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 بدنی شهر رشت وری معلمان تربیترابطه مدیریت دانش و بهره

 گری خالقیت و جوسازمانیبا نقش میانجی

 *9نیامصطفی رشیدی ،1محمدرضا کارگربرزی

 ، ایراندانشگاه گیالنکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، .  1

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران  .2

 

 چکیده:

های خالقیت و بدنی شهر رشت از طریق میانجیوری معلمان تربیتهدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهره

 212بدنی شهر رشت )آماری پژوهش معلمان تربیت همبستگی بود. جامعه -روش تحقیق از نوع توصیفی .بودجوسازمانی 

 وریپرسشنامه بهره 4شمار(. ابزار پژوهش شامل )روش تمامآماری برابر با جامعه انتخاب شد دادند نمونه نفر( تشکیل می

(، خالقیت صادقی 1999جوسازمانی سوسمن و دیپ ) (،2222(، مدیریت دانش شرون الوسون )1994همکاران ) و هرسی

 و جهت تجزیه SMART PLS 3افزار سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم( بود و از روش مدل1299مال امیری )

ه ب PLSافزار شده استفاده گردید روایی محتوای ابزار توسط اساتید و پایایی ترکیبی با نرم آوریهای جمعتحلیل داده

 PLSسازی معادالت ساختاری در نرم افزار از روش مدلید گردید. ی( بررسی و تا999/2و  922/2، 989/2، 922/2ترتیب )

، (R= 829/2؛ t-value=  982/12وری )مدیریت دانش با بهره نتایج نشان داد که ها استفاده گردید.جهت تحلیل داده

( و R=  129/2؛ t-value=  292/2وری )خالقیت با بهره(، R=  888/2 ؛ t-value= 322/12مدیریت دانش با جوسازمانی )

؛ رابطه مدیریت دانش با خالقیت داری وجود داردرابطه معنی (R=  235/2 ؛ t-value= 222/5وری )جوسازمانی و بهره

(221/2 =t-value 225/2؛  =R) وری، حرکت در مسیرهای منتهی به افزایش جهت افزایش بهره در نتیجه دار نبود.معنی

های جدید هراسی نداشته دانش در جوسازمانی پویایی امکان دارد که کارکنان آن در مواجهه با مشکالت از اعمال نگرش

 وری چیره شوند.باشند تا بر مشکالت موجود بر سر راه بهره

 

 .، معلمان تربیت بدنیسازمانی، خالقیتجو وری، مدیریت دانش،بهره کلیدی: واژگان    
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 مقدمه:

)خورشیدی، رود در جامعه امروز آموزش و پرورش و دانشگاه از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف به شمار می

 که وظیفه سنگین تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور برای حرکت در مسیر توسعه پیش از هر (. چرا3؛ 2228

وری به عنوان بهرهباشد تا سنگ بنای پرورش نیروی انسانی را در مدرسه آغاز کند. چیز در ابتدا با نظام آموزش و پروش می

وری نیروی انسانی و بررسی عمیق آن گردد. بهرههای امروزی تلقی میم و بقای سازمانیکی از متغیرهای اساسی در دوا

 زمان تا گذشته میالدی قرن اواخر از (.1292شود )سلطانی، های پیشرفت و توسعه هر سازمانی محسوب مییکی از اولویت

 است. از شده واقع توجه مورد بسیار سازمان حیاتی منابع از بخشیبه توان سازمان نامشهود هایدارایی مدیریت بحث حال،

 تأکید سازمان مورد مشهودنا دارایی ترینمهم عنوان به و ساخت معطوف به خود را توجه بیشترین ها، دانشدارایی این بین

 سبب معاصر هایسازمان برای ارزش با یک، دارایی عنوان به دانش اهمیت (.2222، 1نوناکا کروگ، است )ون قرارگرفته

این  اصلی هایچالش و هامسئولیت از یکی به ارتقای آن و صحیح اداره برداری،توسعه، بهره کسب، نحوه تا است شده

، 2)داونپورت است محور های تولیدسازمان جای به محوردانش هایسازمان بر فزاینده تأکید شود. امروزه تبدیل هاسازمان

وری، بهبود بهره منظور به فکری، شیوهای منابع تسهیم و سازمان مورد در تفکر جدید شیوة 2دانش مدیریت (.2224

 که جهان است این سوم، مبین هزارة در دانش تحوالت و تغییر روند دقیق ارزیابی و هاستهزینه کاهش و 4عملکرد

 دهند، ازدانش افزا می هایفناوری به را خود جای افزا نیرو هایفناوری تدریج به آن در که است ایجامعه امروز صنعتی

 خدمات محصوالت و در کاربرد و اعتباربخشی ایجاد، شکل به را جدید دانش مداوم طور به باید هاسازمان رو این

توانیم جوسازمانی همانند هوای موجود در یک اتاق است، ما نمی 8جوسازمانی (.2211، 5نرحماو  ، ظاهیرکارگیرند )باتیبه

