17(ها دارد متفاوتي بر نوآوري در سازمان

ن دو مفهوم تأثير در حقيقت، تركيب متفاوتي از اي. رسد تأثير زيادي بر سيستم مديريت دانش داشته باشدمي
 ).27(متفاوتي بر مديريت دانش دارد 

 پاداش براساس عملكرد، اشتراك در دانش و ،نتايج تحقيقي در كرة جنوبي نشان داد كه سبك رهبري
اي همچنين وضوح اهداف و ارتباطات شبكه. شوداطالعات فرهنگ يادگيري سبب افزايش نوآوري در دولت مي

 ).26(ر معناداري مؤثر است طونيز بر ظرفيت نوآوري به

طور اند، بهگذاري شدههاي تحقيق و توسعه هدفراهبردهاي نوآورانه كه از سوي مشتريان و فعاليت
البته عوامل . شود، ارتباط داردكار گرفته ميهاي آلماني نوآور بهمعناداري با مديريتي دانشي كه توسط شركت

كنند نيز در تصميم براي استفاده از مديريت ها در آن كار مي شركتديگري مانند اندازة شركت و نوع صنعتي كه
 ).30(دانش تأثير دارد 

هاي ورزشي ما، مسئلة بسيار مهمي است و باتوجه به نياز ورزش كشور به اين موضوع خالقيت در سازمان
هاي ورزش كشور رگاناي، لزوم مشاركت تمام امقوله اعم از ورزش قهرماني، همگاني، تفريحي، پرورشي و حرفه

. طلبدجانبة ورزش كشور را ميهاي جديد در راستاي رشد و ارتقاي همههاي نو و طرحبراي دستيابي به ايده
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تواند زمينة مناسبي براي فعاليت اقشار مختلف را هاي جديد ميها و برنامهتربيت بدني و ورزش با طراحي طرح
اين خالقيت بدون وجود دانش در درون ). 1( و ورزش سوق دهد فراهم آورد وجامعه را به سمت سالم زيستي

باتوجه به مطالب ذكرشده اين سؤال در ذهن محقق ايجاد شد . رسدنظر ميهاي ورزشي دور از ذهن بهسازمان
هاي ورزشي ايران وجود دارد يا خير؟ براي سنجش اين مطلب كه آيا ارتباطي بين اين دو شاخص در سازمان

 :طرح شد كه محقق درصدد يافتن پاسخ براي آنها برآمدهايي مپرسش

 مديريت دانش و خالقيت در ادارة كل تربيت بدني استان تهران در چه سطحي قرار دارد؟.1

 آيا ارتباطي بين مديريت دانش و خالقيت وجود دارد؟. 2

 آيا بين اجزاي مديريت دانش و خالقيت ارتباطي وجود دارد؟. 3

 كنند؟بيني ميش تا چه حد خالقيت را پيشاجزاي مديريت دان. 4

 

 روش تحقيق

. آيدحساب مي همبستگي است كه از لحاظ زماني، تحقيق مقطعي به–روش اين تحقيق از نوع توصيفي 
 252(جامعة آماري تحقيق شامل كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي ادارة كل تربيت بدني استان تهران است 

جامعة آماري از طريق جدول مورگان به تعيين تعداد نمونه اقدام شدكه براي اين تعداد، باتوجه به تعداد ). نفر
گيري گيري تصادفي اقدام به نمونهكند كه از طريق روش نمونهاد ميه نمونه را پيشن155جامعة جدول مورگان 

راي سنجش و آزمون ب.  پرسشنامه عودت داده شد138شده،  پرسشنامة توزيع155و توزيع پرسشنامه شد و از 
پرسشنامة اول، پرسشنامة اطالعات فردي شامل سؤاالتي در زمينة سن، . متغيرها از سه پرسشنامه استفاده شد
اين پرسشنامه . پرسشنامة دوم پرسشنامة سنجش خالقيت رندسيپ بود. جنسيت، تحصيالت و سابقة كار بود

ها توسط طيف ليكرت گويه است كه اين گويه 50براي سنجش خالقيت در مقياس فردي طراحي شده و شامل 
اي استاندارد اين پرسشنامه، پرسشنامه. گيرنداند و از خيلي مخالفم تا خيلي موافقم را دربرميارزشگذاري شده

