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 نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

 

 بدنی دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دانش با خالقیت کارکنان اداره کل تربیت بین ارتباط

 2، رامین ایرجی نقندر*9حسین پورسلطانی زرندی

 ـ استادیار دانشگاه پیام نور تهران 9

 ورزشی دانشگاه پیام نور تهران دانشجوی دکتری مدیریتـ  2

 

 29/92/9312تاریخ پذیرش:          22/1/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

هد بدنی دانشگاه فردوسی مشهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با خالقیت کارکنان اداره کل تربیت هدف:

 بود. 

روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را  شناسی:روش

دادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه در نظر ( تشکیل میN=05بدنی دانشگاه فردوسی مشهد )کلیۀ کارکنان اداره کل تربیت

( استفاده 9191( و خالقیت )رندسیپ، 3552نامۀ مدیریت دانش )الوسون، سشها از دو پرآوری دادهگرفته شد. به منظور جمع

و پایایی  بدنی تعیین گردیدریزی رشتۀ تربیتگیری از نظرات اصالحی اساتید مدیریت و برنـامهها با بـهرهنامهشد. اعتبار پرسش

( به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل α=13/5) ( وα=15/5نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب )هر دو پرسش

های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده های توصیفی و آزمونها از شاخصداده

 شد. 

(  وجود دارد. P  ،922/5=r=559/5نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و خالقیت کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری ) ها:یافته

 P=530/5(، سازماندهی دانش )P  ،23/5=r=553/5(، جذب دانش )P  ،032/5=r=590/5های ایجاد دانش )بین مؤلفه همچنین

 ،219/5=r( ذخیره دانش ،)559/5=P  ،002/5=r( انتشار دانش ،)552/5=P  ،912/5=r( و کاربرد دانش )559/5=P  ،203/5=r )

 واجد شرایط ،معناداری مشاهده شد. از طرفی نتـایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انتشار دانشبا خالقیت رابطۀ مثبت و 

 باشد. بینی خالقیت میپیش

رزشی باید های ومسئولین سازمان ،با توجه به این که مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود خالقیت کارکنان دارد گیری:نتیجه

ها باشند و به نیروی انسانی که نقش اساسی در بهبود بستر اسقرار مدیریت دانش در سازمانبه دنبال رفع موانع و فراهم کردن 

 بیش از گذشته توجه نمایند. ،دارعملکرد سازمان د

 مدیریت دانش، خالقیت، کارکنان. های کلیدی:واژه

 E - mail: hpszarandi@gmail.com 21923193132: *نویسنده مسئول: تلفن
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 مقدمه

نی بدهای ورزشی و امور مربـوط به تربیتدر زمینۀ مدیریت سازمان هنوز همبدنی و ورزش در کشور، تـوجه به اهمیت تربیتبا 

مدیریتی و عدم  میت خاصی دارد چرا که ضعف در شیوۀهای آن اهوجود دارد. مدیریت ورزش و سازمانهایی و ورزش، کاستی

در رسیدن به اهداف اصلی و  ها راموجبات شکست این سازمان ،ات محیطیییرغـار سازمان و تـتناسب این شیوه با ساخت

اداره کردن ورزش به سازماندهی، ساختار سازمانی و مدیریت سازمانی به  (.9211آصفی و همکاران، آورد )شان فراهم میاساسی

 این در ورزش ما کشور است چرا که توجهی به دانش مدیریت یکی از مشکالت اصلی ورزشمفهوم جدی نیاز دارد. از طرفی بی

 امروزه از تحقیقات مدیریت دانش، پس از گذشت بیش از یک دهه (.9219قراخانلو، شدن است ) ترعد روز به روز در حال ضعیفبُ

در هر دو سطح فردی  چگونه مدیریت دانش منجر به خالقیت و نوآوریاینکه ها همچنان در مورد چگونگی ایجاد دانش و سازمان

، جایی که کارکنان جریان است ه وقوع پیوستهدر چند سال گذشته یک تحول اساسی ب .، در ابهام هستندشودو سازمانی می

که  دهدنشان می کنونی تجربۀ(. 3551، 9لیجیانگ و ) اندرعت بخشیدن به نوآوری اهمیت دادهاند و به سدانش را گسترش داده

نی های نوآورانه پشتیبانی کند. این بدان معید از ظرفیت. مدیریت دانش بانیستموفق مدیریت دانش آنطور که باید موفق باشد، 

محرک  عنوان نیروهای . دانش و خالقیت بهکند کمک نو و مبتکرانههای به کارکنان برای تولید ایده است که مدیریت دانش باید

ها، سازمانهای آن در حیطه عملکرد ررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیبا ب (.3552، 3استونشوند )می نگریستهها برای سازمان

احمدپور، ناپذیر است )ضروری و انکار امری هات روزآمد برای ادامۀ حیات سازمانتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعامی

لیدی در پکن، مدیریت دانش به عنوان یکی از عناصر ک 3551المپیک های هنگام تجزیه و تحلیل موفقیت بازی (.9219

های ها برای بقا نیازمند اندیشههمه سازماناز طرفی  .(3551، 2کمیته بین المللی المپیک) ازیها شناخته شدـسازماندهی این ب

و آن را از نیستی و فنا نجات  شوندمیاند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده نو و نظرات بدیع و تازه

باید به نوآوری و خالقیت روی آوریم و ضمن  ،متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهیم دهند. برای آنکه بتوانیم در دنیایمی

تداوم حیات  (.9211الوانی، ک ببینیم )رهای بدیع و تازه تدابرای رویارویی با آنها پاسخ ،محیطشناختن تغییرات و تحوالت 

، و اصالح و بهبود موجودوضعیت  ها به قدرت بازسازی آنها بستگی دارد، این بازسازی از طریق هماهنگ کردن اهداف باسازمان

ت های نوآوری و خالقیشود. سازمان در مسیر تطبیق خود با تغییرات، ناگریز از تقویت فراگردانجام میهای تحقق این اهداف روش

رضائیان، ند سیستم خود را اصالح کنند )مجبوریا  و شونداز دور خارج می یا خالقغیرهای سازمان ،زمان ورمر است، زیرا به

9219.) 