 دهد و خود نیز ازافتد را تحت تأثیر قرار میرا ببینیم یا لمس کنیم، اما آن ما را احاطه کرده است و هر چه که اتفاق می

 گیری محیط کار است که بهدازهان های قابلجوسازمانی مربوط به تعیین ویژگی پذیرد؛گذرد، تأثیر میآنچه در سازمان می

شود که روی انگیزش کنند درک شده است و فرض میطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می

خالقیت را  3رابینز .کنددهی رفتار عمل مینفوذ جهت شکل عنوان منبعی مؤثر و با گذارد. همچنین بهو رفتارشان تأثیر می

 کند و از طرفی هورالکها تعریف میایده بین فرد یا ایجاد پیوستگی به منحصر روش یک در هاایده یبترک معنای به

 یادگیری نتیجه در خالقیت شود.می نوآوری و ابداع نوعی به منجر که داندمی از تخیل شده کنترل شکلی را خالقیت

 نقش اعتماد آن در که است محیطی در یکدیگر از یادگیری بر اساس مجزا هایدانش ترکیب حاصل خود که است پیوسته

بهاترین منبعی است که هر جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار کلی نظام آموزش و پرورش گران طور به دارد. مهمی

محسوب  سازمان هر توسعه و پیشرفت هایاولویت از آن عمیق بررسی و انسانی نیروی وریبهره. (1992، 9)برونلی دارد

                                                           
1. Van krog & nonaka 
2. Davenport 
3 .knowledge management 
4 .performance 
5 .Bhatti, Zaheer, & Rehman 
6 .Organizational climate   
7 .Robbins 
8. Brownlee 
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 گیریبهره سخن، به دیگر سازمان، در فرد توانمندی و بازدهی کارایی، اثربخشی، احساس از است عبارت وریبهره .شودمی

جمله عواملی است که دوام و  وری ازبهره(. 1295است )سلطانی،  انسانی نیروی مهارت و استعداد توان، کار، نیروی از بهینه

کارگیری بهینه همه  وری، موجب بهکند. حاکم شدن فرهنگ بهرهرقابت کنونی تضمین می پرها را در دنیای بقای سازمان

توان از امکانات، شرایط، شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید میها میامکانات مادی و معنوی سازمان

های سازمان بیشترین بهره را رسیدن به هدف های نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خالقیت درتوان و توانمندی

 (.2222، 1برد )هنری

 کردمییرزاو  ، ملکییفهامیوری، های گذشته، در رابطه بین مدیریت دانش و بهرهبا توجه به مطالعات اخیر و بررسی پیشینه

(، هاشیمی 1292بنیاب )پاکیدلزاده و اییران (،1294زاده )هاللیان و حسین (،1294) جداریو  ، فخیمیزاده(، ایران1295)

، (، مهایدین2212) 2کانگو  ، چیچونا، داچاین(، لیائو2215زاده )(، انگوتی و نجف1292) کشکرو  ، هنری(، محمدی1292)

در  انید.داری بین این دو متغیر گیزارش کردهرابطه مثبت و معنی (2221( و پاریخ )2223) 2مارگونوو  آزیروانی، کاملرودین

و  نیژاد، زارع، شیریعت(، موسوی1292(، عامری )1294(، حاتمی )1295شهالیی )رابطه با رابطه مدیریت دانش و خالقیت، 

رابطییه مثبییت و  (1292انصییاری )(، 1291نیا )(، محمیید1292رنییدی و ایرجییی نقنییدر )ز ،سییلطانی(، پور1292) سییاعدی

همتی عفیف و همکیاران . در رابطه مدیریت دانش و جوسازمانی، اندداری رابین مدیریت دانش و خالقیت گزارش دادهمعنی

رابطیه مثبیت  (2212) 4هسیاوو  ، هانگ( و چن1292نیا و ملکی )(، رحمتی1294زاده )اهانی و شفیع(، فرمیهنی فر1295)

جو و نیاظم حقیقت( و 1291نیا )(، محمد1295احمدی )وری اند. در رابطه بین خالقیت و بهرهداری را گزارش کردهو معنی

 سیبحانیو  ، صیابونچیحیاتمیوری داری وجود دارد. در ارتباط بیا رابطیه جوسیازمانی و بهیرهرابطه مثبت و معنی (1293)

داری را رابطیه مثبیت و معنیی( و 1291زاده )(، کیریم1299شییخی )، ناظم و محسن(1294(، جهانیان و حسینی )1295)

و  ، فیضیی(، زارع1292میودی )تغیر میانجی این پژوهش، بیین جوسیازمانی و خالقییت، اند و در رابطه با دو مگزارش کرده

( رابطیه مثبیت و 2212(، چکمیه جیی اوغلیو )2211حیق ) (، امیران و ائیسیون2212همکیاران ) (، چن و1299) محبوبی

 داریمعنیی و مثبیت تأثیر دانش مدیریت های استراتژی ( نشان دادند که1422موسوی و همکاران )داری وجود دارد. معنی

 و دانیش وریبهیره بر داریمعنی و مثبت تأثیر دانش هاینقشه همچنین. دارد سازمان در نوآورانه رفتار و دانش وریبهره بر