پايايي آن نيز بارها . است كه بارها در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روايي آن به تأييد رسيده است
پايايي آن را با استفاده از آلفاي كرونباخ سنجيد و ) 1381(طور مثال كاظمي به. تأييد شده استمحاسبه و 
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محقق در اين تحقيق به سنجش .  را ذكر كرده است75/0نيز عدد ) 1385( را بين كرد و اميدي 73/0ضريب 
 كه براي سنجش مديريت پرسشنامة سوم. دست آمد به78/0پايايي از طريق آلفاي كرونباخ اقدام كرد كه عدد 

 سؤال براي بررسي وضعيت فرايندهاي مديريت 17اي محقق ساخته شامل دانش از آن استفاده شد، پرسشنامه
 سؤال 3سازي،  سؤال مربوط به اجتماعي4سازي،  سؤال مربوط به بروني6سازي،  سؤال مربوط به دروني4است؛ 

 .ها استفاده شده استرت براي مشخص كردن پاسخمربوط به تركيب، در اين پرسشنامه از مقياس ليك

اي براساس مباني نظري موجود براي در بخش اول پرسشنامه. روايي اين پرسشنامه در دو بخش سنجيده شد
 نفر از متخصصان مديريت 5سنجش فرايندهاي مديريت دانش طراحي شد و در بخش دوم، اين پرسشنامه براي 

پايايي آن نيز با روش آلفاي .  مورد تأييد قرار گرفت824/0د و با مقدار دانش در سطح دانشگاه فرستاده ش
سازي برابر با عدد آلفاي كرونباخ پرسشنامه به شكل زير محاسبه شده كه براي دروني. كرونباخ ثابت شده است

 907/0ابر با ، براي تركيب نيز بر808/0سازي برابر با ، براي اجتماعي904/0سازي برابر با  براي بروني876/0
 اسميرنوف، پيرسون، رگرسيون –لموگروف كهاي ها از آزمونبراي آناليز داده. محاسبه شده كه مورد تأييد است

 . استفاده شدSPSSافزار ها از نرمگام و همبستگي تفكيكي و براي تفسير دادهبهگام

 

 ي تحقيقهايافتهنتايج و 

ها يافته. دست آمد سال به5/36بود كه ميانگين سني آنان نيز  سال 55 تا 24دهندگان بين بازه سني پاسخ
 55ها زن و  درصد آزمودني45.  سال بود12 سال متغير و ميانگين آن 29 تا 2نشان داد كه سابقة خدمت از 

 .درصد مرد بودند

اين . ستهاي خالقيت و مديريت دانش نرمال ادهد كه توزيع دادهتجزيه و تحليل آمار استنباطي نشان مي
 . نشان داده شده است1دست آمد كه در جدول  اسميرنوف به–گيري از طريق آزمون كلموگروف نتيجه
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  اسميرنوف- آزمون كلموگروف– 1جدول 

 Sig متغير

 781/0 خالقيت

 980/0 مديريت دانش

 

نيم براي آزمون توا است، مي05/0آمده و اينكه مقدار سطح معناداري بيشتر از دستباتوجه به نتايج به
 .ها استفاده كنيمعلت نرمال بودن توزيع دادههاي پارامتريك، بهفرضيات خود از آزمون

آمده در هر دو حوزة مديريت دانش و خالقيت از حد متوسط اين دو متغير در ادارة كل دستهاي بهنمره
 .دهدتربيت بدني استان تهران خبر مي

  ميانگين متغيرها– 2جدول 

 انحراف استاندارد يانگينم متغير

 007/9 025/65 مديريت دانش

 78/6 5/60 خالقيت

 

 :گامبهرگرسيون گام

ها عبارتند از اين روش. كننددر سه روش مختلف متغيرها را يكي يكي وارد الگو كرده يا آنها را حذف مي
م براي الگوريتمي كه افرويمسان گابهانتخاب پيشرو، حذف پسرو و الگوريتم افرويمسان، اغلب از رگرسيون گام

 F را حاصل و آزمون 1Fاين روش با ورود متغيري كه بيشترين مقدار . شودپيشنهاد كرده، استفاده مي) 1960(
كند كه آيا شود، اين روش بررسي ميبه همين ترتيب متغير دوم انتخاب مي. شودكند، شروع ميرا برقرار مي

طور كلي بعد از توان حذف كرد يا خير؟ به حذفي ميFبا آزمون . اند وارد شدههريك از دو متغيري را كه تاكنون
كند متغيرهايي را كه ديگر براي ، اين روش سعي مي)جز اولين متغيربه( ورودي Fانتخاب يك متغير با آزمون 
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اي به  رايانههايبنابراين برنامه. حذفي الزم نيستند، حذف كند Fبرازش الگوي خوب با استفاده از آزمون 
 حذفي F ورودي و يكي براي آزمون F يكي براي آزمون ،Fدهد تا دو مقدار بحراني كننده امكان مياستفاده