ده و سهیم شدن در تجربیات مدیریت دانش را یک رویکرد نظام یافته و یکپارچه برای استفا ،(9211به نقل از الوانی ) 0بارون

لی از ، مدیریت دانش یک توصیف ک(3555) 0کند. به زعم هندلیسازمان قلمداد میامدون موجود در های مدون و نو تخصص

 را سازی سرمایۀ دانشی سازمانهای موجود در سازمان است که جذب، رشد و بهینهها و فناوریفرهنگ، فرآیندها، زیر ساخت

مدیریت دانش را فرآیند  ،(9211از الوانی ) به نقل (3553) 2کوزمین (.9211الوانی، سازد )ممکن میی تحقق اهداف راهبردی برا

شود این گروه در نتایج آن موجب میداند که ای در سازمان میمتخصصان، کارشناسان و افراد حرفهجذب و اخذ دانش به وسیلۀ 

ریت قرار دهند. مقابل مدیریت سازمان از قدرت، اعتبار و استقالل برخوردار شوند و دانش خود را به ازای مناسبی در اختیار مدی

                                                           
1 - Jiang and Li 

2 - Steven 

3 - IOC 

4 - Barron 

5 - Handley 

6 - Kouzmin 
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د و حالت مطلوب زمانی به وجود کننیروهای دانشی در آن ایفای نقش میای است که مدیران سازمان و نمدیریت دانش عرصه

 یره، بازیابی و به کار گرفته شود.آید که این دانش در جهت اهداف سازمان ذخمی

و اعمال قدرت دانش  کنترل، خالقیت، کدگذاری، اشاعه مدیریت دانش ترکیب فرآیندهای اداره،( 3552) 9از دیدگاه داقفوس

به دانش مورد  ،در زمان مقتضی ازمندـاست که شخص نی موضوع از این یافتن هدف اصلی آن اطمینان باشد کهدر سازمان می

مدیریت  هایی کهنشود. سازمابه موقع و درست برای او ممکن می گیریای که توانایی تصمیمه گونهیابد؛ بیاز خود دسترسی مین

 از جمله این تغییرات، سرعت ؛ها دارندگیری نسبت به سایر سازماناند تفاوت چشمدر قابلیت اصلی خود مستقر کرده را شدان

های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خالقیت مستمر است. ری با تغییرات، حفظ و رشد داراییفرآیندها، شناسایی و سازگا

کند ار یا قضاوت درباره حال یا آینده را برای افراد فراهم میقابل عمل و فعال است که توانایی انجام دادن ک دانش، اطالعات

ها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تبادل دانشی که از آن برخوردارند، ندارند زیرا به در الگوی سنتی، سازمان (.9210عدلی، )

 منافع شخصی و ارتقای درجه خودبه منزلۀ منبع قدرت برای  آنبه  ،ع سازمانی نگاه کنندمنب یک که به دانش به عنوانجای این

پندارند و تمایلی ندارند آن را با نفوذ و ضامن استمرار شغل خود می ، اهرمران، دانش را به عنوان منبع قدرتنگرند. اغلب مدیمی

واند تکند، بیشتر میکارکنانش حمایت می خلق دانش در بینکه از تسهیم اطالعات و . سازمانی به اشتراک بگذارنددیگران 

 (.9210عسگری، فرآیندهای مؤثر و کارآمدی را تعریف کند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد )

ره اتواند دربهای جدید نیست و میری است. خالقیت همواره شامل ایدهخالقیت، توانایی کاربرد دانش برای حل مسأله و نوآو

تواند درباره مرتبط ساختن های متفاوت باشد و یا میها در چارچوبجدید و قرار دادن آنهای تقال دانش موجود به موقعیتان

اند؛ عابیر متعدد و متنوعی تعریف کردهخالقیت را با ت ،دانشمندان (.9212رحیمی، اند باشد )وجود نداشته هایی که قبالًروش

ای را به طور مفید و بدیع حل از هر نوع فراگرد تفکری که مسألهفراگرد خالقیت عبارتست "معتقد است که  3سبرای مثال فوک

ای ظر از اینکه در چه حوزه یا زمینهنها، صرفادن و وصل کردن موضوعتوانایی ربط د"، 2همچنین به اعتقاد جرج سیدل ؛"کند

دارند که خالقیت به  اعتقادبیشتر روانشناسان  (.9219رضائیان، به نقل از ) "گیری خالق از ذهن استانجام گیرد، از مبانی بهره

برخی محققان بر این در این راستا اولین معیار اثر خالق، تازگی آن است.  ،دستاوردهای تازه و ارزشمند اشاره دارد. بر این اساس

اما  ؛که دست کم از دید ایجاد کنندۀ آن جدید و نو باشدتوان یک ایده یا دستاورد را تازه محسوب کرد اند که زمانی میعقیده

برد که تفاوت فاحشی با آنچه تا آن زمان شناخته شده توان به کاربرخی دیگر بر این باورند که واژه خالقیت را برای آثاری می

. به باید ارزشمند و کارآمد باشد زنی گویند. افزون بر معیار تازگی، دستاورد خالقاست، داشته باشد. این معیار را درجه تبدیل می

. در واقع معیار ارزشمند بودن جزء واقع شود مثمر ثمرو  باشد های شناختی آن موقعیت، تناسب داشتهاین معنی که با خواسته

 .(9113، 0ویسبرگ) سازد اثرهای نو اما ناکارآمد را از گسترۀ خالقیت خارج سازیماساسی تعریف خالقیت است که ما را قادر می

های مختلفی از بندیادبیات خالقیت در حوزه سازمان، بیانگر دسته ،خالقیت برای بقاء هر سازمانی الزم است. به طور اجمال

و  0استانلی) باشندمی گذارباشدکه از درون و بیرون سازمان بر توان خالقیت و نوآوری افراد تأثیرعوامل مؤثر بر خالقیت می

 (.3551همکاران، 

و  ندکن هایشان، شکست را تجربهفعالیتبدون ترس از پیامدهای  تاتشویق شوند  باید کارکنان ،ترغیب خالقیتجهت 

 به اجتناب از ریسک دهد که افراد معموالً. البته تحقیقات نشان میشمار آورندیادگیری به  مطلوبی برای فرصت را اشتباهات