 البیرز نشیان داد کیه رابطیه استان جوانان و ورزش کل اداره ( در1422) فرجیو  ، سهیلیلونتایج آدینه .دارد نوآورانه رفتار

 تحلییل همچنیین و وجیود دارد کارآمید عملکیرد میدیریت بیا سیازمانی فرهنیگ دانش و مدیریت بین داریمعنی و مثبت

 را کارکنان کارآمد عملکرد مدیریت درصد29/2 و 43/2 ترتیب به سازمانی فرهنگ و دانش مدیریت که داد نشان رگرسیون

 فرهنیگ و دانیش میدیریت هایمولفیه صیحیح بکیارگیری گفیت توانمی پژوهش هاییافته به توجه با. کنندمی بینیپیش

 و موفقییت رشید، ابیزار و سازدمی هموار را اهداف پیشبرد راه و است هوشمندانه بسیار کارآمد عملکرد مدیریت در سازمانی

وری  بر بهرهان دادند که مدیریت دانش ( در مطالعه خود نش2221) 5کالدین. دهدمی قرار مدیریت اختیار در را سازمان ارتقا

                                                           
1. Henri 
2 Liao, Chi-chuan, Da-chian, & Kuang 
3 Mohayidin, Azirawani, Kamaruddin, & Margono 
4 Chen,  Huang, & Hsiao 
5 Kaldeen  
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 فرآینید ( نشان دادند که بیین2221) 1تاریقو  ، سومبال، اختراحمدگذار است. ن بر مشارکت بیشتر کارکنان تاثیرو همچنی

مطالعیه و بررسیی تحقیقیات گذشیته . دارد وجیود معناداری بسیار و مثبت رابطه دانش کارکنان وریبهره و دانش مدیریت

های ورزشیی و غیرورزشیی و همچنیین خیدماتی و تولییدی و ها اعیم از سیازمانسیازماندهد توسعه و پیشیرفت نشان می

دهد رابطه مدیریت دانیش باشد. مرور تحقیقات فوق نشان میوری نیروی انسانی آن وابسته میهای آموزشی به بهرهسازمان

مطالعه قرارگرفتیه  ری نیروی انسانی موردودار است، همچنین رابطه خالقیت و جوسازمانی با بهرهای معنیوری رابطهو بهره

ترکیبیی و بیدون میدل مفهیومی  صورت غیر شده است که این تحقیقات به دار گزارشکه در این تحقیقات نیز رابطه معنی

های آینده، در این ها در تعلیم و تربیت نسلبدنی و همچنین نقش آنمحور بودن معلمان تربیتبوده است. با توجه به دانش

باشد، در این پژوهش سعی بر این است که با طراحی مدل مفهومی میدیریت مینه نیاز به مطالعه علمی و بررسی بیشتر میز

شهر رشت مورد بررسی قرار گیرد، متغیرهیای خالقییت و جوسیازمان نقیش مییانجی بدنی تربیتوری معلمان دانش با بهره

 صورت ترکیبی بررسی و مطالعه شد. دارند که به

 :شناسی روش

باشید. جامعیه پیژوهش نظر روش اجرا مییدانی می نظر هدف کاربردی و از همبستگی، از -نظر نوع توصیفی  این پژوهش از

نفیر(. نمونیه آمیاری بیه  212باشد )می 1422پرورش در سال  و ناحیه آموزش 2بدنی شهر رشت،شامل کلیه معلمان تربیت

گیری شیامل آوری شد(. ابزار اندازهپرسشنامه جمع 149و نظرخواهی شد )صورت تمام شمار انتخاب  دلیل محدود بودن، به

(، پرسشینامه میدیریت دانیش شیرون 1994) 2همکیاران و هرسی وریبهرهاند از: پرسشنامه چهار پرسشنامه بود که عبارت

( 1299(، پرسشینامه خالقییت صیادقی میال امییری )1999) 4(، پرسشنامه جوسازمانی سوسیمن و دییپ2222) 2الوسون

ها و بررسی برازش میدل تحلیل داده و جهت تجزیه 5در این پژوهش از تحلیل مسیر با روش حداقل مربعات جزئی باشد.می

رسیی هیا و برو تحلییل داده جهت تجزییه ل مسیر با روش حداقل مربعات جزئیدر این پژوهش از تحلیشده است.  استفاده

 استفاده گردید. Smart PLSافزار شده است. برای این منظور از نسخه سوم نرم برازش مدل استفاده

 . ضرایب بارهای عاملی مدیریت دانش1جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

ش
دان

ی
ین

فر
آ

 1 952/2  

ش
دان

ب 
جذ

 5 931/2  

ان
زم

سا
ش

دان
ی 

ده
 

9 958/2  

2 959/2  8 995/2  12 992/2  

2 939/2  3 992/2  11 392/2  

4 992/2  9 992/2  12 939/2  

یر
ذخ ه  ش
دان

 12 912/2  

ار 
تش

ان

ش
دان

 13 332/2 به 
گی

کار
ر ش

دان
ی 

 