 درصد 690/0 درصد تغييرات و مدل دوم 626/0مدل اول . شود مشاهده مي3چنانكه در جدول . تعريف كند
دار است  خط رگرسيون از لحاظ آماري معنيدهد كه معادلة نشان مي4جدول . تغييرات را تبيين كرده است

دهد كه معادلة خط رگرسيون به شكل زير بيان  را نشان مي1، ضرايب رگرسيون مدل 4جدول ). 2 و 1مدل (
تبيين ) سازيبروني(را توسط متغير مستقل ) خالقيت( درصد تغييرات در متغير وابسته 417/0اين مدل . شودمي
 .كندمي

هاي اول و شده براي تخمين شاخصپردازد كه ارزش محاسبه به بررسي اين فرضيه مي4 در جدول tآزمون 
 شده نشان مشاهده) t(يعني در سطوح اطمينان مورد ارزش .  درصد معنادار است95دوم در سطح اطمينان 

 .شده از لحاظ آماري معنادار است  برابر صفر نيستند و ضرايب محاسبه0b و 1bدهد كه مي

دهد كه معادلة خط رگرسيون به شكل زير بيان  را نشان مي2 همچنين ضرايب رگرسيون مدل ،4جدول 
سازي و بروني(را از طريق متغير مستقل ) خالقيت( درصد تغييرات در متغير وابسته 62/0اين مدل . شودمي

 .كندتبيين مي) تركيب

هاي اول، شده براي تخمين شاخصسبهپردازد كه ارزش محا، به بررسي اين فرضيه مي5 در جدول tآزمون 
شده مشاهده) t(يعني در سطوح اطمينان مورد ارزش .  درصد معنادار است95دوم و سوم در سطح اطمينان 

 .شده از لحاظ آماري معنادار است برابر صفر نيستند و ضرايب محاسبه0b و 2b ، 1bدهد كه نشان مي
 

 طور تفكيكي و اثربخشي مديريت دانشگام فرايندها بهبه گام اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون– 3جدول 

 تغييرات آماري

 مدل
ضريب 

همبستگي 
 چند گانه

ضريب 
 تعيين

ضريب 
تعيين 
تعديل 
 يافته

تغيير ضريب 
 Fتغيير  تعيين

سطح معني داري 
 Fتغيير 

1 )a(646/0 417/0 403/0 600/0 434/70 000/0 
2 )b(690/0 476/0 450/0 036/0 595/4 037/0 
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 ANOVA  اطالعات مربوط به آزمون  با استفاده از– 4جدول 

  سطح معني داري F ميانگين مجذور درجة آزادي مجموع مجذور خطاها مدل

 a(000/0( 642/28 078/1552 1 078/1552 رگرسيون . 1

   189/54 40 565/2167 خطاها

    41 643/3719 جمع 

 b(000/0( 742/17 022/866 2 043/1772 رگرسيون. 2

   938/49 39 600/1946 خطاها

    41 643/3719 جمع 

)a(  بروني سازي : متغير مستقل 
)b(  بروني سازي و تركيب : متغير وابسته 
 

  اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون– 5جدول 

 مدل ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد نشده
B انحراف استاندارد Beta 

t داري سطح معني 

 000/0 951/3  375/5 240/21 ضريب ثابت. 1
 000/0 52/503 6460/0 891/1 122/10 ضريب بروني سازي

 004/0 105/3  519/5 133/17 ضريب ثابت. 2
 003/0 121/3 457/0 297/2 169/7 ضريب بروني سازي
 042/0 099/2 380/0 180/2 576/4 ضريب تركيب

 سازيبروني:  متغير مستقل : 1مدل 
 سازي و تركيببروني: متغير مستقل: 2مدل 

 خالقيت:  متغير وابسته

 نشان 7جدول .  درصد تغييرات را تبيين كرده است482/0شود، اين مدل  مشاهده مي6چنانكه در جدول 
 همچنين به تست 6 در جدول 2R براي Fآزمون . دهد كه معادلة خط رگرسيون از لحاظ آماري معنادار استمي