یلی برای آنها خ دهند. زمانی که کارکنان پذیرای ریسک نباشندترجیح میامدهای مطمئن و معین را و بیشتر پی شتهتمایل دا

                                                           
1 - Daghfous 

2 - Fox 

3 - George Seidel 

4 - Weisberg 

5 - Stanley 
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 هبنابراین جهت انگیزش کارکنان به سوی خالقیت، اطمینان یافتن از اینک .باشند نو ید وهای جدراحت است تا اینکه در پی روش

شالی ) استگیرند امری کلیدی جاری کارها، مورد تشویق قرار می هایپذیری و شکستن روشافراد احساس کنند که برای ریسک

 (.3550، 9و گیلسون

 ( در پژوهشی دریافت که بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خالقیت همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.9212رحیمی )

باشد اما فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش میمؤثر بر استقرار  یناوری اطالعات عاملمشخص شد که ف (9212در تحقیق عمویی )

حاکی از  (9219( و فصیح )9219مطالعه الهی ) استقرار مدیریت دانش تأثیری نداشت. ریادگیری سازمانی و نیروی انسانی ب

( 9211حیدری و همکاران )بود.  یمعنادار بین تشویق، پاداش و استخدام افراد خالق با خالقیت و نوآوری سازمان وجود رابطۀ

 ان رابطۀنی استان سیستان و بلوچستبدریت دانش کارکنان اداره کل تربیتدریافتند بین عوامل روانشناختی توانمندسازی با مدی

پاالیش های آن )ت دانش و مؤلفهکه بین مدیری حاکی از آن بود (9215نیازآذری و همکاران ) نتایج تحقیق معناداری وجود دارد.

بین برداشت دانش با خالقیت معنادار وجود دارد و  با خالقیت رابطۀ (انش و اشاعه دانشد کاربرددانش، سازماندهی دانش، 

( به بررسی روابط ساختاری یادگیری و مدیریت دانش با خالقیت و نوآوری در معلمان مدارس 3550) 3وال .ردای وجود ندارابطه

خالقیت  با متغیرهای یو معنادار مثبت مدیریت دانش دارای رابطۀ که متغیرابتدایی شهر لیورپول پرداخت و به این نتیجه رسید 

نگهداشت  ،ها بیشترین فرآیندهای ایجادهای غیر رسمی در سازماننیز بیان داشت که شبکه (3559) 2پاریز .باشدمیو نوآوری 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش ضمنی به عنوان محرکی مهم در 3551) 0مونتانا و چارنوو د.نو انتقال دانش را دار

 0یتهای فوگیافته کند.و عامل موفقیت در سازمان ایفا مین یک منبع سازمانی قیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوافرآیند خال

 2گو چین نگچا د قرار داد.سازمانی را مورد تأیینش و عملکرد مثبت بین فرآیند مدیریت دا نیز وجود رابطۀ (3551و همکاران )

ای مثبت با ظرفیت مدیریت دانش است و از طرفی دارای اثر مثبت بر که مکانیزم خالقیت دارای رابطه اذعان داشتند( 3551)

دانش دارای مدیران مراکز آموزش عالی به این نتیجه رسید که متغیر مدیریت بررسی  با (3551) 9هیند عملکرد نوآوری است.

های درونی در بیشتر موارد پاداش ندنتیجه گرفت( 3551) 1و روی ویتام .باشدمیبر متغیرهای خالقیت و نوآوری  یاثرات مثبت

ها به اعضای هیأت علمی دانشگاهدر پژوهشی بر روی ( 3599و همکاران ) 1رحیمی مستلزم فرآیند ایجاد مدیریت دانش هستند.

و  یالنتایج پژوهش  رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. ،بین ابعاد مختلف مدیریت دانش با خالقیت که این نتیجه رسیدند

تواند تکنولوژی مربوط به نوآوری را افزایش داده های مدیریت دانش می( حاکی از آن بود که به کارگیری سیستم3593) 95لین

( اذعان داشتند در حوزه مدیریت منابع 3592و همکاران ) 99ازبگ .بخشدبهبود  راها و در نتیجه عملکرد محصول در سازمان

 دارند.  کارکنان نقش مؤثری بر خالقیت و نوآوری ،های مثبت مدیریت دانشانسانی، قابلیت

های های خدماتی همچون سازمانها، به ویژه سازمانبا توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش و خالقیت در سازمانلذا 

 انوهشگرپژ باشند،ها مشغول فعالیت هستند و به طور مستقیم با دانشجویان بسیاری در ارتباط میکه در داخل دانشگاه ورزشی

بدنی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سازمان اصلی متولی ورزش دانشگاه این دو عامل را در اداره کل تربیت تا رابطۀ ندبر آن شد

                                                           
1 - Shalley and Gilson 

2 - Wall 

3 - Parise 

4 - Montana and Charnov 

5 - Fugate 

6 - Chung and Ching 

7 - Hind 

8 - Whittom  and Roy 
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10 - Lia and Lin 

11 - Özbağ 
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دنی بیابی به اهداف تربیتساز دستتأثیرگذار است و عملکرد آن زمینه در جامعه دانشجویان شکه عملکرد آن در کلیۀ ابعاد ورز

بسنجد. از آنجا که متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان  ،شودمی به خصوص در بخش دانشگاهی و ورزش

ه این ب گویی، تحقیق حاضر به دنبال پاسخصورت نگرفته است های ورزشیدر سازمان در این زمینه یو از طرفی پژوهش هستند

 هایآیا مؤلفۀو ان رابطۀ معناداری وجود دارد؟ ـآن با خالقیت کارکن هایمؤلفهکه آیا بین مدیریت دانش و باشد میسؤاالت 

 بینی کنند؟توانند خالقیت کارکنان را پیشمدیریت دانش می

 شناسیروش

ارکنان ک کلیۀ به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش را و بودهاز نوع همبستگی  توصیفی و روش تحقیق

شگاه فردوسی مشهد )اداره کل تربیت شکیل میN=05بدنی دان دادند که با توجه به کوچک بودن حجم جامعه، نمونۀ آماری ( ت