21 918/2  

14 931/2  19 928/2  22 989/2  

                                                           
1 Ahmed, Sumbal, Akhtar, & Tariq 
2 .Hersey et al 
3 .Sheron Lawson 
4 .Sussman & Deep 
5. Partial Least Squares  
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15 922/2  19 928/2  22 992/2  

18 392/2  22 353/2  24 952/2  

 

 

 وری. ضرایب بارهای عاملی بهره9جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

ی
نای

وا
 ت

25 923/2  

ی
مان

ساز
ت 

مای
 ح

22 983/2  

ش
یز

نگ
 ا

28 928/2  

28 929/2  22 942/2  23 832/2  

23 339/2  24 921/2  29 942/2  

ت
اخ

شن
 و 

ک
در

 29 312/2  25 988/2  29 919/2  

29 928/2  
رد

خو
باز

 
42 539/2  

بار
عت

 ا

44 333/2  

21 984/2  41 992/2  45 939/2  

ی
ار

زگ
سا

 

49 922/2  42 939/2  48 922/2  

52 999/2  42 932/2  43 921/2  

 

 

 ضرایب بارهای عاملی خالقیت 1. جدول

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

ی
یاب

ه 
ئل

س
 م

51 924/2  

ی
یاب

ده 
 ای

58 929/2  

52 944/2  59 999/2  

52 923/2  59 395/2  

54 332/2  82 942/2  

55 915/2  

ده
 ای

ی
جرا

ا
ها

 

83 913/2  

ده
 ای

ی
یاب

رز
ا

ها
 

81 925/2  89 982/2  

82 9239/2  89 922/2  

82 921/2  32 945/2  

84 932/2  31 942/2  

85 912/2  32 342/2  
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 ضرایب بارهای عاملی جوسازمانی .0جدول 

 بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه بار عاملی سؤاالت سازه

ح
ضو

و
 و 

ق
واف

ت
 

ف
دا

اه
 

1 925/2  

ت
ضای

ر
 از 

ش
ادا

پ
 

9 323/2  

ت
ضای

ر
 و 

ق
واف

ت
 بر 

ی
رو

 
یه

رو
 ها

12 992/2  

2 395/2  12 321/2  14 914/2  

2 999/2  11 324/2  15 922/2  

4 328/2  12 325/2  18 942/2  

ح
ضو

و
 و 

ق
واف

ت
 

ش
نق

 ها

5 984/2  

ثر
ا

ت
طا

تبا
 ار

ی
خش

ب
 

13 495/2    

8 335/2  19 928/2    

3 383/2  22 925/2    

9 399/2      

 4/2ها در سیازه مربیوط بیه خیود بیاالتر از شود، تمامی بارهای عاملی سینجهمالحظه می 4تا  1طوری که در جدول همان

بودنید از میدل پیژوهش حیذف شیدند کیه شیامل پینج سیوال  4/2باشند؛ و سواالتی که دارای بار های عاملی کمتیر از می

(Q30,Q49,Q57,Q66,A18)  است. بود. لذا در ادامه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس سوال های تأیید شده صورت گرفته 

بررسیی قیرار  گیری، مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای مکنیون میوردپس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه

شیده اسیت. ایین  میدل سیاختاری اسیتفادهکاربردترین معیارها برای بیرازش  گیرد. ضمن اینکه در پژوهش حاضر از پرمی

ترین است. اولیین و ابتیدایی Q)2(بینی و ضریب قدرت پیش )2R( ، ضریب تعیین)values-t( معیارها شامل؛ ضریب معنادار

که مقدار ایین  صورتی است. در t-valuesها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداری بین سازه معیار برای سنجش رابطه

 %95های پژوهش در سیطح اطمینیان نتیجه تأیید فرضیه ها و دربین سازه بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 98/1از اعداد 

 شده است. ارائه t-valuesاست. در شکل زیر مدل مربوط به مقادیر 
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 هاهای اصلی با یکدیگر و با زیر عاملروابط هریک از عامل (t-values)ضریب معناداری  .1شکل

 
 (GOFمنظور محاسبه شاخص برازش کلی مدل )به 2Rو  communalities. مقادیر 2جدول 

 2Rمقدار  communalitiesمقدار  ابعاد پژوهش  

ره
به

ی
ور

 

892/2 اعتبار  335/2  

822/2 انگیزش  323/2  

883/2 بازخور  324/2  

849/2 توانایی  419/2  

358/2 حمایت  592/2  

824/2 درک و شناخت  852/2  

324/2 سازگاری  124/2  

ی
مان

از
وس

ج
 

528/2 ارتباطاتاثربخشی  525/2  

852/2 توافق و وضوح اهداف  382/2  

525/2 رضایت از پاداش  354/2  

318/2 هاتوافق بر رویه  329/2  

829/2 توافق و وضوح نقش  982/2  
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ت
قی

ال
خ

 