دهد ميزان ضريب شود و نشان مي درصد فرضيه تأييد نمي95پردازد كه در سطح اطمينان مياين فرضيه 
 درصد 482/0اين مدل . دهد، ضرايب رگرسيون مدل را نشان مي6جدول . همبستگي چندگانه صفر نيست

 .ندكتبيين مي) طور كليفرايندها به(را از طريق متغير مستقل ) خالقيت(تغييرات در متغير وابسته 
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هاي اول و شده براي تخمين شاخصپردازد كه ارزش محاسبه، به بررسي اين فرضيه مي7 در جدول tآزمون 
- درصد معنادار است، يعني در سطوح اطمينان مورد ارزش  مشاهده شده نشان مي95دوم در سطح اطمينان 

 .دار استشده از لحاظ آماري معنا برابر صفر نيستند و ضرايب محاسبه1b ،0bدهد كه 
 

 طور كلي و خالقيتگام فرايندها بهبه اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون گام– 6جدول 

 تغييرات آماري

 مدل
ضريب 

همبستگي 
 چند گانه

ضريب 
 تعيين

ضريب 
تعيين 
تعديل 
 يافته

تغيير ضريب 
 Fتغيير  تعيين

سطح معني داري 
 Fتغيير 

1 )a(704/0 495/0 482/0 438/0 649/36 000/0 
 مجموع فرايندها : متغير مستقل 
 خالقيت: متغير وابسته 

  

 ANOVA  با استفاده ازF اطالعات مربوط به آزمون – 7جدول 

  سطح معني داري F ميانگين مجذور درجة آزادي مجموع مجذور خطاها مدل

 a(000/0( 235/38 472/1840 1 472/1840 رگرسيون . 1

   135/48 39 284/1877 خطاها

    40 756/3717 ع جم

 مجموع فرايندها : متغير مستقل 
 خالقيت: متغير وابسته 
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  اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون– 8جدول 

 مدل ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد نشده
B انحراف استاندارد Beta 

t داري سطح معني 

 000/0 20669  653/5 086/15 ضريب ثابت. 1
 000/0 183/6 704/0 097/0 600/0 ضريب فرايندها

 مجموع فرايندها : متغير مستقل 
 خالقيت: متغير وابسته 

-رسيم كه آيا رابطة مورد بررسي همان رابطة مورد نظر است يا خير؟ بهبعد از اين مراحل به اين نكته مي

 است؟ اين مسئله را شده بين متغير مستقل و متغير وابسته همان رابطة مورد نظرعبارت ديگر، آيا رابطة كشف
مقصود از كنترل در . كنندبراي پاسخ به اين پرسش، محققان از كنترل استفاده مي. توان اعتبار روابط خواندمي

منظور از كنترل آماري، . هاي كنترل، كنترل آماري استيكي از روش. هاي علمي كنترل واريانس استتحقيق
ر گذاشتن قسمتي از واريانس متغير وابسته كه به ظاهر از اين است كه شخص براي تشخيص و تفكيك يا كنا

هاي آماري استفاده شود، از روشيك يا چند متغير مستقل خارج از رابطة خاص يا روابط مورد بررسي ناشي مي
در مواردي كه تأثيرات مشترك و متقابل دو يا چند متغير مستقل در متغير وابسته مورد بررسي است، . كندمي

زيرا در اين موارد محقق بايد تأثير بعضي متغيرها را به تفكيك و كنترل . يابداي ميماري اهميت ويژهكنترل آ
دهندة محاسبة ضرايب همبستگي  نشان9جدول . نكند تا بتواند تأثيرات متغيرهاي مستقل ديگر را مطالعه كند

كنيم و فرضيات تأييد ت ظاهر قبول ميصورآمده را بهدستچنانكه گفته شد، معادلة رگرسيون به. تفكيكي است
صورت جداگانه وكنترل سه متغير مستقل به( همبستگي بين هريك از متغيرهاي مستقل 9در جدول . شودمي

هاي اطالعات ديگر در جدول، تست آزمون غيرصفر بودن همبستگي. و متغير وابسته بررسي شده است) ديگر
همچنان كه در مدل . كندگام را تأييد ميبهضرايب رگرسيون گام درصد است كه 95تفكيكي در سطح اطمينان 

-در اينجا نيز همبستگي تفكيكي بين دروني. سازي وارد شدندرگرسيون فقط دو متغير مستقل تركيب و بروني

 .سازي با اثربخشي تأييد شده استسازي و بروني
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 ا همراه با كنترل بقية عناصر محاسبة ضريب همبستگي تفكيكي اثربخشي و يكي فراينده– 9جدول 