ـــد و از این تعداد  در نظر گرفتهبرابر با حجم جامعه  ـــنامهن 22ش ـــش به منظور  ها همکاری نمودند.فر در تکمیل نمودن پرس

 ها از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده گردید:آوری دادهجمع

شرون شنامۀ مدیریت دانش  س سون و پر شتمل بر 3552) 9الو ست بودهسؤال  30( که م شامل مؤلفه ا ، ایجاد دانش هایو 

ـــپ باشد.می دانش و کاربرد دانش انتشار، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش ـــاز نوع پ رسشنامهـ اسخ بسته بوده و ـ

سؤاالت، مقیاس لیکرت میمقیاس اندازه سؤاالتگیری  شد.  شامل گزینهپنج گزینه ،با سط، زیاد، ای و  های خیلی کم، کم، متو

 باشد.می 0، 0، 2، 3، 9خیلی زیاد و روش امتیازگذاری به ترتیب 

گیری از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازه پرسشنامه سؤال است. 05( که مشتمل بر 9191ت رندسیپ )خالقیپرسشنامۀ 

های کامالً مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و کاماًل ای و شــامل گزینهپنج گزینه ،باشــد. ســؤاالت، مقیاس لیکرت میســؤاالت

 باشد.می 0، 0، 2، 3، 9موافق و روش امتیازگذاری به ترتیب 

شنامه با بهره روایی س ساتید مدیریت و برنامههر دو پر صالحی ا شتۀ تربیتگیری از نظرات ا ست آمدریزی ر با  .بدنی به د

باخ  فای کرون فاده از آزمون آل ـــت یایی درونی اس جاد دانش )α=15/5) مدیریت دانش متغیرهایپا (، جذب دانش α=10/5(، ای

(93/5=α( سازماندهی دانش  ،)92/5=α ،)( 13/5ذخیره دانش=α( انتشار دانش ،)12/5=α( کاربرد دانش ،)91/5=α) و خالقیت 

(13/5=α) .ست آمد سۀ ت به د سی و مقای صیفی دادهـــــبه منظور برر صیفی و برای تجزیه و تحلیل ـــــت هایشاخصها از و و

به  نرگرسیو تحلیل پیرسون وهای آماری آزمون کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی حقیق از روشـهای تنباطی دادهـاست

 استفاده شد. P≤50/5و در سطح معناداری  SPSS در نرم افزار روش همزمان

 هایافته

های تحقیق، ( زن بودند. بر اساس یـافته%0/21نفر ) 92( مرد و %2/25نفر ) 35نفر کارمنـدی که در تحقیق شرکت کردند،  22از 

 05( بین %0/22نفر ) 93سال،  05تا  25( بین %2/39نفر ) 1سال،  25تا  35بین  دهندگان( از پاسخ%3/30نفر ) 1میانگین سن 

( از کارکنان دارای مدرک تحصیلی %0/03نفر ) 90سال بودند. به لحاظ سطح تحصیالت،  05( باالی %9/93نفر ) 0سال و  05تا 

مدرک تحصیلی فوق لیسانس بودند. همچنین  ( دارای%2نفر ) 9( لیسانس و %2/25نفر ) 95( فوق دیپلم، %3/30نفر ) 1دیپلم، 

نفر  0سال،  90تا  95(، %3/90نفر، ) 0سال،  95تا  0(، %3/30نفر ) 1سال سابقۀ کار داشتند،  0تعداد کارکنانی که کمتر از 

 ود.( ب%3/91نفر ) 2سال سابقۀ کار داشتند،  35( و تعداد کسانی که باالتر از %2/39نفر ) 1سال،  35تا  90(، 3/90%)

                                                           
1 - Sheron and Lowson 
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، نتایج آزمون نرمال بودن 9ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده گردید که با توجه به جدول جهت تعیین نرمال بودن داده

 دهد.ها را نشان میداده

 هانتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن داده -9جدول

 نتیجه آزمون N z sig متغیرها

 ها نرمال استداده 09/5 910/5 22 مدیریت دانش

 ها نرمال استداده 359/5 599/9 22 خالقیت

 

 =559/5) یطۀ مثبت و معنادارـان رابـکارکن خالقیتا ـب شـریت دانـمدیدهد که بین نشان می 3دست آمده از جدول ه ـنتایج ب

P، 922/5=r) جاد دهد که بین ایدانش با خالقیت نشان میهای مدیریت مؤلفهضریب همبستگی بین  نتایج وجود دارد. همچنین

(، ذخیره دانش P ، 219/5=r=530/5سازماندهی دانش ) (،P  ،23/5=r=553/5جذب دانش ) (،P ، 032/5=r=590/5) دانش

(559/5=P ، 002/5=r( انتشار دانش ،)552/5=P ،912/5=r( و کاربرد دانش )559/5=P ، 203/5=r) رابطۀ مثبت و  با خالقیت

 معناداری وجود دارد.

 با خالقیت آن هایمدیریت دانش و مؤلفه بین همبستگی هایضریب -2جدول

 

کند. با توجه به دست آمد که انجام آزمون با رگرسیون را تأیید می 51/3مقدار آزمون دوربین واتسون  2با توجه به نتایج جدول 

 شود.از تغییرات خالقیت توسط مدیریت دانش در مدل توجیه می 299/5تنها  ،دست آمده از خروجی آزمونبه ضریب تعیین به

 نکه میانگی استفاده گردید نمودار هیستوگرام به منظور بررسی نرمال بودن خطاهای مربوط به متغیرهای پژوهش از همچنین

  گرفتن آزمون با رگرسیون را تأیید کرد. و به دست آمد 1/5 و انحراف معیار 559/5

 بین واتسون جهت عدم وابستگی خطاهاورنتیجۀ آزمون د -3لجدو

 

 

 

 P=532/5انتشار دانش )های مدیریت دانش تنها دهد از میان مؤلفه، نتایج معادلۀ رگرسیون نـشان می0بـا توجه به نتایج جدول

 ،221/3=tبتا به ازای یک واحد افزایش در انتشار  استانداردباشد. بر اساس نتایج ضریب می خالقیتبینی ( واجد شرایط پیش