838/2 هااجرای ایده  982/2  

322/2 هاارزیابی ایده  945/2  

898/2 ایده یابی  942/2  

883/2 مسئله یابی  819/2  

ش
دان

ت 
ری

دی
م

 

824/2 انتشار دانش  329/2  

312/2 کارگیری دانشبه  332/2  

339/2 جذب دانش  933/2  

352/2 آفرینیدانش  33/2  

894/2 ذخیره دانش  923/2  

382/2 دهی دانشسازمان  922/2  

398/2 مرتبه دوم وریبهره  

زابرون مرتبه دوم مدیریت دانش  

444/2 مرتبه دوم جوسازمانی  

 299/2 مرتبه دوم خالقیت

 822/2 835/2 میانگین

 

2= √communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R̅GOF 

𝐆𝐎𝐅 =  √𝟎/𝟔𝟕𝟓 ∗ 𝟎/𝟔𝟑𝟑 =  باشید،می 852/2که معیار نامبرده برابر بیا به آن با توجه برازش کلی قوی   𝟎/𝟔𝟓𝟑

 گیرد.مورد تأیید قرار می "بسیار قوی"( برازش کلی مدل در حد 2229و همکاران ) 1های وتزلزبنابر پژوهش

 

 :نتیجه گیری

بدنی شهر رشت با میانجی خالقیت و جوسیازمانی بیود. وری معلمان تربیتهدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهره

وری نیروی انسانی داشته باشد، به تبیین تواند با بهرهاین مطالعه بر مبنای اهمیت مدیریت دانش، خالقیت و جوسازمانی می

 بدنی شهر رشت پرداخت.و تعیین ارتباط بین این متغیرها در معلمان تربیت

= ضریب مسیر( دارنید. 829/2؛ t-value= 982/12داری )وری رابطه معنیهای پژوهش مدیریت دانش با بهرهبر اساس یافته

-(، اییران1294(، هاللیان مطلق و همکاران )1294زاده و همکاران )(، ایران1295و همکاران )های فهامی این نتایج با یافته

(، زرگیار محمیدی و همکیاران 1291نیا )(، محمد1292(، محمدی و همکاران )1292(، هاشمی )1292بناب )زاده و پاکدل

خیوانی ( هم2221( و پیاریخ )2223کیاران )(، مهایدین و هم2212(، لیائو و همکاران )2215زاده )نجف(، انگوتی و 1291)

= ضریب مسیر( ندارند. این نتایج بیا  225/2؛ t-value= 221/2داری )های مدیریت دانش با خالقیت رابطه معنیدارد. یافته

زرنیدی و ایرجیی  ،سیلطانی(، پور1292سوی و همکاران )(، مو1292(، عامری )1294(، حاتمی )1295های شهالیی )یافته

(، ازبیگ و 2211(، رحیمیی و همکیاران )1292(، انصیاری )1292آذری و همکاران )(، نیاز1291(، محمدنیا )1292)نقندر 

                                                           
1 .Vtzlz 
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های مدیریت دانش با جوسیازمانی رابطیه ( ناسازگاری دارد. یافته2225( و وال و همکاران )2229(، هیند )2212همکاران )

(، 1295) های همتیی عفییف و همکیاراند. این نتایج با یافتیه= ضریب مسیر( دارن 888/2 ؛t-value= 322/12داری )معنی

همچنیین ( همخیوانی دارد. 2212( و چین و همکیاران )1292نیا و ملکی )(، رحمتی1294زاده )فرمیهنی فراهانی و شفیع

ی احمیدی هابیا یافتیه= ضریب مسیر( دارند. ایین نتیایج  129/2؛ t-value= 292/2داری )وری رابطه معنیخالقیت با بهره

( همخیوانی 1292های رضیایی صیوفی )( همخوانی دارند و با یافته1293جو و ناظم )( و حقیقت1291نیا )(، محمد1295)

= ضریب مسییر( دارنید. ایین  235/2؛ t-value= 222/5داری )وری رابطه معنیهای جوسازمانی و بهرهبر اساس یافتهندارد. 

(، 1292(، کریمیی )1292(، الماسی و همکیاران )1294(، جهانیان و حسینی )1295)های حاتمی و همکاران نتایج با یافته

( همخییوانی دارد؛ 2212( و رونالیید و همکییاران )1291زاده )(، کییریم1299شیییخی )نییاظم و محسیین (،1291مالجعفییری )

نتیایج بیا ارنید. ایین = ضیریب مسییر( د299/2؛ t-value=281/2داری )های مدیریت دانش با جوسازمانی رابطه معنییافته

(، چکمیه جیی 2211(، امران و ائیسیون حیق )2212(، چن و همکاران )1299، زارع و همکاران )(1292های مودی )یافته

 ( همخوانی ندارد. 1292های نشاط و همکاران )( همخوانی دارد ولی با یافته2212اوغلو )

وری تحقیقی میدیریت دانیش بیشیترین سیهم را برافیزایش بهیرهبا توجه به نتایج تحقیق واضح است که در بین متغیرهای 