اجتماعي 
 سازي

 متغير كنترل متغير  تركيب متغير كنترل متغير 

 دروني سازي، خالقيت همبستگي 704/0 دروني سازي، خالقيت همبستگي 1668/0
 بروني سازي،  داري سطح معني 000/0 بروني سازي،  داري سطح معني 268/0
 اجتماعي سازي  درجة آزادي 44 تركيب  درجة آزادي 44
 متغير كنترل متغير  سازي دروني متغير كنترل متغير  سازي بروني

 بروني سازي، خالقيت همبستگي 2459/0 دروني سازي، خالقيت همبستگي 7343/0
 اجتماعي سازي،  داري سطح معني 199/0 سازي، اجتماعي  سطح معني داري 000/0

 بتركي  درجة آزادي 44 تركيب  درجة آزادي 44
 

 گيريبحث و نتيجه

هدف از اين تحقيق، سنجش ميزان خالقيت و مديريت دانش در ادارة كل تربيت بدني استان تهران و 
دنبال پژوهشگر به. همچنين سنجش ارتباط اين دو متغير و ابعاد چهارگانة مديريت دانش با خالقيت است

در سازمان و يافتن رابطة بين اين دو سنجش مديريت دانش و فرايند آن و همچنين سطح خالقيت موجود 
هاي پژوهش. بيني متغير خالقيت از طريق ابعاد مديريت دانش استدست آوردن توان پيشمتغير و همچنين به

دانش با خالقيت ارتباط مثبتي ). 13(دهد خالقيت و دانش ارتباط نزديكي با يكديگر دارند گذشته نشان مي
سازي دانش در سازمان  سطح بااليي از خالقيت، بايد زمان زيادي به درونيمنظور داشتندارد، بنابراين به

). 9(شود ارتباط مثبتي بين كسب دانش و افزايش خالقيت در سازمان مشاهده مي). 32(اختصاص داده شود 
جامعة . آيدحساب مي همبستگي است كه از لحاظ زماني، تحقيق مقطعي به–روش اين تحقيق از نوع توصيفي 

)  نفر252(ماري اين تحقيق شامل كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي ادارة كل تربيت بدني استان تهران است آ
ها از براي آناليز داده. آوري اطالعا نيز پرسشنامه استابزار جمع. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به155كه 

سطح . م و همبستگي تفكيكي استفاده شدگابه اسميرنوف، پيرسون، رگرسيون گام–هاي كلموگروف آزمون
مديريت دانش و خالقيت، در ادارة كل تربيت بدني تهران در حد متوسط ارزيابي شد كه اين مطلب باتوجه به 

جا گذاشته، چندان دور از انتظار نيست، اما بايد شرايط ورزش كشور و نتايجي كه اين نوع مديريت در آنها به
طوح بااليي در ورزش جهان و همچنين سطوح بااليي در مديريت ورزشي بايد پذيرفت كه براي رسيدن به س
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تالش كرد سطوح خالقيت در سازمان افزايش يابد و بايد از كاركناني با خالقيت بيشتر استفاده كرد و براي 
ها و هاي مختلف و كالستواند شامل برگزاري كالساين اقدامات مي. افزايش سطوح خالقيت در سازمان انديشيد

همچنين كمك . هاي ارتقاي آن باشدهاي ضمن خدمت براي كمك به افراد براي شناختن خالقيت و روشدوره
گيري و تزريق جرياني تازه از خالقيت و نوآوري در سازمان، گرفتن از مشاوراني خارج از سازمان براي تصميم

اي استخدام كه براساس آن بتوان افرادي با همچنين استخدام و ايجاد شرايطي بر. بسيار تأثيرگذار خواهد بود
ها به خالقيت و نوآوري بيشتر را براي كمك به پيشبرد سازمان وارد سازمان كرد، زيرا امروزه تغييرات در سازمان

در مورد . ها كه خالقيت زيادي نداشته باشند، توان رقابت نخواهد داشتاي سريع است كه اگر سازماناندازه
نيز امروزه دانش در هر سازماني مانند نيروي محرك براي آن سازمان است كه همة ) يريت دانشمد(متغير ديگر 

-ها بهاي اصلي براي تمام فعاليتتوان دانش را در زمينهموارد در پرتو دانش در سازمان قرار دارند و به نوعي مي