و سطح معناداری، فرض تـساوی ضرایب با صفر رد  tیابد. بنابراین با توجه به مقادیر واحد افزایش می 9/5 خالقیتدانش، میزان 

 لذا معادلۀ رگرسیون به صورت زیر است: مذکور را در معادلۀ رگرسیون حفظ کرد. Bو باید ضرایب  شودمی

 =192/12y+  323/0)انتشار دانش( 

 های مدیریت دانشمؤلفه 

 دانش مدیریت شاخص متغیر
 ایجاد

 شدان

 جذب

 دانش

 سازماندهی

 دانش

 ذخیره

 دانش

 انتشار

 دانش

 کاربرد

 دانش

 203/5 912/5 002/5 219/5 23/5 032/5 922/5 پیرسون همبستگی ضریب خالقیت

 59/5 59/5 59/5 530/5 59/5 590/5 59/5 سطح معناداری

 22 تعداد نمونه

 دوربین واتسون سطح معناداری انحراف معیار تنظیم شده Rمجذور  Rمجذور  مدل

9 299/5 010/5 13/99 559/5   51/3 
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 متغیرهای معنادار در رگرسیون چندگانه -6جدول 

 ضریب استاندارد                         ضرایب غیر استاندارد           
T 

 سطح معناداری       
B                   بتا   خطای استاندارد 

 559/5 152/2 ............... 300/90 192/12 مقدار ثابت

 902/5 231/5 520/5 023/9 091/5 ایجاد دانش

 229/5 -099/5 -999/5 012/9 -909/5 جذب دانش

 021/5 -920/5 -91/5 000/9 -523/9 سازماندهی دانش

 121/5 -921/5 -521/5 111/9 -291/5 ذخیره دانش

 532/5 221/3 9/5 911/9 323/0 انتشار دانش

 920/5 022/9 210/5 03/9 991/3 کاربرد دانش

 گیریبحث و نتیجه

ـــبخالقیت کارکنان چگونگی کارکرد مدیریت دانش از زاویه  تحقیقدر این  ـــل آن کس و ارتقاء مزیت رقابتی  حفظ ،که ماحص

شد، مورد بحث قرار پایدار می ضیهنت .گرفتبا صل از تجزیه و تحلیل فر شان داد بین مدیریت دانش ایج حا  ابهای این پژوهش ن

وجود دارد. این بدین معنی اســت که اگر کارکنان در ســطح  (P  ،922/5=r=559/5) خالقیت کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری

(، الهی 9212خواهد بود. این یافته با نتایج پژوهش رحیمی )باالتری از مدیریت دانش قرار داشته باشند، خالقیت آنان نیز باالتر 

یازآذر9219) ـــتنک9215ی )(، ن همخوانی  (3599و رحیمی ) (3551ویتام و روی ) (3551هیند ) (،3551) 9(، فوگیت و اس

ستا مونتانا و چارنوو ) دارد. ضمنی به عنوان محرکی مهم در فرآیند خال3551در این را شتند که دانش  قیت و نوآوری ( بیان دا

ــازمانی  ــازمان ایفا مینقش مهمی را به عنوان یک منبع س ــازمان کند.و عامل موفقیت در س ــازمان ،های ملی ورزشس  یهایس

دانش برای رشد و  هستند که توسعه ورزش را در کشور بر عهده دارند. ساختارهای کارآمد، به اشتراک گذاری و خلق نهادمردم

سازمان ستها مهم بقا این  سزایی در بهبود خالقیت کارکنان و در  .(3559نورمن و پیتر، ) ا از آنجایی که مدیریت دانش نقش ب

باید به دنبال رفع موانع و فراهم کردن بســتر  های ورزشــیســازمان ها دارد، مســئولینایجاد مزیت رقابتی برای ســازمان ،نهایت

ش از دارند بی همچنین به نیروی انسانی که نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان ها باشند واستقرار مدیریت دانش در سازمان

 گذشته توجه نمایند.

ـــت (P  ،032/5=r=590/5) مثبت و معناداری جاد دانش با خالقیت کارکنان رابطۀبین ای که با نتایج پژوهش  وجود داش

ـــازمانایجاد دانش به  ( همخوانی دارد.9215( و نیازآذری )9210ابزری ) و مفید  جدید هایحلها و راهدر ایجاد ایده توانایی س

شاره دارد. سازمان ا سی در فرآیها جهت بهدانش آفرینی در  سا ضروریات ا سوب ــــروز کردن اطالعات از  ند مدیریت دانش مح

سازمان جلوگیری کنند زیرا تمامی آنها دارای اسازمان شود.می سیار به  سئولین همیت نمیها باید از ورود اطالعات ب شند. م با

 های ورزشیو سازمان های ورزشی باید تنها دانشی را وارد سازمان کنند که در ارتباط با حیطه و مسائل مربوط به ورزشسازمان

 شود.میو از طرفی موجب افزایش خالقیت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد آنها  است بوده

چانگ  پژوهشکه با نتایج  وجود داشت (P  ،23/5=r=553/5) معناداریو بین جذب دانش با خالقیت کارکنان رابطۀ مثبت 

از آنجا که جذب دانش  نمود بیان( 9210. عدلی )( مغایرت دارد9215همخوانی و با نتایج پژوهش نیازآذری )( 3551) ینگو چ

سازمان میب ستفاده کنند.کارکنان میشود، اعث ورود دانش جدید به  سائل و در نتیجه بروز خالقیت از آن ا  توانند برای حل م

از که فناوری اطالعات ابزار بســـیار مهمی برای جذب دانش  حاکی از آن بود( هم 3559( و پاریز )9212عمویی ) نتایج پژوهش

                                                           
1 - Fugate and Stank 
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ها، اطالعات و دانشی که در گذشته ربهذهنی، تجهای کارکنان در خالقیت بیشتر به مدل باشد ومنابع درون و بیرون سازمان می

ــتند و کمتر به دانش درون  ــت آوردند متکی هس ــازمانی برای این فرآیند توجه میبه دس ( اذعان 3551) لیو  جیانگ کنند.س

ه ک یجدیدای هدهـها را راجع به ایـظرات آنـن ،سازمان با مشتریان و کارکنان در ارتباط است ،در فرآیند کسب دانش ندداشت