شود تا نقاط ابهام برطرف گردد، این امیر درگیرو آوری و تدوین اطالعات موجب میواسطه جمع گذارد. مدیریت دانش بهمی

اول بایید توان چنین استنباط نمیود کیه در گیام گرفته است. می واسطه مدیریت دانش شکل تشکیل ساختاری است که به

هایی بیرای ایین بدنی جویا شد. در گام بعدی به دنبال یافتن پاسخنقاط مبهم موجود در آموزش را از دیدگاه معلمان تربیت

هیای مربیوط بیه دانش و جوسازمانی بهره جست. گوییهدار بین مدیریت توان از ارتباط معنینقاط ابهام گشت، در اینجا می

ها و اثربخشیی ارتباطیات تأکیید ها و روییهها، رضایت از پاداشوح و روشنی اهداف و نقشجوسازمانی در این تحقیق بر وض

بدنی بیرای بخشیی از نکیات میبهم و های تربیتسازی اهداف و تعریف جزییات نقش مورد انتظار از معلمکمی دارد، شاید با

اهمییت دیگیر کیه در متغییر جوسیازمانی هایی دریافت. همچنین نکتیه حیائز بدنی پاسخسؤاالت پیش روی معلمان تربیت

های ارتبیاطی موجیود در سیازمان ها و سیسیتمهای بهتر یاری نماید توجه به اثربخشی روییهتواند در پیدا نمودن گزینهمی

رده و همچنین مراتب سازمان و اعضای هم پرورش است. واضح است که مشکالت موجود در ارتباطات بین سلسله و آموزش

راحتی موجب بیروز مشیکالت در مسییر ارتباطیات بیین اعضیای  تواند بههایی با کارایی پایین خود نیز میی رویهکارگیربه

موقع مفیاهیم کیه یکیی از  رو توجه به انتقال صحیح و به این وری هستیم. ازسازمان شود که در تبع آن شاهد افت در بهره

وجود اینکه میدیریت دانیش  های پاسخگو به برخی ابهامات باشد. بازینهتواند یکی از گباشد میاصول مدیریت دانش نیز می

هیا های خالقانه و نوآوریوری رابطه معناداری ندارد، اما باید توجه داشت که پاسخواسطه خالقیت بر بهره در این تحقیق به

 دیگیری ایین اثرگیذاری معنیادار بیه آوری دانش و ارتباط بین عوامل گوناگون مؤثر باشد که در تحقیقاتتوانند در جمعمی

آمده است. شاید ایجاد محیطی که از تفکر خالق در آن حمایت شود تحت تأثیر جوسازمانی باشید، امیا بیا توجیه بیه  دست

کارگیری ارتباط متقابل بین عناصر تحقیق، ما در مدیریت دانش باید بر تفکر خالق تأکید داشته باشییم، ایین تأکیید بیر بیه

 های موجیود در خالقییت بیهنوآوری در پاسخگویی به مشکالت باید در جوسازمانی القا شود تا بتوان از پتانسییلخالقیت و 
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طور دائمی و نه مقطعی و گذرا استفاده نمود. شاید یکی از دالیل عدم معناداری تأثیر مدیریت دانیش بیر خالقییت در ایین 

ها تأکید نماینید. ریکه بر گسترش دائمی خالقیت و استفاده از نوآوپرورش باشد  و ای منسجم در آموزشتحقیق نبود بدنه

وجو از نظیرات آفرینی است کیه میا در آن عیالوه بیر جسیتهای مربوط به مدیریت دانش در این تحقیق دانشیکی از گویه

ت پیشیبرد میدیریت جهی چنید های جدید به مشکالت نیز هستیم. هرها و نگاهتجربه به دنبال نگرش پیشکسوتان و افراد با

وجیود  ایین بتوانند با ایجاد انگیزه خالقیت را در کارکنان نهادینه کنند، باکه دانش نیازمند متخصصینی در این امر هستیم 

ها جهت پاسیخگویی بیه حلرسد با توجه به اینکه در مدیریت دانش به دنبال مکتوب کردن اطالعات و راهچنین به نظر می

لحظیه بیروز  که در پاسیخ خالقانیه در ییک روحیه خالقیت در تضاد باشد، چرا هستیم این امر اندکی بامشکالت و ابهامات 

نماید و امکان مکتوب یا ثبت نمودن آن بعضاً امری آسان نیست همچنین در تفکر خالقانه به دنبال کنار زدن تعیاریف و می

تیوان اطالعیات را از منیابع و آفرینیی میانع بر سر راه دانشهای ناشی از مفاهیم و باورها هستیم. پس عبور از مومحدودیت

دهی و ذخیره نمود تا در صیورت لیزوم نیاز سازمان کارگیری در موارد مورد ها را جهت بهاشخاص مختلف جذب نمود و آن

جهیت پاسیخگویی بیه هرچند که ما در مدیریت دانش بیه دنبیال افیزایش کیارایی اطالعیات  آسانی به کار گرفته شوند. به

حد به مخاطبان آنیان را  از مشکالت و پیشبرد اهداف خود هستیم؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که با ارائه دانش بیش