 :شودگرفته پيشنهاد ميهاي صورتحال باتوجه به تحليل. شمار آورد

 اي؛رشتههاي آموزشي براي ارتقاي سطح دانش بينگزاري كارگاهبر* 

 هاي ورزشي؛انجام تحقيقات مشترك همراه با ديگر سازمان* 

 هاي ارتقا بر مبناي خلق و نشر دانش؛نامهتدوين آيين* 

 ؛)كشيدن نقشة دانش ادارة كل(شناسايي منابع دانش و استفاده از آن در زمان مورد نياز * 

 ؛)وگو، اتاق چتاتاق گفت(وگو و تبادل دانش ميان كاركنان هايي براي گفتمكانايجاد * 

 هاي مالي براي تشويق كاركنان به مبادلة دانش؛استفاده از پاداش* 

 ايجاد سيستم پايگاه دانش تا دانش ايجادشده را ذخيره كند، انتقال و به اشتراك بگذارد؛* 

 .رهاي آموزشي و علميها و سميناشركت كاركنان در كارگاه* 

سازي، تركيب و سازي، برونيدروني(دهد كه از بين چهار بعد مديريت دانش آزمون فرضية ديگر نشان مي
سازي دانش يعني بروني. ارتباط معناداري دارد) سازي و تركيب با خالقيتبروني(، دو بعد آن )سازياجتماعي

شناسي يادگيري براي مثال روش. تر كنده فهم آن را آسانبيان دانش ضمني و تبديل آن به شكل قابل درك، ك
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هاي اوليه در فرايند يادگيري دانشجويان سازي دانش استادان به شكل گامها، نيازمند برونمتعارف در دانشگاه
صورت كلمه، كند تا نظرها و تصورات افراد بههايي است كه كمك ميسازي شامل روشبر اين، برونيعالوه. است

قياسي يا استنباط / و استدالالت استقرايي ) براي مثال استعاره، قياس، شرح(فهوم، زبان ديداري يا تصوري م
شود، اين بعد از مديريت دانش به خالقيت زيادي نياز دارد، زيرا بايد طور كه مالحظه ميهمان. خالقانه بيان شود
مه قابل فهم باشد و بتوانند از آن در راستاي مقاصد اي به شكل آشكار دراورد كه براي هگونهدانش ضمني را به

طور كه اشاره شد، اين بعد با خالقيت ارتباط معناداري دارد و يكي از همان. فردي و سازماني استفاده كنند
 .كنندگان متغير خالقيت استبينيپيش

عبارت است از تبديل تركيب . ديگر بعد مديريت دانش كه ارتباط معناداري با خالقيت دارد، تركيب است
تمركز روي ارتباطات، تجزيه، يكپارچگي، انتشار، سيستمي . تراي از دانش آشكار پيچيدهدانش آشكار به مجموعه

-هاي نوآور در جستسازمان. كندكردن دانش و تركيب، به افزايش دانش در سطح گروه و سازمان كمك مي

-سازماني ايجاد، تعديل و مدلسازي شدهوح سازماني و بيناي هستندكه در سطيافتهوجوي مفاهيم جديد توسعه

-هاي مختلف در سازمان است و تركيب اينبر اين، فرايندهاي سازماني پيچيده نيازمند همكاري گروهعالوه. اند

 .كنداي از دانش و فناوري حمايت و پشتيباني ميسازي مجموعهها، از طريق يكپارچهگونه فعاليت

تواند به ها ميش آشكار به خالقيت زيادي نياز دارد و استفاده از اين مزيت در سازمانپيچيده كردن دان
 .هاي نوين در آن سازمان بينجامدايجاد، توليد و نشر دانش

عنوان يك متغير يكپارچه و خالقيت از طريق ضريب همبستگي در حالت كلي ارتباط بين مديريت دانش به
اين نتيجه مطابق با تحقيقات . ه بيانگر همبستگي زيادي اين دو عامل استچندگانه مورد سنجش قرار گرفت ك

و ) 2009(، كوداما )2009(، ليونس )2010(، ليائو )2010(گسترده در سطح جهان است، از جمله كريسكلو 
ود رشمار ميشود كه دانش ركن اصلي هر سازماني در دنياي امروزي بهدر پايان مجدد تأكيد مي). 2009(هلفات 

و مديريت آن نيز بسيار مهم و حياتي است و از آنجا كه تأثير مثبتي بر خالقيت دارد و خالقيت نياز همة 
هاي ورزشي نيز از آن هاست كه سازمانهاست، توجه به هريك از اين متغيرها امري حياتي در سازمانسازمان

 .مستثني نيستند
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