ها و کند و اطالعات مفیدی درباره ایدهدی از مشــتریان دریافت و ذخیره میاطالعات مفی ،پرســددر ســازمان خلق شــده می

 دهد. ار مشتری و سایر ذینفعان قرار میکه در سازمان است در اختی محصوالتی

که با نتایج پژوهش  وجود داشت (P  ،219/5=r=530/5) مثبت و معناداری ۀان رابطبین سازماندهی دانش با خالقیت کارکن

ــی ) ود بیان نمودند که ابتکارات زیرا آنها در تحقیقات خ ( همخوانی دارد.3559( و پاریز )9215( نیازآذری )9210کرمان اقریش

ــتر بر مبنای فناوری اطالعات میمدیریت دانش ب اولیۀ ــد کهیش ــت باش ــیار مهم و بهترین و م قادر اس ــتندات بس  همترینمس

ت وابســته اســت، ذخیره کند. از آنجا که اســتقرار مدیریت دانش تا حد بســیاری به ذخیره اطالعاهای کارآمد را در خود شــیوه

ــازماندهی دانش می ــهیل کند تا کارکس ــمیمتواند این امر را تس ــائل از دانش نان به راحتی در فرآیندهای تص گیری و حل مس

 استفاده کنند.

ــت. اطالعات همانند  (P  ،002/5=r=559/5) مثبت و معناداری رابطۀ ا خالقیت کارکنانــــــبین ذخیره دانش ب وجود داش

ـــیکه در کالبد سازمان جریان می باشدخونی می بخشد. امروزه اطالعات یکی از منابع بسیار مهم در امور حیات می ابد و به آنـ

 باشــد و تفکر نیز عاملی اســاســی در فرآیند خالقیت و نوآوریمی مواد خام و اولیه تفکر انســان ،هاســت، زیرا اطالعاتســازمان

در به اشتراک گذاشتن دانش و  کارکنانی کههش خود به این نتیجه رسید و( در پژ9211شود. در این راستا شعرا )محسوب می

ــان باتجربی ــتند،  اتش ــمم هس ــقدم و مص همچنین جعفری  د.ندگرهای نو در آنها میایده افزایش خالقیت و باعثهمکاران پیش

سازمان می9211) صحیح در یک  شد و با لحاظ نمودن ( بیان نمود ارزیابی عملکرد  سازمان مفید با تواند در نگهداری دانش در 

 اهمیت تقسیم دانش در سازمان، در تسهیم، استفاده و ارزیابی دانش در سازمان تالش کرد.

ـــار دانش بابین ان ـــت که با نتایج پژو (P  ،912/5=r=552/5) مثبت و معناداری خالقیت کارکنان رابطۀ تش هش وجود داش

ـــیح )ن ههمچنین ب وانی دارد؛همخ (3551) ینگو چو چانگ  (9215نیازآذری ) ـــد که ( نزدیک می9212تایج پژوهش فص باش

بین اجتماعی  ( بیانگر این موضــوع اســت که3599نتایج پژوهش رحیمی ) عنوان نمود ارتباطات نقش مهمی در خالقیت دارند.

دارد که ساختار افقی ( در همین راستا بیان می9212وش )یاریگر ر کردن دانش با خالقیت کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد.

از سویی دیگر نتایج حاصل از  خشد.بها و افراد سرعت میباز، جریان دانش را در میان بخش سازمانی، تقویت و سیاست درهای

شرایط پیش شار دانش واجد  شان داد که مؤلفه انت سیون در این پژوهش ن شد. ایبینی خالقیت کارکنان میتحلیل رگر ن بدان با

تا حد بسیاری موجبات ایجاد خالقیت در توان های مختلف سازمان میمعناست که از طریق انتشار و توزیع دانش در بین بخش

ـــوزیع باستفاده از بولتن، گروه خبری، شبکه داخلی و پست الکترونیک به ت کارکنان را فراهم نمود.بین  ازمان هتر دانش در سـ

ـــیله می کارکنان د وکنکمک می ـــ برایهای مختلفی تبادل نظر نمایند. جنبه درتوانند با یکدیگر بدین وس ار دانش اینکه انتش

شد، فرهنگی که در آن کارکنان موجب عملکرد بهتر و خالقیت کارکنان گ شته با سازمان وجود دا سبی در  ردد باید فرهنگ منا

 اعتماد داشته باشند و به بحث و گفتگو برای انتقال دانش بپردازند. ،به یکدیگر احترام بگذارند

ـــت که با نتایج پژوهش  (P  ،203/5=r=559/5) مثبت و معناداری رابطۀ ،خالقیت کارکنان ربرد دانش بابین کا وجود داش

ـــجاعی )9212اورزمزدی ) ـــازمانی باید9215( و نیازآذری )9219(، ش رد کارب ( همخوانی دارد. آنها بیان نمودند که فرهنگ س

ــط و تولید دانش حمایت کند. را تقویت دانش ــتقرار مدیریت دانش در بس ــازمان کند و از تأثیر اس ه ها بایجاد جو اعتماد در س

ــغلی خود به دیگر افراد گونه ــاس نکنند،ای که کارکنان خطری از جانب انتقال دانش ش ــکیل گروه احس د ایجا و های کاریتش

 انندبدکل  خود را جزیی از افرادتواند جوی را در سازمان حاکم نماید که تعامالت شغلی میمنظور افزایش ه های ارتباطی بکانال
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ر این د را از دیگران دریغ ننمایند و از این طریق باعث بهبود عملکرد یکدیگر شــوند. خود ، دانش شــغلیو برای پیشــبرد اهداف

شنهاد  ستا پی شود تامیرا ستفاده  ساختار افقی بین کارکنان ا کاربرد بهتر دانش کمک کند. همچنین باید توجه  به شود که از 

 داشت که هر دانشی در جایی مناسب به کار گرفته شود تا باعث تداخل بین امور نگردد.