های ضمن خیدمت های تحت عنوان کالسپرورش اصوالً کالس و دچار سردرگمی در انجام امور نکنیم. در مجموعه آموزش

ها در مرحله اول به فرهنگیان آموزش داده شیود تیا شده است تا به کمک برگزاری این کالس تهبرای فرهنگیان در نظر گرف

های جدییدی برای پاسخگویی به مشکالت پیش روی خود در امر آموزش چگونه عمل نمایند و در مرحله دوم با ارائه دانش

توانید تیأثیر بسیزایی در هیا میسیب ایین کالسبندی مناموجبات تسهیل در امر آموزش را برای معلمان فراهم کنند. زمان

وری حرکیت در گیری نمود که جهت افزایش بهرهتوان چنین نتیجهها داشته باشد. در پایان میوری این کالسافزایش بهره

مسیرهای منتهی به افزایش دانش در جوسازمانی پوییایی امکیان دارد کیه کارکنیان آن در مواجهیه بیا مشیکالت از اعمیال 

نهایت بر اساس نتیایج ایین  در وری چیره شوند.های جدید هراسی نداشته باشند تا بر مشکالت موجود بر سر راه بهرهنگرش

های سیازنده، کیارایی را افیزایش گیری از تعارضپرورش باید با تشویق معلمان به بهره و گردد؛ آموزشپژوهش پیشنهاد می

د. هماهنگی، یکپارچگی و انسجام بین معلمان باعیث وحیدت روییه و هیم سیویی داوری را افزایش ترتیب بهرهاین داده و به

آمیز، فضای مناسبی فراهم های مختلف و برخورد احترامها و نظریهوجود گرایش پرورش با و شود. در آموزشها میمیان آن

گذاران قرار گیرنید تیا توجه سیاستای داشته باشند و همچنین مورد تشویق و شود تا معلمان آزادی عمل و استقالل حرفه

 ها و پیشنهادها و تجلی افکار جدید فراهم شود.زمینه برای ارائه ایده

 تشکر و قدردانی:

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می
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 :منابع

 ورزش کل اداره در کارآمد عملکرد مدیریت با سازمانی فرهنگ و دانش مدیریت رابطه(. 1422. )غالمرضا فرجی، بهزاد؛ سهیلی، مریم، لو،آدینه

 .88-41 :(29)9 ،معنایی هاینظام و دانش بازیابی فصلنامه. البرز استان جوانان و

، 2، سال هفتم، شماره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیوری منابع انسانی، (، رابطه خالقیت و نوآوری با بهره1295احمدی، عبداهلل )

 .222-229صفحات 

 .83-95، صفحات 9، شماره مدیریت ورزشیبدنی استان تهران، (، مدیریت دانش و خالقیت در اداره کل تربیت1292انصاری، محمدحسین )

وری نیروی انسانی با های مدیریت دانش بر بهرهبررسی مؤلفه "(،1294ایران زاده، سلیمان؛ فخیمی آذر، سیروس؛ جداری سفیدگری، ایوب )

 .45-23، صفحات 22، شماره 9، سال وریمدیریت بهره، "استفاده از روش تحلیل عاملی در مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز

(، تعیین مدل معادالت ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی 1294امین؛ هادوی، سیده فریده؛ تندنویس، فریدون )ایرجی نقندر، ر

 .422-419، صفحات 2، دوره هفتم، شماره مدیریت ورزشی ،کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

ای استان تهران، های فنی و حرفهوری کارکنان در آموزشکدهر میزان بهره(، نقش جو سازمانی ب1294جهانیان، رمضان و حسینی، سمیرا )

 .1125 -1153، صفحات 4، سال سیزدهم، شماره سازمانیمدیریت فرهنگ

منظور افزایش خالقیت و (، ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به1294حاتمی، سعید؛ صابونچی، رضا و سبحانی، یزدان )

 .288-252، صفحات 2، دوره هفتم، شماره نشریه مدیریت ورزشیمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران، یادگیری ساز

 تحلیل از تکنیک استفاده با دولتی هایسازمان در انسانی وری منابعبهره بر مؤثر  عوامل (، تبیین1295) کریمی، عباسعلی؛ پیرایش، رضا حاج

 .95-53صفحات  چهاردهم، شماره چهارم، سال ،مدیریت فرهنگ نشریه مسیر،

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانهای علوم پزشکی کشوروری کارکنان دانشگاهخالقیت مدیران، سالمت سازمانی و بهره(، 1259جو، زهرا )حقیقت

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

-های آزاد اسالمی، پیام نور و علمیین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاهبررسی رابطه ب"(، 1292رحمتی نیا، خدیجه؛ ملکی، مریم )

 .88-53، شماره سوم، صفحات 9، سال های مدیریت آموزشینوآوری، "جامکاربردی تربت

وپرورش ش(، بررسی رابطه جوسازمانی با استرس شغلی و خالقیت کارکنان اداری آموز1299زارع، حسین؛ فیضی، آوات؛ محبوبی، طاهر )

 .114-124، صفحات 2، شماره 9، دوره نشریه تحقیقات علوم رفتاریاستان آذربایجان غربی، 

مدیریت های دولتی ایران، وری سازمان(، مدل طراحی بهره1295شهابی، اسداهلل؛ معمارزاده، غالمرضا؛ الوانی، سید مهدی؛ مدیری، محمود )
 .3-23، صفحات 23، شماره 12سال وری، بهره

فصلنامه (، رابطه نگرش به مدیریت دانش و خالقیت در مدیران و کارکنان فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران، 1295شهالیی، جواد )
 .22-52، صفحات 8، سال پنجم، شماره ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

(، رابطه کاربرد مدیریت دانش و جوسازمانی با رضایت مشتریان در شعب منطقه شرق 1294زاده، حمید )فرمیهنی فراهانی، محسن و شفیع

 .29-49، صفحات 9و  3، سال سوم، شماره فصلنامه رسالت مدیریت دولتیبانک سپه تهران از دیدگاه کارکنان، 

وری های مدیریت دانش در ارتقا بهره(، تعیین برازش مؤلفه1295ا و کردمیرزا، عزت اله )فهامی، ریحانه؛ ملکی، حمید؛ سرمدی، محمدرض

 .1-19، صفحات 2، سال هفتم، شماره فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشیآموزش از دور، 

وری منابع ن یادگیرنده و بهرههای مدیریت دانش در سازمابررسی رابطه زیر سیستم"(، 1292محمدی، رزگار؛ هنری، حبیب؛ کشکر، سارا )

 .34-53، صفحات 1، شماره 8، دوره مدیریت ورزشی، "های ورزشی منتخبانسانی در فدراسیون

شناختی بر خالقیت (، بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روان1292محمد و شیروانی، سمیه )موسوی، سیدجعفر؛ صفانیا، علی

 .91-95، صفحات 3، سال چهارم، شماره دیریت ورزشیهای معاصر در مپژوهشکارکنان، 

 دانش هاینقشه و دانش مدیریت هایاستراتژی اثر تحلیل(. 1422) عبداهلل ساعدی، فرجام؛ زارع، علی؛ نژاد،شریعت الدین؛نجم سید موسوی،

 .242-222(: 1) 1. مدرسه مدیریت. نوآورانه رفتارهای به نیل منظور به دانش وریبهره بر

وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان (، بررسی رابطه بین موضع کنترل، جوسازمانی و بهره1299شیخی، عباس )ناظم، فتاح ؛ محسن

 .11-22، صفحات 12، سال ششم، شماره فصلنامه مدیریتتهران، 
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مانی بر خالقیت کارکنان، مطالعه موردی سازمان (، تأثیر جوساز1291زاده دیزجی، الهه )گس؛ جمالی مهموئی، حمیدرضا و حسننشاط، نر

 .122-128، صفحات 2، دوره اول، شماره رسانیهای کتابداری و اطالعپژوهشاسناد و کتابخانه ملی، 

سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد، گری فرهنگوری با نقش واسطه(، رابطه بین مدیریت دانش و بهره1292سید احمد ) هاشمی،

 .111-129، صفحات 4، سال پنجم، شماره فصلنامه پژوهشی نو در مدیریت آموزش

وری منابع انسانی )مطالعه موردی: مجتمع زمانی در بهره(، نقش مدیریت دانش و خالقیت سا1294زاده، محمد )؛ حسنهاللیان مطلق، فاطمه

 .51-88، صفحات 4، سال اول، شماره شناسینشریه مطالعات دانشگازی پارس جنوبی(، 
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Abstract: 

The purpose of this research was the relationship between knowledge management and the productivity of 

physical education teachers in Rasht city through the mediators of creativity and organizational atmosphere. 

The statistical population of the study consisted of physical education teachers in Rasht (210 people). The 

research instruments included 4 questionnaires of productivity of Hersi et al. (1994), knowledge management 

of Sharon Lawson (2003), organizational training of Susman and Deep (1989), creativity of Sadeghi Mal 

Amiri (2009) and structural equation modeling using SMART software. PLS 3 was used to analyze the 

collected data. The content validity of the tool was evaluated by professors and the combined reliability was 

verified by PLS software (0.902, 0.968, 0.923 and 0.898), respectively. Structural equation modeling method 

was used in PLS software to analyze the data. The results showed that knowledge management with 

productivity (t value = 12.860; R = 0.629), knowledge management with organizational climate (t value = 

13.733; R = 0.666), creativity with productivity (092.09) 3 = t value; R = 0.139) and there is a significant 

relationship between organizational climate and productivity (t value = 320.5; R = 0.275); The relationship 

between knowledge management and creativity (t value = 0.301; R = 0.035) was not significant. As a result, 

in order to increase productivity, it is possible to move in the paths leading to increasing knowledge in a 

dynamic organization so that its employees are not afraid of applying new attitudes in the face of problems in 

order to overcome the existing problems on productivity. 

 

    Keywords: Productivity, Knowledge management, Organizational climate, Creativity, Physical education 

teachers. 
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