سازمانی موجب تقویت کارکرد  سبت به بینش  سطوح مدیریت و کارکنان ن سهیل مدیریت دانشایجاد تعهد بین  انجام  و ت

کارکنان باید اصــول کلی راجع به مدیریت دانش را بدانند و  گردد.می خالقیتهای اصــلی هرهای تیمی به عنوان یکی از زمینکا

ــۀ ورزش درک کنند ــول را با عرص ــازگاری این اص ــازمان خود به کار بندند. ،چگونگی س ــپس آنها را در س ( 3595) 9مارینا س

ایجاد درک مفهوم تســـهیم مدیریت دانش )بهبود ارتباطات و انتقال  ،فاکتورهای منحصـــر به فرد در موفقیت مدیریت دانش را

موقعیت  دانش(، شــناســایی ارزش مدیریت دانش ودانش و پل ارتباطی میان ســطوح متفاوت مدیریتی جهت همکاری و تبادل 

ــاسترات ــژی در سازمان بیـ ــبر پ ان نمود.ـ ــایه نتـ ــهاد میاز این  هایج به دست آمدـ های ورزشی ازمانشود که سپژوهش پیشنـ

سی و ارزیابی گذاریسرمایه صص را جهت برر سازمان هدایت کنند، تیمی متخ ستقرار مدیریت دانش در  سمت ا های خود را به 

ند و گیری کنباشد به وجود آورند تا دربارۀ ورود دانش به سازمان تصمیمون مسائل ورزشی و مدیریت ورزش میدانشی که پیرام

ـــهر و آزادی عمل بین کادر نهایت تفویض اختیا های نو و جدید را بدون ترس و نگرانی مورد رکنان افزایش پیدا کند تا اندیش

ـــنهاد میدر نهایت به منظور کاربردی آزمایش قرار دهند. دنی بگردد مدیریت اداره کل تربیتتر کردن نتایج این پژوهش پیش

که شرایط استفاده کردن از تجربیات شغلی گذشته برای کارکنان دانشگاه فردوسی محیطی را در درون سازمان به وجود آورند 

ــته ــطوح کاری نیز فراهم آید. از طرفی دیگر تبادل دانس ــغلی مفید با یکدیگر، ترغیب در تمامی س ــمند و اطالعات ش های ارزش

ای هات مانند سیستمهای کاری و انجام وظایف به صورت تیمی، به کارگیری ابزارهای فناوری اطالعپرسنل جهت تشکیل گروه

سیون اداری صمیم گیری و غیره(، فناوری اطالعات)اتوما ستفاده از دانش کارکنان، اطالعات مدیریت، حمایت ت  ابا تجربه و ی ، ا

سته ش  سطح دانش افزایش در جهتشرایطی را تواند می دارندمحور دانش عملکردکه  افرادیاز  مادی و معنویحمایت و  بازن

های مختلف نیز بهبود پیدا های نوآورانه در بین کارکنان ردهخالقیت و فعالیتســطح  به دنبال آنو  اد نمایدایجســازمان  درون

 کند.

  منابع

ی علوم ادار نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀپایان .دانش در صنعت فوالد کشور امکان سنجی استقرار مدیریت(. 9210) .ابزری، مهدی

 دانشگاه اصفهان. ،و اقتصاد
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2 ،32- 0. 
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1. Marina 



 پورسلطانی زرندی و ایرجی نقندر                                                             9/ شماره 9 سال/ 9312 پاییز و زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

12 

، مللی مدیریتالمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین .مدیریت دانش و تأثیر آن بر مدیریت منابع انســانی(. 9211) .جعفری، راضــیه

 دانشگاه شیراز. نوآوری و کارآفرینی،

بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی توانمندسازی با مدیریت دانش  (.9211) .غفرانی، محسن و ؛فراهانی، ابوالفضل ؛حیدری، نجمه

و علوم  بدنیالمللی تربیتمجموعه مقاالت هفتمین همایش بین .کارکنان اداره کل تربیت بدنی اســتان ســیســتان و بلوچســتان

 ورزشی، تهران.

سی رابطۀ بین مؤلفه(. 9212) .درحیمی، حمی ضای هیأتهای مدیریبرر صفهان ت دانش و میزان خالقیت اع شگاه ا اولین  .علمی دان

 .www.kmiram.com همایش مدیران دانش.

 چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمت. مبانی سازمان و مدیریت،(. 9219) .رضائیان، علی

سی رابطۀ(. 9219) .شجاعی، عارف شرکت مخابرات ایران برر سازمانی و مدیریت دانش در  شد، پایان .بین فرهنگ  سی ار شنا نامه کار

 تهران. ،عالمه طباطبائیدانشگاه 

کارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در بررســی رابطۀ مدیریت دانش و خالقیت دبیران شــهر شــیراز و ارائۀ راه(. 9211) .شــعرا، زهرا

ـــازمان به دانش آموزانس یت  ـــی و آموزش خالق مدیریت، نوآوری و مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین .های آموزش المللی 

 کارآفرینی.

 چاپ اول، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه. .مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش(. 9210) .دلی، فریباع

با استراتژی مدیریت  بررسی رابطۀ عوامل سازمانی )ساختار، فرهنگ، تکنولوژی(، وزارت کار و امور اجتماعی(. 9210) .عسگری، ناصر

 دانشگاه تهران. ،کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت نامۀپایان .دانش

کارشناسی ارشد،  نامۀپایان .های آزاد استان مازندراناستقرار مدیریت دانش در دانشگاه بررسی عوامل مؤثر بر(. 9212) .عمویی، فتانه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.

صی شیرف سبک(. 9219) .ح، ب سی تأثیر  شگاه عالمه طباطبائی  نامۀپایان .یت دبیرانمدیریت بر خالق هایبرر شد، دان سی ار شنا کار

 تهران.

 .955112599500خبر  ، شمارۀ9219دی  39جام جم، شنبه  روزنامۀ .دانش مدیریت (.9219) .قراخانلو، رضا

http://www1.jamejamonline.ir 
ضا شی، محمدر ست(. 9210) .کرمان القری سنجی ا صفهانصنعت فقرار مدیریت دانش در ــــامکان  شور ذوب آهن ا نامه پایان .والد ک

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد واحد اصفهان.

سمبریما ؛آذری، کیومرث نیاز سعیدهحاجی قلیخانی، بی و ؛نی، ابوالقا سی نقش مدیریت دانش بر خالقیت(. بر9215) .بی  دبیران در  ر

 .91-19، (39)1فصلنامۀ مدیریت،  .مدارس متوسطه

 چاپ اول، تهران، انتشارات مؤلف. .مدیریت دانش(. 9212) .یاریگر روش، حسن

Chung-Jen, C., & Va-Ching, Y. (2008). Creativity Mechansm, Knowledge Management 

Capacity, and Innovation Performance. Engineering Management Conference, IEEE 

International, 1-7.    

Fugate, B., Stank, T., & Mentzer, J. (2008). Linking improved knowledge management to 

operation and organizational performance. (On line) http://adh. sagepub.com, 23.9.2013. 

Özbağ, G. K., Esen, M., & Esen, D. (2013). The Impact of HRM Capabilities on Innovation 

Mediated by Knowledge Management Capability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

99, 784-793. 

Jiang, X., & Li, Y. (2009). An empirical investigation of knowledge management and 

innovative. Research Policy, 38(2), 358-368. 

http://www.kmiram.com/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5224096
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/99/supp/C


 پورسلطانی زرندی و ایرجی نقندر                                                             9/ شماره 9 سال/ 9312 پاییز و زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

19 

Lai, Y. L., & Lin, F. J. (2012). The Effects of Knowledge Management and Technology 

Innovation on New Product Development Performance an Empirical Study of Taiwanese 

Machine Tools Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 157–164. 

Hind, B. (2008). Introduction to Knowledge Management for Creativity and Innovation 

Minitrack. Journal of Knowledge Management, 39, 477-490. 

IOC. (2008). Manual for candidate cities for the games of the XXIX Olympiad [Z]. Lausanne: 

International Olympic Committee. 

Marina, D. P. (2010). Knowledge management: what makes complex implementations 

successful? Journal of Knowledge Management, 11(2), 91-101. 

Montana, P., & Charnov, B. (2008). Management. 4thed, Barrons Educational Series, 

Hauppauge:NY. 

O'Reilly, N. J., & Knight, P. (2007). Knowledge management best practices in national sport 

organizations, International Journal of Sport Management and Marketing, 2(3), 264-280. 

Parise, S. (2007). Knowledge management and human resource development: An application 

in social network analysis methods. Advances in Developing Human Resources, 9(3), 359-

383. 

Rahimi, H., Arbabisarjou, A., Allameh, S. M., Aghababaei, R., Ling, T. A. N., & Nya, C. 

(2011). "Relationship between Knowledge Management Process and Creativity among 

Faculty Members in the University", Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, 

and Management, 6, 17-33. 

Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004).What leaders need to know, a review of social and 

contextual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quarterly, 15(1), 33-

53. 

Stanley, F., Slater, G., & Tomas, M. (2008(. Factors influencing the relative importance of 

marketing strategy creativity & marketing strategy implementation effectiveness. Torism 

Management, 24(5), 551-552. 

Dhondt, S. (2003). "Knowledge management, innovation and creativity", TNO Work and 

Employment, TNO-report. 

Wall, T. D. (2005). Creativity, innovation, Learning and Knowledge Management in the 

process of service development – results from a survey of experts. Journal of applied 

psychology, 90(5), 774-779. 

Weisberg, R.W. (1992). Creativity. Beyond the Myth of Genius. W.H. Freeman and Company. 

New York. 

Whittom, A., & Roy, M. C. (2009). Considering Participant Motivation In knowledge 

Management Projects. Journal of knowledge management Practice, 10(1), 1-13. 

 به این مقاله این گونه استناد کنید: 

بین مدیریت دانش با خالقیت کارکنان اداره کل تربیت  ارتباط(. 9213. )پورسلطانی زرندی، حسین؛ و ایرجی نقدر، رامین

 .99ـ  29(، 9)9. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/40/supp/C
http://www.inderscience.com/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1995&year2=2007&o=2&q=Norman%20J.%20O%27Reilly
http://www.inderscience.com/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1995&year2=2007&o=2&q=%20Peter%20Knight
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=102&year=2007&vol=2&issue=3


 

2014 / Vol. 1 / No. 1 / Pages 61-71 

University of Shahrood 

Journal of Human Resource Management in Sport 

 

 

The relationship between knowledge management and employees creativity 

in physical education organization of Ferdowsi University of Mashhad 

Hosein Poursoltani1, Ramin Iraji2 

1 – Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran 

2 – Ph.D. Student in Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran 

Received: 16 December 2013               Accepted: 12 March 2014         

Abstract                                                                                                                               

Objective: The aim of this study was to analyze the relation between Knowledge Management 

and employees Creativity in Physical Education Organization of Ferdowsi University of 

Mashhad.  

Methodology: The statistical population of this study was all the employees members of the 

physical education organization of Ferdowsi University of Mashhad (N=50) and the size of the 

population were selected as, the size of the sample. For gathering data, two standard 

questionnaires, driven from knowledge management (Lowson, 2003) and creativity (Randsepp, 

1979) were used. Validity of questionnaires was achieved through considering the comments 

of professors of management and planning in physical education course and by using 

Cronbach’s alpha test the reliability of knowledge management and creativity questionnaires 

were found to be 0.90 and 0.92, respectively. The research method is correlational and has been 

done through field method. Descriptive scales and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, 

Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.  

Result: The results of correlation test indicated that there is a positive and significant relation 

(r=0.733, P=0.001) between Knowledge Management and Creativity. Furthermore between 

components knowledge creation (r=0.423, P=0.014), the absorption of knowledge (r=0.62, 

P=0.002), the knowledge of organization (r=0.391, P=0.024), the knowledge of stored (r=0.553, 

P=0.001), the knowledge of Publication (r=0.796, P=0.003), the knowledge of application 

(r=0.652, P=0.001) with creativity and positive and significant relationship was observed.  

Conclusion: Furthermore the results of regression analysis showed that knowledge publication 

is expected to qualify creativity. As regards that knowledge management has a significant role 

in improving employees creativity, the sports responsible should seek to remove barriers and 

provide the settlement context of knowledge management in organizations are and labor 

organizations have a role in improving performance over the past drawn attention. 
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